
 

  

 
 
 
 

EDITAL CONVOCATÓRIO 
 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CESÁRIO LANGE comunica aos interessados que acha aberto, junto 
ao Departamento de Licitações a licitação/modalidade de Pregão Presencial sob o nº  30/2014, com o 
referido objeto: 

 
 

CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE COLETA E ANÁLISE DE EXAMES LABORATORIAIS, relacionados no Anexo I, observadas as 
especificações ali estabelecidas e na tabela de procedimento, medicamentos, órteses, próteses e 
materiais específicos do sistema único de saúde – SUS. Grupo 02 procedimento com finalidade 
diagnostica.  Sub grupo 02 diagnostico em laboratório clinico. 
 
Os interessados em participar, deverão retirar o edital no horário de expediente da Prefeitura Municipal 
de Cesário Lange, ou pelo site WWW.cesariolange.sp.gov.br.   
 
A presente licitação é do tipo MENOR PREÇO GLOBAL e será regida pela Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas atualizações, Lei 10.520 e Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006. Os envelopes 
deverão ser entregues até o dia 16 de julho de 2014 até as  9:00   horas. 

 
Cesário Lange, 02  de julho de 2014. 

 
 
 

Depto de Licitações 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL nº 30/2014 
 
 

1 – PREÂMBULO 

1.1 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE CESÁRIO LANGE, torna público para conhecimento dos 
interessados que na sala do Setor de Licitações, localizada na Praça Padre Adolfo Testa, 651- centro, será 
realizada licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL do tipo MELHOR OFERTA GLOBAL (maior 
desconto sobre os preços fixados pela tabela de procedimento, medicamentos, órteses, próteses e materiais 
específicos do sistema único de saúde – SUS. Grupo 02 procedimento com finalidade diagnostica. Sub 
grupo 02 diagnostico em laboratório clinico), o qual será processado de acordo com o que determina a Lei 
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, o Decreto Municipal nº 1841, de  16 de janeiro de 2006 e, 
suplementarmente, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, além das cláusulas e 
condições constantes neste Edital e seus respectivos Anexos. 

 
1.2 - Os documentos referentes ao CREDENCIAMENTO, e os envelopes nº 1 - 
“PROPOSTA” e nº 2 -“DOCUMENTAÇÃO” serão recebidos pelo Pregoeiro, no Setor de 
Licitações, localizado na Prefeitura do Município de Cesário Lange às 9:00 horas do dia 16 
de  julho  de 2014.  A sessão pública dirigida pelo Pregoeiro, se dará no mesmo dia e local, 
a partir das 9:00 hs, nos termos das legislações supracitadas, deste edital e dos seus 
anexos. 
  
1.3 -  Integram este ato convocatório os seguintes ANEXOS: 
 
I – TERMO DE REFERÊNCIA;  
II – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO; 
III – MODELO DE FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA;  
IV – MINUTA DE CONTRATO; 
V – MODELO DE PROCURAÇÃO; 
VI – MODELO DE DECLARAÇÃO – cumprimento do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 
 

2 – DO OBJETO 

 
2.1 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para CONTRATAÇÃO DE 
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE 
DE EXAMES LABORATORIAIS, relacionados no Anexo I, observadas as especificações ali estabelecidas e 
na tabela de procedimento, medicamentos, órteses, próteses e materiais específicos do sistema único de 
saúde – SUS. Grupo 02 procedimento com finalidade diagnostica. Sub grupo 02 diagnostico em laboratório 
clinico. 
2.2- A contratada deverá para executar os serviços de coleta e análise laboratorial em estabelecimento 
instalado neste município, conforme anexo I deste edital, de forma que não prejudique a análise e o 



 

  

resultado em qualidade, bem como será por conta da contrata todas as despesas decorrentes para 
prestação de serviços. 
 
 

3 - DO PREÇO 

 

3.1 - Estima-se o valor global desta licitação em R$  300.000,00 (trezentos mil reais) com 
base nos exames realizados e dispostos no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.  
 

3.2 - Os valores indicados no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, correspondem à média dos preços praticados no 

mercado e foram apurados para efeito de estimar-se o valor do objeto em licitação, não vinculando as concorrentes, 

que poderão adotar outros que respondam pela competitividade e economicidade de sua proposta, atendidos os 

fatores e critérios de julgamento estabelecidos neste ato convocatório.  

 

4 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

4.1 - As despesas decorrentes do objeto deste Edital, correrão por conta das seguintes unidades 
orçamentárias: Secretaria Municipal de Saúde: 02.06.01-1030100016.2.015000-manutenção da saúde 
pública 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiro-P. Jurídica- Fonte 01- Conta  328, junto ao orçamento-
programa vigente do município. 
 
5 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

5.1 - Somente poderão participar da presente licitação as licitantes que atenderem às 
disposições deste edital. 
5.2 - Será vedada a participação: 

5.2.1 – De empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com os órgãos e entidades da 
Administração Pública em geral, nos termos do artigo 87, IV da Lei 8.666/93; 
 
5.2.2 – De quem estiver sob processo de concordata ou falência; 

 
5.2.3 – De empresas suspensas temporariamente de participar em licitação e impedidas de contratar com a 
Prefeitura Municipal de Cesário Lange e quaisquer de seus órgãos descentralizados, nos termos do artigo 
87, III da Lei 8.666/93;   
 
5.2.4 – Sob a forma de consórcio. 

 

 
6 - DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO 

 



 

  

6.1 – Todos os licitantes deverão se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por intermédio de um 

representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório, 

venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de credenciamento, identificar-se exibindo a carteira 

de identidade ou outro documento equivalente. 

 

6.2 - O credenciamento far-se-á por um dos seguintes meios: 

 

6.2.1 - Instrumento público de procuração com poderes para formular ofertas e praticar todos os demais atos 

pertinentes ao certame, em nome do licitante, com prazo de validade em vigor; 

 

6.2.2 - Instrumento Particular de Procuração nos moldes do Anexo V, com poderes para formular ofertas e 

praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome do licitante, acompanhado de cópia de seu Contrato 

Social ou estatuto, no caso de Sociedade Anônima, e dos documentos de eleição de seus administradores; 

 
6.2.3 - Tratando-se de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado de empresa licitante, cópia do respectivo estatuto 

ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 

decorrência de tal investidura, no caso de Sociedade Anônima, devidamente acompanhado de documentos de eleição 

dos administradores. 

 

6.3 - Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de um licitante no presente 

certame, sob pena de exclusão sumária das representadas. 

