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EDITAL N.º 050/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 054/2017 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 024/2017 
 
TIPO DA LICITAÇÃO: MENOR PREÇO 
DATA DA REALIZAÇÃO: 29/11/2017 
HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: 09H30MIN. 
LOCAL: Sessão de Materiais, Bloco III da FEMA, Assis (SP). 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UPA. 
 
 
A FEMA – Fundação Educacional do Município de Assis, Estado de São Paulo, torna 

público que se acha aberta licitação na modalidade PREGÃO (presencial) do tipo 

MENOR PREÇO objetivando o REGISTRO DE PREÇOS dos materiais descritos no 

Anexo I deste edital. Este certame será regido pela Lei Federal n.º 10.520, de 17 de 

julho de 2002, Decreto Municipal n.º 5.456, de 07 de janeiro de 2008, aplicando-se 

subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal n.º 8.666, de 21 de 

junho de 1993, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 

 

Esta licitação atende ao pedido do Diretor Executivo da FEMA. 

 

As propostas deverão obedecer às especificações e exigências deste Edital e dos 

Anexos que dele fazem parte integrante. 

 

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no 

endereço abaixo mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o 

credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame. 

 

A sessão de processamento do Pregão será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da 

Equipe de Apoio, designados nos autos do presente processo.  
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I - DO OBJETO 
1.1 - A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DO UPA conforme especificações constantes do Anexo I do 

presente edital.  

II - DA PARTICIPAÇÃO 
2.1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade 

pertinente ao objeto desta licitação que atenderem as exigências de credenciamento 

constantes deste Edital. 

III - DO CREDENCIAMENTO 
3.1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:  

3.1.1 – Quanto aos representantes: 

a) tratando-se de representante legal: instrumento constitutivo da empresa 

registrado na Junta Comercial, ou tratando-se de sociedade simples, o ato constitutivo 

registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam 

expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de 

tal investidura; 

b) tratando-se de procurador: a procuração por instrumento público ou 

particular, da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, 

interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos 

pertinentes ao certame. No caso de procuração por instrumento particular, a mesma 

deverá estar acompanhada do documento mencionado na alínea "a" retro, que 

comprove os poderes do mandante para a outorga.  

3.1.1.1 - O representante legal e/ou procurador deverá identificar-se 

exibindo documento oficial de identificação que contenha foto.  

3.1.1.2 - Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante 

credenciada, sendo que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.  

3.1.2 - Quanto às licitantes: 

a) declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo 

com modelo estabelecido no Anexo II deste Edital deverá ser apresentada fora dos 

Envelopes n.°s 01 e 02.  
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IV - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA O 
CREDENCIAMENTO E DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO 

4.1 - Os documentos para o credenciamento deverão ser apresentados fora dos 

Envelopes n.°s 01 e 02.  

4.2. - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, 

separadamente, em 2 (dois) envelopes não transparentes, fechados e indevassáveis, 

contendo em sua parte externa, além da identificação da licitante, os seguintes dizeres:  

EDITAL N° 050/2017 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2017 
Abertura: dia 29/11/2017 às 09H30MIN 

ENVELOPE 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 
Razão Social da Proponente: 

CNPJ:  

Endereço: 

Fone/Fax:                                               E-mail: 

 

EDITAL N° 050/2017 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2017 
Abertura: dia 29/11/2017 às 09H30MIN 
ENVELOPE 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
Razão Social da Proponente: 

CNPJ:  

Endereço: 

Fone/Fax:                                               E-mail: 

 

V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA 
5.1 - A proposta deverá ser redigida em língua portuguesa, salvo quanto às 

expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e 

ser datada e assinada pelo representante legal ou procurador da licitante, devendo 

conter: 
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5.1.1 - Identificação completa da licitante (ex: nome, endereço, fone, e n.° do 

CNPJ);  

5.1.2 - Número do processo e do Pregão;  

5.1.3. - identificação e especificação completa dos materiais ofertados (modelo 

sugerido de proposta no Anexo IV), constando inclusive a marca, e, quando for o caso, 

modelo e procedência; 

5.1.4 - Preços unitários e totais, fixos e irreajustáveis, expressos em moeda 

corrente nacional. Os preços deverão ser apurados à data de sua apresentação, sem 

inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços 

propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas decorrentes de 

tributos de qualquer natureza, transportes, e todas as despesas diretas ou indiretas 

relacionadas com o cumprimento do objeto da presente licitação;  

5.1.5 - Os resultados dos exames deverão ser disponibilizados pela 

contratada, em até duas horas, via internet, ou outra forma de documentação do 

resultado; 

5.1.6 - Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 

(sessenta) dias contados da data de abertura dos envelopes; 

5.1.7 - Prazo de garantia/validade do material ofertado. 

