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PREGÃO PRESENCIAL NO 04412017

LrcrTAçÃo ExcLUSrvA ME-EPP-MEr
(dLC'.,47t20141

1. PREÂMBULO:

ffi-x.- PREFEITURA

1.1. O Município de Anaurilândia - Estado de Mato Grosso do Sul, por
intermédio de sua Pregoeira Oficial, devidamente designada pelo Decreto no.

1.188t2017, de 11t01t2017, TORNA PÚBLICO para conhecimento das
empresas interessadas que está aberta, em conformidade com o r. despacho
exarado pelo Senhor Prefelto Municipal de Anaurilândia-MS, a licitação
modalidade PREGÃO PRESENCIAL No 044t2017 (doravante denominado
apenas Pregão), exclusivo para Microempresas (ME), Empresas de
Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor lndividual (MEl), nos termos
das Leis Complementares 123106 e 14711, do tipo "MENOR PREçO
GLOBAL".

1.2. DO OBJETO DA LICITAÇÃO: A presente licitação tem
contratação de empresa especializada para prestação de
realizaçÕes de exames laboratoriais para atender a Secretaria
Saúde, em conformidade com as condiçÕes e especificaçÕes
Edital e seus anexos.

por objeto a

serviços em
Municipal de
descritas no

1.2.1. Os serviços compreendem a execução das seguintes tarefas básicas:

a) Realização da coleta e do transporte dos materiais a serem examinados;
b) Realização dos exames solicitados;
c) Entrega dos resultados;
d) Realizar os exames solicitados preferencialmente no mesmo dia;
e) Entregar os resultados dos,exames no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas, após a coleta dos materiais, pur meio digital (on line) ou impresso.
Apenas os exames hormonais e de cultura poderão ser disponibilizados em
ptazo de 07 (sete) a 15 (quinze) dias.
f) Disponibilizar frascos e/ou tubos (estéreis quando necessário) em quantidade
suficiente para dispor as amostras biológicas após a coleta.

1.2.2. Será de responsabilidade da Contratada a coleta e o transporte dos
materiais a serem examinados.

1.2.3. As especificações e quantidades dos exames constam no Anexo I Termo
de Referência, parte integrante deste edital.
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1.2.4. Os quantitativos referidos no Anexo I constituem-se uma mera previsão
dimensionada, não estando o Município de Anaurilândia/MS obrigado a adquirir
em sua totalidade, e não cabendo à Contratada o direito de pleitear qualquer
tipo de reparação.

1.3. DA SESSÃO PUBLICA DE RECEBIMENTO E ABERTURA: A SCSSãO dE
processamento do presente Pregão acontecerá na sala de licitação da
Prefeitura Municipal de ANAURIúNDH/MS, à Rua Floriano Peixoto n.o 1.000

- Gentro no dia 17 de Novembro de 2017 às 08:30 (MS) horas, na cidade de
ANAURILÂNDIA/MS.

1.3.1. No caso de impedimento da realização do Certame Licitatório na data
descrita no subitem anterior, o mesmo deverá ocorrer no primeiro dia útil
posterior ao fato que ensejou o impedimento da realização do Certame
Licitatório.

1.4. DA REGÊNCIA LEGAL:

1.4.1.1. Lei n.o 8.666/93 e alterações;
1.4.1.2. Lei Federal n.o 10.520102;
1.4.1.3. Leis Complementares' 123106 e 147 114;
1.4.1.4. Decreto Municipal n.o 466/2006 (pregão);
1 .4.1.5. Decreto Municipal n.o 1 .1 8812017:
1.4.1.6. Demais disposiçôes contidas neste Edital

2. DAS TNFORMAÇÕeS:

2.1. O Edital estará à disposição dos interessados, na sala de licitação da
Prefeitura Municipal de ANAURILÂNDIA-MS, sito na Rua Floriano Peixoto n.o
1.000 Centro e no endereço etetrônico: www.anaurilandia.ms.oov.br.
lnformaçÕes poderão ser obtidas pelos telefones (0..67) 3445-1110, no horário
das 08h00h às 12h00h e das 14h00h às. 17h00h.

2.1.1. Fica facultado aos licitantes, para facilitar os trabalhos na sessão de
processamento do presente pregão, solicitar antecipadamente o arquivo
contendo a relaçâo de todos os itens licitados.

2.1.1.1. O arquivo contendo os itens licitados poderá ser retirado através de
dispositivo de armazenamento de dados fornecido pelo licitante ou solicitado
através do email licitacao@anaurilandia.ms.gov.br.

3. DAS CONDTçÕES DE PARTTC|PAÇÃO:

3.í. Poderáo participar deste Pregão, as Microempresas (ME), Empresas de
Pequeno Porte (EPP) e os Micrrempreendedores lndividuais (MEl)
interessados do ramo, regularmente ins, ritas no Cadastro de Fornecedores da

Rua Marechal Floriano Peixotoj
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Prefeitura Municipal de ANAURILÂNDIA-MS, ou aquelas que atenderem a
todas as exigências deste edital e seus anexos, inclusive quanto à
documentação.

3.2. Em caso de participação de ME, EPP ou MEI em consórcio, observar-se-
ão as seguintes regras:

a) Deverá comprovar o compromisso público ou particular de constituição de
consórcio, subscrito pelos consorciados, com indicação da empresa-líder, que
deverá atender às condiçÕes de liderança e será a representante das
consorciadas perante o Município;

b) Cada empresa consorciada deverá apresentar a documentação de
habilitação exigida no ato convocatório.

c) Fica impedida a participação de empresa consorciada, na mesma licitação,
através de mais de um consórcio ou isoladamente;

d) É solidária responsabilidade dos integrantes pelos atos praticados em
consórcio;

e) No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá,
obrigatoriamente, à empresa brasileira;

f) Antes da celebração do contrato, deverá ser promovida a constituição e o
registro do consórcio, nos termos do compromisso referido na letra 'a' do item
3.2 do edital.

3.3. Não poderão participar da presente licitação, as Microempresas (ME),
Empresas de Pequeno Porte (EPP) e os Microempreendedores lndividuais
(MEl)que:

a) Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de ANAURILÂNDIA-MS.

b) Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a
Administração Pública. 

!

c) Encontra-se sob falência ou concordata, concurso de credores, dissolução
ou liquidação.

d) Empresas que tenham sócios que sejam Funcionários da Prefeitura
Municipal de ANAU Rt LÂN D!A/MS.

4. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO
(FORA DOS ENVELOPES):

Rua Mareçhal Floriano Peixoto, 1000 - Centro
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4.1. A(s) empresa(s) participante(s) deverá(ão) se apresentar para
credenciamento junto à Pregoeira com apenas um representante legal, o qual
deverá estar munido da sua carteira de identidade (RG, CNH ou Carteira de
Categoria Profissional), sendo o único admitido a intervir no procedimento
licitatório no interesse da representada.

4.1.1. O credenciamento será efetuado com a entrega da seguinte
documentação:

a) Se dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado da empresa:

a.1) Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade pqr ações,
acompanhado de documento de eleição de seus administradores;

a.2) lnscrição do Ato Constitutivo, no caÍio de sociedade civil, acompanhado de
prova de diretoria em exercício;

a.3) Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País, no qual estejam expressos seus
poderes para exercer direitos e assurnir obrigações em decorrência de tal
investidura e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame.

b) Se representante legal:

b.1) Procuração (pública ou particular) da licitante, com poderes para que o
procurador possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase deste Pregão,
notadamente para formular proposta, lances verbais, declarar a intenção de
recorrer ou renunciar ao direito de interpor recursos, COM FIRMA
RECONHECIDA; ou,

b.2) documento equivalente (Credenciarnento - modelo em anexo) da licitante,
com poderes para que a pessoa creclenciada possa manifestar-se em seu
nome em qualquer fase deste Pregão, r ,:tadamente para a formular proposta,
lances verbais, declarar a intenção de recorrer ou renunciar ao direito de
interpor recursos, COM FIRMA RECONI:EClDA.

b.2.11Observações:

- se o reconhecimento de firma for em nome da pessoa física, o
instrumento deve estar acompanhado do ato constitutivo da empresa
(Estatuto/Contrato Social), que comprove a legitimidade do outorgante;

- caso o Contrato Socia! ou o Estatuto determinem que mais de uma
pessoa deva assinar a procuração (pública ou particular) ou o documento
de credenciamento (Anexo ll), a falta de qualquer uma delas invalida o

SN
Rua Marechal Floriano Peixoto, 1000 - Centro
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documento para os fins deste Pregão, sendo a empresa inabilitada na
fase de "Habilitação".

