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EDITAL N.º 26/2017 

 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 23/2017 

 
1 - PREÂMBULO 
 
1.1 - A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD torna público para conhecimento dos 
interessados que será realizada licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo MENOR 
PREÇO GLOBAL, o qual será processado de acordo com o que determina a Lei Federal n.º 
10.520, de 17 de julho de 2002, o Decreto Municipal nº. 22/2011, suplementarmente, a Lei 
Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e a Lei Complementar n.º 123 de 
14 de dezembro de 2006 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 n.º 1 - “PROPOSTA” e n.º 
2 - “HABILITAÇÃO” serão recebidos na sede da Prefeitura do Município de Rafard/SP até às 
08h30 do dia 15 de agosto de 2017. A sessão pública se dará a seguir, na Sala de Reuniões da 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD, situada na Praça Independência, n.º 100, bairro 
Centro, cidade de Rafard, estado de São Paulo no mesmo dia às 09h00, 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 - FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA; 
 
III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO; 
 
IV - MODELO DE DECLARAÇÃO - cumprimento do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 
Federal;  
 
V - MODELO DE PROCURAÇÃO;  
 
VI - MINUTA DE CONTRATO;  
 
VII - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE;  
 
VIII - DECLARAÇÃO - CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL E DA NÃO OCORRÊNCIA DE 
FATOS IMPEDITIVOS À PARTICIPAÇÃO;  
 
IX - TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. 
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2 - DO OBJETO 
 
2.1 - O objeto da presente licitação é a escolha da empresa que apresente a proposta de preços 
mais vantajosa para prestação de serviços de “EXAMES LABORATORIAIS”, conforme 
especificações constantes no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. 
 
3 - DO PREÇO 
 
3.1 - Estima-se o valor global máximo desta licitação em R$ 641.348,38 (seiscentos e quarenta 
e um mil trezentos e quarenta e oito reais e trinta e oito centavos), com base nos parâmetros 
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 - A despesa correrá pelos seguintes Códigos de Despesas do orçamento da Prefeitura do 
Município de Rafard/SP: 
 
FICHA 172 
 
02     PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD 
02.57     FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
02.57.01    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.301.3257.2257   RAFARD SAÚDE 
3.3.90.39    OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
 
5 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
5.1 - Poderão participar deste pregão empresas interessadas do ramo de atividade pertinente 
ao objeto da contratação, autorizadas na forma da lei e que atendam às exigências de 
habilitação. 
 
5.2 - Será vedada a participação: 
 
5.2.1 - De empresas suspensas temporariamente de participar em licitação e impedidas de 
contratar com a Prefeitura do Município de Rafard, nos termos do artigo 87, inciso III da Lei 
8.666/93; 
 
5.2.2 - De empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com os órgãos e entidades da 
Administração Pública em geral, nos termos do artigo 87, inciso IV da Lei n.º 8.666/93; 
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5.2.3 - De quem estiver sob processo de falência; 
 
5.2.4 - Sob a forma de consórcio; 
 
5.2.5 - Que estejam impedidas de licitar e de contratar, nos termos do artigo 7º da Lei n.º 
10.520/2002; 
 
5.2.6 - Estrangeiras que não funcionam no País; 
 
5.2.7 - De quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei 
n.º 8.666/1993. 
 
5.3 - O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação da 
licitante. 
 
6 - DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO (FORA DOS ENVELOPES) 
 
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 o original da 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 FIRMA 
RECONHECIDA, 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 
(com ramo de atividades pertinente ao objeto desta licitação), 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 (com ramo de atividade pertinente ao objeto 
desta licitação), 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. 
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6.4.1 - A licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que 
presente, não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de documentação 
defeituosa, ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de 
declarar a intenção de interpor ou de renunciar ao direito de interpor recurso, ficando mantido, 
portanto, o preço apresentado na proposta escrita, que há de ser considerada para efeito de 
ordenação das propostas e apuração do menor preço. 
 
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 - No ato do credenciamento deverão ser apresentadas, conforme o caso, as seguintes 
declarações, condição essencial para participação no certame licitatório: 
 
6.7.1 - Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e inexistência de 
qualquer fato impeditivo à participação, de acordo com modelo contido no ANEXO III do 
presente Edital. A referida declaração deverá estar fora dos envelopes nº 1 (Proposta) e nº 2 
(Habilitação). 
 
6.8 - DECLARAÇÃO ANEXO VII - Declaração para microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 
(conforme Modelo constante do ANEXO VII do Edital), quando assim enquadrada e a fim de 
gozar dos benefícios contemplados na Lei Complementar n.º 123/2006, no tocante ao direito 
de preferência e critério de desempate. A referida declaração deverá estar fora dos envelopes 
nº 1 (Proposta) e nº 2 (Habilitação). 
 
6.9 - 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 N.º 1 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 23/2017 

PROPOSTA DE PREÇO 
RAZÃO SOCIAL / CNPJ 

 
ENVELOPE N.º 2 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 23/2017 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL / CNPJ 
 
7 - ENVELOPE N.º 01 - DA PROPOSTA DE PREÇO 
 
7.1 - O ANEXO II - FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA, que acompanha este ato 
convocatório, deverá ser utilizado, preferencialmente, para a apresentação da Proposta. 
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7.2 - Deverão estar consignados na proposta: 
 
a) dados cadastrais da licitante; 
b) indicação do número do Pregão Presencial; 
c) assinatura do representante legal da empresa; 
d) indicação obrigatória do preço por item e valor global da proposta, expresso em moeda 
corrente nacional, em algarismos e por extenso; 
d1) Serão considerados nas propostas até 02 (dois) dígitos após a vírgula, em algarismos 
arábicos; 
e) uma única cotação de preço de cada item; 
f) indicação do representante legal que firma a proposta e sua assinatura. 
 
7.3 - Cada concorrente deverá computar, no preço que ofertar, 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. 
 
7.4 - Os preços ofertados deverão ser equivalentes aos praticados no mercado, na data da 
apresentação da proposta. 
 
7.5 - O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da sua 
apresentação. 
 
7.6 - Adotar-se-á como critério de aceitabilidade de preços, aqueles indicados no ANEXO I - 
TERMO DE REFERÊNCIA, desclassificando-se as propostas cujos preços os excedam ou sejam 
manifestamente inexequíveis (art. 40, inciso X e 48, inciso II e parágrafos da Lei Federal nº 
8.666/93). 
 
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 n.º 10.520/02, do Decreto Municipal nº. 22/2011 e da 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e a Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 
2006, e suas alterações, no que couber e demais normas suplementares aplicáveis. 
 
8 - ENVELOPE Nº 02 - DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
 
8.1 - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 
participação no certame ou a futura contratação, mediante consulta nos respectivos cadastros. 
 
8.2 - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante. 
 
8.3 - Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 
condições de participação. 
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8.4 - Não ocorrendo inabilitação, a documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar será verificada. 
 
8.5 - Para efeitos de habilitação, todos os licitantes que ofertarem menor preço, deverão 
apresentar dentro do envelope nº 02 - habilitação os seguintes documentos: 
 
8.5.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA (art. 28 da Lei n.º 8.666/93): 
 
a) Ato de criação do licitante conforme o caso: 
a1) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
a2) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedade empresária ou simples e, no caso de sociedade por ações, acompanhado 
de documentos de eleição de seus administradores; e 
a3) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de 
Diretoria em exercício; 
b) 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; 
 
8.5.1.1 - Os documentos relacionados nas alíneas (“a” e “b”) do subitem 8.5.1 não precisarão 
constar do Envelope n.º 2 - Habilitação se tiverem sido apresentados para o credenciamento 
neste Pregão. 
 
8.5.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (art. 29 da Lei n.º 8.666/93): 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 
(CNPJ); 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, conforme o caso, 
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 
com o objeto do certame; 
c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e/ou Municipal, da sede do 
licitante ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das seguintes 
certidões: 
c1) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de Negativa, relativa a 
Tributos Federais (inclusive as contribuições sociais) e à Dívida Ativa da União;  
c2) Certidão de regularidade de débito com a(s) Fazenda(s) Estadual e/ou Municipal (tributos 
mobiliários), da sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto do certame;  
d) Prova de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 
e) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeitos de 
Negativa. 
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8.5.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (art. 31 da Lei nº 8.666/93): 
 
8.5.3.1. Certidão negativa de falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, 
cuja pesquisa tenha sido realizada em data não anterior a 90 (noventa) dias da data prevista 
para a apresentação dos envelopes. 
 
8.5.3.1.1. Será permitida a participação de empresas em recuperação judicial, nos termos da 
Súmula 50 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, mediante apresentação de certidão 
de concessão de recuperação judicial. Caso a empresa em Recuperação Judicial apresente 
certidão positiva, se faz necessário que a interessada demonstre seu Plano de Recuperação, já 
homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, apto a comprovar sua viabilidade 
econômico-financeira, inclusive, pelo atendimento de todos os requisitos de habilitação 
econômico financeiras estabelecidos no edital. 
 
8.5.4 - DECLARAÇÕES:  
 
8.5.4.1 - Declaração da Licitante que cumpre o disposto no inciso XXXIII da Constituição Federal, 
nos moldes do Anexo IV, de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição 
de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 
 
8.5.4.2 - Declaração de Concordância com os termos do Edital e não ocorrência de fatos 
impeditivos à participação em licitação, nos moldes do Anexo VIII. 
8.5.4.3 - Declaração de disponibilidade da licitante que se encontra em regular funcionamento 
e tem condições de apresentar seu Alvará de localização e funcionamento, e que, em sendo a 
vencedora da licitação, fornecerá cópia do mesmo até a data de assinatura da Ata. 
 
8.5.5 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste 
certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (LC nº 123/06, art. 43, caput). 
 
8.5.6 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do momento em que o licitante for declarado vencedor 
do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização 
da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (LC nº 123/06, art. 43, § 1º). 
 
8.5.7 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8.5.6, implicará na 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, sendo 
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes para, em sessão pública, 
retomar os atos referentes ao procedimento licitatório, nos termos do art. 4º, inciso XXIII da 
Lei n.º 10.520/02 ou revogar a licitação (LC nº 123/06, art. 43, § 2º). 
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8.6 - DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
8.6.1 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados no original ou por 
qualquer processo de cópia autenticada ou publicação em órgão de imprensa oficial, ou mesmo 
cópia simples, desde que acompanhada do original para que seja autenticado pelo Pregoeiro ou 
por um dos membros da Equipe de Apoio no ato de sua apresentação, devendo os 
documentos, preferencialmente ser relacionados, separados e colecionados na ordem 
estabelecida neste Edital. 
 
8.6.1.1 - Os documentos apresentados devem estar com seu prazo de validade em vigor.  
 
8.6.2 - Todos os documentos expedidos pelo licitante deverão estar subscritos por seu 
representante legal ou procurador, com identificação clara do subscritor. 
 
8.6.3 - Todos os documentos apresentados deverão estar em nome do licitante e, 
preferencialmente com o número do CNPJ e endereço respectivo. 
 
8.6.4 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição 
aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões. 
 
8.6.5 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, serão aceitas 
como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias, imediatamente anteriores à data de 
apresentação das propostas. 
 
8.6.6 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz e se 
for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos 
que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
 
8.6.7 - Caso a licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante 
desta licitação, execute o futuro Contrato, deverá comprovar a regularidade fiscal de ambos os 
estabelecimentos, conforme item 8.5.2. 
 
8.6.8 - A entrega de documento de habilitação que apresente falha não sanável na sessão 
acarretará a INABILITAÇÃO do licitante, exceto quanto à documentação relativa à regularidade 
fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, quando se aplicará o disposto nos 
itens 8.5.8 e seguintes deste edital. 
 
