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PROJETO BÁSICO EMERGENCIAL 

 

1. OBJETO 

1.1. CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO HABILITADO COMO SERVIÇO DE REFERÊNCIA EM 

TRIAGEM NEONATAL (SRTN) PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM TODOS OS 

RECÉM-NASCIDOS DO ESTADO DO AMAPÁ, NAS FASES I, II, III E IV, conforme as 

diretrizes da Portaria n° 822 de 06 de junho de 2001 do MS/GM. conforme organização, nomenclatura e 

valores previstos na Tabela de Procedimentos do Sistema Único de Saúde – Tabela SUS vigente 

(http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp) ,em conformidade com os parâmetros, 

especificações e quantitativos constantes neste projeto básico 

1.2 O referido processo deverá ser na modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO, em conformidade com o art. 75, Inciso 

VIII da  Lei federal nº 14.133/2021,  tendo como critério de julgamento os seguintes quesitos: 
 

1.2.1 SERVIÇO COMPATÍVEL COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS      DESTE 

PROJETO BÁSICO; 

1.2.2 MENOR PREÇO; 

1.2.3 POSSUIR ESTRUTURA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

1.2.4 APRESENTAÇÃO DOCUMENTALÇÃO IDÔNEA DA LICITANTE. 

O processo terá apenas 01 (UM) lote conforme ANEXO 1 deste projeto básico. 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. Garantir a contínua realização do Teste do Pezinho, em atenção ao compromisso de promoção 

da saúde pública para os neonatos do Estado do Amapá, usuários do Sistema Único de Saúde. A triagem 

neonatal é um conjunto de ações que tem como finalidade detectar patologias em recém- nascidos e que deve ser 

realizado preferencialmente entre o 3º e o 7º dia de vida do neonato. O teste detecta anomalias congênitas: 

fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, anemia falciforme, fibrose cística, deficiência de biotinidase, 

toxoplasmose congênita e hiperplasia adrenal congênita. 

2.2. Encontra-se na na CLC Processo Nº0084/2021/PGE que trata da contratação regular de empresa especializada 

na realização de teste do pezinho, no entanto, para que seja minimizado o problema de descontinuidade da realização 

dos exames e, assim, não ferindo os princípios da administração pública, haja vista a eficiência do Estado, é que se 

propõe o referindo projeto básico emergencial 

APROVO O PROJETO BÁSICO E AUTORIZO O 
PROCEDIMENTO NA MODALIDADE DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O INCISO VIII DO 
ART. 75 DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21. 

Em: / /    

 

 

JUAN MENDES DA SILVA 
Secretário de Estado da Saúde do Amapá 

Decreto nº 1722/2020 
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2.3. Ministério da Saúde implantou em 2001 o Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN) peloSistema 

Único de Saúde (SUS), por meio da Portaria GM/MS n.º 822, de 6 de junho de 2001. O Programa tem como objetivo geral 

promover a detecção de doenças congênitas em fase pré- sintomática em todos os nascidos vivos, permitindo o 

tratamento precoce e, consequentemente, diminuindo a morbidade, suas consequências e a mortalidade gerada pelas doenças 

triadas, bem como garantir qualidade de vida com a detecçã precoce dessas doenças. Outro objetivo do PNTN é a ampliação 

das doenças triadas (Hipotireoidismo Congênito, Fenilcetonúria, Hemoglobinopatias, Fibrose Cística e Hiperplasia 

Adrenal Congênita) com cobertura de 100% dos nascidos vivos, com ointuito de alcançar a meta de prevenção e redução da 

morbimortalidade provocada por essas patologias. 

2.4. Os exames realizados em cada Estado serão aqueles para os quais está habilitado a fazer, conforme 

as fases de implantação estabelecidas pelo Ministério da Saúde, a saber: 

2.4.1. Fase I - Hipotireoidismo congênito e fenilcetonúria; 

2.4.2. Fase II - Hemoglobinopatias; 

2.4.3. Fase III - Fibrose cística; 

2.4.4. Fase IV - Hiperplasia adrenal congênita e Deficiência de Biotinidase. 

2.5. O serviço de referência deverá dispor de um laboratório próprio em Triagem Neonatal.. A escolha deste 

laboratório, dentro ou fora do Estado, deverá recair sobre aquele laboratório que se enquadre e cumpra com as 

exigências estabelecidas nesta Portaria 822, de 06 de junho de 2001 MS. 

2.6. O aceso à triagem neonatal aos recém-nascidos está amparado na Portaria de Consolidação nº 5, do Ministério 

da Saúde, de 28 de setembro de 2017 nos respectivos anexos: X- Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da 

Criança (PNAISC); XIII – Política Nacional de Saúde à pessoa com Deficiência; XIV – Política Nacional de 

Atenção aos Povos Indígenas; Anexo XIX – Política Nacional de Saúde Integral da População Negra; XX- II – 

Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo, Floresta e das Águas; XXII – Política Nacional 

de Atenção Básica; que tem como finalidadepromover, por meio da integração e articulação de políticas, programas 

e ações, o exercício pleno e equitativo dos direitos. 