5.2 - Apresentada a proposta, o proponente estará automaticamente aceitando e 

se sujeitando às cláusulas e condições do presente Edital. 

VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO" 
6.1 - O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a 

seguir relacionados:  

6.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA (conforme o caso) 
a) Registro empresarial, no caso de empresário individual;  

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedade empresária ou simples, e, no caso de 

sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores; 

c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade não empresária, 

acompanhada de prova de diretoria em exercício; 
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d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

6.1.1.1 - Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "d" deste 

subitem 6.1.1 não precisarão constar do Envelope "Documentos de Habilitação", se 

tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão.  

6.1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
6.1.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 

do Ministério da Fazenda (CNPJ);  

6.1.2.2 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual 

e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei;  

6.1.2.3 - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo 

de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no 

cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.  

6.1.2.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a 

Justiça do Trabalho, nos termos do inciso V do artigo 29 da Lei n.° 8.666/93. 

6.1.3 - DECLARAÇÃO 
6.1.3.1 - Declaração da licitante, subscrita por seu representante legal 

ou procurador, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do 

Trabalho, conforme modelo sugerido no Anexo III; 

6.2 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
6.2.1 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados 

em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por 

servidor da Administração ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou através de 

impresso informatizado obtido via Internet. 

6.2.2 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões 

apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) 

dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas, se outro prazo 

de validade não constar dos documentos. 

6.2.3 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em 
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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. 

VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 
7.1 - No horário e local indicados neste edital, será aberta a sessão de 

processamento do Pregão, iniciando-se com a fase de credenciamento dos licitantes 

interessados em participar do certame, observadas as disposições da Cláusula III deste 

edital. 

7.2 - Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro 

a declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o 

estabelecido no Anexo II deste Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços 

e os documentos de habilitação.  

7.2.1 - Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o 

credenciamento e, por consequência, a possibilidade de admissão de novos 

participantes no certame.  

7.3 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo desclassificadas as propostas:  

a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados neste 

Edital;  

b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais 

licitantes.  

7.3.1 - No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à 

exatidão das operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-

se às correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços 

unitários. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da 

proposta.  

7.4 - As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com 

observância dos seguintes critérios:  

a) seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez 

por cento) superiores àquela;  

b) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea 
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anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o 

máximo de 3 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as 

propostas empatadas, independentemente do número de licitantes.  

7.4.1 - Para efeito de seleção será considerado o preço global ofertado. 
7.4.2 - O critério de julgamento será o de menor preço global. 

7.5 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas 

selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de 

maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de 

sorteio no caso de empate de preços.  

7.5.1 - A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na 

ordenação de lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até 

a definição completa da ordem de lances.  

7.6 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, 

inferiores à proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os lances, 

conforme tabela abaixo, aplicável inclusive em relação ao primeiro. A aplicação do 

valor de redução mínima entre os lances incidirá sobre o preço unitário ofertado. 

 

Item (anexo I) Lance mínimo (R$) 
1 1.000,00 

 
7.7 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os 

participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances.  

7.8 - Encerrada a etapa de lances, serão ordenadas as propostas selecionadas e 

não selecionadas para essa etapa, na ordem crescente de valores, considerando-se 

para as selecionadas, o último preço ofertado, elegendo a detentora do menor preço 

como sendo a mais bem classificada. 

7.9 - O pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com 

vistas à redução do preço. 

7.10 - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do 

menor preço, decidindo motivadamente a respeito.  

7.10.1 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado 
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vigentes na data da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa 

realizada pelo órgão licitante, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento.  

7.11 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope 

contendo os documentos de habilitação de seu autor.  

7.12 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de 

habilitação poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até 

a decisão sobre a habilitação, vedada a violação de disposições legais.  

7.12.1 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser juntados 

aos autos do processo de licitação os documentos passíveis de obtenção por meio 

eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.  