4.2. O representante legal da licitante que não se credenciar perante a
Pregoeira ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de
negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso, de renunciar
ao direito de interposição de recursos, enfim, para representar a licitante
durante a reunião de abertura dos envelopes "Proposta" ou "Documentação"
relativa a este Pregão.

4.2.1. Nesse caso, a licitante ficará excluída da etapa de lances verbais e
mantido o seu preço apresentâdo na proposta escrita, para efeito de ordenação
das propostas e apuração do menor preço.

4.3. No momento do credenciamento deverão ser entregues à Pregoeira os
seguintes documentos FORA DOS ENVELOPES:

4.3.1. Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação,
conforme modelo constante no Anexo lll;

4.3.2. A comprovação da condição Microempresa (ME) ou Empresa de
Pequeno Porte (EPP) será efetuada mediante apresentação de CERflDÃO
SIMPLIFICADA expedida pela Junta Gomercial do Estado (sede da licitante)
onde conste a mencionada condição de Microempresa (ME), Empresa de
Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor lndividual (MEl).

4.3.2.1. Observação:

A consulta de optante pelo Simples Nacional não substitui a
Certidão/Declaração da Junta Comercial.

5. DA PROPOSTA DE pREÇgS (ENVELOPE 01):

5.1. A proposta deverá ser elaborada por meios mecânicos, em papel que
identifique (razáo social, endereço completo, números de telefone e de fac-
símile, e-mail, e CNPJ, no mínimo) a licitante e este certame, redigida de forma
clara, em língua portuguesa, com apresentação nítida, sem emendas, rasuras,
borrÕes, entrelinhas ou observaçôes feitas à margem, constando da proposta,
obrigatoriamente, todos os sub itens abaixo, devendo estar datada e assinada
na última folha, por quem de direito, e rubricada nas demais, em uma só via,
encaminhada em um único envelope, indevassavelmente fechado, informando
na parte externa:

PREFEITURA MUNICTPAL DE ANAURILÂNDIA
PREGÃO PRESENCIAL NO 04412017
ENVELOPE No 0í - PROPOSTA DE PFEçOS
(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE)

Rua Marechal Floriano Pei 000 - Centro
CE? : 79770-000 - Anaurilândia- Fone: (67) 3445-1110
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5.1.1. Juntamente com a proposta de preço as empresas poderão a titulo de
agilidade do processo na fase de lançamentos das propostas trazer em mídia
(CD, DVD ou Pendrive) o arquivo magnético Íornecido pela Comissão de
Licitação. O arquivo não poderá ter em hipótese alguma ser alterado sendo
padrão para a leitura do sistema, o licitante deverá somente lançar a marca e o
valor unitário, caso a empresa não retire o arquivo magnético, seguir o Anexo
lx - PRoPoSTA DE PREÇO.

5.1.1.1 Especificação clara e êompleta dos produtos oferecidos, nos moldes do
Anexo I - Termo de Referência, sem conter alternativas de preço ou de
qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais que um resultado.

5.1.2. Preços unitário e total, expressos em moeda corrente nacional, cujos
valores deveráo estar apresentados livres de quaisquer incidências de
impostos, taxas, encargos sociais, seguros ou fretes, que correrão por conta da
proponente, bem como valor total da proposta em algarismos e por extenso.

5.1.3. A proposta será considerada válida por 60 (sessenta) dias corridos,
contados a partir da data limite para apresentação do envelope contendo-a.

5.1.4. A apresentação de quaisquer outras informaçÕes afins que julgarem
necessárias ou convenientes, não sendo desclassificada a proposta da licitante
que não as apresentar.

5.2. As propostas assinadas por procuração deverão vir acompanhadas do
respectivo instrumento.

5.3. lndicar nome completo, RG, função na empresa, e endereço de pessoa
que assinará eventual termo contratual decorrente desse certame.

5.4. Em caso de divergência entre os valores unitário e total, prevalecerão os
primeiros; e, se houver divergência entre os valores por extenso e seus
correspondentes em algarismos, prevalecerão os valores por extenso.

5.5. A licitante somente poderá retirar sua proposta, mediante requerimento
escrito a Pregoeira, antes da abertura do respectivo envelope, desde que
caracterizado motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela
Pregoeira.

5.6. A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita realização dos
serviços será interpretada como não existente ou já incluída no preço, não
podendo a licitante pleitear acréscimo após a entrega das propostas.

6. DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES, DO JULGAMENTO DAS
PROPOSTAS, DO EXAME DA DOCUMENTAçÃO E DOS RECURSOS:

Rua Marechal Floriano Peixoto, 1000 - Centrn
CEP 79770-000 - Anaurilândia-MS Fone: (67) 3445-111ü
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6.1. Ambos os envelopes, devidamente fechados, deverão ser entregues no
local, dia e hora designados no início desse edital, juntamente com os
documentos descritos no item 4, e a abertura do ENVELOPE No 01
PROPOSTA dar-se-á imediatamente após o credenciamento dos
representantes, em ato público, no mesmo local determinado para a entrega
dos envelopes, oportunidade em que reunir-se-ão a Pregoeira, sua equipe de
apoio, e os licitantes, se houver interesse desses últimos, para a apreciação
dos respectivos conteúdos.

6.2. lniciados os trabalhos, logo após o credenciamento, proceder-se-á à
imediata abertura e à verificação da conformidade das propostas com os
requisitos estabelecidos no instrumento convocatório, oportunidade em que
todos os licitantes deverão rubricar o conteúdo das propostas.

6.3. No curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas
com preço alé 10o/o (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos
lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor, sendo que a
evolução desses lances será registrada em quadro evolutivo de preços, o qual
fará parte integrante da ata de abertura dos envelopes "proposta".

6.4. Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condiçÕes definidas no item
anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 3 (três)
novos preços, oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que
sejam os preços inicialmente oferecidos.

6.5. Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de
menor preço global, observâdos os prazos máximos para oferecimento, as
especificaçÕes técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade
definidos neste edital e seus anexos.

6.6. Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e
valor, caberá a pregoeira decidir motivadamente a respeito da sua
aceitabilidade.

6.7. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, a pregoeira
procederá à abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação
do(s) licitante(s) que apresentou(aram) a(s) methor(es) proposta(s), para
verificação do atendimento das demais condições fixadas no edital, e, se
verificado o atendimento daquelas exigências fixadas no edital, o(s) licitante(s)
será(ao) declarado(s) vencedor(es).

6.8. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências
habilitatórias, a pregoeira examinará as ofertas subsequentes e a qualificação
dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a
apuraçáo de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado
vencedor.

Rua Marechal Floriano Peixoto, 1000 - Centro
CEP:79770-000 - Anaurilândia:MS Fone: (67) i44S-1110
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6.9. Nas situaçÕes previstas nos incisos 6.6 e 6.8, a pregoeira poderá negociar
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.

6.10. Declarado o vencedor, qualquer licitante deverá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3
(três) dias úteis para a formalização do recurso, ficando os demais licitantes
desde logo intimados para apresentar contrarrazÕes em igual número de dias,
que começarão a correr do término do pruzo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos.

6.11. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento, flcando, nesse caso, todos os envelopes
dizendo conter documentação retidos pelo órgão promotor do pregão, até
julgamento final do recurso.

6.12. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a
decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pela
pregoeira ao vencedor.

6.13. Decididos os recursos, a autoridade competente iará a adjudicação do
objeto da licitação ao licitante vencedor.

6.14. Se o licitante vencedor,, convocado dentro do prazo de validade da sua
proposta, náo celebrar o contrato, aplicar-se-á o disposto no item 6.8.