2.7. Esta contratação visa dar continuidade ao Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN) 

regulamentado pelas Portarias nº 822/2001, nº 2.829/2012 e n° 7/2020. O PNTN prevê o diagnóstico 

de doenças como: Hipotireoidismo Congênito, Fenilcetonúria, Hemoglobinopatias, Fibrose Cística, 

Deficiência de Biotinidase, Hiperplasia Adrenal Congênita e Toxoplasmose Congênita. 

2.8. A realização do referido processo será por lote único devido a dificuldade de que se desmembre 

os ítens do teste do pezinho, de maneira que a empresa vencedora possa realizar todos os ítens do lote, 

possibilitando, assim, a rastreabilidade e aumentando a confiabilidade dos laudos. 

 

 

3. DA FINALIDADE PÚBLICA 
O presente projeto básico emergencial tem como objetivo a prestação igualitária e universal de 

atenção à saúde aos usuários, no âmbito do SUS, de acordo com a Lei Nº 8080/90 e de acordo com 

Programa Nacional de Triagem Neonatal regulamentado pelas Portarias nº 822/2001, nº2.829/2012 e n° 
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7/2020, em relação às necessidades apresentadas pelas Unidades Assistenciais, sob gestão da Secretaria de 

Estado da Saúde do Amapá – SESA/AP.. 

4. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS E QUANTIDADES 
 

4.1. Lote único: Contratação de Laboratório Habilitado como Serviço de Referência em Triagem Neonatal 

(SRTN)para a Realização de Exames em Todos os Recém-Nascidos do Estado do Amapá, nas Fases I, II, III e IV. 

4.1.1. Os exames a serem realizados e cartão e envelope a serem fornecidos deverão seguir as especificaçãos a 

seguir: 

 

 
Item 

Descrição/especificações Referência Quantidade 

01 020211005-2 - Exame: PKU – Dosagem deFenilalanina e TSH 

ou T4 

Unidade 18.000 

02 020211001-0 - Exame: Detecção de variates da hemoglobina 

(diagnóstico tardio) 
Unidade 4.000 

03 030112003-0 - Exame: Hemoglobinopatias Unidade 18.000 

04 030112002-1 - Exame: Fibrose Cística (confirmatório) Unidade 18.000 

05 020211009-5- Exame: Hiperplasia Adrenal Congênita dosagem 

de 17-Hidroxi Progesterona 
Unidade 1500 

06 020211010-9 - Exame: Deficiência de Biotinidase Unidade 18.000 

07 020203087-3 - Exame: Toxoplasmose Congênita Unidade 18.000 
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 Cartão e Envelope para Coleta Neonatal de Sangue Seco. 

Cartão para coleta neonatal de sangue seco sobre papel-filtro, 

personalizado, em envelope com logotipo do Instituto de 

Hematologiae Hemoterapia do Amapá e o brasão do Governo do 

Estado do Amapá, seguindo as normas estabelecidas pelo National 

Commitee of Clinical Laboratory Standards (NCCLS) de 

Villanova,PA.,USA. 

  

Lancetas para coletas de triagem neonatal(NBR 32) 

 

 
 

Unidade 

 

 
QUANTIDADE 

SUFICIENTE PARA 

REALIZAÇÃO DE 

COLETAS 

4.1.1.1. A quantidade de exames solicitados foi realizado com base na estimativa de nascidos vivos do estado do 

Amapá no 2019, disponível no Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos – SINASC/MS/SVS/DASIS, 

acrescidos com a estimativa de crescimento populacional de 20%.  

-Número de Nascidos Vivos em 2019: 15.356 
4.1.2. O serviço de entrega/recebimento das amostras deverá ser realizado da seguinte forma: 

• Para início das coletas das amostras, a empresa Contratada deverá fornecer por escrito um Manual de Boas 

Práticas de Coleta de amostras para serem distribuídas para as unidades coletadoras. No manual deve conter 

informações como procedimento de coleta, preenchimento do cartão de coleta, critérios para aceitação e rejeição de 

amostras entre outras informações que a Empresa Contratada ache relevante a fim de evitar perdas ou recoletas de amostras. 
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• A Contratada deverá responsabilizar-se pela retirada das amostras a serem analisados,das unidade de 

Macapá,das unidade do interior do Estado as amostras deverão ser entregues no Hospital e Maternidade Mãe Luzia a 

critério da SESA, a partir de então a empresa contratada deverá fazer a retirada das amostras, podendo ser diariamente 

ou de acordo com cronograma de envio de amostras; 

• As amostras devem estar devidamente identificadas de acordo com recomendação da Empresa Contratada. 