 

6.4 - A ausência do representante credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão do 

licitante por ele representado, salvo autorização expressa do Pregoeiro. 

 

6.5 - Os documentos supra referidos poderão ser apresentados no original ou por qualquer processo de cópia 

autenticada e serão retidos, pelo Pregoeiro, para oportuna juntada no processo administrativo pertinente à presente 

licitação. 

 
6.6 - Somente poderão participar da fase de lances verbais os representantes devidamente credenciados.  

 

6.7 - Encerrada a etapa de credenciamento, será apresentada a DECLARAÇÃO de pleno atendimento  aos 

requisitos de habilitação, de acordo com modelo contido no Anexo II ao presente Edital.  

 

 A referida declaração deverá estar fora dos envelopes nº 1 e 2. 

6.8 - Em seguida proceder-se-á ao recebimento dos envelopes contendo a proposta de preço e os documentos de 

habilitação, em envelopes separados, indevassáveis, lacrados e rubricados no fecho, que deverão conter os seguintes 

dizeres em sua face externa: 

 
                      ENVELOPE Nº 1 

    EDITAL DE Pregão Presencial Nº   30/2014 
PROPOSTA DE PREÇO 



 

  

RAZÃO SOCIAL ................. / CNPJ .............  

 

 
   ENVELOPE Nº 2 

   EDITAL DE Pregão Presencial Nº  30/ 2014 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL ................ / CNPJ .............  

 

 

 

7 - DA PROPOSTA DE PREÇO 

7.1 - Acompanha este ato convocatório, MODELO DE FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA – ANEXO III, 

que a licitante poderá preencher no formulário da prefeitura ou em formulário próprio da empresa seguindo o modelo 

do formulário da prefeitura e inserirá no envelope nº 01 (proposta). 

 

7.2 - Do formulário de proposta deverão constar, apostos nos campos próprios: 

a) dados cadastrais; 

b) assinatura do representante legal no caso de pessoa jurídica; 

c) indicação do número do CNPJ da empresa; 

d) indicação do representante legal investido de poderes para firmar o termo de contrato referido no item 11. 

e) descrição do objeto da presente licitação, com a indicação da procedência, em conformidade com as 
especificações do folheto descritivo – Anexo I deste Edital;  
f) o valor em porcentagem do desconto sobre os preços fixados pela tabela de procedimento, 
medicamentos, órteses, próteses e materiais específicos do sistema único de saúde – SUS. Grupo 02 
procedimento com finalidade diagnostica. Sub grupo 02 diagnostico em laboratório clinico).   
 
7.4 - Cada concorrente deverá computar, no preço que cotará, todos os custos diretos e indiretos, inclusive os 

resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes das legislações trabalhista, 

fiscal e previdenciária a que se sujeita. 

 

7.5 - Adotar-se-á como critério de aceitabilidade de preço o indicado no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.  

Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital, nem proposta com valor de desconto acima de 

30% (trinta por cento), desclassificando-se as propostas cujos preços sejam manifestamente inexeqüíveis (art. 

40 X e 48 II e parágrafos, da Lei Federal nº 8.666/93). 

 

7.6 - Os preços ofertados permanecerão fixos e irreajustáveis, salvo hipóteses de manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro nos termos da alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 8.666/93, que deverá ser 
comprovado pela Contratada e aprovado pelo Contratante. 
 

 



 

  

7.7 - A apresentação da proposta implicará, por si só, na aceitação tácita de todas as cláusulas deste edital e dos 

termos da Lei Federal nº 10.520/02, do Decreto Municipal nº 1841/06 e da Lei Federal nº 8.666/93, no que couber, e 

demais normas complementares. 

 

8 - DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

 

8.1 - Na fase de habilitação, o licitante que ofertar a melhor proposta, deverá apresentar os seguintes documentos: 

 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;  

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se 
tratando de sociedades comerciais;  

c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, acompanhados 
da documentação mencionada na alínea “b“, deste subitem;  

d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de 
sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;  

e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a 
atividade assim o exigir.  

8.2.1- Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "d" deste subitem 8.2 não precisarão constar do 
Envelope – “Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste 
Pregão.  

8.3 - REGULARIDADE FISCAL  

8.3.1- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);  

8.3.2- Prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto desta licitação; 

8.3.3- Prova de Regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede da 
empresa licitante, com data de expedição de no máximo 06 (seis) meses anteriores à data estipulada no 
subitem 1.4, ressalvados os prazos de validade originários de cada certidão.  

8.3.3.1- A regularidade da situação da licitante frente à Fazenda Federal deverá ser demonstrada através da 
Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais 
e à Dívida Ativa da União.  

8.3.3.2- A regularidade da situação da licitante frente à Fazenda Estadual deverá ser demonstrada através 
da Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos relativa ao ICMS - Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços, com finalidades diversas. 

8.3.3.3- A regularidade da situação da licitante frente à Fazenda Municipal deverá ser demonstrada através 
da Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos relativos aos Tributos Mobiliários.  

8.3.4- Prova de Regularidade Fiscal perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, dentro do 
prazo de validade; 



 

  

8.3.5- Prova de Regularidade para com o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, dentro do prazo de 
validade; 

8.3.6 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, em cumprimento à Lei n.º 12.440/2011 e à 
Resolução Administrativa TST n.º 1470/2011, emitida por meio eletrônico pelo Tribunal Superior do Trabalho 
(http://www.tst.jus.br/certidao); 

8.3.7- A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente 
será exigida para aceito de contratação e, não como condição para participação na licitação; 

8.3.8- As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames 
licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (artigo 43 da Lei Complementar 123). 

8.3.9- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 02 
(dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor 
do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da 
documentação (artigo 43, §1º da Lei Complementar 123). 

8.3.10- Em não havendo regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8.3.9 do presente 
edital, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, sendo 
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura 
do contrato ou revogar a licitação. (Artigo 43, §2º da Lei Complementar 123). 