\.,

6.15. Na ocasião da análise dos documentos da empresa vencedora, a
pregoeira fará confrontação dos documentos que forem apresentados através
de cópias simples, com os respectivos originais, excetuando-se desta situação
os documentos que devem ser, por força de seu próprio conteúdo, e expressa
definição nesse edital, entregues ou apresentados em sua forma original. No
caso da não apresentação, nesse ato, dos documentos originais, ou caso o(s)
documento(s) em sua forma original não esteja(m) inserido(s) previamente no
ENVELOPE No 2 - DOCUMENTAÇÃO, conforme o caso, a(s) proponente(s)
será(ão) desclassificada(s).

6.16. Após a entrega dos envelopes pelos licitantes, náo serão aceitos
quaisquer adendos, acréscimos, supressôes ou esclarecimentos sobre o
conteúdo desses. os esclarecimentos, quando se fizerem necessários, e,
desde que solicitados pela pregoeira, constarão, obrigatoriamente, da
respectiva ata.

6.17. Fica reservado ao Senhor Prefeito Municipal de Anaurilândia o direito de,
a seu exclusivo critério, aceitar o resultado final apresentado pela pregoeira;
anular o presente certame total ou parcialmente nos casos de ilegalidade no
procedimento ou julgamento, de ofício ou por provocação de terceiros,
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado; e, ainda, revogá-la por

Rua Marechal Floriano Peixoto, 1000 - Centro
CEP:79770-000 - Anaurilârrdia-M5 Fone: (67) 3445-1110
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razÕes de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta.

6.18. As propostas que não atendam as exigências deste ato convocatório,
aquelas com preços excessivos ou mani.restamente inexequíveis, que ofereçam
vantagem não prevista nesse ato convocatório, ou, ainda, vantagens baseadas
na oferta dos demais proponentes, serão desclassificadas, sem que as
proponentes tenham direito a qualqurir indenização, e, sem prejuízo do
Executivo Municipal representar aos poderes competentes, no termos dos
artigos 100 e seguintes da Lei Federal r,o 8666/93.

6.19. Não se admitirâo lances iguais a preços já ofertados, forçando empate de
valores; também não se admitirão lances ínfimos.

6.20. Nâo poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o
proponente desistente às penalidades constantes do item 11 deste Edital.

6.2í. A assinatura no quadro evolutivo de preços pelos licitantes que tiverem os
materiais adjudicados para si, elaborado após os lances, formalizará suas
respectivas novas propostas ao presente pregão.

7 - DA HABTL|TAÇÃO:

7.1. Para fins de habilitação no presente pregão, deverão as empresas
apresentar os documentos a seguir especificados, válidos na data limite para
entrega dos envelopes, os quais poderão ser entregues em original; por
qualquer processo de cópia, autenticada por cartório competente ou por
servidor desta Administração, ou, ainda, publicação em órgão de imprensa
oficial.

7.1.1. Documentos Relativos à Habilitação Jurídica:

a) Cópia da cédula de identidade do proprietário da empresa licitante, no caso
de empresa individual;

b) Registro comercial, no caso de empresa individual;

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades
por açÕes, acompanhada de documentos de eleição de seus administradores.
(Contrato Socia! com todas.as AIterações Contratuais ou Contrato social
consolidado);

d) lnscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercício;

Rua Marechal Floriano Peixoto, 100ü - Centro
CEP:79770-00ü - Anaurilândia-MS Fone: (67) 3445-1110
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e) 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.

7.1.2. Documentos Relativos à Regularidade Fiscale Trabalhista:

a) Prova de inscrição no CNPJ - Cadastro Geral de Pessoas Jurídicas;

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto contratual;

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, consistente na
Certidâo Conjunta Negativa, ou Conjunta Positiva com Efeito de Negativa de
Débitos relativos a tributos federais e à Dívida Ativa da União e Previdenciária;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual (Certidão de Tributos
Estaduais) emitido pelo órgão competente, do domicilio ou sede da licitante, ou
outra equivalente, na forma da lei;

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede
da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço - FGTS, por meio do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título
Vll-A da Consolidação das Leis do Trabalho. aprovada oelo Decreto-Lei no

5.452. de 10 de maio de 1943.

7.1.3. Documentos Relativos à Qualificação Técnica:

a) Registro da empresa prestadora de serviço no CNES - Cadastro Nacional
de Estabelecimento de Saúde.

b) Declaração da licitante, comprometendo-se a informar a qualquer tempo,
sob as penalidades cabíveis, a existência de fatos supervenientes impeditivos
de contratação e habilitação com a administração pública, conforme anexo lV.

c) Declaração da empresa licitante de que cumpre com o disposto no inciso
XXXIll, artigo 70, da Constituição Federal, no que diz respeito à proibição de
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, aos menores de dezoito anos e de
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de
aprendizes, a partir de quatorze anos, Anexo Vll.

Rua Marechal Floriano Peixoto,,1000 - Centro
CEP: 79770-000 - Anaurilând S Fone: (67) 3445-1110 &
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d) Declaração firmada pelo técnico responsável devidamente registrado no
CRC (Conselho Regional de Contabilidade), de que a mesma se enquadra nos
Termos da Lei Complementar n.o 123106 na condição de Microempresa (ME),
de Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor lndividual (MEl).
conforme modelo anexo Vl.

e) Declaração firmada pelo representante legal da empresa, de náo haver
nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 40 do Artigo 3o da Lei
Complementar n.o 123106, conforme modelo anexo Vl.

7.1.4. Documentos Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:

a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurídica, plenamente válida.

7.2. Na hipótese de não constar, expressamente, o prazo limite de validade em
atestados, certidões ou nesse edital, prevalecerá o prazo de 60 (sessenta)
dias, corridos, contados da data de emissão do documento até a data de
apresentação dos ENVELOPES, sendo que todos os documentos deverão
estar com seus prazos de validade em vigor, quando for o caso, na data
determinada para abertura do ENVELOPE No 1 - PROPOSTA.

7.3. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a

microempresa ou empresa de pequeno porte terá assegurado o prazo de 05
(cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração
Pública, caso apresente alguma restrição pertinente à documentação de
regularidade flscal, para a devida regularização da documentação, pagamento
ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidÕes negativas ou
positivas, com efeito, negativa.

7.4. A não regularizaçâo da documentação, no prazo previsto no subitem
acima, implicará na decadência do direito à contratação, sem psuízo das
sançôes previstas no Art. 81 da Lei Federal n.o 8.666, de 21de junho de 1gg3,
sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para d assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

7.5. A documentação de habilitação deverá ser apresentada em 1 (uma) via de
cada documento, os quais deverão estar ordenados na mesma sequência em
que estão solicitados neste edital, contidos em envelope confeccionado em
papel opaco, fechado indevassavelmente, apresentando externamente os
seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNTCIPAL DE ANAURLÂNDIA
PREGÃO PRESENCIAL NO 04412017
ENVELOPE No 02 - DOCUMENTAçÃO DE HABIL|TAÇÃO
(RAZÃO SOCTAL DO PROPONENTE) :

Rua Marechal Floriano Peixoto, 1000 - Centro
CEP:79770-000 - Anaurilândia-MS Fone: (67) 3445-1110
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7.6. Não serão aceitas propostas enviadas por fac símile ou e-mail, e esta
Administração não assume qualquer responsabilidade por envelopes contendo
documentação e/ou propostas que não sejam entregues pessoalmente no
momento indicado para tal.

8 - DA TMPUGNAçÃO DO ATO CONVOCATORTO:

8.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas,
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o
ato convocatório do Pregão.

8.2. Caberá a Pregoeira decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro (24)
horas.

8.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data
para a realização do certame.

9. DAS CONDrÇOES DO CONTRATO:

9.1. Para atendimento ao objeto desse certame licitatório será firmado
instrumento contratual com a(s) empresa(s) vencedora(s), em conformidade
com a minuta em anexo (V), sendo o(s) adjudicatário(s) chamado(s) a
celebrá-lo(s) com antecedência mínima de 2 (dois) dias corridos, devendo
formalizar a assinatura em até 3 (três) dias úteis, contados do término do prazo
para chamamento, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo
das sançÕes previstas no artigo 81 da Lei Federal no 8666/93.