Informações como: nome da mãe, data da coleta, data de nascimento da criança, telefone de contato do responsável, 

unidade coletadora e todas outras informações repassadas pela empresa devem constar obrigatoriamente no cartão de 

coleta; 

• As amostras enviadas/entregues à Contratada para análise deverão estar listadas por nome do paciente, número 

de identificação e data de envio em documento oficial (ofício), assinado por representante da unidade coletadora 

em duas vias. Uma dessas vias deve ser datada e constar assinada pelo responsável pelo envio das amostras e outra 

pelo recebedor, funcionário da Contratada. Essa informação deve ser repassada via canal de comunicação on 

line para rastreio e acompanhamento de recebimento das amostras. Documento será arquivada para posterior 

conferência na ocasião da entrega dos laudos dos exames; 

• Todo o material utilizado na coleta,como lancetas e demais materiais necessários, deverá ser entregue 

pela contratada 

• Ao receber as amostras e documento com lista de nomes e identificação dos pacientes, o funcionário da 

Contratada deverá realizar a conferência nominal da lista, em comparação com as amostras recebidas. A 

conferencia deverá ser realizada na presença do técnico designado pela Contratante e ambos devem assinar em 

conformidade as amostras. Não serão aceitas reclamações posteriores em relação a falta de amostras; 

• Qualquer rejeição de amostra deverá ser identificada no momento do recebimento, informando por escrito 

a causa da mesma pela Contratada. No caso de rejeição de amostra, a Contratante deverá fazer a comunicação com a 

paciente para coleta de 2a(segunda) amostra; 

• A empresa Contratada deve sinalizar quais possíveis causas de rejeição através do Manual de Boas Práticas 

de Coleta de amostras. 

4.1.3. O serviço de transporte do material biológico/amostras deverá ser realizado da seguinte forma: 

• A empresa contratada disponibilizará remessa de correios para envio das amostras pelas unidades que realizaram a coleta 
de teste do pezinho até a sede da empresa para realização das análises; As unidade de Oiapoque e Laranjal do Jari deverão 
encaminhar os cartões de triagem neonatal até o Hospital e Maternidade Mãe Luzia para que a empresa contratada possa fazer a 
coleta do material. 

• As amostras para realização dos exames deverão ser transportadas por servidor responsável da unidade coletadora até 

unidade dos Correios mais próxima. Toda despesa de transporte das amostras será às expensas da contratada. O transporte das 
amostras até as dependências da contratada deverá ser nas devidas condições de acondicionamento de forma a preservar a sua 
integridade e estabilidade durante o processo de transporte, chegando de forma viável para realização das análises. 

• O transporte deverá seguir as normatizações e legislações vigentes, como a RDC nº 302/2005 que dispõe sobre 
regulamento técnico para funcionamento de laboratório clínicos, RDC nº 20, de 10 de abril de 2014, que dispõe sobre regulamento 
sanitário para o transporte de material biológico humano e a Resolução CFM nº 1.823/2007 e outras que vierem substitui-las. 

4.1.4. A análise do material deverá ser realizada da seguinte forma: 

• A análise do material deverá ser realizado em local devidamente habilitado para a realização de exames  de triagem 
neonatal; 

• Não poderá, de forma alguma, haver sublocação do serviço contratado; 

• Todos os equipamentos, materiais, insumos e reagentes a serem utilizados para a realização dos exames deverão ser de 
propriedade da Contratada, ou apresentar contrato de comodato de equipamento, comprovando assim, que a contratada 
possui capacidade técnica para realização do objeto;  bem como o corpo técnico necessário à realização dos exames 
também devem ser de responsabilidade da Contratada; 
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4.1.5. A entrega dos resultados deverá ser realizada da seguinte forma: 

• Resultados dos exames: devem ser disponibilizados via on-line através de fornecimento de senha e login 

em sistema de gerenciamento de resultados utilizado pela empresa Contratada para que sejam impressos os resultados 

ou encaminhados para as outras unidades de coleta do Estado via on- line. 