 

8.4 - QUALIFICAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRA  

 
8.4.1-  Balanço Patrimonial, termos de abertura e encerramento e demonstrações contábeis do último 
exercício social (Ativo – Passivo – Demonstração do Resultado do Exercício), devidamente assinados pelo 
contador e pelo sócio responsável ou equivalente, com suas folhas devidamente numeradas e com o devido 
registro na Junta Comercial e, quando se tratar de sociedade por ações, devidamente publicado na imprensa 
oficial, que comprovem a boa situação financeira da interessada, vedada a sua substituição por balancetes 
ou balanços provisórios, aceitando-se a apresentação de Balanço de Abertura para as licitantes com menos 
de 01 (um) ano de existência; 
 
8.4.1.1- Demonstrativo dos índices econômico-financeiros a seguir mencionados, extraídos do balanço, que 
comprove: 

 índice de Liquidez Corrente (LC), igual ou maior que 1,00 (um), obtido através da seguinte fórmula: 
 
ATIVO CIRCULANTE 
LC = --------------------------------------- 
PASSIVO CIRCULANTE 

 índice de Endividamento (EN), não superior a 0,50 (cinqüenta centésimos), obtido através da 
seguinte fórmula: 
 
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL EM LONGO PRAZO 
EN = ------------------------------------------------------------------------------ 
ATIVO TOTAL 

http://www.tst.jus.br/certidao


 

  

 índice de Liquidez Geral (LG), igual ou maior do que 1,50 (um inteiro e cinqüenta centésimos), obtido 
através da seguinte fórmula: 
 
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL EM LONGO PRAZO 
LG = ------------------------------------------------------------------------------- 
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
 
8.4.2- Comprovação de capital social mínimo registrado e integralizado no valor de 10% (dez por cento) do 
valor estimado para a presente licitação, equivalente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), comprovado mediante 
certidão expedida ou contrato social registrado na Junta Comercial, do qual conste o capital vigente;. 

 

8.4.3- Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica ou de execução patrimonial, expedida no domicilio da pessoa física, 
nos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da entrega das propostas e de início da abertura dos 
envelopes, prevista neste edital; 

8.5-  QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

8.5.1 – Declaração formal do licitante, sob as penalidades cabíveis de que possui quadro técnico 
especializado e que reúne as qualidades para o cumprimento das exigências contidas no edital. 
 

8.5.2-) Atestado(s) ou certidão(ões), em nome da licitante, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público 
ou privado, que comprove(m) o fornecimento anterior compatível com objeto licitado, comprovando no 
mínimo 50 % de aptidão; 

8.5.2.1-  Não será(ao) aceito(s) atestado(s) do(s) qual(is) não se comprove objeto pertinentes e compatíveis 
com o objeto deste certame, o qual encontra-se descrito no Termo de Referência deste edital. 
 

8.6 - Todos os documentos apresentados deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente com o nº CNPJ e 

endereço respectivo. 

 
8.7 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; se o licitante for a filial, todos 

os documentos deverão estar em nome da filial. 

 

8.8 - Não serão aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegíveis ou rasurados de tal forma que não 

possam ser entendidos. 

 
9 - DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 

9.1 - O Pregão realizar-se-á de acordo com a legislação vigente, as disposições já consignadas no presente edital, e 

as que seguem: 

 
9.2 - No dia, hora, e local designado neste edital, os licitantes deverão comprovar ao Pregoeiro a representação para a 

prática dos atos do certame, nos termos da cláusula 6.1. deste edital. 

 



 

  

9.3 - Aberta a sessão pública do Pregão, com a conferência dos documentos de credenciamento das  interessadas, 

serão recebidos pelo Pregoeiro os envelopes PROPOSTA DE PREÇO e DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO. 

 

9.4 - Após a entrega dos envelopes não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo, decorrente de fato 

superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

 
9.5 - Verificada a regularidade formal dos envelopes, estes serão rubricados pelos membros da Equipe de Apoio, 

Pregoeiro e representantes dos licitantes. Em prosseguimento, o Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes nº 1 

(PROPOSTA DE PREÇO), e seus conteúdos analisados pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, no que tange a sua 

conformidade com os requisitos estabelecidos neste instrumento convocatório. 

 
9.6 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências essenciais deste edital e seus anexos, 

considerando-se como tais as que não possam ser atendidas na própria sessão pelo licitante, por simples 

manifestação de vontade de seu representante. 

 
9.7 - As demais propostas serão classificadas provisoriamente em ordem crescente de preços. 

 

9.8 - Definida a classificação provisória, será registrada na ata da sessão pública o resumo das ocorrências até então 

havidas, consignando-se o rol de participantes, preços ofertados, propostas eventualmente desclassificadas e a 

fundamentação para sua desclassificação, e a ordem de classificação provisória. 

 

9.9 - O Pregoeiro abrirá oportunidade para o oferecimento de sucessivos lances verbais aos representantes dos 

licitantes cujas propostas estejam classificadas no intervalo compreendido entre o menor preço e o preço superior 

àquele em até 10% (dez por cento), repetindo-se o procedimento para cada uma das propostas classificadas na forma 

do item  9.14. 

 

9.10 - Quando não forem verificadas no mínimo 3 (três) propostas de preços nas condições definidas no subitem 

anterior, serão chamadas a dar lances verbais os representantes dos licitantes que apresentaram as melhores 

propostas, até o máximo de 3 (três), quaisquer que sejam os preços ofertados. 

 

9.11 - O Pregoeiro abrirá oportunidade para a repetição de lances verbais, respeitadas as sucessivas classificações 

provisórias, até o momento em que não sejam ofertados novos lances de preços menores aos já existentes. 

 

9.12 - Não serão aceitos lances cujos valores forem maiores ao último lance que tenha sido anteriormente ofertado, 

bem como 2 (dois) lances do mesmo valor, prevalecendo, nesse caso, aquele que foi ofertado primeiro.  

 

9.13 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às penalidades 

constantes deste edital. 

 

9.14- Os lances deverão ser formulados em porcentagem distintas e crescentes, superiores à proposta de 
maior porcentagem, observada a diferença mínima entre os lances de 1% (um por cento), aplicável inclusive 
em relação ao primeiro. (maior desconto sobre os preços fixados pela tabela de procedimento, 



 

  

medicamentos, órteses, próteses e materiais específicos do sistema único de saúde – SUS. Grupo 02 
procedimento com finalidade diagnostica. Sub grupo 02 diagnostico em laboratório clinico).   
 
9.15- Havendo empate, será assegurada a referência de contratação para microempresas e empresas de 
pequeno porte.  
 
9.16- Entende-se por empate as situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço. 
 
9.17 – A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para 
apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob 
pena de preclusão. 

 9.18 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas para 
a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último preço 
ofertado.  

9.19 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de maior desconto com vistas à redução do preço.  

9.20 - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da melhor oferta, 
compreendendo o maior desconto concedido pelo proponente, nos termos do item 9.14, decidindo 
motivadamente a respeito.  

9.21- A aceitabilidade será aferida a partir dos preços vigentes  de acordo com a tabela ANEXO-I, na data da 
apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será juntada 
aos autos por ocasião do julgamento.   

9.22 - Considerada aceitável a oferta de maior desconto em porcentagem, será aberto o Envelope nº 2, 
contendo os documentos de habilitação de seu autor.  