9.2. No caso da licitante vencedora não assinar o termo contratual, ou náo
retirar a Nota de Empenho ou documento equivalente, reservar-se-á ao
Município de Anaurilândia o direito de convocar as licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para Íazê-lo em igual prazo e nas mesmas condiçÕes
propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço atualizado, ou
revogar a licitação, indepenUente das sançÕes previstas, para a licitante
vencedora recalcitrante, neste Edital.

9.3. Até a assinatura do instrumento contratual, a proposta da licitante
vencedora poderá ser desclassificada se o Município de Anaurilândia tiver
conhecimento de Íato desabonador, à sua habilitação, conhecido após o
julgamento, nos termos da Lei de Licitações.

9.4. Ocorrendo a desclassificação da proposta da licitante vencedora por fato
referido no item anterior, o Município de Anaurilândia poderá convocar as
licitantes remanescentes observando o clisposto no item 9.2, supra.

10. DAS OBRTGAÇOES DAS PARTES:

Rua Marechal Floriano Peixoto, 1000 - Centro
CIP:79770-000 - Anaurilândia-MS Fone: (67) 3445-1110 k

10.í. São obrigaçÕes da CONTRATANTE:
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! - Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com as condiçÕes
estabelecidas neste edital.

ll - Comunicar imediatamente à
manifestada na entrega do objeto.

Contratada qualquer irregularidade

lll - Propiciar todas as facilidades indispensáveis à execução dos serviços

10.2. São obrigaçÕes da CONTRATADA:

| - Efetuar a coleta e o transporte dos exames;

ll - Executar os serviços em estrita conformidade com as disposiçÕes deste
edital e seus anexos e com os termos da proposta de preços, não sendo
admitidas retificações, cancelamentos, quer seja nos preços, quer seja nas
condições estabelecidas.

lll - Executar os serviços de acordo com as requisições emitidas pela
Secretaria Municipal de Saúde de Anaurilândia/MS.

lV - Responsabilizar-se pelos serviços executados, sob pena de responder
pelos danos causados a Administração.

V - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto adjudicado

Vl - Aceitar nas mesmas condiçÕes contratuais os acréscimos ou supressÕes
de ate 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com o § 10 do artigo 65 da Lei
Federal no 8.666/93.

Vll - Manter todas as condiçÕes de habilitação e qualificação exigidas na
presente licitação, bem como a compatibilidade com as obrigaçÕes assumidas.

Vllt - É de responsabilidade exclusiva e integral da Contratada a utilização de
pessoal para a execução do objeto deste edital, incluindo os encargos
trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo
empregatício, cujo ônus e obrigaçÕes em nenhuma hipotese poderão ser
transferidos para a Contratante.

lX Apresentar, sempre que solicitado, relatórios de atividade que
demonstrem, quantitativa e qualitativamente, o atendimento do objeto.

X - Manter a documentação relativa à execução dos serviços em respectivo
arquivo.

Rua l4arechal Floriano Peixoto, 1000 - Centro

CEP'. 79770-000 - Anaurilândia-MS Fone: (67) 3445-1110
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Xll Disponibilizar frascos e/ou tubos (estéreis quando necessário) em
quantidade suficiente para dispor as amostras biológicas após a coleta.

11. DAS SANÇÔES:

11.í. O licitante que, 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, garantido o direito prévio da
citação e da ampla defesa, poderá ficar impedido de licitar e contratar com a
União, Estados, Distrito Federal e Municípios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
sem prejuízo das multas enumeradas abaixo e das demais cominações legais:

11.1.1. Multa de 10% (dez por cento) pela recusa injustificada do adjudicatário
em assinar, aceitar ou retirar o instrumento contratual, dentro do ptazo
estabelecido no item 9.1; pela inexecução total ou parcial do serviço ou
compra; por material ou serviço não aceito pela contratante e não
substituído/reparado no prazo fixado por esta, prazo este que não excederá 15
(quinze) dias úteis, contados da intimação.

11.1.2. Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao dia, por dia de atraso da
obrigação não cumprida, até o limite de 30 (trinta) dias.

íí.1.3. Multa de 1,0% (um por cento) ao dia, por dia de atraso da obrigação
não cumprida, a partir do 31o dia.

11.1.4. As multas, calculadas como acima, deveráo ser recolhidas no prazo de
10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação
enviada pela Prefeitura Municipal de Anaurilândia.

11.í.5. As multas, calculadas como acima, poderão ser deduzidas, até seu
valor total, de quaisquer pagamentos devidos ao adjudicatário desse certame,
mesmo que referentes a outras avenças.

12. DA ENTREGA E DAS CONDTçOES DE PAGAMENTO:

12.1. A entrega será feita parceladamente, de acordo com os pedidos emitidos
pela Secretaria Municipal de Saúde de Anaurilândia/MS, através de requisiçÕes
com indicaçÕes dos exames.

12.2. Entregar os resultados dos exames no prazo máximo de 24 (vinte e
quatro) horas, após a Contratante entregar os materiais na sede da Contratada,
por meio digital (on line) ou impresso . Apenas os exames hormonais e de
cultura poderão ser disponibilizados em crazo de 07 (sete) a 15 (quinze) dias.

Rua Marechal Floriano Peixoto,,1000 - Centro

CEP 79770-00ü - Anaurilârrdia-MS Fone: (67) 3445-1110
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í2.3. Os pagamentos serão realizados mensalmente, em até 30 (trinta) dias do
mês subsequente ao do vencimento, mediante faturas apresentadas e
devidamente atestadas pelo setor competente, de acordo com o número de
exames efetuados no mês, mediante apresentação de relatório comprovando a
prestação dos serviços.

12.4. Em caso de devolução da Nota Fiscal para correçâo, o prazo parc
pagamento passará a fluir após a sua reapresentação.

12.5. O pagamento so será efetuado após a comprovação pela Contratada de
que se encontra em dia com suas obrigaçÕes para com o sistema de
seguridade social, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos
relativos aos tributos federais, estaduale municipal, FGTS e CNDT.

í3. DOS RECURSOS ORçAMENTÁRIOS:

13.1. As despesas decorrentes com a contratação do objeto desta licitação
correrâo por conta da seguinte dotação:

DOTAçÃO: 10.301 .001 1.2080 - 33.90.39.00.00.00

í4. DO VALOR:

14.1. O valor estimado do referido processo é de R$ 45.317,50 (quarenta e
cinco mil, trezentos e dezessete reais e cinquenta centavos).

15. DAS DTSPOSTçÔES CenruS:

15.1. A simples participação no presente pregâo, caracterizada pela
apresentação dos ENVELOPE No 01 - PROPOSTA e ENVELOPE No 02 -
DOCUMENTAÇÃO, implica para a licitante a observância dos preceitos legais
e regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de
todos os termos e condiçÕes deste Edital, e de seus anexos.

15.2. A fidelidade e legitimidade de todos os documentos, informaçÕes e
declaraçÕes prestadas em atendimento às normas do presente instrumento
editalício, sujeitam-se às penas da lei.

15.3. Quaisquer pedidos de esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas
na interpretação deste Edital deverão ser encaminhados por escrito a pregoeira
na Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças desta
Prefeitura Municipal, não sendo abeito, em nenhuma hipÓtese, o

encaminhamento de outra forma.

15.4. As comunicações decorientes de eventuais recursos e o resultado deste
pregão dar-se-âo por meio de publicações no Diário Oficial do Município.

Rua Marechal Floriano Peixoto, 1000 - Centro

CEP:79770-000 - Anaurilândia-MS Fone: (67) 3445-1110
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15.5. Os envelopes contendo "documentação" das empresas desclassificadas
deverão ser retirados em até 30 (trinta) dias corridos, contados da publicação
comunicando a ocorrência do fato, e/ou da decisão final do Senhor Prefeito
Municipal, sobre eventuais recursos interpostos a respeito da ocorrência, sob
pena de inutilização de seu(s) conteúdo(s).