7.12.2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual 

indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa 

indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela 

verificação, a licitante será inabilitada.  

7.13 - Para aferir o exato cumprimento das condições estabelecidas no subitem 

6.2.4 deste edital, o Pregoeiro, se necessário, diligenciará junto à Comissão de 

Registro Cadastral do Município de Assis.  

7.14 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste 

Edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.  

7.15 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências 

para a habilitação, o Pregoeiro, respeitada a ordem de classificação de que trata o 

subitem 7.8 acima, examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o 

seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as 

condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta 

aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado 

vencedor. 

VIII - DO RECURSO E DA HOMOLOGAÇÃO 
8.1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata 

e motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para 

apresentação das razoes do recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas 

para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no 
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término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

8.2 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou 

encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.  

8.3 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação 

dos atos insuscetíveis de aproveitamento.  

8.4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e 

homologará o procedimento. 

8.5 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará na 

decadência do direito de recurso, na adjudicação do objeto do certame à licitante 

vencedora e no encaminhamento do processo à autoridade competente para a 

homologação. 

IX – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATAÇÕES 
9.1 - A Ata de Registro de Preços será formalizada, com observância das 

disposições da Lei n.° 8.666/93 e do Decreto Municipal n.° 5.887/10 (disponível no site 

www.camaraassis.sp.gov.br), no que couber, e será subscrita pela autoridade que 

assinou o edital e pelos fornecedores respectivos. 

9.2 - A Ata de Registro de Preços deverá registrar o(s) preço(s) e o(s) 

fornecedor(es) do(s) produto(s), com observância da ordem de classificação, as 

quantidades e as condições que serão observadas nas futuras contratações. 

9.3 - Colhidas as assinaturas, a Administração providenciará a imediata 

publicação da Ata, conforme exigências legais. Os preços registrados serão publicados 

periodicamente conforme exigência legal. 

9.4 - O prazo de validade do Registro de Preços será de 12 (doze) meses. 

9.5 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as 

contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros 

meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário 

do registro a preferência de contratação em igualdade de condições. 

9.6 - Assegurados o contraditório e a ampla defesa, o cancelamento do registro 

de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas na Lei n.° 8.666/93 e/ou 

no Decreto Municipal n.° 5.887/10, no que couber. 
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9.7 - Os pedidos de fornecimento ocorrerão de acordo com as necessidades da 

Administração e por meio da emissão de Autorização de Compra/Contrato e a 

respectiva Nota de Empenho. 

9.8 - O fornecedor deverá retirar o instrumento de compra no prazo de cinco dias 

corridos, contados da convocação. 

9.8.1 - A retirada do instrumento de compra fica condicionada a atualização, 

pelo fornecedor, de sua regularidade fiscal. 

9.9 - O fornecedor que, convocado, recusar-se injustificadamente em retirar o 

instrumento de compra no prazo marcado, terá seu Registro de Preços cancelado, 

sendo-lhe aplicáveis as sanções legais cabíveis. 

9.10 - As entregas deverão ocorrer no local indicado pela FEMA, sempre no 

perímetro urbano deste município de Assis/SP, correndo por conta do fornecedor todas 

as despesas pertinentes, tais como transporte, embalagens, seguro, tributos, encargos 

trabalhistas e previdenciários. 

9.11 – Antes de cada contratação a autoridade competente deverá pesquisar os 

preços efetivamente praticados pelo mercado, e, somente autorizar e determinar a 

contratação se constatar que o preço registrado está de acordo com o praticado pelo 

mercado, certificando tal condição nos autos.  

X - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
10.1 - Os serviços serão recebidos: 

10.1.1 - provisoriamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas 

partes, em até 15 (quinze) dias da data da comunicação escrita do contratado; 

10.1.2 – definitivamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas 

partes, após o decurso do prazo de observação ou vistoria, que comprove a adequação 

do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no artigo 69 da Lei n° 8.666/93. 

10.2 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:  

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, 

determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das 

penalidades cabíveis;  

a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em 

conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias 
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úteis, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;  

b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 

complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;  

b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em 

conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 02 (dois) dias 

úteis, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.  

10.3 - Por ocasião da entrega dos serviços, a Adjudicatária deverá colher no 

comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro 

Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do servidor responsável 

pelo recebimento. 