8.6.9 - O Pregoeiro ou a Equipe de apoio diligenciará efetuando consulta na Internet junto aos 
sites dos órgãos expedidores a fim de verificar a veracidade dos documentos obtidos por este 
meio eletrônico, devendo para todos os fins, constar às chaves de autenticação para que se 
possa verificar a autenticidade dos mesmos. 
 
8.6.10 - 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 (§ 3º do artigo 43 da Lei n.º 8.666/93). 
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9 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 
 
9.1 - No horário e local indicados neste Edital será aberta a sessão pública, iniciando-se pela 
fase de credenciamento dos licitantes interessados em participar deste certame, ocasião em 
que serão apresentados os documentos indicados no item 6. 
 
9.2 - 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. 
 
9.3 - Após a entrega dos envelopes não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo, 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
 
9.4 - Verificada a regularidade formal dos envelopes, estes serão rubricados pelos membros da 
Equipe de Apoio, Pregoeiro e representantes dos licitantes. Os participantes deverão entregar 
ao Pregoeiro a declaração nos moldes do ANEXO III. Em prosseguimento, o Pregoeiro 
procederá à abertura dos envelopes n.º 1 (PROPOSTA DE PREÇO), e seus conteúdos serão 
analisados pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, no que tange a sua conformidade com os 
requisitos estabelecidos neste instrumento convocatório. 
 
9.5 - 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. 
 
9.6 - As demais propostas serão classificadas provisoriamente em ordem crescente pelo 
MENOR PREÇO GLOBAL. 
 
9.7 - 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 fundamentação para sua desclassificação e a 
ordem de classificação provisória. 
 
9.8 - 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 9.7. 
 
9.8.1 - Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item anterior, 
serão chamadas a dar lances verbais os representantes dos licitantes que apresentarem as 
melhores propostas, até o máximo de 3 (três), quaisquer que sejam os preços ofertados. 
 
9.9 - 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. 
 
 



 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD 
CNPJ (MF) 44.723.757/0001-89 

Praça Independência, 100 
CEP 13370-000 RAFARD-SP 

          TELEFONE: (19) 3496 7520 
                     FAX: (19) 3496 7539 

 

10 
 

 
9.10 - Não serão aceitos lances cujos valores forem maiores do que último lance que tenha sido 
anteriormente ofertado, bem como 2 (dois) lances do mesmo valor, prevalecendo, nesse caso, 
aquele que foi ofertado primeiro.  
 
9.11 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às 
penalidades constantes deste edital. 
 
9.12 - Declarada encerrada a etapa competitiva, o Pregoeiro procederá à classificação definitiva 
das propostas exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO, consignando-a em ata. 
 
9.13 - Se houver empate, será assegurado o exercício de direito de preferência às 
microempresas e empresas de pequeno porte (LC n.º 123/06, art. 44, “caput”), nos seguintes 
termos: 
 
9.13.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que os preços apresentados pelas 
Microempresas ou Empresa de Pequeno Porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 
superiores ao melhor preço apresentado (LC n.º 123/06, art. 44, par. 2º); 
 
9.13.2 - A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte cuja proposta for mais bem classificada 
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado (LC n.º 123/06, art. 45, inc. I); 
 
9.13.3 - Para tanto, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será 
convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova proposta no prazo 
máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, a contar da convocação do 
pregoeiro, sob pena de preclusão (LC n.º 123/06, art. 45, § 3º); 
 
9.13.4 - Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem “9.13.1”, 
será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a 
preferência e apresentar nova oferta (LC n.º 123/06, art. 45, inc. III); 
 
9.13.5 - Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada não exercer 
seu direito de cobertura da proposta de menor valor, serão convocadas as remanescentes que 
se enquadrarem no limite disposto no subitem 9.13.1, na ordem classificatória, para o exercício 
do mesmo direito (LC n.º 123/06, art. 45, inc. II); 
 
9.13.6 - O exercício de direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta da 
fase de lances não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
9.14 - Uma vez exercido o direito de preferência pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte, observados os limites e a forma estabelecidos neste edital, não sendo apresentada por 
elas proposta de preço inferior, será declarada a melhor proposta aquela que originalmente 
vencedora da fase de lances (LC n.º 123/06, art. 45, §1º).  
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9.15 - Nesta oportunidade será verificada a compatibilidade do menor preço alcançado, com os 
parâmetros de preços definidos pela Administração. 
 
9.16 - O Pregoeiro poderá negociar diretamente com o autor do lance de menor valor, para que 
seja obtido desconto melhor.  
 
9.17 - Havendo negociação, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do preço negociado, 
decidindo motivadamente a respeito. 
 
9.18 - Concluída a fase de classificação das propostas, será aberto o envelope de documentação 
para habilitação do licitante classificado em primeiro lugar. 
 
9.19 - Estando a documentação de habilitação incompleta e/ou incorreta e/ou contrariando 
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, o Pregoeiro considerará o licitante inabilitado. 
 
9.20 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, 
efetivamente entregues, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, 
até a decisão sobre a habilitação, exceto quanto à documentação relativa à regularidade fiscal 
das microempresas e empresas de pequeno porte, quando se aplicará o disposto no item 8.5.5 
e seguintes deste edital. 
 
9.21 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro, anexando aos autos documentos passíveis 
de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada. 
 
9.22 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e 
não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado. 
 
9.23 - Sendo considerado inabilitado o licitante cuja proposta tenha sido classificada em 
primeiro lugar, o Pregoeiro prosseguirá na abertura do envelope de documentação de 
habilitação do licitante classificado em segundo lugar, e assim sucessivamente, se for o caso, 
até a habilitação de um dos licitantes classificados, sem prejuízo de nova análise e negociação 
dos preços ofertados. 
 
9.24 - 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 do item 11 deste 
instrumento. 
 
9.25 - Na ausência de recursos ou decididos estes, observados os trâmites legais, será 
adjudicado o objeto da licitação ao licitante vencedor e homologado o certame. 
 
9.26 - 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 
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classificados, não declarados vencedores do certame, permanecerão sob custódia do Pregoeiro 
até o efetivo cumprimento da obrigação pelo licitante adjudicatário. 
 
9.27 - 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. 
 
9.28 - O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas 
necessárias à análise das propostas e da documentação, devendo os licitantes atender às 
solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação. 
 
10 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
10.1 - Com antecedência superior a 2 (dois) dias úteis da data fixada para o recebimento das 
propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
convocatório deste Pregão. 
 
10.2 - As impugnações devem ser protocoladas na sede da Prefeitura Municipal, dirigidas ao 
subscritor deste Edital. 
 
10.2.1 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será 
designada nova data para a realização deste certame, exceto quando, inquestionavelmente, a 
alteração não afetar a formulação das propostas. 
 
10.2.2 - Não serão aceitos recursos, impugnações e pedidos de esclarecimentos de natureza 
técnica encaminhados pela via digital, sendo vedado o recebimento através de fac-símile ou via 
e-mail, uma vez que a Prefeitura do Município de Rafard não possui tecnologia para aceitação e 
autenticidade dos documentos que por ventura possam ser apresentados. 
 
10.3 - A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado este Edital, 
implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas. 
 
10.4 - Dos atos do Pregoeiro cabe recurso, devendo haver manifestação verbal imediata e 
motivadamente na própria sessão pública, com o devido registro em ata da síntese da 
motivação da sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias que começará a correr a 
partir da declaração do vencedor para a apresentação das razões por meio de memoriais, 
ficando os demais licitantes, desde logo intimados para apresentar contrarrazões, em igual 
número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos. 
 
10.4.1 - A ausência de manifestação imediata e motivada pelo licitante na sessão pública 
importará na decadência do direito de recurso, na adjudicação do objeto do certame ao 
licitante vencedor e no encaminhamento do processo à autoridade competente para a 
homologação. 
 
10.4.2 - Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão 
ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente. 
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10.4.3 - Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, 
constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do 
certame ao licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório. 
 
10.4.4 - O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento 
resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
10.4.5 - As razões de recurso deverão ser protocolizadas, no prazo supra, junto ao Setor de 
Licitações, no endereço indicado no preâmbulo do presente edital, nos dias úteis, das 08h00 às 
16h00 horas, sob pena de configurar-se a desistência da intenção de recurso manifestada na 
sessão pública.  
 
11 - DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 
11.1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de termo 
de Contrato, cuja minuta integra este Edital como Anexo VI. 
 
11.1.1 - Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito 
do(s) adjudicatário(s) perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda 
Nacional (Receita Federal), estiverem com os prazos de validade vencidos, esta 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. 
 
11.1.2 - Quando o adjudicatário, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não 
apresentar a situação regular de que trata o subitem 11.1.1 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. 
 
11.1.3 - O adjudicatário deverá assinar o contrato, no prazo de 2 (dois) dias úteis contados da 
data da convocação, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período a critério da 
Administração, sob pena de decair do direito à contratação se não o fizer, sem prejuízo das 
sanções previstas neste Edital. 
 
11.1.4 - Tratando-se de microempresa ou empresa de pequeno porte, cuja documentação de 
regularidade fiscal tenha indicado restrições à época da fase de habilitação, deverá comprovar, 
previamente à assinatura do contrato, a regularidade fiscal, no prazo de  5 (cinco) dias úteis, a 
contar do momento em que o licitante for declarado vencedor do certame, prorrogável por 
igual período, a critério da Administração, sob pena da contratação não se realizar, decaindo do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital. 
 
11.2 - A Administração poderá obrigar o Contratado a fornecer novamente o objeto, objeto do 
presente contrato, às suas expensas, no todo ou em parte, se verificar incorreções relacionados 
à quantidade e qualidade do objeto contratado. 
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11.3 - O contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 
8.666/93, com as consequências indicadas no art. 80, sem prejuízo das sanções previstas 
naquela lei e neste ato convocatório. 
 
11.4 - O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura. 
 
11.5 - A empresa se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade 
com as obrigações assumidas, assim como todas as condições de habilitação e qualificação, 
exigidas na licitação, apresentando documentação revalidada se, no curso do contrato, algum 
documento perder a validade. 
 
11.6 - O foro do Contrato será o da Comarca de Capivari/SP. 
 
12 - DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO  
 
12.1 - Os serviços deverão ser iniciados logo após a assinatura do Contrato. 
 
12.1.1 - Fica a vencedora do presente certame licitatório submetida ao atendimento das 
determinações da entrega do objeto estabelecidas pela Prefeitura do Município de Rafard, 
sendo que para tanto, o e-mail indicado no ANEXO II - FORMULÁRIO PADRONIZADO DE 
PROPOSTA, deverá ser acessado regularmente pela vencedora, para verificar o recebimento do 
pedido e dar início a execução do objeto da presente licitação. Dessa forma, o prazo NÃO SERÁ 
ESTENDIDO OU RENOVADO SOB ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DO E-MAIL. 
 
12.2 - Os serviços serão recebidos conforme a seguir: 
 
a) Provisoriamente: pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do 
contratado; 
b) Definitivamente: por servidor ou comissão designada pela autoridade competente mediante 
termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou 
vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais observando o disposto no 
art. 69 desta Lei. 
 
12.3 - Na hipótese de o serviço apresentar irregularidade não sanada, será reduzido a termo o 
fato e encaminhado à autoridade competente para procedimentos inerentes à aplicação das 
penalidades.  
 
12.4 - A licitante terá o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, para executar os exames e 
entregar os laudos dos serviços descritos no ANEXO I, contados a partir da data de recebimento 
da ordem ou solicitação dos serviços, salvo nos casos de exames onde, por sua maior 
complexidade técnica, seja justificável a realização do exame e entrega do laudo em prazo 
maior.  
 