í5.6. Os casos omissos serão regulados pela legislação citada em 1.4, sendo
apreciados e decididos pela pregoeira, submetendo-os, conforme o caso, à
apreciação do Senhor Prefeito Municipal.

15.7. Será eleito o Foro da Comarca de Anaurilândia/MS, com renúncia a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para qualquer procedimento
relacionado com o processamento desse certame licitatório, assim como ao
cumprimento das obrigaçÕes dele decorrentes.

15.8. Fazem partes integrantes deste Edital:

Anexo I - Termo de Referência.
Anexo ll - Modelo de Credenciamento.
Anexo lll - Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação.
Anexo lV - Modelo de Termo de lnexistência de Fato lmpeditivo.
Anexo V - Minuta de Contrato.
Anexo Vl - Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte.
Anexo Vll - Declaração de Observância ao Art. 7', inciso XXXlll, da Carta
Magna.
Anexo Vlll - Proposta de Preço

Anaurilândia/MS, 31 cle Outubro de2017.

Daiani de Nascimento Guedes Lucia Alves
oAB MS -21.187 Pregoeira

Dec. 1.18812017

Rua Marechal Floriano Peixoto, 1000 - Centro

CEp',79770-000 - Anaurilândia-MS Fone: (67) 3445-1110
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFETTURA DE ANAURTLÂuon

ANEXO 1 - Termo de Referência

Pregao Presencial 4412017

Lote:1 Pregao Presencial 44120!7

Item Preço Unit, Médio Preço Total Méd.Descrição Marca Qtd. Preço Máximo

22272

FRESCO DE SECREçOES -

7,OO 40,69

Unidade

:\-* 5,00

22274 ANTI-SM . 5,00

8,0022276 ACTDO FOLTCO -

22277 5,00

8,10

35,96

25,87

29,33

22278

ACTH -

ACIDA . 5,00 20,L7

t4,4322279 AMILASE

37,8322280 ANDROSTENEDIONA -

25,00

5,00

5,0022'ct ANTI HBS - 26,t7

7,00

5,00 L29,84

34,673,00

42,675,00

31,50

22282 ANTI-CCP .

22243 ANTI.DNA -

22284 ANTI-HBE -

22245

10,00 32,3322286 ANTI-TPO -

LO,5722244 BACTLOSCOPTA (ZTHEL)-CADA -

L2,O722289 BASTERIOSCOPIA -

15,00

15,00

t2,7710,002229L TOTALE FRAçOES .

-MSRua Peixoto no 1 000 - Centro - Fone: (67) 3445-1 1 1 0 - 1de 8



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFETTURA DE ANAURTLÂnon

ANEXO 1 - Termo de Referência

Pregao Presencial 4412017

Lote:1 Pregao Presencial 4412017

22292 c3 6,00 2t,33

c4 6,00 2L,3322293

v
22294 c5 6,00 103,53

22295 cA 125 - 10,00 3?,67

22296 CALCIO (DIVERSAS AMOSTRAS} - 20,00 16,80

22297 cALCtO ION|ZADO - 15,00 18,80

22298 CALCITONINA - 5,00 57,33

22299 CEA 10,00 24,L5

22300 CELULAS LE - 12,oo t9,77

2\-À CHAGAS IGG - 10,00 24,58

22302 CHAGAS IGM - 10,00 24,58

22303 CITOMEGALOVIRUS IGG 6,00 27,OO

22304 CITOMEGALOVIRUS IGM - 6,00 28,77

22305 CKMB 5,«) 20,33

t2628 CLEARANCE DE CREATINA - 15,00 L9,67

22306 CLORETO - 8,00 22,LO
(

22308 cocArNA - 7,OO 60,00

10549 COOMBS DIRETO - 10,00 23,33

Rua Floriano Peixoto no 10q0 - Centro - Fone: (67) 3445-1110 - Anaurilândia - MS 2de8



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA DE ANAURILÂuon

ANEXO 1 - Termo de Referência

Pregao Presencial 4412017

Lote:1 Pregao Presencial 44l2lt7

10551 coRTtsol - 8,00 33,67

CPK - 25,(x) 2L,tO223t4

\./
223t3 CROPOCULTURA+TSA - 30,00 39,33

223L6 DENGUE IGG . 10,00 39,67

223t7 DENGUE IGM . 10,00 45,67

223t8 DHEA - 10,00 29,27

223L9 DHL . 10,00 22,93

L2623 ELETROFORESE DE HEMOGTOBINA . 10,00 33,03

t2620 ELETROFORESE DE PROTEINAS -
I

10,00 23,26

\., ESTRADIOL . 25,00 26,47

2232L FAN 15,00 20,63

22322 FATOR RH (PESQUISA DU) - 20,00 L8,54

22323 FERRITINA 25,00 25,20

10537 FERRO SERICO - 25,(x) 20,53

22324 FIBRINOGENIO . 8,00 18,53

22326 FOSFATASEACIDA - 10,00 L9,67

22325 FOSFATASE ALCALINA . 20,00 L5,20

22327 FOSFATASE PROTATICA 10,00 2L,33 &
Rua Floriano Peixoto no 1000 - Centro - Fone: (67) 3445-1110 - Anaurilândia - MS Página 3 de 8



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFETTURA DE ANAURTLÂnon

ANEXO 1 - Termo de Referência

Pregao Presencial 4412017

Lote:1 Pregao Presencial 4412077

10538 FOSFORO . 15,00 L6,62

FSH 35,00 25,3022328

22329 GAMAGT. 30,00 t5,97

23696 GLICOSE POS PRANDIAL . 8,00 t3,o7

22331 GRUPOSANGUINEO - 15,00 t6,87

22332 HBSAG - 15,00 24,33

22333 HCV . 1s,00 42,53

22334 HEMOGI-OBINA GLICADA . 35,00 23,33

22336 HGH - 7,OO 29,67

'\Jt HIV1E2. 10,00 30,93

22338 IGA 8,00 24,OO

23695 IGE TOTAL 25,00 2t,47

2234L
rGF-1 (HORMONtO DO CRESCTMENTO)

SOMATOMENADIONA . 8,00 46,90

22342 IGM 15,00 28,O4

23697 INDICE DE SATURACAO TRANSFERRINA - 3,00 18,13

10532 INSULINA - 10,00 22,67

23698 LDH3 3,00 L4,07

n
22343 LH 20,00 20,63 (

Rua Floriano Peixoto no 1000 - Centro - Fcne: (67) 3445-1 'l 10 - Anaurilândia - MS Página 4 de
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA DE ANAURILÂNDN

ANEXO 1 - Termo de Referência

Pregaó Presencial 44t2017

Lote:1 Pregao Presencial 44l2OL7

22344 LIPASE -

LrTro -

8,00

8,00

5,00

t8,29

16,33

45,00

10542

22345

MAGNESIO .10543 10,00 L7,77

22346 MICROATBUMINURIA - 10,00 23,50

22347 MIOGLOBINA . 5,00 25,O4

22348 MONONUCLEOSE IGG - 5,ü) 26,67

22349 MONONUCTEOSE IGM . 5,00 26,67

10544 MUCOPROTEINAS - 8,00 16,60

\-/ PESQUISA DE FUNGOS . 4,00 8,50

22352 PESQUISA DE LEUCOCITOS FECAIS . 15,00 8,42

22353 PESqUISA DE SANGUE OCULTO S/OIETA . 25,00

22354 PLAQUETAS - 6,75

10387

15,00

40,00

35,00

25,00

3s,00

15,00

L2,93

10389 22,t3

10390

223s6 PROTEINA T2, OU 24 HORAS - 23,LO

22,63

t4,3510545 PROTETNAS TOTATS E FRAçOES - 15,00

4
8Rua Floriano Peixoto '1000 - Centro - Fone: (67) 3445-1'110 - Anaurilândia - MS Página 5
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA DE ANAURILÂruon

ANEXO 1 - Termo de Referência

Pregao Presencia! 4412017

Lote:1 Pregao Presencial 44lÀ0t7

22357 PROVA DO LATEX - L2,t7

PSAT+L - 36,6722358

22359 PTH 7,00

7,00

7,@

15,00

50,00

5,00

30,55

22360 RETICULOCITOS t4,87

2236L SATUAçAO DE TRASFERRTNA - 27,37

22362 SDHEA .
27,83

10388 soDro
35,00 L2,93

22363
38,00 26,43

22364
10,00 26,43

\r' 3,00 86,20

22365 T4
38,00 26,77

22366
40,00 26,77

22367
15,00 2t,00

22368 DE COAGUTAçAO -
10,00 10,40

10,40
22370 DE SANGRAMENTO .