XI - DA FORMA DE PAGAMENTO 
11.1 - O pagamento será efetuado no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do 

término do mês em que o serviço foi prestado, vedada qualquer outra forma de 

pagamento. 

11.2 - Os documentos fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidos à 

Contratada e seu vencimento ocorrerá no mesmo prazo contido do item 11.1 retro, 

contado da data de apresentação correta dos documentos fiscais. 

11.3 - O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em 

nome da Adjudicatária, que deverá indicar o número de sua conta corrente, agência e 

banco correspondente, até a fase que antecede a formalização do termo de contrato.  

11.4 - Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirão juros 

moratórios à razão de 0,5 % (meio por cento) ao mês, calculados "pro rata tempore" 

em relação ao atraso verificado. 

XII - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO  
12.1 - Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não 

celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para 

o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 

proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo 

ou cometer fraude fiscal, ficará sujeito às sanções previstas no artigo 7º da Lei Federal 

n.° 10520/2002, sem prejuízo das demais cominações legais. 

12.1.1 - O procedimento de aplicação da penalidade descritas no item 12.1 é 
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de competência do Diretor Executivo da FEMA, e será iniciado com a intimação da 

licitante/adjudicatária/contratada, mediante notificação formal por escrito, encaminhada 

via Sedex com Aviso de Recebimento – AR, através do qual será aberto prazo de 05 

(cinco) dias úteis para apresentação de defesa prévia, e, a partir do que os autos do 

processo permanecerão com vista franqueada ao interessado, observados os 

seguintes procedimentos: 

12.1.1.1 - transcorrido o prazo do item 12.1.1 sem apresentação de 

qualquer documento, ou mantida a penalidade após o julgamento da defesa prévia 

apresentada, será aberto o prazo de recursos de 05 (cinco) dias úteis contados da 

intimação do ato, de acordo com o artigo 109, I, “f” da Lei n.° 8.666/93. A intimação do 

ato para abertura do prazo de recursos se dará mediante publicação na Imprensa 

Oficial, nos termos do §1° do artigo 109 da Lei n.° 8.666/93, sendo complementarmente 

enviada notificação formal por escrito, via Sedex com Aviso de Recebimento – AR; 

12.1.1.1.1 - transcorrido o prazo do item 12.1.1.1 sem 

apresentação de qualquer documento, ou indeferido o recurso interposto, será mantida 

a penalidade, ocorrendo a intimação do ato mediante publicação na Imprensa Oficial, 

sendo complementarmente enviada notificação formal por escrito, via Sedex com Aviso 

de Recebimento – AR; 

12.2 - O atraso injustificado da entrega dos materiais, sem prejuízo do disposto no 

parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei n.º 8.666/93, sujeitará a contratada à multa de 

mora, calculada na proporção de 1,00% (um por cento) ao dia, sobre o valor da 

obrigação não cumprida, com fundamento no artigo 86 da Lei n.° 8.666/93. 

12.2.1 - O procedimento de aplicação da penalidade descrita no item 12.2 é 

de competência do Diretor Executivo da FEMA, e será iniciado com a intimação da 

licitante/adjudicatária/contratada, mediante notificação formal por escrito, encaminhada 

via Sedex com Aviso de Recebimento – AR, através do qual será aberto prazo de 05 

(cinco) dias úteis para apresentação de defesa prévia, e, a partir do que os autos do 

processo permanecerão com vista franqueada ao interessado, observados os 

seguintes procedimentos: 

12.2.1.1 - transcorrido o prazo do item 12.2.1 sem apresentação de 

qualquer documento, ou mantida a penalidade após o julgamento da defesa prévia 
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apresentada, será aberto o prazo de recursos de 05 (cinco) dias úteis contados da 

intimação do ato, de acordo com o artigo 109, I, “f” da Lei n.° 8.666/93. A intimação do 

ato para abertura do prazo de recursos se dará mediante notificação formal por escrito, 

via Sedex com Aviso de Recebimento – AR; 

12.2.1.1.1 - transcorrido o prazo do item 12.2.1.1 sem 

apresentação de qualquer documento, ou indeferido o recurso interposto, será mantida 

a penalidade, ocorrendo a intimação do ato mediante envio de notificação formal por 

escrito, via Sedex com Aviso de Recebimento – AR; 

XIII - DAS IMPUGNAÇÕES AO EDITAL 
13.1 - Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das 

propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar 

o ato convocatório do Pregão. A petição será dirigida à autoridade subscritora deste 

Edital. 