12.4.1 - Os exames serão conferidos e, se achados irregulares, devolvidos à empresa, que terá o 
prazo máximo de 48 (quarenta e oito horas) para repeti-los. 
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12.5 - O recebimento dos serviços será controlado por servidor designado pela Diretoria de 
Saúde, que fará a verificação da sua conformidade com a proposta apresentada e, ainda, 
quanto a cumprimento de conformidade com a solicitação da realização dos serviços. 
 
12.6 - A execução da Ata será acompanhada, conforme o caso, nos termos do art. 67 e 73 da Lei 
Federal n.º 8.666/93. 
 
12.7 - A Administração rejeitará o objeto fornecido em desacordo com a Ata (art.76 da Lei 
Federal n.º 8.666/93). 
 
13 - DO PAGAMENTO 
 
13.1 - O pagamento devido ao licitante vencedor será efetuado em até 30 (trinta) dias após o 
recebimento da nota fiscal pelo departamento requisitante e conferência do objeto licitado, 
acompanhado de requisição do setor responsável, de acordo com as especificações do objeto 
desta licitação, que será realizado na forma do art. 73, inciso II da Lei n.º 8.666/93. 
13.1.1 - A Prefeitura pagará apenas pelos exames efetivamente realizados no mês. 
 
13.2 - Em nenhuma hipótese e em tempo algum poderá ser invocada qualquer dúvida quanto 
aos preços propostos. 
 
13.3 - Nenhum pagamento será efetuado ao(s) licitante(s) vencedor(es), enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção 
monetária. 
 
13.4 - Caso o(s) licitante(s) vencedor(es) seja(m) optante(s) pelo SIMPLES, Instituição de 
Educação e de Assistência Social, sem fins lucrativos, a que se refere o art. 12 da Lei n.º 9.532, 
de 10 de dezembro de 1997, Instituição de Caráter Filantrópico, Recreativo, Cultural, Científico 
ou Associação Civil, a que se refere o art. 15 da Lei n.º 9.532/1997, deverá apresentar, 
juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, DECLARAÇÃO, na forma do Anexo II, III ou IV, conforme o 
caso, da Instrução Normativa da SRF n.º 480, de 15 de dezembro de 2004, em duas vias, 
assinadas pelo seu representante legal, sob pena da Prefeitura do Município de Rafard efetuar 
as retenções cabíveis, previstas na referida norma. 
 
13.5 - Correrão por conta da licitante vencedora todas as despesas de seguros, transporte, 
tributos, encargos trabalhistas e previdenciárias decorrentes do fornecimento. 
 
13.6 - O pagamento será feito através de crédito em conta corrente a ser fornecida pela 
Contratada. 
 
13.7 - A contratante pagará a(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) somente à licitante vencedora, 
vedada sua negociação com terceiros ou sua colocação em cobrança bancária. 
 
13.8 - A Nota Fiscal/Fatura correspondente, deverá ser emitida sem rasura, e em letra bem 
legível. 
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13.9 - A Fiscalização da Prefeitura somente atestará a prestação dos serviços e liberará a Nota 
Fiscal para pagamento, quando cumpridas, pela licitante vencedora, todas as condições 
pactuadas. 
 
13.10 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, a 
mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a licitante vencedora 
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 
regularização da situação ou reapresentação de novo documento fiscal, não acarretando 
qualquer ônus à Prefeitura. 
 
13.11 - O não pagamento no prazo previsto acarretará à Prefeitura multa moratória de 0,03% 
(três centésimos por cento) do valor da parcela devida, a ser aplicado por dia de atraso até o do 
efetivo pagamento. 
 
14 - DAS SANÇÕES 
 
14.1 - A vencedora do certame que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do 
presente edital ficará sujeita às penalidades previstas no art. 7º da Lei n.º 10.520/02, bem como 
aos arts. 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93. 
 
14.2 - Nos termos do art. 87 da Lei n.º 8.666/93, pela inexecução total ou parcial deste 
contrato, a contratada, garantida a prévia defesa, ficará sujeita às seguintes sanções: 
 
a) Advertência; 
b) Multa de até 10% (dez por cento); 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com este 
órgão promotor do certame, por prazo de até 5 (cinco) anos; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública em geral 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 
que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o 
prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior. 
 
14.3 -  Os licitantes sujeitar-se-ão, também, à imposição de multa correspondente a até 2% 
(dois por cento) do valor da proposta 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. 
 
14.4 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às seguintes penalidades: 
 
a) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; 
b) 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 n.º 10.520/02.  
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14.5 - O atraso injustificado na prestação dos serviços, sem prejuízo do disposto no § 1º do 
artigo 86 da Lei nº 8.666/93, sujeitará a contratada à multa de mora, calculado por dia de 
atraso da obrigação não cumprida na seguinte proporção: 
 
a) atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia; e 
b) atraso superior a 30 (trinta) dias, até o limite de 60 (sessenta) dias: multa de 0,2% (dois 
décimos por cento) ao dia. 
 
14.6 - É cabível, ainda, a aplicação das demais sanções estabelecidas no Capítulo IV da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
 
14.7 - A penalidade de multa, estabelecida na alínea “b” do item 14.2, poderá ser aplicada de 
forma isolada ou cumulativamente com qualquer das demais, podendo ser descontada de 
eventuais créditos que tenha em face da Contratante. 
 
14.8 - A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis.  
 
14.9 - As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu pagamento 
não elide a responsabilidade da Contratada por danos causados à Contratante. 
 
14.10 - Pela não regularização da documentação de comprovação de regularidade fiscal das 
microempresas e empresas de pequeno porte, no prazo previsto no subitem 8.5.9 deste edital, 
a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao licitante multa equivalente a 2% 
(dois por cento) do valor estimado de contratação do objeto, cominada com 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 n.º 10.520/02 (LC n.º 123/06, art. 
43, § 2º). 
 
14.11 - O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 5 (cinco) dias úteis 
contados da data da intimação do interessado.  
 
14.12 - O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de 3 (três) dias úteis da 
data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial. 
 
14.13 - Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido, será automaticamente 
descontado da primeira parcela de preço a que a Contratada vier a fazer jus, acrescido de juros 
moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente. 
 
14.14 - Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima previstas, realizar-se-á 
comunicação escrita à empresa e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as 
penalidades de advertência e multa de mora), constando o fundamento legal da punição, 
informando ainda que o fato seja registrado no cadastro correspondente. 
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15 - DAS INFORMAÇÕES 
 
15.1 - As informações administrativas relativas ao presente certame poderão ser obtidas junto 
ao Setor de Licitações, por escrito, no endereço indicado no preâmbulo deste instrumento, de 
segunda a sexta-feira, das 8h00 às 16h00, até 48 (quarenta e oito) horas da data marcada 
para a abertura do certame ou pelo e-mail: licitacao@rafard.sp.gov.br. As respostas serão 
encaminhadas a todos os licitantes que retiraram o Edital e farão parte integrante do processo 
administrativo. 
 
16 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
16.1 - Os interessados que desejarem cópia integral deste Edital e seus Anexos poderão solicitar 
(sem custo) através do e-mail licitacao@rafard.sp.gov.br, no horário de expediente, até o 
último dia útil que antecede a data de abertura da Licitação. 
 
16.2 - 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. 
 
16.3 - 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 (§ 3º do artigo 43 da Lei n.º 8.666/93). 
 
16.4 - A Prefeitura do Município de Rafard poderá, a qualquer tempo, motivadamente, revogar 
no todo ou em parte a presente licitação. 
 
 

Rafard, 28 de julho de 2017. 
 
 

 
 

PAULA VANESSA BOBATTO 
Diretor Municipal de Saúde 

 
 
 
 

ILSON DONIZETE MAIA 
Prefeito Municipal 
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PREGÃO PRESENCIAL N.º 23/2017 

 
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1 - DO OBJETO:  O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a 
prestação de serviços de “EXAMES LABORATORIAIS”, pelo período de 12 (doze) meses, 
destinados a suprir a demanda do Departamento Municipal de Saúde, da Prefeitura do 
Município de Rafard/ SP. 
 
2 - DA JUSTIFICATIVA: a abertura do presente certame licitatório se faz necessária para atender 
a demanda dos pacientes usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, nesse município.  
 
3 – DA ESTIMATIVA DE PREÇOS 
 

ITEM UN. QTDE. DESCRIÇÃO 
VL. MÉDIO 

UNIT.  
VL. MÉDIO 

TOTAL  

1 SERV 20 064.0001 - ÁCIDO FÓLICO  R$     15,79   R$           315,80  

2 SERV 2 064.0394 - ÁCIDO LACTICO - LACTATO  R$     23,16   R$              46,32  

3 SERV 700 064.0002 - ÁCIDO ÚRICO  R$       7,38   R$        5.166,00  

4 SERV 2 064.0409 - ADRENOCORTICOTROFICO   R$     46,52   R$              93,04  

5 SERV 30 064.0003 - ALBUMINA   R$       7,19   R$           215,70  

6 SERV 4 064.0004 - ALDOSTERONA  R$     53,75   R$           215,00  

7 SERV 24 064.0005 - ALFA GLICOPROTEÍNA  R$     66,63   R$        1.599,12  

8 SERV 4 064.0006 - ALFAFETOPROTEÍNA  R$     53,28   R$           213,12  

9 SERV 100 064.0007 - AMILASE  R$       7,46   R$           746,00  

10 SERV 50 064.0008 - ANÁTOMO PATOLÓGICO  R$     73,73   R$        3.686,50  

11 SERV 2 064.0403 - ANTI -ALFA-1 ANTI TRIPSINA  R$     46,90   R$              93,80  

12 SERV 12 064.0009 - ANTI HIV  R$     35,03   R$           420,36  

13 SERV 28 064.0010 - ANTI MICROSSOMAL  R$     41,24   R$        1.154,72  

14 SERV 6 064.0011 - ANTI TIREOGLOBULINA  R$     43,35   R$           260,10  

15 SERV 400 064.0012 - ANTIBIOGRAMA  R$     28,93   R$     11.572,00  

16 SERV 4 064.0268 - ANTI-CARDIOLIPINA IGG (P)  R$     42,36   R$           169,44  

17 SERV 4 064.0269 - ANTI-CARDIOLIPINA IGM (P)  R$     42,36   R$           169,44  

18 SERV 2 064.0270 - ANTI-CCP CITROLINA (P)  R$     67,85   R$           135,70  

19 SERV 4 064.0271 - ANTI-DNA (P)  R$     47,08   R$           188,32  

20 SERV 2 064.0272 - ANTI-GAD  R$     68,39   R$           136,78  

21 SERV 2 064.0273 - ANTI-ILHÓTAS - LANGERHANS  R$     66,75   R$           133,50  

22 SERV 4 064.0274 - ANTI-INSULINA (P)  R$     64,45   R$           257,80  

23 SERV 4 064.0275 - ANTI-JO  R$     65,51   R$           262,04  

24 SERV 4 064.0276 - ANTI-LKM1,FRAÇÃO MICROSSOMAL  R$     60,64   R$           242,56  

25 SERV 4 064.0277 - ANTI-MITOCONDRIAS  R$     67,10   R$           268,40  

26 SERV 4 064.0278 - ANTI-MÚSCULO LISO  R$     67,10   R$           268,40  

27 SERV 4 064.0279 - ANTI-RNP (ENA) (P)  R$     49,30   R$           197,20  

28 SERV 4 064.0280 - ANTI-SM (P)  R$     41,06   R$           164,24  
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29 SERV 4 064.0281 - ANTI-SSA (RO) (P)  R$     44,99   R$           179,96  