• O prazo para execução do serviço e entrega dos resultados dos exames (podendo ser on- line) será de até 10 (dez) 
dias consecutivos podendo ser prorrogado pelo prazo máximo de 5 (cinco) dias consecutivos, em ambos a contar após o 
recebimento do material. Em caso de uma possível prorrogação, deve ser solicitada pela empresa Contratada antes do término 
do prazo e a aceitação dos argumentos pela Contratante deverá ser registrada; 

• No caso de qualquer atraso na entrega dos resultados em decorrência do nãocumprimento do prazo de 

entrega pela Contratada, por qualquer motivo, a Contratada terá que arcar com todo ônus. Será de responsabilidade 

da Contratada comunicar a empresa Contratante, de forma imediata o atraso, informando a lista de pacientes que 

terão seus exames atrasados. A Contratada também terá que informar aos pacientes, pelo meio de contato 

informado, o atraso e na ocasião informar nova data para entrega dos laudos dos exames repassando todas essas informações 

a Contratante; 

• No caso de uma solicitação e envio de uma recoleta ou 2ª amostra, a Empresa Contratada deverá colocar 
essa análise como prioridade e fazer a liberação do resultado em até no máximo 7 (sete)dias consecutivos após 

recebimento da amostra e informando imediatamente a empresa Contratante da entrega do resultado; 

• A empresa Contratada deverá disponibilizar os resultados dos exames, via online seja ele por pagina de internet, via e-

mail ou via whatsapp após o prazo de liberação dos exames e estes deverão estar disponível para Contratante sempre que se haja 
necessário mesmo após encerramento do contrato; 

• Os laudos deverão ser emitidos de acordo com legislação/recomendação vigente dos órgãos reguladores. 

5. METODOLOGIA DE AQUISIÇÃO DO OBJETO 

5.1 A contratação do objeto deste Projeto dar-se-á através de procedimento na modalidade DISPENSA 

DE LICITAÇÃO regendo-se pelo Inciso VIII do Art. 75 da Lei Federal nº 14.133 (Nova Lei de 

Licitações e Contratos).  

Art. 75. É dispensável a licitação: VIII - nos casos de 

emergência ou de calamidade pública, quando 

caracterizada urgência de atendimento de situação que 

possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade 

dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, 

serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou 

particulares, e somente para aquisição dos bens 

necessários ao atendimento da situação emergencial ou 

calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que 

possam ser concluídas no prazo máximo de 1 (um) ano, 

contado da data de ocorrência da emergência ou da 

calamidade, vedadas a prorrogação dos respectivos 

contratos e a recontratação de empresa já contratada com 

base no disposto neste inciso;  

A Dispensa de licitação será do TIPO MENOR PREÇO, considerando as características do objeto 

a ser adquirir a adjudicação será por LOTE, considerando as condições estabelecidas no Projeto 

Básico, conforme anexo I; sendo critérios de julgamento: 

 – Material compatível com as especificações mínimas constantes nos anexos deste projeto básico 

– Possuir estrutura para execução do objeto; 

– Apresentar a documentação exigida neste projeto básico emergencial. 
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5.2 DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO ÀS MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE.  

 

5.2.1.  Em razão da Lei Complementar nº 147/2014 (que alterou a LC 123/2006), dos artigos 6º, 8º e 

9º do Decreto nº 8.538/2015 e, ainda, da Orientação Normativa nº 47-AGU (divulgada pela Portaria 

AGU nº 124, de 25 de abril de 2014), o presente processo licitatório, NÃO PRIORIZARÁ a 

participação de Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), uma vez que, considerando 

a situação prevista no Art. 10º, inciso I, do Decreto nº 8.538/2015, não há o mínimo de três 

fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediadas 

local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas neste Projeto. Há, ainda, a 

incerteza quanto ao êxito do processo, que pode resultar deserta ou fracassada, comprometendo assim 

a continuidade da atividade da assistêncial. 
 

6. DA HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR 

6.1. O licitante deve apresentar a comprovação de que está legalmente habilitado pelo Ministério da Saúde para 

realizar as quatro fases dos exames de triagem neonatal; 

6.2. O licitante deverá comprovar que está em situação regular em relação a todas as condições de habilitação 

para contratação com a Administração Pública, referentes às regularidades perante as Fazendas Federal, Estadual 

e Municipal, ao INSS, ao FGTS e o Ministério do Trabalho, incluindo o cumprimento ao disposto no inciso 

XXXIII do art. 7ºda Constituição Federal. 

6.3. Apresentar certidão de regularidade técnica do responsável técnico laboratorial, assim como apresentar o 

registro no Conselho Regional de Biomedicina, de Farmácia ou de Medicina, no caso de Médico Patologista. 

6.4. Apresentar Licença de Funcionamento/Alvará de Localização emitido por órgão competente; 

6.5. Apresentar Licença Sanitária atual, emitida pela Vigilância Sanitária local; 

6.6. O adjudicatário deverá demonstrar que dispõe de aparelhamento técnico, com especificação detalhada dos 

equipamentos acompanhada de declaração de propriedade através de notas fiscais e/ou contrato de aquisição ou 

locação vigente dos aparelhos, para a perfeita execução do contrato no momento de sua formalização; 

6.7. No ato da assinatura do contrato, o fornecedor deverá estar apto a iniciar o a realização do serviço e 

comunicar à CONTRATANTE o endereço onde localiza-se as instalações que atenderá ao contrato, para fins de 

conhecimento e verificações. 