9.23 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão ser 
saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive 
mediante:  

a) substituição e apresentação de documentos, ou  

b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.  

9.24 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos 
passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.  

9.25 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no 
momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos 
alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.  

9.26- Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será 
habilitada e declarada vencedora do certame.  



 

  

9.27 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o Pregoeiro 
examinará a oferta subseqüente de maior desconto, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua 
aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado 
vencedor.  

 9.28 - Constatando-se o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante classificado e habilitado, será 

declarado vencedor do certame, abrindo-se, neste momento, a oportunidade para manifestação da intenção de 

interpor recurso aos licitantes, nos termos da cláusula 10 deste instrumento. 

 

9.29 - Na ausência de recursos ou decididos estes, observados os trâmites legais, será adjudicado o objeto da 

licitação ao licitante vencedor e homologado o certame. 

 

9.30 - Os envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos licitantes desclassificados poderão ser 

devolvidos aos seus representantes na própria sessão, salvo se houver, no momento oportuno, manifestação de 

interesse de interpor recurso, hipótese em que ficarão retidos com o Pregoeiro, até ulterior deliberação. Os envelopes 

dos licitantes classificados, não declarados vencedores do certame, permanecerão sob custódia do Pregoeiro até o 

efetivo cumprimento da obrigação pelo licitante adjudicatário. 

 
9.31 - Da sessão pública deste Pregão, lavrar-se-á ata circunstanciada na qual serão registrados todos os 
atos praticados, a qual, após ciência dos interessados, deverá ser assinada pelo Pregoeiro, demais 
membros da Equipe de Apoio e pelos licitantes presentes. 
 

10 - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 

10.1 - Declarado o vencedor, os licitantes presentes poderão manifestar imediata e motivadamente a intenção de 

recorrer, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões e de igual prazo para as contra-

razões, contados a partir do término do prazo do(s) recorrente(s), independentemente de qualquer comunicado, 

sendo-lhes assegurada vista dos autos. 

 

10.2 - As razões de recurso deverão ser protocolizadas, no prazo supra, junto ao Setor de 
Licitações, no endereço indicado no preâmbulo do presente, nos dias úteis, das 8 as 16 h, 
sob pena de configurar-se a desistência da intenção de recurso manifestada na sessão 
pública. 
 
10.3 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante na sessão pública do pregão importará a decadência do 

direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro ao licitante vencedor e o encaminhamento do 

processo à autoridade competente para a homologação. 

 

10.4 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 
devidamente informado à autoridade competente. 

 



 

  

10.5 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 
11 – DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 

11.1 - Se por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito 
do(s) adjudicatário(s) perante o  
Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e 
a Fazenda Nacional (Receita Federal), estiverem com os prazos de validade vencidos, a 
Administração verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos 
autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais 
meios, salvo impossibilidade devidamente justificada. 

 

11.2 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informação, o adjudicatário será notificado para, no 

prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade, mediante a apresentação das certidões 

respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar.   

 

11.3 - Quando o adjudicatário, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não 
apresentar a situação regular de que trata o subitem 11.1, ou se recusar a assinar o contrato, 
serão convocados, pela ordem de classificação das propostas, os demais licitantes 
classificados, com vistas à celebração da contratação, sem prejuízo da aplicação das 
sanções ao licitante faltante. 
 

11.4 - O adjudicatário deverá, no prazo de 02 (dois) dias corridos contados da data da convocação, comparecer para 

assinar o termo de contrato. 

 
11.5 - A Administração poderá obrigar a Contratada a corrigir ou substituir, à suas expensas, no todo ou em 
parte, o objeto do contrato, se verificar incorreções relacionados à quantidade e qualidade dos produtos 
Contratadas. 
 

11.6 – RESCISÃO – O contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, 

com as conseqüências indicadas no art. 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela lei e neste ato convocatório. 

 
11.7 – O Prazo de Vigência do objeto desta licitação será de 12 (doze) meses. 

 
11.8 - A Administração poderá suprimir ou acrescer o objeto do contrato em até 25% (vinte e cinco por cento) do seu 

valor inicial atualizado, a critério exclusivo, de acordo com o disposto no art. 65, I e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

11.9 - A Contratada manterá, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação que lhe 

forem exigidas na licitação. 

 

11.10 - O foro do contrato será o da Comarca de Tatuí/SP. 



 

  

 
12 - DO PAGAMENTO 

 
12.1 - Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados em até 15 dias após a 
apresentação e aceitação da Nota Fiscal correspondente aos exames realizados, mediante 
requisição específica da Unidade Básica de Saúde, Prefeitura e de acordo com as 
especificações do objeto desta licitação. 

 

12.2 - O pagamento será feito através de crédito em conta corrente a ser fornecida pela Contratada, ou cheque 

nominal a seu favor, a ser retirado na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Cesário Lange. 

 

 
 
 
13 - DAS SANÇÕES 
13.1 - A inabilitação de licitante classificado, apesar da declaração apresentada por força do subitem 6.7 deste 

instrumento, implicará na aplicação de multa correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da proposta, sem 

embargo da imposição das demais sanções cabíveis. 

 

13.2 - Os licitantes sujeitar-se-ão, também, à imposição da mesma multa mencionada no item anterior se, por ato ou 

omissão de seu representante, provocar tumulto na sessão de pregão ou retardar o procedimento licitatório, ou ainda, 

desistir do lance ofertado. 

 

13.3 - Pelo descumprimento do Contrato, a Contratada sujeitar-se-á às penalidades adiante especificadas, que serão 

aplicadas pela Prefeitura do Município de Cesário Lange, e só serão dispensadas nas hipóteses de comprovação 

anexada aos autos pela Contratada da ocorrência de força maior impeditiva do cumprimento das condições ajustadas 

ou de manifestação da unidade requisitante informando que o ocorrido derivou de fatos imputáveis à Administração. 

 

13.4 - A Contratada total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas nos arts. 86 e 87 da Lei 

Federal nº 8.666/93, a saber: 

 
a) advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para o serviço; 
 
b) multa, que não excederá, em seu total, 20% (vinte por cento) do valor do contrato, nas hipóteses de 
inexecução, com ou sem prejuízo para o serviço; 
 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com o município de 
Cesário Lange por prazo não superior a cinco anos, nas hipóteses de execução irregular, atrasos ou de 
inexecuções de que resulte prejuízo para o serviço. 
 