30 SERV 4 064.0282 - ANTI-SSB (LA) (P)  R$     44,99   R$           179,96  

31 SERV 120 064.0013 - ASLO  R$     11,20   R$        1.344,00  

32 SERV 6 064.0283 - BACILOSCOPIA  R$     35,03   R$           210,18  

33 SERV 20 064.0014 - BACTERIOSCOPIA  R$     36,30   R$           726,00  

34 SERV 4 064.0284 - BETA 2 MICROGLOBULINA  R$     38,89   R$           155,56  

35 SERV 80 064.0015 - BETA HCG  R$     32,42   R$        2.593,60  

36 SERV 2 064.0414 - BETAG ANTICORPO ANTI BETA 2 
GLICOPROTEINA 

 R$     41,84   R$              83,68  

37 SERV 200 064.0016 - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES   R$       7,01   R$        1.402,00  

38 SERV 4 064.0285 - BORDETELLA PERTUSSIS IGG (P)  R$     68,85   R$           275,40  

39 SERV 4 064.0286 - BORDETELLA PERTUSSIS IGM (P)  R$     68,85   R$           275,40  

40 SERV 12 064.0287 - CA 125  R$     40,12   R$           481,44  

41 SERV 280 064.0017 - CÁLCIO  R$       6,89   R$        1.929,20  

42 SERV 20 064.0018 - CÁLCIO (URINA 24 HRS)  R$       6,89   R$           137,80  

43 SERV 20 064.0288 - CÁLCIO IÔNICO, SANGUE  R$     11,90   R$           238,00  

44 SERV 4 064.0289 - CÁLCULO URINÁRIO  R$       8,47   R$              33,88  

45 SERV 8 064.0290 - CARBAMAZEPINA (P)  R$     42,33   R$           338,64  

46 SERV 15 064.0291 - CEA  R$     39,36   R$           590,40  

47 SERV 2 064.0411 - CERULOPLASMINA  R$     41,52   R$              83,04  

48 SERV 30 064.0019 - CHAGAS  R$     42,70   R$        1.281,00  

49 SERV 4 064.0292 - CITOGRAMA NASAL  R$     27,62   R$           110,48  

50 SERV 12 064.0020 - CITOMEGALOVÍRUS IgG  R$     32,37   R$           388,44  

51 SERV 12 064.0021 - CITOMEGALOVÍRUS IgM  R$     32,36   R$           388,32  

52 SERV 4 064.0293 - CITRATO (URINA 24H)  R$     40,55   R$           162,20  

53 SERV 12 064.0023 - CLEARENCE DE CREATININA  R$     23,10   R$           277,20  

54 SERV 4 064.0413 - COBRE  R$     37,59   R$           150,36  

55 SERV 2600 064.0025 - COLESTEROL HDL  R$       8,69   R$     22.594,00  

56 SERV 2600 064.0026 - COLESTEROL LDL  R$       8,69   R$     22.594,00  

57 SERV 2600 064.0024 - COLESTEROL TOTAL  R$       9,77   R$     25.402,00  

58 SERV 2600 064.0294 - COLESTEROL VLDL  R$       9,59   R$     24.934,00  

59 SERV 8 064.0295 - COMPLEMENTO C3  R$     38,70   R$           309,60  

60 SERV 8 064.0296 - COMPLEMENTO C4  R$     38,70   R$           309,60  

61 SERV 4 064.0297 - COMPLEMENTO CH 50 (P)  R$     57,03   R$           228,12  

62 SERV 1 064.0412 - COOMBS DIRETO  R$     21,06   R$              21,06  

63 SERV 15 064.0426 - COOMBS INDIRETO  R$     21,06   R$           315,90  

64 SERV 8 064.0299 - CORTISOL 8 HORAS, SANGUE  R$     46,97   R$           375,76  

65 SERV 2200 064.0027 - CREATININA  R$       6,89   R$     15.158,00  

66 SERV 30 064.0429 - CREATINO FOSFOQUINASE (FRAÇÃO 
MB) CKMB 

 R$     14,96   R$           448,80  

67 SERV 100 064.0028 - CREATINOFOSFOQUINASE CPK  R$     15,90   R$        1.590,00  

68 SERV 40 064.0434 - CULTURA ANAL – STREPTOCOCCUS 
BETA HEMOLITIC 

 R$     43,90   R$        1.756,00  

69 SERV 4 064.0432 - CULTURA DE FEZES (  R$     43,90   R$           175,60  
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CROPOCULTURA )  

70 SERV 20 064.0029 - CULTURA DE SECREÇÃO VAGINAL  R$     43,62   R$           872,40  

71 SERV 100 064.0433 - CULTURA VAGINAL – 
STREPTOCOCCUS BETA HEMOLITIC 

 R$     43,90   R$        4.390,00  

72 SERV 8 064.0300 - CURVA GLICÊMICA 2D  R$     17,96   R$           143,68  

73 SERV 30 064.0301 - CURVA GLICÊMICA 4D  R$     39,36   R$        1.180,80  

74 SERV 100 064.0302 - DENGUE IGG  R$     91,13   R$        9.113,00  

75 SERV 100 064.0303 - DENGUE IGM  R$     91,13   R$        9.113,00  

76 SERV 20 064.0030 - DESIDROGENASE LÁCTICA- DHL  R$       6,89   R$           137,80  

77 SERV 4 064.0380 - DIMERO D QUANTITATIVO  R$   201,13   R$           804,52  

78 SERV 4 064.0304 - DISMORFISMO ERITROCITARIO  R$     44,75   R$           179,00  

79 SERV 8 064.0396 - E-1 RASTE-1 PELO DE GATO  R$     48,78   R$           390,24  

80 SERV 8 064.0397 - E-2 RAST-2 PELO DE CÃO  R$     48,34   R$           386,72  

81 SERV 30 064.0031 - ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA  R$     33,70   R$        1.011,00  

82 SERV 30 064.0305 - ELETROFORESE PROTEINAS, SANGUE  R$     36,69   R$        1.100,70  

83 SERV 6 064.0032 - EPSTEIN BAAR IgG  R$     42,13   R$           252,78  

84 SERV 6 064.0033 - EPSTEIN BAAR IgM  R$     42,13   R$           252,78  

85 SERV 4 064.0034 - ERITROGRAMA  R$       8,57   R$              34,28  

86 SERV 6 064.0035 - ESPERMOGRAMA  R$     52,86   R$           317,16  

87 SERV 14 064.0036 - ESTRADIOL  R$     35,35   R$           494,90  

88 SERV 150 064.0306 - FAN, FATOR ANTI-NÚCLEO  R$     46,90   R$        7.035,00  

89 SERV 150 064.0037 - FATOR Rh  R$     11,86   R$        1.779,00  

90 SERV 4 064.0307 - FATOR V, LEIDEN (PCR) (P)  R$   264,33   R$        1.057,32  

91 SERV 130 064.0039 - FERRITINA  R$     33,30   R$        4.329,00  

92 SERV 130 064.0038 - FERRO SÉRICO  R$       6,79   R$           882,70  

93 SERV 4 064.0308 - FOSFATASE ÁCIDA TOTAL  R$     14,74   R$              58,96  

94 SERV 240 064.0040 - FOSFATASE ALCALINA  R$       6,89   R$        1.653,60  

95 SERV 40 064.0041 - FÓSFORO  R$       7,42   R$           296,80  

96 SERV 70 064.0042 - FSH  R$     33,10   R$        2.317,00  

97 SERV 2 064.0410 - FUNGOS PESQUISA  R$     44,00   R$              88,00  

98 SERV 280 064.0043 - GAMA GT  R$       6,04   R$        1.691,20  

99 SERV 0 064.0379 - GASOMETRIA  R$     92,74   R$                     -    

100 SERV 3100 064.0044 - GLICOSE  R$       7,22   R$     22.382,00  

101 SERV 70 064.0427 - GLICOSE PÓS PRANDIAL  R$     16,30   R$        1.141,00  

102 SERV 4 064.0309 - GORDURA FECAL  R$     24,50   R$              98,00  

103 SERV 150 064.0045 - GRUPO SANGUÍNEO  R$     10,53   R$        1.579,50  

104 SERV 12 064.0395 - HBEAG HBE AG  R$     33,66   R$           403,92  

105 SERV 1300 064.0046 - HEMOGLOBINA GLICADA  R$     32,93   R$     42.809,00  

106 SERV 3300 064.0047 - HEMOGRAMA  R$     21,10   R$     69.630,00  

107 SERV 12 064.0422 - HEPATITE A - HAV - IgG  R$     38,70   R$           464,40  

108 SERV 12 064.0423 - HEPATITE A - HAV - IgM  R$     39,03   R$           468,36  

109 SERV 12 064.0424 - HEPATITE B - HBeAG (ANTIGENO E)  R$     35,41   R$           424,92  

110 SERV 12 064.0048 - HEPATITE B : ANTI Hbc IgG  R$     38,70   R$           464,40  

111 SERV 12 064.0049 - HEPATITE B : Hbs-Ag  R$     38,70   R$           464,40  
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112 SERV 12 064.0050 - HEPATITE C  R$     38,22   R$           458,64  

113 SERV 12 
064.0425 - HEPATITE D – DELTA ANTICORPOS 
TOTAIS  

 R$     36,08   R$           432,96  

114 SERV 12 064.0310 - HIV1 + HIV2, SANGUE  R$     42,13   R$           505,56  

115 SERV 12 064.0311 - HTLV1+HTLV2  R$     38,80   R$           465,60  

116 SERV 4 064.0312 - IGA,IMUNOGLOBULINA A, SANGUE  R$     33,41   R$           133,64  

117 SERV 35 064.0051 - IgE  R$     38,36   R$        1.342,60  

118 SERV 15 064.0052 - IgG  R$     38,36   R$           575,40  

119 SERV 6 064.0313 - IGM,IMUNOGLOBULINA M, SANGUE  R$     35,57   R$           213,42  

120 SERV 8 064.0315 - INSULINA PÓS PRANDIAL  R$     42,46   R$           339,68  

121 SERV 12 064.0314 - INSULINA  R$     42,46   R$           509,52  

122 SERV 12 064.0428 - LACTOSE ( TESTE DE TOLERÂNCIA )  R$     25,92   R$           311,04  

123 SERV 50 064.0053 - LH  R$     38,36   R$        1.918,00  

124 SERV 8 064.0316 - LIPASE  R$     15,63   R$           125,04  

125 SERV 10 064.0317 - LÍTIO  R$     18,69   R$           186,90  

126 SERV 25 064.0054 - MAGNÉSIO  R$       6,89   R$           172,25  

127 SERV 12 064.0318 - MICOLÓGICO DIRETO  R$     21,06   R$           252,72  

128 SERV 50 064.0055 - MICROALBUMINÚRIA (URINA 24 hrs)  R$     22,06   R$        1.103,00  

129 SERV 6 064.0405 - MONONUCLEOSE SOROLOGIA  R$     11,54   R$              69,24  

130 SERV 30 064.0056 - MUCOPROTEÍNAS  R$     10,65   R$           319,50  

131 SERV 8 064.0319 - OXALATO (URINA 24H)  R$     34,75   R$           278,00  

132 SERV 800 064.0057 - PARASITOLÓGICO DE FEZES  R$       6,20   R$        4.960,00  

133 SERV 50 064.0320 - PEPTÍDEO C  R$     36,70   R$        1.835,00  

134 SERV 4 064.0321 - PH FEZES  R$     31,60   R$           126,40  

135 SERV 500 064.0058 - POTÁSSIO  R$     11,90   R$        5.950,00  

136 SERV 12 064.0059 - PROGESTERONA   R$     37,06   R$           444,72  

137 SERV 20 064.0060 - PROLACTINA  R$     35,15   R$           703,00  

138 SERV 20 
064.0062 - PROTEÍNA C  REATIVA (PCR ULTRA-
SENSÍVEL) 

 R$     38,03   R$           760,60  

139 SERV 4 064.0322 - PROTEINA C (P)  R$     34,60   R$           138,40  

140 SERV 280 064.0061 - PROTEÍNA C REATIVA (PCR)  R$     33,86   R$        9.480,80  

141 SERV 4 064.0323 - PROTEINA S (P)  R$     46,03   R$           184,12  

142 SERV 30 064.0063 - PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES   R$     14,31   R$           429,30  

143 SERV 30 064.0064 - PROTEINÚRIA (URINA 24 HRS)  R$     30,15   R$           904,50  

144 SERV 4 
064.0324 - PROVA DE FALCIZAÇÃO DAS 
HEMÁCIAS 

 R$     24,60   R$              98,40  

145 SERV 4 064.0325 - PROVA DO LAÇO  R$     18,73   R$              74,92  

146 SERV 160 
064.0065 - PROVA DO LÁTEX (FATOR 
REUMATÓIDE) 

 R$     15,96   R$        2.553,60  

147 SERV 300 064.0066 - PSA LIVRE   R$     41,46   R$     12.438,00  

148 SERV 400 064.0067 - PSA TOTAL   R$     41,46   R$     16.584,00  

149 SERV 30 064.0068 - PTH (PARATHORMONIO)   R$     58,46   R$        1.753,80  

150 SERV 4 064.0398 - RAST 16- BARATA  R$     38,98   R$           155,92  

151 SERV 6 064.0326 - RAST C 279 PARA TARTRAZINA  R$     38,70   R$           232,20  

152 SERV 4 064.0327 - RAST D1 DERMATHOPHAGOIDES  R$     38,70   R$           154,80  
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PTERON 

