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TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, MATERIAIS DE 
CONSUMO OU CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

1. OBJETO 
 

CONTRATAÇÃO DE UM PROGRAMA EXTERNO DE QUALIDADE (ENSAIOS DE 
PROFICIÊNCIA) PARA IMPLEMENTAÇÃO DE ROTINA DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES 
CLÍNICAS DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DR. SERAFIM DE CARVALHO DE JATAÍ (HCSC). 

2- OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

Trata-se da contratação de um Programa Externo de Qualidade que realiza ensaios 
de proficiência de todos exames de Análises Clínicas realizados em nossa unidade 
laboratorial, visando aprimorar e padronizar todos os processos envolvidos deste a coleta, 
transporte, realização de exames e liberação de laudos. 

3- JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA A CONTRATAÇÃO 

 A contratação se faz necessária para o cumprimento da Resolução Nº 302, de 13 de 
outubro de 2005; que tem como objetivo garantir a qualidade em todos os processos do 
laboratório clínico, assegurando a confiabilidade dos serviços prestados; utilizando para isso 
os Ensaios de Proficiência, aplicados através de um Programa Externo de Qualidade. 

4- ESPECIFICAÇÃO DOS BENS OU SERVIÇOS 

 4.1- A empresa contratada deverá disponibilizar um Programa de Ensaios de 

Proficiência a ser aplicado no Laboratório de Análises Clínicas do HCSC. 

 4.2- Deverá disponibilizar avaliação mensal de todos exames realizados no 

laboratório, além de avaliação teórica aplicada às Análises Clínicas. 

 4.3- A empresa deverá enviar alíquotas mensais de amostras específicas aos exames 

contratados, acondicionados corretamente, cujos resultados sejam conhecidos previamente 

pela CONTRATADA.  

 4.4- Deverá disponibilizar acesso virtual para envio de resultados e conferência da 

avaliação mensal, realizada através de dados estatísticos dos resultados obtidos dos 

laboratórios clínicos participantes.  

 4.5- A empresa deverá disponibilizar também amostras para realização de Controle 

Interno de Qualidade, enviadas concomitantemente com as amostras do Controle Externo 

de Qualidade. 
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5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

5.1- A empresa deverá comprovar sua Qualificação Técnica; deverá apresentar 
Atestado de Capacidade Técnica da Empresa ou de seus Profissionais proponentes expedido 
por pelo menos, um cliente (pessoa jurídica de direito público ou privado) que comprove ter 
executado serviços equivalentes ao objeto do Termo de Referência em ambiente hospitalar. 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1- A empresa vencedora deverá apresentar Certificado de Registro junto ao 
Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação completa no Diário Oficial da União, com 
despacho da concessão do registro para todos produtos (amostras, calibradores, controles e 
soluções, etc) ofertados. 

6.2- A CONTRATADA deverá fornecer todos os materiais e insumos necessários à 
realização das suas atividades técnicas para o cumprimento deste contrato; sendo todos 
estes com certificação da ANVISA. Incluindo todos os materiais necessários ao 
acondicionamento e transporte de amostras (frascos adequados, tubos de transporte, 
tubetes, lâminas, caixas de transporte regularmente identificadas etc). 

6.3- A empresa CONTRATADA deverá apresentar habilitação na Rede Brasileira de 
Laboratórios (REBLAS/ANVISA) para a atividade compatível com o objetivo desta 
contratação. 

6.4- A CONTRATADA deverá observar a legislação em vigor para realização de suas 
atividades. 

6.5- Fornecer assessoria científica e treinar os profissionais ao programa de acesso 
aos resultados. 

6.6- A entrega dos produtos solicitados (amostras) deverá ser cumprida conforme 
contrato pré-estabelecido, acondicionados conforme armazenamento e transporte 
adequados. 

6.7- As amostras devem estar em sua embalagem original, com identificação 
completa em língua portuguesa, data de fabricação e de validade, lote, número do Registro 
no Ministério da Saúde, nome e endereço do fabricante. 

6.8- Os produtos (amostras) serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) 
dias, pelo (a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de 
posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de 
Referência e na proposta. 

6.9- As amostras poderão ser rejeitadas, no todo ou em parte, quando em desacordo 
com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 



  

Hospital das Clínicas Dr. Serafim de Carvalho 

Rua Joaquim Caetano, 1876 - Divino Espírito Santo, Jataí  - GO, CEP 75.804-040 
(64) 3632-8700 

 

substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas 
custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

6.10- O recebimento provisório ou definitivo das amostras não exclui a 
responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do 
contrato. 

6.11- A empresa vencedora deverá efetuar a entrega das amostras no prazo e local 
especificados no Contrato, em conformidade com as especificações, em perfeitas condições 
de uso. 

6.12- Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 
antecede a data da entrega das amostras, os motivos que impossibilitem o cumprimento do 
prazo previsto, com a devida comprovação. 

6.13- Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

6.14- Atender prontamente a quaisquer exigências da CONTRATANTE inerentes ao 
objeto da presente contratação. 

6.15- Não transferir a terceiros por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 
obrigações assumidas nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada. 

6.16- Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, 
prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do 
contrato. 

6.17- Comunicar à contratante, por escrito, no prazo máximo de 10 (dez) dias 
quaisquer alterações ocorridas no contrato social mediante apresentação de documentos 
comprobatórios. Comunicar, também, imediatamente, qualquer alteração ocorrida no 
endereço, conta bancária e outros meios necessários para recebimento de correspondência. 

6.18- Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo HCSC, cujas reclamações se 
obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência a esta instituição imediatamente e 
por escrito de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da contratação. 

6.19- A inadimplência da CONTRATADA em relação aos encargos por ela devidos, não 
transfere a responsabilidade do pagamento à Administração do HCSC, nem poderá onerar o 
objeto deste Termo de Referência; 

7. LOCAL DE ENTREGA DOS BENS/SERVIÇOS 
 

Hospital das Clínicas Dr. Serafim de Carvalho- HCSC 
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Rua Joaquim Caetano, nº1876, Bairro Divino Espírito Santo 
CEP: 75.805-020 
Jataí- Goiás- Brasil 
 
8. PRAZO DE EXECUÇÃO 
 

Vigência contratual prevista para 01 (um) ano. 
 
9.DISPOSIÇÕES GERAIS/ INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 
9.1- PAGAMENTO DOS SERVIÇOS 
 
 O pagamento será realizado pela CONTRATANTE, mensalmente, em até 30 (trinta) 
dias após a apresentação e aceite da nota fiscal; ou conforme estabelecido no ato da 
realização do contrato. 
 
 
 
 O fornecimento de insumos e serviços a serem executados deverão estar de acordo 
com esse termo de referência. 
 

Jataí, 04 de maio de 2021. 
 
 

 
Gerllane Lima Borges Rodrigues 

CRBM 1841 
Supervisora RT do Laboratório de Análises Clínicas do HCSC 

 
 
 
 