 

  

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
seus motivos determinantes ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a 
penalidade, nas hipóteses em que a execução irregular, os atrasos ou a inexecução associem-se à prática 
de ilícito penal. 

 

13.5 - É cabível, ainda, a aplicação das demais sanções estabelecidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e 

suas alterações. 

 

13.6 - A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis. 

 

13.7 - Nos casos de inexecução parcial ou total do ajuste é cabível a aplicação de suspensão temporária para licitar e 

contratar com a Municipalidade e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 7º da Lei Federal 

10.520/02. 

 
13.8 - O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 05 (cinco) dias úteis contados da data da 

intimação do interessado.  

 
13.9 - O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de 03 (três) dias úteis da data de sua 

cominação, mediante guia de recolhimento oficial. 

 
 
14 - DAS INFORMAÇÕES 
14.1 - As informações administrativas relativas ao presente certame poderão ser obtidas junto ao Setor de Licitações, 

por escrito, no endereço indicado no preâmbulo deste instrumento, das 8 às 16 h, até 48 horas da data marcada para 

a abertura do certame. As respostas serão encaminhadas via fax a todos os licitantes que retiraram o Edital e farão 

parte integrante do processo administrativo. 

 
15 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1 - Decairá do direito de impugnar os termos do Edital de licitação perante o Setor de 
Licitações, o licitante que não o fizer até o segundo dia útil da data fixada para o recebimento 
das propostas, nos termos do artigo 41 parágrafo 2º da Lei Federal 8.666/93. 

 

15.2 - Caberá ao Pregoeiro e a equipe de Apoio decidir sobre a impugnação. 

 
15.3 - Quando o deferimento da impugnação, implicar alteração do edital, capaz de afetar a 
formulação das propostas será designada nova data para a realização do certame. 

 

15.4 - A impugnação feita tempestivamente pelo licitante, não o impedirá de participar deste Pregão. 

 



 

  

15.5 - Os interessados que desejarem cópia integral deste Edital e seus Anexos poderão retirá-los, na 
Prefeitura Municipal de Cesário Lange, no horário de expediente, até o último dia útil que antecede a data de 
abertura da Licitação. 
 
15.6 - Fica o licitante ciente que a simples apresentação da proposta implica na aceitação de todas as condições 

estabelecidas neste Edital, não podendo invocar nenhum desconhecimento, como elemento impeditivo da formulação 

de sua proposta ou do perfeito cumprimento do ajuste. 

 
15.7 - A Administração reserva-se o direito de exigir documentação comprobatória do cumprimento de todas as 

exigências legais provenientes da licitação, bem como a promoção de diligência destinada a esclarecer a instrução do 

processo (§ 3° do artigo 43 da Lei 8666/93). 

 

15.8 - A Prefeitura do Município de Cesário Lange poderá, a qualquer tempo, motivadamente, revogar no 
todo ou em parte a presente licitação. 
 

Cesário Lange, 01 de julho  de 2014. 
 
  
 
   

                                           Ramiro de Campos 
                                                                                             Prefeito Municipal 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA   

 
1- OBJETO E FORMA DE EXECUÇÃO 

 
1.1 O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa CONTRATAÇÃO DE 
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE 
DE EXAMES LABORATORIAIS,  observadas as especificações ali estabelecidas e na tabela de 
procedimento, medicamentos, órteses, próteses e materiais específicos do sistema único de saúde – SUS. 
Grupo 02 procedimento com finalidade diagnostica. Sub grupo 02 diagnostico em laboratório clinico - 
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO –VIDE TABELA DE EXAMES ANEXA 

2- DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO  

2.1- Os serviços de coleta e realização dos  exames laboratoriais deverão ser prestados em todos os dias 
úteis, das 07 horas às 17 horas, em local apropriado, no estabelecimento da contratada (sede ou filial), 
instalado neste município de Cesário Lange,  sob a responsabilidade da contratada, mediante a 
apresentação de uma autorização/requisição expedida pela Secretaria de Saúde, com a relação dos 
exames, que deverá conter assinatura do responsável. Os exames serão previamente agendados pela 
Secretaria de Saúde, salvo em caso de emergência. 

 2.2-A contratada deverá manter profissional responsável e quadro técnico qualificado no estabelecimento 
durante toda a execução do contrato. 

2.3- Todo o material de coleta para os exames será de inteira responsabilidade da contratada, bem como o 
fornecimento das planilhas contendo o número de pacientes/dia a serem atendidos. As planilhas com as 
relações dos nomes e exames deverão ser entregues em duas vias, sendo que, ficará uma via com a 
Secretaria de saúde e outra com a empresa, que deverá após a execução mensal dos serviços serem 
encaminhadas juntamente com  a Fatura/Nota fiscal para conferencia. 

2.3 – Os laudos dos exames laboratórios objeto deste certame deverão ser entregues em até 02 (dois) dias 
úteis da coleta dos mesmos. Os exames mais complexos que necessitem maior prazo para o resultado da 
análise não deverão ultrapassar 10 (dez) dias. 

2.4- Excetuam-se do disposto no item anterior os exames de alta complexidade que dependem de 
equipamentos especializados, entendendo-se por alta complexidade os constantes na Tabela SUS. 

2.4- Os exames de urgência solicitados pela Secretaria Municipal de Saúde deverão ter resultado (laudos)  
entregues no dia. 

3 - Condições de Pagamento: de acordo com o item 12 do edital; 
 

    PROCEDIMENTO LABORATÓRIO CLÍNICO 



 

  

EXAMES/REF TABELA SUS QUANTIDADE ESTIMADA 

17-Alfa-Hidroxiprogesterona  1 

A Fresco (Pesquisa de Fungos) 1 

Ácido Fólico 1 

Ácido Úrico 198 

Ácido Valpróico 1 

Acido Vanil Mandelico 1 

Aldosterona 1 

Alfa Fetoproteina 1 

Alfa-1-Glicoproteína Ácida 1 

Amilase 11 

Anal Swab 2 

Anatomo 4 

Androstenediona 2 

Anti Cardiolipina IGG 2 

Anti Cardiolipina IGM 1 

Anti DNA 2 

Anti SS-A (RO) 1 

Anti SS-B (LA) 1 

Antibiograma 93 

Antic.Anti RNP 1 

Antic.Antimicrossomal 1 

Anticoagulante Lúpico 1 

Anticorpo Anti Tireoglobulina 1 

Anticorpos anti citrolina 1 

Anticorpos Anti ENA 1 

Anticorpos Anti- SM 1 

Aslo 10 

BAAR 11 

Bacterioscopia 2 

Beta HCG 20 

Beta HCG Quantitativo 1 

Bilirrubina Total e Frações 16 

Bordetela IGG 1 

CA 125 / CA 15-3 / CA 19-9 6 

Cálcio 41 

Cálcio Ionizável 1 

CEA 1 

Células LE 2 

Chagas Machado Guerreiro IGG 4 

Citomegalovírus IGG 2 

Citomegalovírus IGM 2 

Clamidia Imunoflurencescia 1 

Clearence de Creatinina 10 

Coagulograma 22 



 