153 SERV 4 
064.0328 - RAST D2 DERMATHOPHAGOIDES 
FARINAE 

 R$     37,80   R$           151,20  

154 SERV 15 
064.0329 - RAST EX1 PARA 
CÃO,VACA,GATO,CAV 

 R$     37,80   R$           567,00  

155 SERV 8 064.0330 - RAST F 2 PARA LEITE DE VACA  R$     37,80   R$           302,40  

156 SERV 8 064.0331 - RAST F 245 PARA OVO  R$     38,70   R$           309,60  

157 SERV 8 
064.0332 - RAST F 340 PARA CORANTE 
VERMELHO-C 

 R$     38,98   R$           311,84  

158 SERV 8 064.0333 - RAST F 4 PARA TRIGO  R$     37,80   R$           302,40  

159 SERV 8 064.0334 - RAST F13 PARA AMENDOIM  R$     38,98   R$           311,84  

160 SERV 8 064.0335 - RAST F14 PARA GRÃO DE SOJA  R$     37,80   R$           302,40  

161 SERV 2 064.0406 - RAST F25 - TOMATE  R$     37,80   R$              75,60  

162 SERV 8 064.0336 - RAST FX1   R$     38,68   R$           309,44  

163 SERV 20 064.0337 - RAST FX5 PARA ALIMENTOS  R$     38,68   R$           773,60  

164 SERV 4 064.0407 - RAST FX7 ALIMENTOS  R$     38,10   R$           152,40  

165 SERV 8 064.0408 - RAST GX1 POLENS INALENTES  R$     38,10   R$           304,80  

166 SERV 12 064.0338 - RAST HX2 POEIRA DOMICILIAR  R$     38,70   R$           464,40  

167 SERV 6 064.0339 - RAST MX1 PARA FUNGOS  R$     38,70   R$           232,20  

168 SERV 8 064.0340 - RENINA (A)  R$     42,13   R$           337,04  

169 SERV 12 064.0341 - RETICULÓCITOS, CONTAGEM  R$     30,45   R$           365,40  

170 SERV 100 064.0069 - RUBÉOLA IgG   R$     33,91   R$        3.391,00  

171 SERV 100 064.0070 - RUBÉOLA IgM  R$     35,34   R$        3.534,00  

172 SERV 220 
064.0071 - SANGUE OCULTO NAS FEZES 
(PESQUISA) 

 R$     21,40   R$        4.708,00  

173 SERV 2 064.0404 - SATURAÇÃO DE TRANSFERRINA  R$     33,30   R$              66,60  

174 SERV 4 064.0343 - SHBG  R$     38,70   R$           154,80  

175 SERV 450 064.0072 - SÓDIO  R$     11,09   R$        4.990,50  

176 SERV 4 064.0342 - SÓDIO (URINA 24H)  R$     11,42   R$              45,68  

177 SERV 4 064.0344 - SUBSTÂNCIAS REDUTORAS FEZES  R$     21,50   R$              86,00  

178 SERV 4 064.0345 - SWAB ANAL, PESQUISA  R$     23,50   R$              94,00  

179 SERV 100 064.0073 - T3  R$     39,46   R$        3.946,00  

180 SERV 100 064.0074 - T4  R$     39,46   R$        3.946,00  

181 SERV 600 064.0075 - T4L  R$     39,46   R$     23.676,00  

182 SERV 250 064.0076 - TAP (TEMPO DE PROTROMBINA)  R$     23,16   R$        5.790,00  

183 SERV 12 064.0346 - TEMPO DE COAGULAÇÃO  R$     19,73   R$           236,76  

184 SERV 12 064.0347 - TEMPO DE SANGRAMENTO  R$     19,73   R$           236,76  

185 SERV 30 064.0348 - TESTOSTERONA LIVRE  R$     43,81   R$        1.314,30  

186 SERV 40 064.0077 - TESTOSTERONA TOTAL  R$     44,90   R$        1.796,00  

187 SERV 600 064.0079 - TGO  R$       6,87   R$        4.122,00  

188 SERV 600 064.0080 - TGP  R$       6,87   R$        4.122,00  

189 SERV 6 064.0078 - TIREOGLOBULINA  R$     38,03   R$           228,18  

190 SERV 130 064.0081 - TOXOPLASMOSE IgG  R$     38,70   R$        5.031,00  

191 SERV 130 064.0082 - TOXOPLASMOSE IgM  R$     38,70   R$        5.031,00  

192 SERV 6 064.0349 - TRAB ANTICORPOS ANTI RECEP. TSH  R$     39,03   R$           234,18  
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(P) 

193 SERV 20 064.0083 - TRANSFERRINA   R$     32,83   R$           656,60  

194 SERV 2600 064.0084 - TRIGLICÉRIDES  R$       6,99   R$     18.174,00  

195 SERV 15 064.0085 - TROPONINA  R$     80,83   R$        1.212,45  

196 SERV 1500 064.0086 - TSH  R$     35,36   R$     53.040,00  

197 SERV 250 064.0087 - TTPA  R$     19,73   R$        4.932,50  

198 SERV 1550 064.0088 - URÉIA  R$       6,99   R$     10.834,50  

199 SERV 3300 064.0089 - URINA TIPO I  R$       4,66   R$     15.378,00  

200 SERV 500 064.0090 - UROCULTURA  R$     30,22   R$     15.110,00  

201 SERV 12 064.0091 - VDRL  R$     24,50   R$           294,00  

202 SERV 230 064.0092 - VHS  R$     13,24   R$        3.045,20  

203 SERV 90 064.0093 - VITAMINA B12  R$     42,76   R$        3.848,40  

204 SERV 200 
064.0350 - VITAMINA D, 25 HIDROXIVITAMINA 
D 

 R$     62,40   R$     12.480,00  

TOTAL MÉDIO GLOBAL  R$                            641.348,38  

 
4 - FORMA DE EXECUÇÃO 
 
4.1 - A execução dos serviços será PARCELADA, conforme as necessidades da CONTRATADA, 
sendo que o prazo para realização do exame e entrega do laudo será de, no máximo, 24 (vinte e 
quatro) horas, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço, salvo nos casos de 
exames onde, por sua complexidade técnica, seja justificável a realização do exame e entrega 
do laudo em prazo maior.  
 
4.2 - Os exames serão conferidos e, se achados irregulares, devolvidos à empresa, que terá o 
prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas para repetir o exame. 
 
4.3 - Para execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar profissionais que exerçam 
atividades relacionadas ao atendimento especializado para essa finalidade. 
 
4.3.1 - A Contratante pagará, apenas, pelos exames efetivamente realizados. 
 
4.3.2 -  Mensalmente a contratada deverá fornecer relatório do número de exames realizados 
para efetivar o pagamento. 
 
4.3.3 - A quantidade de exames mensais poderá variar conforme demanda. A estimativa 
apresentada é uma média norteadora para reserva de empenho e licitação. 
 
5 - DO LOCAL DOS SERVIÇOS 
 
5.1 - Os serviços deverão ser executados no espaço oferecido pela Administração Municipal. 
 
5.1.1 - Referido espaço possui 03 (três) ambientes, sendo recepção, sala de espera e sala de 
coleta de material, totalizando aproximadamente 37m², contendo ainda 01 (um) sanitário 
separado do espaço principal, de uso privativo dos pacientes para coleta de urina. 
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5.2 - A contratada deverá responsabilizar-se pela faxina, limpeza e higienização do local, como 
também pela manutenção elétrica, hidráulica do espaço físico a ser disponibilizado para 
utilização do laboratório, caso seja necessário. 
 
5.3 - A contratada deverá possuir linha telefônica independente, para uso restrito de seus 
funcionários. 
 
5.4 - A contratada deverá dispor, por conta própria, de toda a mobília necessária para 
atendimento e acomodação dos pacientes, como cadeiras na sala de espera e recepção, 
computador, impressora para cadastro e emissão de laudos, bem como uma poltrona para a 
coleta de sangue, uma maca para a coleta de outros materiais e telefonia independente para 
uso restrito dos funcionários, tudo a ser organizado na sala de coletas. 
 
5.4.1 - Todos os insumos e materiais necessários para a coleta e realização dos exames 
laboratoriais, correrão por conta da CONTRATADA, devendo seguir os dispositivos constantes 
da NR32. 
 
5.5 - A empresa contratada deverá equipar a sala de coletas com todos os insumos necessário 
para as coletas, mantendo sempre em quantidades suficientes, agulhas, tubos, seringas, 
algodão, álcool, materiais estéreis para outras coletas, frascos para coleta de fezes e urina, 
folhas para laudos, sulfites, envelopes e todos os materiais necessários para o atendimento 
adequado dos usuários do Sistema Único de Saúde. 
 
5.6 - A empresa contratada deverá manter na recepção do laboratório, um bebedouro com 
água mineral, garrafas com café com e sem, açúcar e adoçante dietético, copos plásticos para 
água e café e biscoitos água e sal. 
 
5.7 - Para desempenho das atividades, a empresa contratada deverá disponibilizar, no mínimo, 
2 (dois) funcionários devidamente treinados e capacitados, sendo um para o atendimento da 
demanda, orientação, cadastro de pacientes e entrega de laudos e outro, técnico em 
enfermagem, para a realização das coletas dos materiais biológicos, sendo ainda, de extrema 
necessidade, a disponibilização de um profissional biomédico, durante 24 (vinte e quatro) horas 
por dia, 7 (sete) dias por semana, para o atendimento das urgências e emergência, bem como 
supervisão dos trabalhos e orientações que se fizerem necessárias. 
 
5.7.1 - A empresa deverá possuir profissional biomédico responsável em seu quadro de 
funcionários para supervisão e orientação dos trabalhos e para realizar visitas mensais 
periódicas de supervisão;  
 
5.8 - Os atendimentos do Posto ocorrerão das 07h00min às 13h00min, de segunda a sábado, 
devendo estar disponível no local de trabalho 1 (um) técnico em enfermagem e 1 (um) 
recepcionista, devidamente treinados, mantendo-se após este horário a continuidade dos 
serviços à distância para casos que demandem tal necessidade, bem como coletas em domicílio 
para pacientes que apresentem limitações para o deslocamento até o laboratório. 
 