13.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data 

para a realização do certame.  

XIV – DO VALOR ORÇADO E DA DOTAÇÃO 
14.1 - O valor global deste certame é de R$ 554.383,20 (quinhentos e cinquenta e 

quatro mil trezentos e oitenta e três reais e vinte centavos); 

14.2 - A dotação orçamentária será indicada em momento oportuno, com a 

formalização do contrato ou outro instrumento hábil decorrente da ata de registro de 

preços. 

XV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
15.1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 

ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e 

desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da 

contratação.  

15.2 - Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas 

circunstanciadas, a serem assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes.  

15.2.1 - Recusas ou impossibilidades de assinaturas serão registradas 

expressamente na própria ata.  

15.3 - O resultado do presente certame será publicado na imprensa oficial.  
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15.4 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação que não foram 

abertos ficarão à disposição para retirada pelo prazo de 30 (trinta) dias após a 

publicação do resultado do certame, findos os quais poderão ser destruídos. 

15.5 - Qualquer modificação no edital exigirá divulgação pela mesma forma que 

se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.  

15.6 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro, 

com base na Lei federal n.° 10.520/2002, Decreto Municipal n.° 5.456, de 07 de janeiro 

de 2008, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei 

federal n.° 8.666/93, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, 

observados os princípios da Administração Pública. 

15.7 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na 

esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Assis (SP), com renúncia 

de qualquer outro por mais privilegiado que seja.  

15.8 - Os recursos, impugnações, esclarecimentos e demais petições 

relacionadas ao presente edital e à licitação em pauta deverão ser protocolizados no 

Setor de Licitações da FEMA, na Avenida Getúlio Vargas, 1200, Assis (SP) 

15.9 - Havendo a utilização de madeira sobre e/ou outros produtos de origem 

florestal, deverá a adjudicatária comprovar, quando da entrega dos serviços, o pleno 

cumprimento da Lei Municipal n.° 4.988/2007. 

15.10 - Neste certame deverão ser aplicadas efetivamente todas as disposições 

pertinentes da Lei Complementar n.º 123/2006 atualizada. 

15.11 - Informações complementares que se fizerem necessárias poderão ser 

procuradas pelo interessado no Setor de Licitações da FEMA, na Avenida Getúlio 

Vargas, 1200, Assis (SP), e pelos e-mails compras@femanet.com.br ou 

licitacaofema@gmail.com. 

15.12 – Integrarão o presente Edital:  

Anexo I - Termo de Referencia;  

Anexo II - minuta de declaração de pleno atendimento aos requisitos de 

habilitação; 

Anexo III - minuta de declaração de regularidade para com o ministério do 
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trabalho. 

Anexo IV – modelo sugerido de proposta comercial 

 

Assis, 13 de novembro de 2017. 

 

 

 

EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES 

DIRETOR EXECUTIVO 
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ANEXO I – Termo de Referencia 
Ref.: PROCESSO LICITATÓRIO N.º 054/2017 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 024/2017 
 

Compreende o objeto desta licitação, o REGISTRO DE PREÇOS PARA 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DO UPA, conforme especificações abaixo: 

 

PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS MAXIMO (TABELA SUS) 
 