10,00

2237r DE AVIDEZ IGG TOXOPI.ASMOSE - 5,00

22372 TESTE DE FALCIZACAO .
10,00

63,83

13,35

22373 TESTOSTERONA LIVRE E CALCULADA - 9,00 28,72

=

eü

í10-Rua Floriano no 1000 - - Fone: (67) MS Página 6 de



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA DE ANAURILÂnon

ANEXO 1 - Termo de Referência

Pregao Presencia! 4412017

Lote:1 Pregao Presencial 44l2OL7

22374 TESTOSTERONA TOTAL 20,00 24,38

22377

v
22379

TOXOCARIASE . 4,00 34,28

TOXOPLASMOSE IGG . 10,00 29,L3

22378 TOXOPLASMOSE IGM . 10,00 27,80

22380 TRAB 20,00 46,00

2238t TRANSFERRINA . 15,00 25,00

10401 TSH
40,00 25,97

22383 TTPA 10,00 19,40

22386 UROCULTURA+TSA+UCU - 40,00 36,97

z\r, VITAMINA 81
10,00 t20,33

22389 VITAMINA 812
20,00 27,t7

22390 D 1,25 0H -
15,00 76,43

2239t NA D25.OH -
30,00 56,00

22392 WAALER.ROSE .
25,00 L5,70

22393
20,oo 24,OO

'ffi

Rua Floriano Peixoto no 1000 - Centro - Fone: (67) 3445-1 110-Anauritândia-MS Página 7 de 8



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA DE ANAURTLÂnon

ANEXO 1 - Termo de Referência

Pregao Presencial 4412017

Lote:1 Pregao Presencial 44/2017

CARIMBO DO CNPJ

PRAZO DA PROPOSTA:

LOCAL E DATA:

ASSINATURA

II

v

rtK

Rua Floriano Peixoto '1000 - Centro - Fone: (67) 3445-1 'l í0 - Anauritândia - 8de
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GOVERNO DE TRANSFORMAÇ o

ANEXO II
CREDENCIAMENTO . PREGÃO 04412017

A empresa , sediada à Rua (Av., Al., etc.), cidade
.., estado......., inscrita no CNPJ sob no por seu

diretor (sócio gerente, proprietário), através da presente credencial, constitui,
para os fins de representação perante aos procedimentos do pregão no
04412017, realizada pela Prefeitura Municipal de Anaurilândia, o(a) sr. f)
il;ffi;i; J" iJà.iir ;o??i'$ü(?"o: :*:]: :: :::'#*JL: TAH i:
decisão, podendo, para tanto, praticar todos os atos pertinentes a esta
modalidade de licitação, e, em especial, podendo formutar lances e ofertas,
declarar a intenção ou renunciar ao direito de interpor recurso, prestar
esclarecimentos, receber notificaçôes e intimaçÕes, enfim, em nome desta
empresa defender todos nossos direitos e interesses.

V

\./

Localidade, em .... de.......... .de 2017

Assi nar e Reconhecer Firma

Rua Marech al Floriano Peixoto, 1000 - Centro
CE?:79770-000 - Anauritândia-MS Fone: (67) 3445_1110

S'



PRFFEITURA

GOVER NO DE TRAltl§FORrrAç o

\./

ANEXO ilt
DECLARAçÃO DE CUMPRTMENTO DOS REQUISTTOS DE

HABTLTTAÇÃO DO PREGÃO No 044t2017

A empresa
na Rua

com sede administrativa
oo _, bairro na cidade

inscrita no CNPJ(MF) sob o no

neste ato representada por
DECLARA para

efeitos de participação no PRESENCIAL no 04412012, que preenche
os requisitos de habilitação previstos no item 7 do Edital.

Para que produza os efeitos legais, flrmamos o presente.

Localidade, em _ de de 2017.

Assinatura do Representante Legal

Rua Marechal f'loriano Perxoto, 1000 - Centro

CIP: 79770-ü0ü - AnaLrrilândia-MS [:one: (67) ]445-11i0

\-/

$ü
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ANEXO IV
DECLARAçÃO DE rrueXSrÊUCrA DE FATO SUPREVENTENTE

TMPEDTTTVO A HABTLTTAÇÃO

sediada
(Razáo social da empresa) , CNPJ
no endereço completo), declara, sob as
penas da lei, que até a presente data inexiste fato superveniente impeditivo
para sua habilitação no Pregão 04412017, ora sendo realizado pela Prefeitura
Municipal de Anaurilândia.

Local e data

Nome e identidade do declarante

Rua Marechal Floriano Peixoto, i000 - Centro

Cfp',79770-000 - Anaurilândia-MS Fone: (67) 3445-1110 r$A
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GOVERNO OE TRÀN§FORUAÇÃO

ANEXO V
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURIúNDIA E A
EMPRESA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES
LABORATORIAIS, EM CONFORMIDADE COM AS
coNDrÇÔES E ESPECTFTCAÇÔES DESCRITAS
NO EDITAL, CONFORME PREGÃO PRESENCTAL
044t2017.

o MUNIcÍPlo DE ANAURILÂNDIA - MS, pessoa jurídica de direito público
interno, com sede à rua Floriano Peixoto, 1000, Bairro Centro, em
Anaurilândia/MS, inscrito no CNPJ sob o n.o 03.575.72710001-95, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal, o senhor EDSON STEFANO
TAKAZONO, brasileiro, casado, portador da RG sob o n.o 12.105.700 SSP/SP,
titular do CPF sob o n.o 204.868.041-00, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa,
pessoa jurídica, estabelecido na cidade de Estado de Mato
Grosso do Sul, à Rua
no CNPJ sob n.o

devidamente inscrita

titular do CPF no e Portador
residente e domiciliado

,doravante denominado simplesmente CONTRATADO, têm entre si, justos e
contratados, em decorrência da autorizaçâo outorgada pelo Prefeito Municipal,
exarada em despacho constante do Processo de Licitação objeto do Edital de
Licitação por Pregão Presencial n.o 04412017, que contém o respectivo
procedimento licitatorio gerador deste instrumento contratual, cujas peças
constituem parte integrante deste instrumento, como se nele estivessem
inscritos todos os seus termos, para a prestação de serviços de exames
laboratoriais, conforme descriçâo na Cláusula Primeira deste Contrato, de
acordo as cláusulas e condiçÕes que se enunciam.

AMPARO LEGAL: E o presente Contrato regido pela Lei Federal n.o 8.666/93
e suas alterações posteriores, Lei no 10.52012002.

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO.

1.1. A presente ticitação tem por objeto a contratação de empresa
especializada para prestação de sei'viços em realizações de exames
laboratoriais para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Anaurilândia/MS.

PARA A

v

,representada pelo Sr.

da Cl. RG. n.o

Rua Ma recha Floriano Pe 1000 - Centro

CEP:79770-000 - Anaurilândia-MS Fone: (67) 3445-11i0
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GOVERNO DE TRANSFORIiIAç o

\./

1.2. Os serviços compreendem a execução das seguintes tarefas básicas:

a) Realização da coleta e do transporte dos materiais a serem examinados;
b) Realização dos exames solicitados;
b) Entrega dos resultados; t

c) Realizar os exames solicitados preferencialmente no mesmo dia;
d) Entregar os resultados dos exames no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas, após a coleta dos materiais, por meio digital (on line) ou impresso.
Apenas os exames hormonais e de cultura poderão ser disponibilizados em
ptazo de 07 (sete) a 15 (quinze) dias.
e) Disponibilizar frascos e/ou tubos (estéreis quando necessário) em
quantidade suficiente para dispor as amostras biológicas após a coleta.