5.8.1 - No período de atendimento após as 13h00min, domingos, feriados e nos casos em que 
houver emergência médica, deverá a empresa disponibilizar meios para a realização dos 
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serviços laboratoriais em caráter de urgência, bem como o respectivo resultado do exame, com 
a finalidade de atender a qualquer necessidade que se apresente. 
 
5.8.2 - A coleta e transporte dos materiais biológicos durante o expediente de trabalho e após 
as 13h00, sábados domingos, feriados e emergências médicas será de inteira responsabilidade 
da empresa contratada, independendo de dia e horário, devendo ser realizada com veículo 
automotor que não prejudique a qualidade da amostra coletada. 
 
5.8.3 - O condutor deve ser treinado para compreender: 
 
5.8.3.1 - Os requisitos técnicos e legais estabelecidos na legislação aplicável; 
 
5.8.3.2 - As características gerais do material que está sendo transportado (conservação e risco 
biológico);  
 
5.8.3.3 - Os procedimentos operacionais padronizados para as fases do processo que 
desempenha (por exemplo, carregamento da carga no veículo, procedimento em caso de 
atrasos, acidentes ou outras não conformidades, descarregamento e entrega da carga, etc.); 
 
5.8.3.4 - No caso do transporte ser realizado em motocicletas, deverá obedecer a Lei n.º 
12.009, de 29 de julho de 2009 – regula o exercício das atividades dos motofretistas, Lei n.º 
12.436, de 6 de julho de 2011 – proíbe práticas que estimulem aumento de velocidade por 
motociclistas profissionais, Resolução Contran n.º 350, de 14 de junho de 2010 – institui curso 
especializado obrigatório para motofretistas, Resolução Contran n.º 356, de 2 de agosto de 
2010 – estabelece requisitos de segurança para motofretistas. 
 
5.8.3.5 - Quando a infraestrutura de transporte (veículos, pessoal, logística etc.) for realizada 
por terceiros, mediante documento formal de terceirização, esta deve ser realizada por pessoa 
jurídica devidamente regularizada junto à Vigilância Sanitária, conforme exposto 
anteriormente. 
 
5.8.4 - É de responsabilidade da CONTRATADA o transporte dos matérias coletados, 
adequadamente, nos termos do preceituado na legislação e nas normas que regulamentam a 
prestação deste tipo de serviço. 
 
5.9 - Serão realizadas coletas domiciliares em paciente que apresentem limitações de 
locomoção com prévio agendamento, exceto urgências. 
 
5.10 - Ainda, a empresa contratada deverá realizar coletas referentes ao Departamento de 
Doenças Sexualmente Transmissíveis, de forma gratuita e semanal, estando devidamente 
organizados e embalados para a UBS de Rafard providenciar o transporte. 
 
5.11 - O prazo de entrega para o resultado dos exames solicitados pelos profissionais médicos, 
seguirá a protocolo a ser estabelecido pela UBS de Rafard. 
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6 - INFORMAÇÕES GERAIS 
 
A Administração rejeitará o objeto executado em desacordo com as disposições deste edital e 
do futuro contrato a ser firmado (art. 76 da Lei Federal n.º 8.666/93). 
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PREGÃO PRESENCIAL N.º 23/2017 

 
ANEXO II - FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA 

 

Razão Social: 

Endereço: 

Cidade: CEP: Fone/Fax: 

E-mail (da licitante):  CNPJ nº 

 
OBJETO: Prestação de serviços de “EXAMES LABORATORIAIS”, pelo período de 12 (doze) 
meses, destinados a suprir a demanda do Departamento Municipal de Saúde, da Prefeitura do 
Município de Rafard/ SP. 
 
ITEM UN. QTDE. DESCRIÇÃO  VL. UNIT.   VL. TOTAL  

1 SERV 20 064.0001 - ÁCIDO FÓLICO   

2 SERV 2 064.0394 - ÁCIDO LACTICO - LACTATO   

3 SERV 700 064.0002 - ÁCIDO ÚRICO   

4 SERV 2 064.0409 - ADRENOCORTICOTROFICO    

5 SERV 30 064.0003 - ALBUMINA    

6 SERV 4 064.0004 - ALDOSTERONA   

7 SERV 24 064.0005 - ALFA GLICOPROTEÍNA   

8 SERV 4 064.0006 - ALFAFETOPROTEÍNA   

9 SERV 100 064.0007 - AMILASE   

10 SERV 50 064.0008 - ANÁTOMO PATOLÓGICO   

11 SERV 2 064.0403 - ANTI -ALFA-1 ANTI TRIPSINA   

12 SERV 12 064.0009 - ANTI HIV   

13 SERV 28 064.0010 - ANTI MICROSSOMAL   

14 SERV 6 064.0011 - ANTI TIREOGLOBULINA   

15 SERV 400 064.0012 - ANTIBIOGRAMA   

16 SERV 4 064.0268 - ANTI-CARDIOLIPINA IGG (P)   

17 SERV 4 064.0269 - ANTI-CARDIOLIPINA IGM (P)   

18 SERV 2 064.0270 - ANTI-CCP CITROLINA (P)   

19 SERV 4 064.0271 - ANTI-DNA (P)   

20 SERV 2 064.0272 - ANTI-GAD   

21 SERV 2 064.0273 - ANTI-ILHÓTAS - LANGERHANS   

22 SERV 4 064.0274 - ANTI-INSULINA (P)   

23 SERV 4 064.0275 - ANTI-JO   

24 SERV 4 064.0276 - ANTI-LKM1,FRAÇÃO MICROSSOMAL   

25 SERV 4 064.0277 - ANTI-MITOCONDRIAS   

26 SERV 4 064.0278 - ANTI-MÚSCULO LISO   

27 SERV 4 064.0279 - ANTI-RNP (ENA) (P)   

28 SERV 4 064.0280 - ANTI-SM (P)   

29 SERV 4 064.0281 - ANTI-SSA (RO) (P)   
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30 SERV 4 064.0282 - ANTI-SSB (LA) (P)   

31 SERV 120 064.0013 - ASLO   

32 SERV 6 064.0283 - BACILOSCOPIA   

33 SERV 20 064.0014 - BACTERIOSCOPIA   

34 SERV 4 064.0284 - BETA 2 MICROGLOBULINA   

35 SERV 80 064.0015 - BETA HCG   

36 SERV 2 064.0414 - BETAG ANTICORPO ANTI BETA 2 
GLICOPROTEINA 

  

37 SERV 200 064.0016 - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES    

38 SERV 4 064.0285 - BORDETELLA PERTUSSIS IGG (P)   

39 SERV 4 064.0286 - BORDETELLA PERTUSSIS IGM (P)   

40 SERV 12 064.0287 - CA 125   

41 SERV 280 064.0017 - CÁLCIO   

42 SERV 20 064.0018 - CÁLCIO (URINA 24 HRS)   

43 SERV 20 064.0288 - CÁLCIO IÔNICO, SANGUE   

44 SERV 4 064.0289 - CÁLCULO URINÁRIO   

45 SERV 8 064.0290 - CARBAMAZEPINA (P)   

46 SERV 15 064.0291 - CEA   

47 SERV 2 064.0411 - CERULOPLASMINA   

48 SERV 30 064.0019 - CHAGAS   

49 SERV 4 064.0292 - CITOGRAMA NASAL   

50 SERV 12 064.0020 - CITOMEGALOVÍRUS IgG   

51 SERV 12 064.0021 - CITOMEGALOVÍRUS IgM   

52 SERV 4 064.0293 - CITRATO (URINA 24H)   

53 SERV 12 064.0023 - CLEARENCE DE CREATININA   

54 SERV 4 064.0413 - COBRE   

55 SERV 2600 064.0025 - COLESTEROL HDL   

56 SERV 2600 064.0026 - COLESTEROL LDL   

57 SERV 2600 064.0024 - COLESTEROL TOTAL   

58 SERV 2600 064.0294 - COLESTEROL VLDL   

59 SERV 8 064.0295 - COMPLEMENTO C3   

60 SERV 8 064.0296 - COMPLEMENTO C4   

61 SERV 4 064.0297 - COMPLEMENTO CH 50 (P)   

62 SERV 1 064.0412 - COOMBS DIRETO   

63 SERV 15 064.0426 - COOMBS INDIRETO   

64 SERV 8 064.0299 - CORTISOL 8 HORAS, SANGUE   

65 SERV 2200 064.0027 - CREATININA   

66 SERV 30 064.0429 - CREATINO FOSFOQUINASE (FRAÇÃO 
MB) CKMB 

  

67 SERV 100 064.0028 - CREATINOFOSFOQUINASE CPK   

68 SERV 40 064.0434 - CULTURA ANAL – STREPTOCOCCUS 
BETA HEMOLITIC 

  

69 SERV 4 064.0432 - CULTURA DE FEZES (CROPOCULTURA)    

70 SERV 20 064.0029 - CULTURA DE SECREÇÃO VAGINAL   
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71 SERV 100 064.0433 - CULTURA VAGINAL – STREPTOCOCCUS 
BETA HEMOLITIC 

  