  

Colesterol 344 

Complemento C3 1 

Complemento C4 1 

Complemento CH50 1 

Coombs Indireto 3 

Cortisol 3 

CPK 18 

CPK Fração MB 1 

Creatinina 254 

Cultura para Fungos 1 

Curva Glicêmica(5 dosagens) 8 

Dengue 2 

Desidrogenase Lática 6 

Eletroforese de Hemoglobina 3 

Eletroforese de Proteínas 2 

Epstein Baar IGG 1 

Espermograma 1 

Estradiol 15 

FAN 16 

Fator Reumatóide 34 

Fator RH 34 

Fenobarbital 1 

Ferritina 13 

Ferro 5 

Fibrinogenio 1 

Fosfatase Alcalina 20 

Fósforo 6 

FSH 24 

FTA- ABS IGG 4 

FTA- ABS IGM 2 

Gama GT 52 

GH Hormonio Crescimento 1 

Glicemia após sobrecarga 2 

Glicose 441 

Glicose APÓS Sobrecarga 1 

Gordura Fecal 1 

Grupo Sanguineo ABO 34 

HDL 227 

Hematócrito 1 

Hemoglobina  1 

Hemoglobina Glicosilada 104 

Hemograma  562 

Hep A IGG 1 

Hep A IGM 1 

Hep B HBS Ag 42 



 

  

Hep C Anti HCV 11 

Hep.Anti HBC IgG 4 

Hep.Anti HBC IgM 1 

Hepatite B Anti HBE 1 

Hepatite B Anti HBS 21 

Hepatite B HBE AG 1 

HIV  86 

HLA B27 2 

HTLV I / II – Anticorpos 1 

IGA 1 

IGE TOTAL 24 

IGF Somatomedina C 1 

IGG 1 

IGM 1 

INFLUENZA A+B 1 

Insulina 2 

Lactose Teste de Tolerancia 1 

LDL 206 

Leptospirose 1 

Leucócitos Fecais 1 

LH 21 

Lipidiograma Completo 4 

Lipidograma 2 

Lítio 1 

Magnésio 32 

Malaria 1 

Microalbuminúria 4 

Mononucleose 1 

Mucoproteina 21 

Papanicolau 1 

Parasitológico de Fezes 180 

Paratormonio – PTH 1 

PCR 48 

Peptideo C 1 

Plaquetas 1 

Potassio 68 

PPD Tuberculose 1 

Progesterona 2 

Prolactina 24 

Proteinas Totais e Frações 3 

Proteinúria 24 hrs 12 

Prova do Laço 1 

PSA 82 

Reticulócitos 2 

Retração do Coágulo 1 



 

  

Rotavírus 1 

Rubéola IGG 1 

Rubéola IGM 1 

Sangue Oculto 10 

S-DHEA 3 

SHBG Hormonios Sexuais 1 

SHGB GLOBULINA 1 

Síflis(Quimioluminescencia) 1 

Sódio 61 

T3/T3 Livre 23 

T4 24 

T4 Livre 120 

TC 5 

Testosterona Livre 6 

Testosterona Total 8 

TGO 142 

TGP 152 

Tireoglobulina 1 

Toxoplasmose Avidez IgG 1 

Toxoplasmose IgG 31 

Toxoplasmose IgM 31 

TP 9 

TRAB 1 

Transferrina 1 

Triglicérides 334 

TS 5 

TSH 282 

TTPA 7 

Uréia 183 

Urina 427 

Urocultura/Copro/Cultura em Geral 123 

VDRL 46 

VHS 35 

Vitamina B1 1 

Vitamina B-12 5 

Vitamina D 11 

VLDL 195 

Waler Rose 4 

Zinco 1 

 
                     (*) tabela Procedimento SUS – Referencia valores. ( integra anexo). 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2014 

 
ANEXO II 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
 
Eu ........................................................................ (nome completo), RG nº. ........................................, representante 

legal da ...................................................................................... (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº. 

............................, DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de 

habilitação previstos no instrumento convocatório do Pregão nº. 30/2014, realizado pela Prefeitura Municipal de 

Cesário Lange, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame. 

 

RESSALVA: apresenta restrição na documentação de regularidade fiscal, porém, por se tratar de 

microempresa ou empresa de pequeno porte, opta por participar da licitação e regularizar a documentação 

no prazo estabelecido no edital, caso apresente a proposta de menor preço, ciente da aplicação das 

sanções estabelecidas no instrumento convocatório caso não a regularize tempestivamente (  ) . 

 
..................., ....... de ..................... de 2014. 

____________________________________________ 

Nome e assinatura do representante 
RG nº............................................... 

 
Local/data: 
 
 
Nome: 
Cargo/função: 
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ANEXO III – FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA  

 

Razão Social da 
Proponente: 

 

 
Endereço: 

 

Telefone: 
 

 
E-MAIL: 

 

 

Objeto: Prestação de serviços de coleta e analise de exames laboratoriais, observadas as especificações 
constantes na tabela de procedimentos, medicamentos, órteses, próteses e  
Materiais específicos do Sistema Único de Saúde- SUS Grupo 2 procedimento com finalidade Diagnóstica. Sub 
Grupo 2 diagnostico em laboratório. 
 

 
Valor Total R$ (por extenso), desconto correspondente a ............................. 
 
Apresentar planilha de  preços de acordo com o desconto ofertado para cada exame- baseado na Tabela de 
Procedimentos SUS,  conforme descrito no Termo de Referência. 

 

Dados do representante da empresa que assinará o termo de contrato, conforme consta no contrato social o 
u ou procuração: 

Nome:  

Identidade nº/ 
órgão expedidor: 

 

CPF nº  

 
1 – O prazo de eficácia desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega de seu 
respectivo envelope (art. 64, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93). 
2 – A eficácia suspensiva dos recursos hierárquicos que forem interpostos no curso da licitação estender-se-
á ao prazo de convocação previsto no art. 64, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 

Local e Data:  

Assinatura do(s) representante(s) legal(is):  



 

  

 
(OBS.: Carimbos do CNPJ e Inscrição Estadual no verso) 

 
 

ANEXO IV 
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TERMO DE  CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CESÁRIO LANGE E ........................... 
 