6.8. A aptidão para iniciar o fornecimento de que trata o item anterior compreende instalações apropriadas, de acordo 

com as normas, capaz de produzir todo o escopo contratado conforme as especificações, pessoal técnico 

habilitado e 

pessoal operacional treinado, em números satisfatórios, equipamentos específicos e logistica para coleta, 

transporte e emissão de resultados; 

6.9. No que diz respeito às regras de funcionamento e estrutura física, a CONTRATADA deverá atender as 

disposições da ANVISA, RDC nº 302/2005, RDC nº 50/2002 e complementares ou outras que as venham 

substituir;; 

6.10. A contratada deverá ter toda documentação de habilitação junto ao Ministério da Saúde que comprove 
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capacidade técnica para realização de triagem neonatal; deverá analisar um número igual ou superior a 30.000 

amostras/ano,  referência internacional exigida para laboratórios que realizam triagem neonatal populacional; 

6.11. Devem realizar análise laboratorial cinco vezes por semana, para cada um dos parâmetros, 

proporcionando coerência e uniformidade dos resultados individuais e populacionais; 

6.12. As técnicas utilizadas para triagem neonatal biológica devem ser adequadas, de recomendação científica e 

internacional e incluídas em programas de controle de qualidade internacionais em triagem neonatal; 

6.13. A inaptidão da empresa para iniciar o fornecimento na data prevista, caracterizará inexecução total ou 

parcial do contrato, hipótese em que o contrato será submetido ao crivo da Procuradoria Geral do Estado para 

opinar sobre a rescisão unilateral e convocação do segundo classificado para assinatura do Termo de Contrato. 

6.14. A CONTRATADA se obriga, em até 90 (noventa dias) antes da data de vencimento do contrato, a 

manifestar-se por escrito à CONTRATANTE, quanto ao interesse ou desinteresse em uma possível prorrogação 

contratual, considerando a complexidade do objeto contratado, sua relevância para a ordem social e segurança pública, 

bem como o princípio da continuidade dos serviços públicos. 

6.15. O licitante vencedor deverá manter as condições de habilitação acima descritas durante todo o prazo de vigência 

da contratação. 

7. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO 

7.1. O objeto será retirado de acordo com as quantidades, características, especificações e condições 

estabelecidas em instrumento hábil de retirada; 

7.2. O recebimento consistirá na comparação das características e especificações do objeto e de sua Nota 

Fiscal/Fatura com o constante neste projeto básico emergencial; 

7.3. Os objetos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações 

constantes neste projeto básico emergencial e na proposta, devendo ser substituídos imediatamente, por se tratar de 

itens perecíveis e de consumo imediato, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação 

das penalidades; 

7.4. Em conformidade com os Artigo 140 da Lei n.º 14.133/21, o objeto deste projeto será recebido, mediante 

recibo, da seguinte forma: 

7.4.1. Provisoriamente: para verificação da conformidade do objeto com suas especificações e quantidades; 

7.4.2. Definitivamente: por uma comissão de recebimento, nomeada pela Administração contratante, após a 

verificação da qualidade e quantidade do objeto e consequente aceitação. 

7.5. Considerar-se-á como data efetiva de entrega aquela aposta no atestado de conformidade emitido pela 

Comissão deRecebimento, no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 

7.6. No caso de constatação de não conformidade, a data efetiva da entrega será a da regularização total 

da(s)pendência(s); 

7.7. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil e nem ético- profissional da 
contratada 
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pelos prejuízos resultantes da inobservância das obrigações assumidas; 

7.8. No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a 01 (um) 

dias ou a um terço do prazo total recomendado pelo fabricante, no caso de produtos industrializados. 

 

 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1. São obrigações da Contratante: 

8.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no instrumento convocatório e seus anexos; 

8.1.2.  Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente comas 

especificações constantes do instrumento convocatório e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

8.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, 

para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente 

designado; 

8.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos 

no instrumento convocatório e seus anexos. 

8.1.6. Permitir livre acesso dos empregados da empresa às suas dependências para a entrega do objeto a ser fornecido; 

8.1.7. Proporcionar as facilidades necessárias para que a contratada possa fornecer o objeto deste projeto dentro das 

normas estabelecidas; 

8.1.8. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo representante da 

empresa; 

8.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que 

vinculados à execução do Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 

Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 
9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no instrumento convocatório, seus anexos e sua 

proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, 

ainda: 

9.1.1. Cumprir as especificações, prazo e local constantes no projeto básico emergencial e seus anexos, acompanhado 

da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: data de fabricação, data de validade, forma de 

armazenamento, temperatura de armazenamento e todas informações necessárias para itens perecíveis; 

9.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código 

de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

9.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste projeto básico emergencial, o objeto 

com avarias, defeitos ou não aprovados pela; 