1.3. Será de responsabilidade da Contratada a coleta e o transporte dos
materiais a serem examinados.

cLÁusuLA SEGUNDA - DA vtcÊNctA, DA ENTREGA E DAs coNDtçÕES
DE PAGAMENTO.

2.1. Este contrato vigorará por 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado.

2.2. A entrega será de acordo com os pedidos emitidos pela Secretaria
Municipal de Saúde de Anaurilândia/MS, através de requisições com
indicaçÕes dos exames a serem realizados.

2.3. A Contratada deverá entrêgar os resultados dos exames no prazo máximo
de 24 (vinte e quatro) horas, após a coleta dos materiais, por meio digital (on
line) ou impresso. Apenas os exames hormonais e de cultura poderâo ser
disponibilizados em ptazo de 07 (sete) a 15 (quinze) dias.

2.4. Os pagamentos seráo realizados mensalmente, em até 30 (trinta) dias do
mês subsequente ao do vencimento, mediante faturas apresentadas e
devidamente atestadas pelo setor competente, de acordo com o número de
exames efetuados no mês, mediante apresentação de relatório comprovando a
prestação dos serviços.

2.5. Em caso de devolução da Nota Fiscal para correção, o prazo para
pagamento passará a fluir após a sua reapresentação.

2.6. O pagamento só será efetuado após a comprovação pela Contratada de
que se encontra em dia com suas obrigaçÕes para com o sistema de
seguridade social, mediante apresentação da Certidão Negativa de Debitos
relativos aos tributos federais, estadual e municipal, FGTS e CNDT.

cLÁusuLA TERCETRA - Dos REcuRSos oRÇAMENTÁRoS:

Rua Marechal Floriano Peixoto, 1000 - Centro

CEP 79770-000 - Anaurilândia-MS Fone: (67) 3445-1110

$\
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3.í. As despesas decorrentes com a contratação do objeto desta
correrão por conta da seguinte dotação:

DOTAçÃO: 1 0.301.001 1.2080 - 33.90.39.OO.OO.OO

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR:

4.1. O valor do referido processo e de R$ ---- (----)

cLÁusuLA eurNTA - DAS oBRrcAçÕes oa CoNTRATANTE.

licitação

5.1. Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com as condições
estabelecidas neste edital.

5,2. Comunicar imediatamente à Contratada qualquer irregularidade
manifestada na entrega do objeto.

5.3. Propiciar todas as facilidades indispensáveis à execução dos serviços.

cLÁusuLA sExTA - DAS OBRTGAçOeS OA CONTRATADA.

6.1. Efetuar a coleta e o transporte dos exames.

6.2. Executar os serviços em estrita conformidade com as disposiçÕes deste
edital e seus anexos e com os termos da proposta de preços, não sendo
admitidas retificações, cancelamentos, quer seja nos preços, quer seja nas
condições estabelecidas.

6.3. Executar os serviços de acordo com as requisiçÕes emitidas pela
Secretaria Municipal de Saúde de Anaurilândia/MS.

6.4. Responsabilizar-se pelos serviços executados, sob pena de responder
pelos danos causados a Administração.

6.5. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto adjudicado.

6.6. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressÕes
de até 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com o § 1o do artigo 65 da Lei
Federal no 8.666/93.

6.7. Manter todas as condiçÕes de habilitação e qualificação exigidas na
presente licitação, bem como a compatibilidade com as obrigaçÕes assumidas.

6.8. E de responsabilidade exclusiva e integral da Contratada a utilização de
pessoal para a execução do objeto deste edital, incluindo os encargos
trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo

M

Rua Marechal Floriano Peixoto, 1000 - Centro

CEP 79770-000 - Anaurilândia-MS Fone: (67) 3445-1110
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empregatÍcio, cujo ônus e obrigações em nenhuma hipotese poderão ser
transferidos para a Contratante.

6.9. Apresentar, sempre que solicitado, relatórios de atividade que
demonstrem, quantitativa e qualitativamente, o atendimento do objeto.

6.10. Manter a documentação relativa à execuçâo dos serviços em respectivo
arquivo.

6.11. Realizar os exames solicitados preferencialmente no mesmo dia.

6.12. Disponibilizar frascos e/ou tubos (estéreis quando necessário) em
quantidade suficiente para dispor as amostras biologicas após a coleta.

CLÁUSULA SÉTIMA . DA REScISÃo E DAS SANÇÕES.

7.1. O contrato será rescindido, de pleno direito, independentemente de
procedimento judicial e do pagamento de indenização, nos casos de falência,
insolvência civil, concordata, liquidação judicial ou extrajudicial, dissolução,
alteração ou modificação da, finalidade ou estrutura da CONTRATADA, de
forma que prejudique a execução do objeto, de qualquer outro fato impeditivo
da continuidade da sua execução, ou, ainda, na hipótese de sua cessáo ou
transferência, total ou parcial, a terceiros. A inexecução total ou parcial do
contrato ensejará sua rescisão, nos casos enumerados no artigo 78, no modo
previsto pelo artigo 79, com as consequências estabelecidas no artigo 80,
todos da Lei Federal no 8666/93, com redação modificada pela Lei 9854/99.

7.2. A CONTRATADA sujeita-se às sançÕes previstas nos artigos 81, 86, 87 e
88 da Lei Federal no 8666/93, nos termos previstos no instrumento editalício.

7.3. A aplicação de uma das sanções não implica na exclusão de outras
previstas na legislação vigente.

7.4. As multas previstas não tem caráter compensatório, porém moratório, e
consequentemente o pagamento delas não exime a CONTRATADA da
reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha
a acarretar à CONTRATANTE.

GLÁUSULA OITAVA . DOS DIREITOS E DAS RESPONSABILIDADES DAS
PARTES.

8.í. Os direitos e as responsabilidades das partes são os que decorrem das
cláusulas desta avença e do regime de direito público a que a mesma está
submetida, na forma da legislação de regência.

CLÁUSULA NONA. DO FORO.

Rua Marechal Floriano Peixoto, 1000 - Centro

CEP:79770-000 - Anaurilândia-MS Fone: (67) 3445-1110 &
M
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9.1. As partes elegem o foro da Comarca de Anaurilândia/MS, com renúncia
expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para toda e qualquer
ação oriunda do presente contrato e que não possa ser resolvida de comum
acordo entre as mesmas.

Este instrumento contratual foi previamente examinado pela Procuradoria
Jurídica Municipal, de acordo com o parágrafo único do artigo 38 da Lei
Federal no 8.666/93.

E, por assim estarem justas e contratadas as partes, mutuamente obrigadas,
assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para
todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Anaurilândia/MS, _ de de 2017

GOVERNO OE TRANSFORMAÇ o

P/Contratada

\-/

EDSON STEFANO TAKAZONO
Prefeito Municipal

P/Contratante

Testemunhas:

Nome:

R.G.:

Nome:

R.G.:

c.P.F.: C.P.F.:

Rua Marechal Floriano Peixoto, 1000 - Centro

CEP:79770-000 - Anaurilândia-MS Fone: (67) 3445-1110

t
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A empresa , inscrita no CNPJ

ANEXO VI
MODELO DE DECLARAçÃO DE MTCROEMPRESA (ME),

EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) OU MICROEMPREENDEDOR
TNDTVTDUAL (MEr)

PREGÃO PRESENCIAL N.' 04412017.

com sede na
\-/

sob o n.o

rua/avenida no. Bairro

_, [â cidade de (-), por

intermédio de seu representante legal o (a) sr. (a)

portador (a) da Cédula de ldentidade RG no

SSP/_ e inscrito no CPF sob o no

DECLARA que se enquadra na

condiçáo de MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)

OU MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEl), constituídas na forma de Lei

Complementar no. 12312006. Declara ainda que não existe qualquer

impedimento entre os previstos nos inciso do § 40 do Artigo 30 da Lei

Complementar no. 12312006.

(-) de de 2017.