72 SERV 8 064.0300 - CURVA GLICÊMICA 2D   

73 SERV 30 064.0301 - CURVA GLICÊMICA 4D   

74 SERV 100 064.0302 - DENGUE IGG   

75 SERV 100 064.0303 - DENGUE IGM   

76 SERV 20 064.0030 - DESIDROGENASE LÁCTICA- DHL   

77 SERV 4 064.0380 - DIMERO D QUANTITATIVO   

78 SERV 4 064.0304 - DISMORFISMO ERITROCITARIO   

79 SERV 8 064.0396 - E-1 RASTE-1 PELO DE GATO   

80 SERV 8 064.0397 - E-2 RAST-2 PELO DE CÃO   

81 SERV 30 064.0031 - ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA   

82 SERV 30 064.0305 - ELETROFORESE PROTEINAS, SANGUE   

83 SERV 6 064.0032 - EPSTEIN BAAR IgG   

84 SERV 6 064.0033 - EPSTEIN BAAR IgM   

85 SERV 4 064.0034 - ERITROGRAMA   

86 SERV 6 064.0035 - ESPERMOGRAMA   

87 SERV 14 064.0036 - ESTRADIOL   

88 SERV 150 064.0306 - FAN, FATOR ANTI-NÚCLEO   

89 SERV 150 064.0037 - FATOR Rh   

90 SERV 4 064.0307 - FATOR V, LEIDEN (PCR) (P)   

91 SERV 130 064.0039 - FERRITINA   

92 SERV 130 064.0038 - FERRO SÉRICO   

93 SERV 4 064.0308 - FOSFATASE ÁCIDA TOTAL   

94 SERV 240 064.0040 - FOSFATASE ALCALINA   

95 SERV 40 064.0041 - FÓSFORO   

96 SERV 70 064.0042 - FSH   

97 SERV 2 064.0410 - FUNGOS PESQUISA   

98 SERV 280 064.0043 - GAMA GT   

99 SERV 0 064.0379 - GASOMETRIA   

100 SERV 3100 064.0044 - GLICOSE   

101 SERV 70 064.0427 - GLICOSE PÓS PRANDIAL   

102 SERV 4 064.0309 - GORDURA FECAL   

103 SERV 150 064.0045 - GRUPO SANGUÍNEO   

104 SERV 12 064.0395 - HBEAG HBE AG   

105 SERV 1300 064.0046 - HEMOGLOBINA GLICADA   

106 SERV 3300 064.0047 - HEMOGRAMA   

107 SERV 12 064.0422 - HEPATITE A - HAV - IgG   

108 SERV 12 064.0423 - HEPATITE A - HAV - IgM   

109 SERV 12 064.0424 - HEPATITE B - HBeAG (ANTIGENO E)   

110 SERV 12 064.0048 - HEPATITE B : ANTI Hbc IgG   

111 SERV 12 064.0049 - HEPATITE B : Hbs-Ag   

112 SERV 12 064.0050 - HEPATITE C   

113 SERV 12 064.0425 - HEPATITE D – DELTA ANTICORPOS   
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TOTAIS  

114 SERV 12 064.0310 - HIV1 + HIV2, SANGUE   

115 SERV 12 064.0311 - HTLV1+HTLV2   

116 SERV 4 064.0312 - IGA,IMUNOGLOBULINA A, SANGUE   

117 SERV 35 064.0051 - IgE   

118 SERV 15 064.0052 - IgG   

119 SERV 6 064.0313 - IGM,IMUNOGLOBULINA M, SANGUE   

120 SERV 8 064.0315 - INSULINA PÓS PRANDIAL   

121 SERV 12 064.0314 - INSULINA   

122 SERV 12 064.0428 - LACTOSE ( TESTE DE TOLERÂNCIA )   

123 SERV 50 064.0053 - LH   

124 SERV 8 064.0316 - LIPASE   

125 SERV 10 064.0317 - LÍTIO   

126 SERV 25 064.0054 - MAGNÉSIO   

127 SERV 12 064.0318 - MICOLÓGICO DIRETO   

128 SERV 50 064.0055 - MICROALBUMINÚRIA (URINA 24 hrs)   

129 SERV 6 064.0405 - MONONUCLEOSE SOROLOGIA   

130 SERV 30 064.0056 - MUCOPROTEÍNAS   

131 SERV 8 064.0319 - OXALATO (URINA 24H)   

132 SERV 800 064.0057 - PARASITOLÓGICO DE FEZES   

133 SERV 50 064.0320 - PEPTÍDEO C   

134 SERV 4 064.0321 - PH FEZES   

135 SERV 500 064.0058 - POTÁSSIO   

136 SERV 12 064.0059 - PROGESTERONA    

137 SERV 20 064.0060 - PROLACTINA   

138 SERV 20 
064.0062 - PROTEÍNA C  REATIVA (PCR ULTRA-
SENSÍVEL) 

  

139 SERV 4 064.0322 - PROTEINA C (P)   

140 SERV 280 064.0061 - PROTEÍNA C REATIVA (PCR)   

141 SERV 4 064.0323 - PROTEINA S (P)   

142 SERV 30 064.0063 - PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES    

143 SERV 30 064.0064 - PROTEINÚRIA (URINA 24 HRS)   

144 SERV 4 
064.0324 - PROVA DE FALCIZAÇÃO DAS 
HEMÁCIAS 

  

145 SERV 4 064.0325 - PROVA DO LAÇO   

146 SERV 160 
064.0065 - PROVA DO LÁTEX (FATOR 
REUMATÓIDE) 

  

147 SERV 300 064.0066 - PSA LIVRE    

148 SERV 400 064.0067 - PSA TOTAL    

149 SERV 30 064.0068 - PTH (PARATHORMONIO)    

150 SERV 4 064.0398 - RAST 16- BARATA   

151 SERV 6 064.0326 - RAST C 279 PARA TARTRAZINA   

152 SERV 4 
064.0327 - RAST D1 DERMATHOPHAGOIDES 
PTERON 

  

153 SERV 4 064.0328 - RAST D2 DERMATHOPHAGOIDES   
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FARINAE 

154 SERV 15 064.0329 - RAST EX1 PARA CÃO,VACA,GATO,CAV   

155 SERV 8 064.0330 - RAST F 2 PARA LEITE DE VACA   

156 SERV 8 064.0331 - RAST F 245 PARA OVO   

157 SERV 8 
064.0332 - RAST F 340 PARA CORANTE 
VERMELHO-C 

  

158 SERV 8 064.0333 - RAST F 4 PARA TRIGO   

159 SERV 8 064.0334 - RAST F13 PARA AMENDOIM   

160 SERV 8 064.0335 - RAST F14 PARA GRÃO DE SOJA   

161 SERV 2 064.0406 - RAST F25 - TOMATE   

162 SERV 8 064.0336 - RAST FX1    

163 SERV 20 064.0337 - RAST FX5 PARA ALIMENTOS   

164 SERV 4 064.0407 - RAST FX7 ALIMENTOS   

165 SERV 8 064.0408 - RAST GX1 POLENS INALENTES   

166 SERV 12 064.0338 - RAST HX2 POEIRA DOMICILIAR   

167 SERV 6 064.0339 - RAST MX1 PARA FUNGOS   

168 SERV 8 064.0340 - RENINA (A)   

169 SERV 12 064.0341 - RETICULÓCITOS, CONTAGEM   

170 SERV 100 064.0069 - RUBÉOLA IgG    

171 SERV 100 064.0070 - RUBÉOLA IgM   

172 SERV 220 
064.0071 - SANGUE OCULTO NAS FEZES 
(PESQUISA) 

  

173 SERV 2 064.0404 - SATURAÇÃO DE TRANSFERRINA   

174 SERV 4 064.0343 - SHBG   

175 SERV 450 064.0072 - SÓDIO   

176 SERV 4 064.0342 - SÓDIO (URINA 24H)   

177 SERV 4 064.0344 - SUBSTÂNCIAS REDUTORAS FEZES   

178 SERV 4 064.0345 - SWAB ANAL, PESQUISA   

179 SERV 100 064.0073 - T3   

180 SERV 100 064.0074 - T4   

181 SERV 600 064.0075 - T4L   

182 SERV 250 064.0076 - TAP (TEMPO DE PROTROMBINA)   

183 SERV 12 064.0346 - TEMPO DE COAGULAÇÃO   

184 SERV 12 064.0347 - TEMPO DE SANGRAMENTO   

185 SERV 30 064.0348 - TESTOSTERONA LIVRE   

186 SERV 40 064.0077 - TESTOSTERONA TOTAL   

187 SERV 600 064.0079 - TGO   

188 SERV 600 064.0080 - TGP   

189 SERV 6 064.0078 - TIREOGLOBULINA   

190 SERV 130 064.0081 - TOXOPLASMOSE IgG   

191 SERV 130 064.0082 - TOXOPLASMOSE IgM   

192 SERV 6 
064.0349 - TRAB ANTICORPOS ANTI RECEP. TSH 
(P) 

  

193 SERV 20 064.0083 - TRANSFERRINA    

194 SERV 2600 064.0084 - TRIGLICÉRIDES   
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195 SERV 15 064.0085 - TROPONINA   

196 SERV 1500 064.0086 - TSH   

197 SERV 250 064.0087 - TTPA   

198 SERV 1550 064.0088 - URÉIA   

199 SERV 3300 064.0089 - URINA TIPO I   

200 SERV 500 064.0090 - UROCULTURA   

201 SERV 12 064.0091 - VDRL   

202 SERV 230 064.0092 - VHS   

203 SERV 90 064.0093 - VITAMINA B12   

204 SERV 200 064.0350 - VITAMINA D, 25 HIDROXIVITAMINA D   

TOTAL GLOBAL  

 
1 - Declaro que 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 n.º 8.666/93). 
 
2 - Declaro, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende todas as especificações exigidas 
no edital. 
 
3 - Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos 
incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos 
sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro. 
 

Nome do Representante: 

Identidade nº: CPF nº: 

E-mail (contato):  

E-mail (envio dos pedidos de compras):  

Local e Data: 

Assinatura: 
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PREGÃO PRESENCIAL N.º 23/2017 

 
 
 
 

ANEXO III - 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 
PRESENCIAL N.º 23/2017, realizado pela Prefeitura do Município de Rafard/SP, 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 2017. 
 
 
 
 

Nome e assinatura do representante 
RG: 
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PREGÃO PRESENCIAL N.º 23/2017 

 
 
 
 

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII do ART. 7º da CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL 

 
 
 
 
............................................................................................................................................... 
inscrita 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 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de 16 (dezesseis) anos. 
 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (  ) . 

 
 

 
..................., ....... de ..................... de 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nome e assinatura do representante 
RG: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD 
CNPJ (MF) 44.723.757/0001-89 

Praça Independência, 100 
CEP 13370-000 RAFARD-SP 

          TELEFONE: (19) 3496 7520 
                     FAX: (19) 3496 7539 

 

36 
 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 23/2017 

 
ANEXO V - MODELO DE PROCURAÇÃO/CREDENCIAMENTO 

 
PROCURAÇÃO 

 
 
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 N.º 23/2017, da 
Prefeitura do Município de Rafard, 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 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Outorgante 
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PREGÃO PRESENCIAL N.º 23/2017 

 
ANEXO VI - MINUTA DE CONTRATO 

 
TERMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE RAFARD E ........................... 
 
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD, com sede na Rua.............................., nº ..........., 
inscrita no CNPJ sob o nº ......................................, doravante denominada CONTRATANTE, 
neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. .............., portador do RG nº ............., 
inscrito no CPF nº ................., e a empresa ......................................, com sede na Rua 
..............................., nº ..........., na cidade de ................., Estado de .........................., inscrita no 
CNPJ sob o nº ................., doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato por 
..............................................., portador do RG nº ................., inscrito no CPF nº 
............................, firmam o presente termo de contrato, concernente à licitação PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 23/2017.  
 
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.   
 
CLÁUSULA PRIMEIRA (DO OBJETO) - A Contratada se obriga a prestar serviços de “EXAMES 
LABORATORIAIS”, conforme especificações e quantidades constantes no ANEXO I - TERMO DE 
REFERÊNCIA, do EDITAL N.º 26/2017, referente ao PREGÃO PRESENCIAL N.º 23/2017 que 
integram este termo, independentemente de transcrição, para todos os fins e efeitos legais. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA (DO PRAZO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO) – Os serviços deverão ser 
realizados conforme o disposto no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Pregão Presencial em 
epígrafe. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O objeto será recebido conforme a seguir: 
 
a) provisoriamente:  de posse da proposta respectiva, será recebido o objeto para verificação 
de especificações, quantidade, qualidade, prazos, preços, embalagens e outros dados 
pertinentes e, encontrada alguma irregularidade, será fixado prazo para sua correção; 
b) definitivamente: após recebimento provisório, será realizada conferência do objeto e sendo 
aprovado será efetivado o recebimento definitivo, com aposição de assinatura no documento 
fiscal.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Na hipótese dos serviços serem prestados de maneira irregular não 
sanada, o fato será reduzido a termo e encaminhado à autoridade competente para 
procedimentos inerentes à aplicação das penalidades. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A prestação dos serviços deverá ser realizada conforme determinado 
pela administração municipal, nos termos do disposto no Anexo I – Termo de Referência. 
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PARÁGRAFO QUARTO – A prestação dos serviços será controlada por servidor designado pelo 
departamento requisitante, que fará a verificação da sua conformidade com a proposta 
apresentada, e ainda, quanto ao cumprimento e a conformidade com a prestação dos serviços. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - A execução do contrato será acompanhada, conforme o caso, nos 
termos do art. 67 e 73 da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - A Administração rejeitará o objeto fornecido em desacordo com o 
contrato (art. 76 da Lei Federal n.º 8.666/93). 
 
CLÁUSULA TERCEIRA (DO VALOR) - O valor global deste contrato é de R$ ... (...), conforme 
classificação final da Contratada constante na ata da sessão do Pregão Presencial, devidamente 
juntada nos autos do referido processo. 
 