9.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos 

que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 
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9.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

9.1.6. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações exigidas; 

9.1.7. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

9.1.8. Recolher todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições, estaduais e municipais, que incidam ouvenham a incidir sobre a 

aquisição do objeto e apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pela Administração; 

9.1.9. Assumir todas as despesas decorrentes do transporte dos itens inclusive carga e descarga, até os locais indicados neste 

projeto; 

9.1.10. Assegurar à Administração o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os materiais que não estejam de acordo 

com as condições estabelecidas no presente projeto, ficando certo que, em nenhuma hipótese, a falta de fiscalização a exime 

das responsabilidades pactuadas; 

9.1.11. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da Administração contratante; 

9.1.12. Apresentar, sempre que solicitada, documentos que comprovem a procedência do objeto fornecido; 

9.1.13. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Administração ou a terceiros em razão de ação 

ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados 

durante a entrega do objeto, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 

9.1.14. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação do Processo 

Licitatório. 

9.1.15. A inadimplência da empresa, com referência aos encargos estabelecidos na condição anterior, não transfere a 

responsabilidade por seu pagamento à Administração contratante, nem poderá onerar os materiais objeto deste projeto, razão 

pala qual a Empresa renuncia a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a contratante. 

 
10. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
10.1. Nos termos do Art. 25 e ART. 40 da Lei n.º 14.133/21, será designado representante para acompanhar e fiscalizar 

a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas ao fornecimento e determinando o que for 

necessário à regularização de falhas ou defeitos observados; 

10.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor representante designado pela contratante 

deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes; 

10.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive  perante 

terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência 

desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o Art. 120 da 

Lei n.º14133/21; 

10.4. Durante o período de fornecimento do objeto, a Empresa poderá manter preposto, aceito pela  Administração 

contratante, para representá-la sempre que for necessário. 

10.5. A CONTRATANTE poderá exigir o afastamento de qualquer funcionário ou preposto da empresa CONTRATADA 

que cause embaraço a fiscalização ou que adote procedimentos incompatíveis com o exercício das funções que lhe forem 

atribuídas. 
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10.6. O contrato será executado diretamente pela CONTRATADA, sendo terminantemente vedada a subcontratação, 

cessão, transferência e/ou terceirização deste. 

10.7. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato serão exercidos por representantes da Secretaria de 

Estado da Saúde do Amapá especialmente designados para este fim; 

10.8. Sem prejuízo da plena responsabilidade da empresa perante ao Estado ou a terceiros, a execução do contrato estará 

sujeita a mais ampla e irrestrita fiscalização, a qualquer tempo, em todas as etapas. 

10.9. Aos servidores designados fica assegurado o direito de exigir o cumprimento de todos os itens constantes no 

instrumento convocatório, da proposta da empresa e das cláusulas do contrato, e também, solicitar justificadamente a substituição 

de qualquer empregado da empresa que comprometa a perfeita execução do contrato ou crie obstáculos à fiscalização ou 

que não corresponda às exigências de segurança do órgão. 

10.10. Sempre que constatada irregularidades, a CONTRATADA tomará as medidas urgentes para sanar as possíveis 

falhas ensejadoras de contaminação, sem prejuízo das eventuais sanções cabíveis. 

10.11. O fiscal do contrato será o nomeado pela Secretaria de Saúde em ato próprio com publicação em Diário Oficial do 

Estado 

11. TERMO DE CONTRATO E NOTA DE EMPENHO 

11.1. Após homologado o processo licitatório, a SESA convocará a adjudicada para a assinatura do instrumento 

contratual correspondente; 

11.2. A convocação de que trata o item anterior deverá ser atendida no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis,  sob pena de 

decair o direito de prestação do serviço. Este prazo poderá ser prorrogável 01 (uma) única vez, quando solicitado pela 

empresa, durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela SESA; 

11.3. A entrega da respectiva Nota de Empenho ficará diretamente condicionada ao ato formal de assinatura do respectivo 

contrato; 

11.4. A recusa injustificada em receber a Nota de Empenho e assinar o Contrato implicará na inexecução total do 

compromisso assumido, sujeitando a empresa à aplicação das sanções legalmente estabelecidas; 

11.5. Não serão admitidos recursos, protestos, representações, ressalvas ou outra forma de discordância ou inconformismo 

a quaisquer tópicos do contrato que guardem absoluta conformidade com sua minuta, em expressão e substância; 

11.6. Ao retirar a Nota de Empenho e assinar o instrumento contratual, a empresa adjudicada obriga-se a realizar os 

serviços de manutenção, conforme especificações e condições contidas neste projeto básico emergencial, em seus anexos 

e na proposta apresentada. Prevalecendo-se, no caso de divergência, as especificações e condições dispostas neste projeto 

básico emergencial; 

11.7. A contratação tem prazo de vigência de até 1 (um) ano, caracterizada urgência de atendimento de situação 

que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de 

pessoas, contado da data de publicação do extrato contratual no Diário Oficial do Estado, a partir de quando as obrigações 

assumidas pelas partes serão exigíveis, sendo o prazo de execução prorrogável na forma do art. 75 da Lei nº 14.133/21, por 

se tratar de serviço continuado, cuja interrupção poderá comprometer a continuidade das atividades. 