 
A Prefeitura Municipal de Cesário Lange, doravante denominada Contratante ato representada pelo Prefeito 
Municipal, Sr. .............., RG nº ............., CPF nº ................., e  ................., inscrito no CNPJ/CPF-MF sob o 
nº ................., com endereço ....................., doravante denominado Contratada, representado neste ato por 
..............................................., portador da carteira de identidade nº ................., CPF nº ............................, 
conforme consta no ........................ (indicar o ato que o qualifica como representante legal), firmam o 
presente termo de contrato,  doravante denominado Processo, concernente à Licitação na modalidade de 
Pregão Presencial sob n° 30/2014. Os contraentes enunciam as seguintes cláusulas e condições que 
regerão o contrato em harmonia com os princípios e normas da legislação aplicável à espécie, 
especialmente a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, doravante denominada Lei, que as 
partes declaram conhecer, subordinando-se, incondicional e irrestritamente, às suas estipulações.   
 

PRIMEIRA (DO OBJETO -  A Prefeitura contrata com a empresa acima através de processo 
licitatório para a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE DE EXAMES 
LABORATORIAIS,   observadas as especificações ali estabelecidas e na tabela de 
procedimento, medicamentos, órteses, próteses e materiais específicos do sistema único de 
saúde – SUS. Grupo 02 procedimento com finalidade diagnostica. Sub grupo 02 diagnostico 
em laboratório clinico, conforme as necessidades do departamento de assistência social, 
mediante relatório circunstanciado assinado pelo responsável peal unidade, conforme as 
especificações e nas quantidades estimadas no  Anexo I- Termo de Referência. 
 
SEGUNDA (DO RECEBIMENTO  DO SERVIÇO E LOCAL DA PRESTAÇÃO) – A Contratada se 
compromete a realizar os exames em estabelecimento instalado no Município, conforme requisição a ser 
expedida pela UBS IV Lázaro Mendes Castanho, de acordo com a necessidade da Unidade de Saúde, nas 
especificações constantes do Anexo I – Termo de Referência., mediante Guia emitida pela Secretaria 
Municipal de Saúde, cuja execução contratual é de responsabilidade da Secretária Municipal de Saúde. 
 
§ 1º - Os serviços de coleta dos exames laboratoriais deverão ser prestados em todos os dias úteis, das 07 horas às 

17 horas, no estabelecimento da contratada, mediante a apresentação de uma autorização/requisição expedida pela 

Secretaria de Saúde, com a relação dos exames, que deverá conter assinatura do responsável. Os exames serão 

previamente agendados pela Secretaria de Saúde, salvo em caso de emergência. 

 

§ 2º - Todo o material de coleta para os exames será de inteira responsabilidade da contratada, bem como o 

fornecimento das planilhas de número de pacientes dia a serem atendidos. As planilhas com as relações dos nomes e 

exames deverão ser em duas vias, sendo que, ficará uma via com a Secretaria de saúde e outra com a empresa, que 



 

  

deverá após a execução mensal dos serviços ser encaminhada com a assinatura do paciente junto a Fatura/Nota 

fiscal para conferencia. 

§ 3º  – Os laudos dos exames laboratórios objeto deste certame deverão ser entregues em até 02 (dois) dias úteis da 

coleta dos mesmos. Os exames mais complexos que necessitem maior prazo para o resultado da análise não deverão 

ultrapassar 10 (dez) dias. 

§ 4º- Excetuam-se do disposto no item anterior os exames de alta complexidade que dependem de equipamentos 

especializados, entendendo-se por alta complexidade os constantes na Tabela SUS. 

§ 5º-Os exames de urgência solicitados pela Secretaria Municipal de Saúde deverão ter resultado (laudos)  entregues 

no dia. 

 

TERCEIRA (DO VALOR) – O valor global deste contrato é de R$ ........................ (..................), considerando 
os valores unitários transcritos abaixo, conforme classificação final da Contratada constante na ata da 
sessão do pregão presencial, fls. ...... do Processo, correspondendo ao objeto definido na cláusula primeira e 
para a totalidade do período mencionado na cláusula sexta. 
 
§ 1º – Os preços ofertados permanecerão fixos e irreajustáveis, salvo hipóteses de manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro nos termos da alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 8.666/93 (e suas alterações), que 
deverá ser comprovado pela Contratada e aprovado pelo Contratante. 
§ 2º - O equilíbrio de que trata o parágrafo anterior será deliberado pela Administração a partir de 
requerimento formal do interessado, o qual deverá vir acompanhado de documentação comprobatória do 
incremento dos custos, gerando eventuais efeitos a partir da protocolização do requerimento, e nunca de 
forma não retroativa. 
 
QUARTA (DAS DESPESAS) - As despesas decorrentes do objeto deste contrato, correrão por conta da  
Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Saúde: 02.06.01-1030100016.2.015000-manutenção da 
saúde pública 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiro-P. Jurídica- Fonte 01- Conta  328, junto ao 
orçamento-programa vigente do município. 
 

QUINTA (DO PAGAMENTO) – Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados em 
até 15 (quinze) dias após a apresentação e aceitação da Nota Fiscal correspondente ao 
fornecimento de cada pedido parcelado da Prefeitura e de acordo com as especificações do 
objeto desta licitação. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO - O pagamento será feito através de crédito em conta corrente a ser 
fornecida pela Contratada, ou cheque nominal a seu favor, a ser retirado na Tesouraria da 
Prefeitura Municipal de Cesário Lange. 
 
SEXTA (DO PRAZO) –  O Presente instrumento vigorará por 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. 

 
SÉTIMA (DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA) – São obrigações da Contratada: Fornecer os produtos 
dentro dos padrões de qualidade exigidos e com prazos de validade em vigor; Obedecer aos prazos de 
entrega estipulados na cláusula Segunda; Conduzir os trabalhos ora Contratadas de acordo com as Normas 
Técnicas aplicáveis, com estrita observância da Legislação em vigor; Apresentar a Contratante, caso esta 
venha a solicitar, a programação geral dos seus serviços com base em indicações pela mesma fornecida; 



 

  

Empregar, na execução dos serviços Contratadas, apenas profissionais técnico-especializados e habilitados, 
com requisitos indispensáveis para o exercício das atribuições relacionadas com o objeto desta avença.  
 
OITAVA (DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE) - São obrigações da CONTRATANTE: Fornecer todos 
os dados e especificações necessárias à completa e correta execução dos serviços; Comunicar à 
Contratada, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, das necessidades supervenientes 
porventura ocorridas, para o perfeito cumprimento do objeto deste instrumento. 
 