QTDE UN CODIGO ESPECIFICAÇÃO Valor Unit. Valor Total

4.800 un 020201018-0 Dosagem de Amilase 2,25 10.800,00

4.800 un 020201020-1 Dosagem de Bilirrubinas Total e Frações 2,01 9.648,00

4.800 un 020201021-0 Dosagem de Cálcio 1,85 8.880,00

2.400 un 020201026-0 Dosagem de Cloreto 1,85 4.440,00

9.600 un 020201031-7 Dosagem de Creatinina 1,85 17.760,00

9.600 un 020201032-5 Dosagem de Creatino-fosfoquinase CPK 3,68 35.328,00

9.600 un 020201033-3 Dosagem de Creatinofosfoquinase Fração MB 4,12 39.552,00

7.200 un 020201036-8 Dosagem de Desidrogenase Lática 3,68 26.496,00

2.400 un 020201042-2 Dosagem de Fosfatase Alcalina 2,01 4.824,00

9.600 un 020201047-3 Dosagem de Glicose 1,85 17.760,00

2.400 un 020201053-8 Dosagem de Lactato 3,68 8.832,00

2.400 un 020201056-2 Dosagem de Magnésio 2,01 4.824,00

9.600 un 020201060-0 Dosagem de Potássio 1,85 17.760,00

4.800 un 020201062-7 Dosagem de Proteínas Totais e Frações 1,85 8.880,00

9.600 un 020201063-5 Dosagem de Sódio 1,85 17.760,00

4.800 un 020201064-3 Dosagem de Transaminase Glutâmico Oxalacético (TGO) 2,01 9.648,00

4.800 un 020201065-1 Dosagem de Transaminase Glutâmico  Pirúvica (TGP) 2,01 9.648,00

4.800 un 020201069-4 Dosagem de Uréia 1,85 8.880,00

28.800 un 020202038-0 Hemograma completo 4,11 118.368,00
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24.000 un 020205001-7 Análise de caracteres físicos, elementos e sedimento urinário. 3,70 88.800,00

720 un 020206021-7 Dosagem de Gonadotrofina Coriônica Humana (BHCG) 7,85 5.652,00

240 un 020209023-0 Pesquisa de caracteres físicos no Líquor 1,89 453,60

240 un 020209005-1 Contagem total de células no líquor 1,89 453,60

4.800 un 020202012-6 T.P. 2,85 13.680,00

4.800 un 020202013-4 T.T.P.A. 5,77 27.696,00

2400 un 020201073-2 Gasometria arterial 15,65 37.560,00

VALOR GLOBAL R$ 554.383,20

 

Notas 
Para prestação de serviços laboratoriais clínicos, conforme tabela de 

procedimentos, quantidades estimadas e preços de referência constante deste 
anexo, com base nos valores da Tabela SUS – Sistema Único de Saúde, sendo 
estes o valor máximo a ser cobrado por cada exame, salvo o resultado de valores 
inferiores, oriundos da etapa de lances. 

 
CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços deverão prestados por empresa especializada que atuará na 

prestação de apoio diagnóstico de serviços de exames laboratoriais de urgência na 

área de análises clínicas, com estrutura física própria ou locada no município de Assis, 

porém, sob sua responsabilidade. 

A coleta do material biológico para a realização dos procedimentos previstos no 

quadro acima, será realizada por profissionais da UPA e ali armazenada até seu 

transporte à sede da vencedora para a análise. O serviço de coleta será feito de forma 

contínua e ininterrupta, durante as vinte quatro horas do dia, todos os dias, seguindo 

fluxos e protocolos estabelecidos pela área técnica da FEMA. A retirada do material 

junto ao posto de coleta, para análise, execução dos exames, fornecimento de 

resultados, será de responsabilidade da contratada. 

Entre as 07h00 e 23h00 a retirada das amostras coletadas deverá ser feita pela 

contratada à cada 1 (uma) hora, diariamente, 7 (sete) dias por semana;  

No horário entre 23h00 e 07h00 do dia seguinte, diariamente, 7 (sete) dias por 
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semana, a empresa será notificada pela Coordenadoria da UPA para a retirada das 

amostras, através de telefone. 

Os exames serão realizados no estabelecimento da empresa vencedora da 

licitação com uso de sua estrutura física, que deverá fornecer, também, todos os 

produtos/materiais, assim como transporte e profissionais habilitados que com ela 

mantenham vínculo. 

Todas as despesas relativas à utilização de profissionais para execução do 

objeto, incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais 

resultantes, serão de responsabilidade única da vencedora do certame, cujo ônus e 

obrigações em nenhuma hipótese poderão ser repassados à UPA ou a FEMA, logo, a 

prestação dos serviços não implica em vínculo empregatício com a UPA ou com a 

FEMA; 

Os resultados dos exames deverão ser disponibilizados pela contratada, em até 

duas horas, via internet, ou outra forma de documentação do resultado. 

Os exames se destinam à área de urgência/emergência da UPA de Assis, e terá 

para efeito de pagamento, os preços da Tabela SUS. 

A repetição de exames para que efetive a confirmação diagnóstica, serão 

realizados às expensas da vencedora da licitação, não onerando recursos da UPA. 