12. FORMA DE PAGAMENTO 

12.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após o regular fornecimento do objeto, mediante o processamento 
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normal de liquidação e liberação dos recursos financeiros pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ-AP); 

12.2. É condição para o processamento do pagamento a apresentação por parte da empresa da(s) Nota(s) 

Fiscal(is)/Fatura(s) referente(s) ao(s) objeto(s) regularmente fornecido(s), acompanhado(s) dos documentos de habilitação 

perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, INSS, FGTS e Ministério do Trabalho (CNDT) junto a Administração 

Contratante, para sua devida certificação, conforme disposto o art. 62 e art. 63 da Lei n.º 14.133, de 2021, e no Art.7º do 

Decreto Estadual n.º 1.278, de 17 de fevereiro de 2011; 

12.3. O pagamento será creditado em favor da contratada, através de ordem bancária, na entidade bancária indicada na 

proposta, cabendo ao interessado informar com clareza o nome do banco, assim como os números da respectiva agência e 

da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito; 

12.4. Administração reserva-se ao direito de descontar da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) a serem pagas, qualquer débito 

existente da empresa em consequência de penalidade aplicada durante o fornecimento do objeto; 

12.5. Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe 

for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isto gere direito ao pleito de reajustamento ou correção 

monetária do valor inicial; 

12.6. Quando ocorrerem eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido 

deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo 

pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis porcento) ao ano, 

mediante aplicação das seguintes fórmulas: 

A. EM = I x N x VP, sendo: 
 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento;VP = Valor da parcela a ser paga; 

B. I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I= (TX/100)/360 

 

I= (6/100)/360 = 0,00016438 
 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual = 6% 

 
13. DO REAJUSTE E DA PREVISÃO CONTRATUAL 

13.1. Os preços são, em regra, fixos e irreajustáveis. 

13.2. Os preços contratados poderão ser revistos em decorrência de eventual variação daqueles praticados no mercado, ou de 

fato que altere o custo dos bens registrados, observadas as condições contidas na alínea “d” do inciso II, do caput do art. 124, 

da Lei 14133/21. 

13.3. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem nas 

compras de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme o art. 125 da Lei 14.133/2021. 
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14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
14.1. Estará sujeita às penalidades administrativas previstas no decreto Federal Nº 10.024/2019 e na Lei n.º10.520/2002 

e subsidiariamente, na Lei n.º 14133/21, a licitante e/ou a contratada que: 

a) convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, não aceitar ou retirar a nota 

de empenho; 

b) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 

c) inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação; 

d) ensejar o retardamento da execução do objeto; 

e) não mantiver a proposta; 

f) falhar ou fraudar na execução do contrato; 

g) comportar-se de modo inidôneo; 

h) fizer declaração falsa; 

i) cometer fraude fiscal. 

14.2. A licitante e/ou contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, 

semprejuízo das demais cominações legais, às seguintes sanções: 

a) advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante; 

b) multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado e por ocorrência de fato em 

desacordo com o proposto e o estabelecido neste instrumento, até o máximo de 

15% (quinze por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias 

corridos, uma vez comunicados oficialmente; 

c) multa compensatória de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução 

total do 

objeto e pela recusa em retirar a Nota de Empenho, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após regularmente convocada, 

recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente, e sem prejuízo da aplicação de 

outras sanções legalmente previstas; 

d) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de 

forma proporcional à obrigação inadimplida; 

e) suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a 

Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

f) impedimento de licitar e contratar com o Estado do Amapá com o consequente descredenciamento do Cadastro 

Central de Fornecedores do Estado do Amapá, pelo prazo de até 05 (cinco) anos; 

g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados. 

14.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 156, incisos I, II, III e IV da Lei n.º 14.133, de 2021, as empresas e 



SUPERINTENDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE  

GERÊNCIA DE NÚCLEO LABORATORIAL 

PRODOC Nº300101.0135.0060.0011/2022 

1 

 

 

os profissionais que: 

a) tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 

tributos; 

b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 

14.4. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à 

contratada juntamente com as de multa, descontando- a dos pagamentos a serem efetuados; 

14.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegure o 

contraditório e a ampla defesa, observando-se o rito previsto na Lei n.º 12.846/13 (Lei de Anticorrupção), e, subsidiariamente, 

o procedimento previsto na Lei n.º 14.133/21 e na Lei n.º 9.784/99; 

14.6. Em atenção ao princípio da proporcionalidade, na estipulação das sanções, a autoridade competente, deverá 

considerar a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, o grau de comprometimento do interesse 

público e o prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades constatadas; 

14.7. As situações dispostas no art. 137 e art. 138 da Lei n.º 14.133/21 poderão ensejar, a critério da Administração, a 

extinção unilateral do contrato. 