CLÁUSULA QUARTA (DAS DESPESAS) - A despesa do contrato neste exercício correrá à conta 
dos seguintes Códigos de Despesa, do orçamento da Prefeitura do Município de Rafard/SP: 
 
FICHA 172 
 
02     PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD 
02.57     FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
02.57.01    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.301.3257.2257   RAFARD SAÚDE 
3.3.90.39    OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
 
CLÁUSULA QUINTA (DO PAGAMENTO) - A Contratante pagará à Contratada em até 30 (trinta) 
dias após o recebimento da nota fiscal pelo departamento requisitante, após o recebimento e 
conferência dos serviços realizados pelo setor requerente, acompanhado de requisição da 
diretoria responsável, de acordo com as especificações do objeto desta licitação, que será 
realizado na forma do art. 73, inciso II da Lei n.º 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Em nenhuma hipótese e em tempo algum poderá ser invocada 
qualquer dúvida quanto aos preços propostos. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - 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 isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção 
monetária. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso a Contratada seja optante pelo SIMPLES, Instituição de Educação 
e de Assistência Social, sem fins lucrativos, a que se refere o art. 12 da Lei n.º 9.532, de 10 de 
dezembro de 1997, Instituição de Caráter Filantrópico, Recreativo, Cultural, Científico ou 
Associação Civil, a que se refere o art. 15 da Lei n.º 9.532/1997, deverá apresentar, juntamente 
com a Nota Fiscal/Fatura, DECLARAÇÃO, na forma do Anexo II, III ou IV, conforme o caso, da 
Instrução Normativa da SRF n.º 480, de 15 de dezembro de 2004, em duas vias, assinadas pelo 
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seu representante legal, sob pena da Prefeitura do Município de Rafard efetuar as retenções 
cabíveis, previstas na referida norma. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Correrão por conta da Contratada todas as despesas de seguros, 
transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da prestação dos 
serviços. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - O pagamento será feito através de crédito em conta corrente a ser 
fornecida pela Contratada. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - A contratante pagará a(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) somente à 
Contratada, vedada sua negociação com terceiros ou sua colocação em cobrança bancária. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - A Nota Fiscal / Fatura correspondente, deverá ser emitida sem rasura, e 
em letra bem legível. 
 
PARÁGRAFO OITAVO - A Fiscalização da Prefeitura somente atestará a prestação dos serviços e 
liberará a Nota Fiscal para pagamento, quando cumpridas, pela Contratada, todas as condições 
pactuadas. 
 
PARÁGRAFO NONO - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação 
da despesa, a mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a Contratada 
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 
regularização da situação ou reapresentação de novo documento fiscal, não acarretando 
qualquer ônus à Prefeitura. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO - O não pagamento no prazo previsto acarretará à Prefeitura multa 
moratória de 0,03% (três centésimos por cento) do valor da parcela devida, a ser aplicado por 
dia de atraso até o do efetivo pagamento.  
 
CLÁUSULA SEXTA (DO PRAZO) - O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) 
meses, a contar da sua assinatura.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA (DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA) - São obrigações da Contratada:  
 
a) Entregar o objeto, de acordo com as exigências do Edital e seu Anexo I;  
b) Obedecer aos prazos de entrega do objeto estipulado e cumprir todas as exigências do edital 
e contrato; 
c) Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação; 
d) Arcar com todos os custos de reposição ou reentrega nos casos em que não atenderem as 
condições do Edital; 
e) Pagar todos os tributos que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre o 
objeto vendido; 
f) Comunicar à Contratante, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que venha 
interferir na entrega do objeto; 
g) Indicar representante, que responderá perante a Administração por todos os atos e 
comunicações formais. 
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CLÁUSULA OITAVA (DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE) - São obrigações da Contratante: 
 
a) Fornecer todos os dados e especificações necessárias à completa e correta entrega do 
objeto; 
b) 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; 
c) Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva entrega do objeto desta licitação; 
d) Aplicar à Contratada as penalidades, quando for o caso; 
e) Prestar à Contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita 
entrega do objeto; 
f) Efetuar o pagamento à Contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no setor 
competente;  
g) Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção; 
h) Garantir à Contratada o direito ao contraditório e ampla defesa nos casos em que forem 
exigidas trocas ou no caso de aplicação de sanção. 
 
CLÁUSULA NONA (DAS PENALIDADES) - A CONTRATADA que descumprir quaisquer das 
cláusulas ou condições do presente edital ficará sujeita às penalidades previstas no art. 7º da 
Lei n.º 10.520/02, bem como aos arts. 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Nos termos do art. 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou 
parcial deste contrato, a Contratada, garantida a prévia defesa, ficará sujeita às seguintes 
sanções: 
 
a) Advertência; 
b) Multa de até 10% (dez por cento); 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com este 
órgão promotor do certame, por prazo de até 5 (cinco) anos; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública em geral 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 
que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o 
prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - O atraso injustificado na prestação dos serviços, sem prejuízo do 
disposto no § 1º do artigo 86 da Lei nº 8.666/93, sujeitará a contratada à multa de mora, 
calculado por dia de atraso da obrigação não cumprida na seguinte proporção: 
 
a) atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia sob o valor da 
obrigação não cumprida; e 
b) atraso superior a 30 (trinta) dias, até o máximo de 60 (sessenta) dias: multa de 0,2% (dois 
décimos por cento) ao dia. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - É cabível, ainda, a aplicação das demais sanções estabelecidas no 
Capítulo IV da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações. 
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PARÁGRAFO QUARTO - A penalidade de multa, estabelecida na alínea “b” do parágrafo 
primeiro, poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer das demais, 
podendo ser descontada de eventuais créditos que tenha em face da Contratante. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, 
quando cabíveis.  
 
PARÁGRAFO SEXTO - As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o 
seu pagamento não elide a responsabilidade da Contratada por danos causados à Contratante. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 5 
(cinco) dias úteis contados da data da intimação do interessado.  
 
PARÁGRAFO OITAVO - O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de 3 
(três) dias úteis da data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial. 
 
PARÁGRAFO NONO - Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido, será 
automaticamente descontado da primeira parcela de preço a que a Contratada vier a fazer jus, 
acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado 
judicialmente. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO - Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima previstas, 
realizar-se-á comunicação escrita à empresa e publicação no Órgão de Imprensa Oficial 
(excluídas as penalidades de advertência e multa de mora), constando o fundamento legal da 
punição, informando ainda que o fato seja registrado no cadastro correspondente.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA  PRIMEIRA (DA RESCISÃO) - O presente contrato poderá ser rescindido nas 
hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, com as consequências 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. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA (DA CESSÃO OU DA TRANSFERÊNCIA) - O presente contrato não 
poderá ser objeto de cessão, subcontratação ou transferência, no todo ou em parte, sem a 
devida autorização da Contratante. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA (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 ao Contratante ou a terceiros na execução deste contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A Contratante não responderá por quaisquer ônus, direitos ou 
obrigações vinculados à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária e 
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decorrentes da execução do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, 
exclusivamente à Contratada. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - 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 
detentora da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinado. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A Contratada manterá, durante toda a execução do contrato, as 
condições de habilitação e qualificação que lhe foram exigidos na licitação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA (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. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA (DA PUBLICIDADE DO CONTRATO) - Até o quinto dia útil do mês 
seguinte ao da assinatura do presente contrato, a Contratante providenciará sua publicação 
resumida na Imprensa Oficial, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias, daquela data, como 
condição indispensável para sua eficácia. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA (DA ANÁLISE JURÍDICA) - A minuta do presente instrumento de 
CONTRATO foi devidamente examinada e aprovada pela Procuradoria Jurídica da Prefeitura de 
Rafard. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA (DA ADMINISTRAÇÃO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS) - A Administração indica, conforme determinado nos artigos 1º e 2º da 
Portaria nº. 76/2017, como responsável pela administração desta Ata de Registro de Preços, o 
senhor XX, na condição de GESTOR DE CONTRATOS, sendo atribuída à Direção de cada um dos 
Departamentos requisitantes, a responsabilidade pelo acompanhamento de sua fiel execução e 
fiscalização, nos termos do artigo 2º do dispositivo legal acima indicado, devendo proceder o 
registro e a comunicação ao servidor acima nominado de eventuais ocorrências que o 
justifiquem, em especial as relativas a condutas tipificadas nos artigos 78 e 88, da Lei n.º 
8.666/93, para a adoção das providências cabíveis, e que se mostrem necessárias ao seu fiel 
cumprimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA (DISPOSIÇÕES GERAIS) - A CONTRATADA assume integral 
responsabilidade pela prestação dos serviços decorrentes do presente contrato.  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os direitos e responsabilidades das partes são os que decorrem das 
cláusulas deste contrato e do regime de direito público a que está submetida, na forma da 
legislação de regência. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Ficam vinculados a este contrato e passam a fazer parte integrante 
dele, o ato que originou a presente licitação (Edital) e a proposta da CONTRATADA. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Nos casos omissos aplicar-se-á a legislação em vigor, especialmente a 
Lei n.º 8.666/93, atualizada pelas Leis n.ºs 8.883/94 e 9.648/98. 
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA (DO FORO) - O Foro do presente contrato será o da Comarca de 
Capivari/SP, excluído qualquer outro. 
 
Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo foi lavrado em 4 (quatro) vias de igual 
teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes. 
 
 

Rafard, ....... de .................. de 2017. 
 
 
 
 

Contratante 
Nome do Responsável 

Cargo 
 

 
 
 

Contratada 
Nome do Responsável 

Cargo 
 
 
Testemunhas: 
 
 
 
 
Nome:        Nome: 
RG:        RG: 
CPF:        CPF: 
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PREGÃO PRESENCIAL N.º 23/2017 
 
 
 
 

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE  
 

 
 
 
DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato 
convocatório, que a empresa ________________________, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
_______________________ é MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos 
do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos 
termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a participar do procedimento 
licitatório do PREGÃO PRESENCIAL N.º 23/2017, realizado pela Prefeitura do Município de 
Rafard. 
 

 
 

..................., ....... de ................. de 2017. 
 

 
 
 

................................................ 
(representante legal) 
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PREGÃO PRESENCIAL N.º 23/2017 
 
 
 

ANEXO VIII - DECLARAÇÃO - CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL E DA NÃO 
OCORRÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO PRESENCIAL N.º 26/2017 

 
 
 

A empresa ............................................. inscrita no CNPJ/MF sob nº .................................., por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) .................................................................., 
portador(a) da Carteira de Identidade RG nº ................................................... e do CPF nº 
..................................., DECLARA que examinou criteriosamente os documentos deste Edital e 
julgou-os suficientes para a elaboração da proposta financeira voltada ao atendimento do 
objeto licitado em todos os seus detalhamentos. DECLARA ainda que até a presente data, esta 
empresa não foi considerada inidônea pelo Poder Público, de nenhuma esfera, não subsistindo 
nenhum fator impeditivo à sua participação no presente certame licitatório. 
 

.........................., ....... de ................. de 2017. 
 

 
 

................................................ 
(representante legal) 
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PREGÃO PRESENCIAL N.º 23/2017 

 
 

ANEXO IX - TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO / TRIBUNAL DE CONTAS 
 
 

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD 
CONTRATADA: __________________________________ CNPJ: ____________________ 
CONTRATO Nº: ____/2017 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 23/2017 
 
 
OBJETO: EXAMES LABORATORIAIS 
 
 
 Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA, respectivamente, do termo acima 
identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para 
fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES E NOTIFICADOS para acompanhar todos 
os atos da tramitação processual, até o julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de 
nosso interesse, para nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, 
interpor recursos e o mais que couber. 
 
 Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que 
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do 
Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de 
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual nº. 709, de 14 de janeiro de 1993, 
iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais. 
 
LOCAL e DATA:______________________________________________________________ 
 
CONTRATANTE 
Nome e cargo:_______________________________________________________________ 
E-mail institucional:___________________________________________________________ 
E-mail pessoal:_______________________________________________________________ 
Assinatura:__________________________________________________________________ 
 
CONTRATADA 
Nome e cargo:_______________________________________________________________ 
E-mail institucional ___________________________________________________________ 
E-mail pessoal:_______________________________________________________________ 
Assinatura:__________________________________________________________________ 
 
(*) FACULTATIVO. INDICAR QUANDO JÁ CONSTITUÍDO  
 