A vencedora da licitação se compromete em observar, na prestação dos 

serviços, as normas técnicas de vigilância sanitária e demais normas e procedimentos 

regulamentados pela legislação vigente, assumindo total responsabilidade pela 

violação de tais procedimentos. 

Todos os insumos necessários para a coleta de material biológico, tais como: - 

tubos, escalpes, seringas, agulhas entre outros, serão fornecidos pela vencedora do 

certame. 

A contratada deverá realizar os procedimentos sem cobrança de qualquer valor 

adicional, seja do usuário do serviço ou da própria UPA. 

A execução do serviço executado será avaliada pela área técnica da UPA ou da 

FEMA, mediante supervisão direta e/ou indireta, que observará o cumprimento das 

cláusulas e condições estabelecidas no edital, a verificação dos exames e de quaisquer 

dados necessários ao controle e avaliação dos serviços prestados. 
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Não deverão ser realizados exames de rotina, ambulatoriais constantes na 

Tabela SUS, limitando-se a realização exclusiva dos exames definidos neste Anexo. 

Em caso de não atendimento, a UPA e a FEMA não se responsabilizarão 

financeiramente por seu pagamento. 

 

PRAZO 
O prazo para prestação dos serviços (vigência da ata de registro) será de até 12 

(doze) meses contados a partir da assinatura. 

 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
Executar os serviços constantes deste Anexo, dentro dos melhores padrões, 

normas científicas vigentes e atualizadas e com o necessário rigor técnico que a 

natureza dos serviços requer. 

Coletar os materiais coletados/armazenados para exame clínico dos pacientes da 

UPA. 

Fornecer todos os materiais necessários à coleta das amostras, sem, entretanto, 

a eles se limitarem, tais como: agulhas descartáveis, frascos, impressos para 

resultados de exames. 

Promover medidas de proteção individual aos funcionários do laboratório, tais 

como: luvas, máscaras, óculos, cujo uso terá caráter obrigatório (EPI’s). 

Arcar com salários, encargos sociais, trabalhistas, tributos e todas as despesas 

referentes à execução dos serviços. 

Garantir a execução dos serviços contratados durante a vigência da Ata de 

Registro de Preços, de forma a não prejudicar e não retardar os procedimentos 

médicos necessários aos pacientes da UPA. 

Indicar profissional para atuar como seu representante local perante a FEMA para 

coordenação dos serviços e solução de problemas técnicos e administrativos 

relacionados ao objeto contratual. 

Durante e após a vigência do contrato e no que disser respeito ao seu objeto, 

manter a FEMA à margem de quaisquer ações judiciais, reivindicações ou 

reclamações, sendo a contratada, em qualquer circunstância, nesse particular, 
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considerada como única e exclusiva empregadora, e responsável pela garantia e 

exatidão dos serviços e por qualquer ônus que os contratantes venham arcar em 

qualquer época, em decorrência de tais ações, reivindicações ou reclamações. 

A vencedora será responsável pela indenização de dano causado a paciente, 

decorrente de ação ou omissão voluntária, ou de negligencia, imperícia ou imprudência 

praticados por profissionais a ela vinculados. 

Encaminhar ao Setor Contábil da FEMA, as medições dos serviços executados 

mensalmente, através de Nota Fiscal/Fatura acompanhada da requisição da relação 

nominal dos pacientes e seus respectivos exames. 

 
OBRIGAÇÕES DA FEMA 

 

Estabelecer os horários de coleta de materiais para exames dos pacientes; 

Informar à contratada, as necessidades de coleta de materiais sempre que 

necessário (extraordinário); 

Manter constante fiscalização, tanto no laboratório quanto nos serviços 

prestados pela contratada; 

Pagar a contratada o valor devido na data avençada. 

 

 

 

EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES 

DIRETOR EXECUTIVO 

 

 

 



 
 

 
 
 

Fundação Educacional do Município de Assis 
Campus “José Santilli Sobrinho” 

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis – SP – 19807-130 
Fone/Fax (18) 3302-1055  - www.fema.edu.br  

21 

ANEXO II 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO 

“DECLARAÇÃO” 

 

À  

FEMA – Fundação Educacional do Município de Assis 

At. – Pregoeiro Oficial 

Ref.: Processo Licitatório n.º 054/2017 - Pregão Presencial n.º 024/2017 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., inscrita no 

CNPJ sob n.° ......................, neste ato representada pelo seu 

(representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem: 

 

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas 

da Lei, que cumpre plenamente aos requisitos de habilitação. 