 
15. DO CUSTO ESTIMADO 

A estimativa de custo com a aquisição do presente objeto é de R$1.367.640,00 (Um milhão e trezentos e sessenta e 

sete mil e seiscentos e quarenta reais), conforme se extrai de pesquisa mercadológica realizada pela COGEC, sendo 
que o parâmetro foi tabela SUS pelo sítio http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp  

 

 
16. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

16.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto em tela correrão à conta dos recursos específicos dos órgãos e 

entidades participantes, cuja nota de reserva 00151/2022: 

 

FONTE 216 

PROGRAMA 2.10.302.0021.2622 

NATUREZA 339039 

PLANO 

ORÇAMENTÁRIO 
1107 

Constarão nos respectivos contratos e notas de empenho, observados as condições estabelecidas no processo licitatório. 
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17. EQUIPE RESPONSAVEL PELA CONSTRUÇÃO DO PROJETO BÁSICO EMERGENCIAL 

 
Macapá-AP, 21 de Fevereiro de 2022. 
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QUANTITATIVO E VALORES DOS EXAMES 
 
 

EXAME CÓDIGO SUS 

VALOR 

MÉDIO 

PESQUISA 

MERCADO 

ESTIMATIVA DE 

QUANTITATIV O 

MENSAL DE EXAMES 

ESTIMATIVA DE 

CUSTO MENSAL 

(R$) 

ESTIMATIVA DE 

QUANTITATIVO DE 

EXAMES ANUAL 

ESTIMATIVA DE 

CUSTO  180 DIAS 

SUS (R$) 

Detecção molecular de mutação em hemoglobinopatias 

(confirmatório) 
02.02.11.0002-8 R$ 64,00 165 R$ 10.560,00 1980 R$126.720,00 

Dosagem de fenilalanina, TSH ou T4 e detecção da variante de 

hemoglobina 
02.02.11.006-0 R$ 20,79 1500 R$31.185,00 18000 R374.220,00 

Detecção  de variantes da hemoglobina (diagnóstico tardio) 02.02.11.001-0 R$ 5,86 1500 R$8.790,00 18000 R$105.480,00 

FIBROSE CÍSTICA (CONFIRMATÓRIO) 02.02.11.003-6 R$ 66,00 125 R$8.250,00 8000 R$ 99.000,00 

HIPERPLASIA ADRENAL CONGÊNITA - DOSAGEM DE 17 

HIDROXI PROGESTERONA 
02.02.11.009-5 R$ 16,17 1500 R$ 24.255,00 18000 R$ 291.060,00 

DOSAGEM DA ATIVIDADE DA BIOTINIDASE EM 

AMOSTRAS DE SANGUE EM PAPEL DE FILTRO 

(COMPONENTE DO TESTE DO PEZINHO) 

 

02.02.11.010-9 R$ 5,47 1500 R$ 8.205,00 18000 R$ 98.460,00 

TOXOPLASMOSE 02.02.03.087-3 R$ 9,68 1500 R$ 14.520,00 18000 R$ 174.240,00 

DOSAGEM DE TRIPSINA IMUNORREATIVA 02.02.11.007-9 R$ 5,47 1500 R$ 8.205,00 18.000 R$ 98.460,00 

CARTÃO DE COLETA NEONATAL, LANCETAS 

NBR 32 
- - -   

QUANTIDADE SUFICIENTE 

PARA COLETAS 
- 

VALOR TOTAL          R$ 1.367.640,00 
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ANEXO II 

UNIDADES CONTEMPLADAS COM A REALIZAÇÃO 

DE TESTE DO PEZINHO 
 

 
 Unidade Endereço 

 
1 

 
Hospital da Mulher Mãe Luzia 

AV. FAB, n° 81 – Centro. CEP: HMML 68.900-073. 

Macapá/AP 

 
2 

Maternidade Bem Nascer Rua Liberdade, S/N –Renascer. CEP: 68.908-350. 

Macapá-AP 

 
3 

 
Hospital Estadual de Santana 

Rua Salvador Diniz, 187 –Remédios. CEP: 68.927-027. 

Santana/AP 

 
4 

 
Hospital Estadual de Oiapoque 

Rua Presidente Kenedy, 700– Centro. CEP: 68.980-

000. 

Oiapoque/AP 

5 Hospital Estadual de Laranjal do Jari Av. Tancredo Neves nº2435 
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