(nome por extenso e assinatura do responsável legal e carimbo do CNPJ

e do técnico responsáveldevidamente registrado no CRC)

Rua Marechal Floriano Peixoto, 1000 - Centro
CEP 79770-000 - Anaurilândia-MS Fone: (67) 3445-111ü rú
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ANEXO VII
DEcLARAÇÃo oe oesenvÂNcrA Ao ART. 7o, INcrso xxxnr, DA cARTA

MAGNA.

A Empresa com sede administrativa
na Rua , [o _, bairro , na cidade

inscrita no CNPJ(MF) sob o no

declara a estrita observância ao Princípio
Constitucional do att. 7o, inciso XXXlll da Carta Magna, e está ciente de que
eventual revelação da infringência à regra acarretará a imediata inabilitação ou
desclassificação do Pregão Presencial no 04412017, como a rescisão do
Contrato Administrativo que venha a firmar com o Município de
Anaurilândia/MS.

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e
criminal por eventual falsidade.

Localidade, _ de de 2017

Assinatura do Representante Legal

Sl
Rua Marechal Floriano Peixoto, 1000 - Centro
CEP:79770-000 - Anaurilândia-MS Fone: (67) 3445-1110

-t



Dados do Fornecedor:
RAZÃO SOGIAL:
CNPJ/CPF:

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREF E|TU RA M U N tot pAL DE ANAU Rt LAN DtA/ MS
CNPJ : 03.57 5.7 27 I OOOT-95

ANEXO . VIII
ROPOSTA DE PREçO

BAIRRO: GEP:-
CIDADE: ESTADO:_

LOTE: í -LOTE0í

Item Dêscrição Unldade Qtde Marca PÍoco Máx.Unit. Preco Unit. Preco Total

22-272 17-OH-PROGESTERONA

A FRESCO DE

7 40,69

8,10

22274 AC ANTI.SM

22276 FOLTCO

5

I
35,96

25,87

22277 ACTH

22278 ACIDA

5

5

29,33

20,17

22279 AMILASE

22280 ANDROSTENEDIONA 5

14,43

37,83

22281 ANTI HBS

22282 ANTI-CCP

5

5

26,17

129,84

22283 ANTI-DNA

22284 ANTI.HBE

3 34,67

42,67

22285 ANTI-TIREOGLOBULINA

22286 ANTIJPO 10

31,50

32,33

22288 BACILOSCOPIA

BASTERIOSCOPIA

BILIRRUBINAS TOTAL E

15

15

10

10,57

12,07

12,77

22292 c3 21,33

22293 c4 b 21,33

22294 c5 6 103,53

22295 cA12s

22296 CALCtO

10 33,67

í6,80

22297 cALCtO tON|ZADO

22298 CALCITONINA

15 18,80

57,335

22299 CEA 10 24,15

22300 CELUIáS LE 12 't9,77

22301 CHAGAS IGG

22302 CHAGAS IGM

10

,10'

24,58

24,58

22303 CITOMEGALOVIRUS IGG

22304 CITOMEGALOVIRUS IGM

6 27,OO

28,77

22305 CKMB

12628 DE CREATINA

5 20,33

í9,67

22306

COCAINA

Rua Floriano Peixoto no 1000 - Centro - Fone: (67) 3445 - 1110 -Anaurilândia - MS

CLORETO 8 22,10

60,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREF EITU RA M U N IC// PAL DE ANAU RI LAN DIA/ MS
CN PJ : 03.57 5.7 27 I OOOL-gi

1 0549 COOMBS DIRETO

10551 coRTtsoL

22314 CPK

22313 CROPOCULTURA + TSA

22316 DENGUE IGG

10 23,33

33,67

21 ,10

39,33

39,67

25

30

í0

22317 DENGUE IGM 10 45,67

22318 DHEA 10 29,27

22319 DHL 10 22,93

12623 ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA 10 33,03

12620 ELETROFORESE DE PROTEINAS

22320 ESTRADIOL

10

25

23,26

26,47

22321 FAN 15 20,63

22322 FATOR RH 20 18,54

^'323 I FERRITINA 25 | 25,20 
|

FERRO SERICO

22324 FIBRINOGENIO

25 20,53

18,53

22326 FOSFATASE ACIDA í0 19,67

2232s FOSFATASE ALCALINA 20 15,20

22327 FOSFATASE PROTATICA 10 2',t,33

I 0538 FOSFORO 15 't6,62

22328 FSH

22329 GAMA GT

35

30

25,30

15,97

23696 GLICOSE POS PRANDIAL 8 13,07

22331 GRUPO SANGUINEO

22332 HBSAG

22333 HCV

ís

í5

15

16,87

24,33

42,53

22334 HEMOGLOBINA GLICADA 35 23,33

22334 HGH

2x,37 | HvlE2L

7

10

29,67

| 30,s3 
|

\-/338 IGA 24,00

23695 IGE TOTAL 25

8

21,47

46,s0 
|I zzut I 

'-ol_-l 
q,_glt oNto Do cRESctMENro) I I

SOMATOMENADIONA

22342 IGM 15 28,04

23697 INDICE DE SATURACAO TRANSFERRINA 18,13

't0532 INSULINA 10 22,67

3 't4,07

22343 LH

22344 LIPASE

20 20,63

18,29I
10il2 LITIO I 16,33

22345 MACONHA 5 45,00

10543 MAGNESIO í0

í0223/,6

22347 MIOGLOBINA

22v8 MONONUCLEOSE IGG

5

23,50

25,04

26,67 s
17,77

22349 MONONUCLEOSE IGM 5 26,67

16,608t10544 MUCOPROTEINAS

Rua Floriano Peixoto no 1000 - Centro - Fone: (67) 3/t45 - 1110 -Anaurilândia - MS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFETTURA MUN|CLPAL DE ANAURTLANDTA/MS

CNPJ : 03.57 5.7 27 / OOOL-9S

22351 PESQUISA DE FUNGOS

22352 PESQUISA DE

4 8,50

8,42

22353 PESOUISA DE SANGUE OCULTO S/DIETA

22354 PLAQUETAS

Í5

40

25,00

6,75

10387 POTASSIO

10389 PROGESTERONA

35

25

12,93

22,'.t3

1 0390 PROLACTINA 35 22,63

22356 12,OU24 HORAS 23,10

10s45 PROTEINAS TOTAIS E 15 14,35

22357 PROVA DO LATEX 12,17

22358 PSA T+L 50 36,67

22359 PTH 7 30,s5

22360 RETICULOCITOS 7 14,87

-'361

SDHEA

10388 SODIO

DE TRASFERRINA 5

7

27,37

27,83

12,9335

22363 T3 38 26,43

T3L 26,43

23699 T3R 3 86,20

22§5 T4 38 26,77

22366

22§7 TAP

T4L 40 26,77

21,00

22368 TEMPO DE

22370 TEMPO DE

10

't0

10,40

10,40

22371 TESTE DE AVIDEZ IGG TOXOPIÁSMOSE

22372 DE

5

10

63,83

13,35

22373 TESTOSTERONA LIVRE E CALCULADA

22374 TESTOSTERONA TOTAL

)877 | TOXOCARTASE

9

20

4

28,72

24,38

L | 34,28 
|

\-á79 TOXOPI-ASMOSE IGG 't0 29,1 3

22378 TOXOPLASMOSE IGM

22380 TRAB

10

20

27,80

46,00

22381 TRANSFERRINA 't5

40

25,00

25,9710401 TSH

22383 TTPA í0 19,40

22386 UROCULTURA+TSA+UCU 40 36,97

22388 VITAMINA 81 10 120,33

22389 VITAMINA Bí2 20 27 j7
22390 VITAMINA D 1,25 OH 15 76,43

22391 VITAMINA D25-OH 30 56,00

22392 WAALER-ROSE

22393 zrNco

25 15,70

24,00

$kTotal da Proposta R$:
Valores expressos em Reais
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
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CARIMBO DO CNPJ

PRAZO DA PROPOSTA:

LOCAL E DATA,

ASSINATURA
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Rua Floriano Peixoto no 1000 - Centro - Fone: (67) 3445 - 1110 - Anaurilândia - MS