 

Por ser verdade assina a presente. 

 

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

 

 

 

 

 

_________________________ 

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 

Cargo do responsável/procurador 

N.° do documento de identidade 
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ANEXO III 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PARA COM O MINISTÉRIO DO 

TRABALHO 

 

“DECLARAÇÃO” 

À  

FEMA – Fundação Educacional do Município de Assis 

At. – Pregoeiro Oficial 

Ref.: Processo Licitatório n.º 054/2017 - Pregão Presencial n.º 024/2017 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., inscrita no 

CNPJ sob n.° ......................, neste ato representada pelo seu 

(representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem: 

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas 

da Lei, que está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere 

à observância do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7° da Constituição Federal, e, 

para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, 

acrescido pela Lei n.° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 

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

dezesseis anos. 

 

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

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

Por ser verdade assina a presente. 

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

 

_________________________ 

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 

Cargo do responsável/procurador 

N.° do documento de identidade 
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ANEXO IV 
MODELO SUGERIDO PROPOSTA COMERCIAL 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 054/2017 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 024/2017 

 

 
 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UPA. 
 

 

PROPOSTA 

QTDE UN CODIGO ESPECIFICAÇÃO 
Valor 
Unit. 

Valor Total

4.800 un 020201018-0 Dosagem de Amilase   

4.800 un 020201020-1 Dosagem de Bilirrubinas Total e Frações    

4.800 un 020201021-0 Dosagem de Cálcio   

2.400 un 020201026-0 Dosagem de Cloreto   

9.600 un 020201031-7 Dosagem de Creatinina   

9.600 un 020201032-5 Dosagem de Creatino-fosfoquinase CPK   

9.600 un 020201033-3 
Dosagem de Creatinofosfoquinase 

Fração MB 
  

DADOS DAEMPRESA 
Razão Social: 
Endereço: n.º 
CNPJ N.º Inscrição Estatual:  
Bairro: Cidade: 
CEP: Estado: 
Telefone: Telefone/Fax: 
Endereço eletrônico: 
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7.200 un 020201036-8 Dosagem de Desidrogenase Lática   

2.400 un 020201042-2 Dosagem de Fosfatase Alcalina   

9.600 un 020201047-3 Dosagem de Glicose   

2.400 un 020201053-8 Dosagem de Lactato   

2.400 un 020201056-2 Dosagem de Magnésio   

9.600 un 020201060-0 Dosagem de Potássio   

4.800 un 020201062-7 Dosagem de Proteínas Totais e Frações   

9.600 un 020201063-5 Dosagem de Sódio   

4.800 un 020201064-3 
Dosagem de Transaminase Glutâmico 

Oxalacético (TGO) 
  

4.800 un 020201065-1 
Dosagem de Transaminase Glutâmico 

Pirúvica (TGP) 
  

4.800 un 020201069-4 Dosagem de Uréia   

28.800 un 020202038-0 Hemograma completo   

24.000 un 020205001-7 
Análise de caracteres físicos, elementos 

e sedimento urinário. 
  

720 un 020206021-7 
Dosagem de Gonadotrofina Coriônica 

Humana (BHCG) 
  

240 un 020209023-0 Pesquisa de caracteres físicos no Líquor   

240 un 020209005-1 Contagem total de células no líquor   

4.800 un 020202012-6 T.P.   

4.800 un 020202013-4 T.T.P.A.   

2400 un 020201073-2 Gasometria arterial   

VALOR GLOBAL R$ 0,00 

Validade da Proposta: ........... (....) dias (mínimo de 60 dias). 

 

Declaramos que: 

a) Os serviços ofertados e prazos, atende integralmente às especificações 

exigidas no anexo I – Termo de Referência; 

b) o preço apresentado contempla todos os custos diretos e indiretos 
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incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, 

encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucros. 

 

Para fins de pagamento, informamos abaixo os dados bancários desta 

empresa: 

Banco: ............... 

Nº da Agência: ............... 

Nº da conta corrente: ................. 

 

 

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

 

 

 

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 

Cargo do responsável/procurador 

N.° do documento de ide 

 