NONA (DAS PENALIDADES) – À Contratada, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as 
sanções previstas nos arts. 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, a saber: a) advertência, nas hipóteses de 
execução irregular de que não resulte prejuízo para o serviço; b) multa que não excederá, em seu total, 20% 
(vinte por cento) do valor do contrato, nas hipóteses de inexecução, com ou sem prejuízo para o serviço; c) 
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com o Município de 
Conchas, por prazo não superior a dois anos, nas hipóteses de execução irregular, atrasos ou inexecução 
de que resulte prejuízo para o serviço; d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os seus motivos determinantes ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, nas hipóteses em que a execução irregular, os 
atrasos ou a inexecução associem-se à prática de ilícito penal. 
 
§ 1° – A penalidade de multa, estabelecida na alínea “b” desta cláusula, poderá ser aplicada de forma 
isolada ou cumulativamente com qualquer das demais, podendo ser descontada de eventuais créditos que 
tenha em face da Contratante. 
§ 2°  – Ocorrendo atraso na execução por culpa da Contratada, ser-lhe-á aplicada multa moratória de 1% 
(um por cento), por dia útil, sobre o valor da prestação em atraso, constituindo-se a mora 
independentemente de notificação ou interpelação. 
§ 3° – As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu pagamento não elide a 
responsabilidade da Contratada por danos causados à Contratante. 
DÉCIMA (DA RESCISÃO) – O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 e 
79 da Lei Federal nº 8.666/93, com as conseqüências indicadas no art. 80, sem prejuízo das sanções 
previstas naquela Lei e no Edital. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
Processo, assegurado o direito à prévia e ampla defesa. 
 
DÉCIMA PRIMEIRA (DA CESSÃO OU DA TRANSFERÊNCIA) – O presente contrato não poderá ser 
objetivo de cessão, sub-contratação ou transferência, no todo ou em parte. 
 
DÉCIMA SEGUNDA (DAS RESPONSABILIDADES) – A Contratada assume como exclusivamente seus,  
os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução das obrigações contratadas. 
Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou 
subordinados, e, ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados a Contratante ou a terceiros na 
execução deste contrato. 
 
§ 1° – A Contratante não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculados à legislação 
tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, e decorrentes da execução do presente contrato, cujo 
cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente a Contratada. 



 

  

§ 2° – A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por qualquer dano causado a 
terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinado. 
§ 3° - A Contratada manterá, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e 
qualificação que lhe foram exigidos na licitação. 
 
DÉCIMA TERCEIRA (DOS TRIBUTOS E DESPESAS) – Constituirá encargo exclusivo da Contratada o 
pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste contrato e da 
execução de seu objeto. 
 
DÉCIMA QUARTA (DO FORO) – O Foro do contrato será o da Comarca de  Tatuí/SP, excluído qualquer 
outro. 
Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo foi lavrado em 2 (duas) vias de igual teor, que, 
depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes. 

Prefeitura Municipal de Cesário Lange,  em  ....... de ............ ... de  2014. 

 
                   Prefeitura Municipal de Cesário Lange 

                                                       Prefeito Municipal                                             
 
 
 

Contratada 
 
   Testemunhas: 
 
1- Nome:                                                                                                         2- Nome: 
   RG:                                                                                                                  RG: 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
Pregão Presencial Nº 30/2014. 

 

ANEXO V – MODELO DE PROCURAÇÃO/CREDENCIAMENTO 
 

PROCURAÇÃO  “EXTRA JUDICIA 
 

    
 
OUTORGANTE: ..................................................., (pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 
nº ..............................) ou (pessoa física, inscrita no CPF sob o nº ..............................), com sede na Rua 
............................................................, nº ............., bairro ...................................., na cidade de 
............................., Estado de ..........................................., (neste ato representado) pelo(a) 
(sócio/diretor/procurador), Sr.(a) ..........................................................., ........................ (nacionalidade), 
.............................. (estado civil), ............................ (profissão), portador(a) do RG nº ............................ e do 
CPF nº ............................., residente e domiciliado na Rua ..........................................................., nº .........., 
na cidade de ..............................., Estado de ..................................., ---------- 
 
OUTORGADO: Sr. (a) ....................................., ........................... (nacionalidade), ........................... (estado 
civil), ...................... (profissão), portador(a) do RG nº ...................... e do CPF nº ................................, 
residente e domiciliado na Rua ................................., nº ......., bairro ............................, na cidade de 
............................., Estado de ..........................; ---------- 
 
PODERES:  ao(s)  qual(ais) confere amplos poderes para representá-lo(a) no procedimento licitatório, 

especificamente na licitação modalidade Pregão Presencial Nº  30/2014, da Prefeitura Municipal de Cesário 

Lange, podendo para tanto prestar esclarecimentos, formular ofertas e demais negociações, assinar atas e 

declarações, visar documentos, receber notificações, interpor recurso, manifestar-se quanto à desistência 

deste e praticar todos os demais atos inerentes ao referido certame. 

 
.............................., ........  de ......................... de 2014 

 
 
 

Outorgante 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

P R E G Ã O  P R E S E N C I A L  N º 3 0 / 2 0 1 4 .  

 
ANEXO VI – DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII do ART. 7º da CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL 
 

 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 

.................................,......................................................................................................................... inscrito no 

CNPJ ou CPF sob o nº .. .................................................... por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr(a)............................................................................................., portador(a) da Carteira de Identidade 

nº................................... e do CPF nº .........................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso 

V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 

1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ) . 

 
............................................ 

(data) 
 
 
 

............................................................ 
(representante legal) 

 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 

Departamento de Compras e Licitações 
 
 
Comprovante de recebimento de Edital de Licitação.  
 
 
Recebemos o Edital do .................................. nº ................/2014.  
 
 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE DE EXAMES LABORATORIAIS, relacionados no Anexo I, 
observadas as especificações ali estabelecidas e na tabela de procedimento, medicamentos, 
órteses, próteses e materiais específicos do sistema único de saúde – SUS. Grupo 02 
procedimento com finalidade diagnostica.  Sub grupo 02 diagnostico em laboratório clinico para 
atender a Secretaria Municipal de Saúde. 

 
 
 
___/_____/_______.    ______________________  
DATA       ASSINATURA  
 

NOME DA EMPRESA:_______________________________________  

CNPJ:______________________________________________________  

END.:______________________________________________________  

FONE:___________________________________  

CARIMBO DA EMPRESA_________________________________. 

 

 
 
 


