
ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EDITAL Licitação

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 200729PP00029
LICITAÇÃO N°. 00029/2020
MODALIDADE:PREGÃOPRESENCIAL
TIPO: MENORPREÇO

Órgão Realizador do Certame:
FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDEDE ITAPOROROCA
RUA FREI DAMIÃODE BOZZANO, 007 - CENTRO- ITAPOROROCA- PB.
CEP: 58275-000 - Tel: (83) 32941112.

O Órgão Realizador do Certame acima qualificado, inscrito no CNPJ 12.099.62110001-53,
doravante denominado simplesmente ORC, torna público para conhecimento de quantos possam
interessar que fará realizar através do Pregoeiro Of i.c i a.L ass.essorado por sua Equipe de Apoio,
as 09:00 horas do dia 13 de Ag'osto de 2020 no endere;ço acima indicado, licitação na modalidade
Pregão Presencial nO 00029/2020, tipo menor preço; tudo de acordo com este instrumento e em
observância a Lei Federal n° 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal
n? 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar n° 123, de 14 de Dezembro de 200'6; Decreto
Municipal n° 028/2005, de 30 de Dezembro de 2005; e legislação pertinente, consideradas as
alteraçôes posteriores das referidas normas; conforme os critérios e procedimentos a seguir
definidos, objetivando obter a melhor proposta para:: CONTRATAÇÃODE EMPRESAESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS, REALIZANDOPROCEDIMENTOSDE PATOLOGIACLÍNICA, EM
NÍVEL LABORATORIAL,DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,NESTE MUNICÍPIO, CONFORMEESPECIFICAÇÕES DO
TERMODE REFERÊNCIAE TABELASUS.

1.0.00 OBJETO
1.1.Constitui objeto da presente licitação: CONTRATAÇÃODE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS, REALIZANDOPROCEDIMENTOSDE PATOLOGIACLÍNICA, EM
NÍVEL LABORATORIAL,DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,NESTE MUNICÍPIO, CONFORMEESPECIFICAÇÕES DO
TERMODE REFERÊNCIAE TABELASUS.
1.2.A,s especificações do objeto ora licitado, en.contram-se devidamente detalhadas no
correspondente Termo de Referência - Anexo I deste Instrumento.
1.3.A contratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento
convocatório, especificaçôes técnicas e .inf ormaçõe s complementares que o acompanham, quando
for o caso, justifica-se: Pela necessidade da devida efetivação de serviço para suprir demanda
específica - CONTRATAÇÃODE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃODE SERVIÇOS. DE ANÁLISES
CLÍNICAS, REALIZANDOPROCEDIMENTOSDE PATOLOGIACLÍNICA, EM NÍVEL LABORATORIAL, DE MÉDIA E
ALTA COMPLEXIDADE,NESTE MUI::JICÍPIO, CONFORMEESPECIFICAÇÕES DQ TERMODE REFERÊNCIA E TABELA
SUS -, considerada oportuna e imprescindível, bem como relevante medida de interesse público;
e ainda, pela necessidade de desenvo.lvimento de açôes contLnuadas para a promoção de
atividades pertinentes, visando à maximização dos recursos em relação aos objetivos
programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento
aprovadas.
1.4. Salienta-se que na referida contratação, não será concedido o tratamento diferenciado e
simplificado para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos das disposições
contidas nos Arts. 47, da Lei Complementar nO 123/2006, por não enquadrar-se nas hipóteses dos
incisos I e III, do Art. 4'8, Gomo também, não ser oportuno aplicar a exigência facultada no
inciso II, do mesmo artigo, visto estarem presentes, isolada ou simultaneamente, as situações
previstas no inciso III, do Art. 49, todos do referido diploma legal. Fica, no entanto,
assegurado a ME e EPP Q tratamento diferenciado e simplificado previsto nos demais Arti.gos do
Capítulo V, Seção I, da LC nO. 123/2006.

2.0.00 LOCAL E DATA E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
2.1.0s envelopes contendo a documentação relativa à proposta de preços e a habd l í t
execução do objeto desta licitação, deverão ser entregues ao Pregoeiro O:t:icial at
horas do dia 13 de Agosto de 2020, no endereço constante do preâmbulo. deste Lrist rum .n
mesmo l oca.l , data e horário será realizada a sessão pública para abertura dos
envelopes.
:2.2.Informaçôes ou esclarecimentos sobre esta licitação, s.er ão prestados nos is
de expediente: das 08:00 as 12:00 horas.
2.3.t facultado a qualquer pessoa - cidadão ou licitante - impugnar, solicita
ou providências" referentes ao ato convocatório deste certame, se manifestadas
dirigida ao Pregoeiro, protocolizarrdo o original até 02 (dois) dias úteis ante
para realizaçél,o da respectiva sessêio pública para abertura dos enve~opes com as propostas, nos



horários de expediente . . d' d 1" 2~aClma ln lca o, exc uSlvamente no segulnte endereço: Rua Frei Damião de
Bozzano, 07 - Centro - Itapororoca - PB.
2.4.Caberá ao Pr.eg_oeiro,.auxiliada pelos setores responsáveis pela elaboração deste Edital e
se~s anexos, decldlr sobre a respectiva petiçã:o,respondendo ao interessado no prazo de até 24
(vlnte e quatro) horas, conslderados da data em que foi protocolizado o pedido.

3.0.00S ELEMENTOS PARA LICITAÇÃO
3.1.Aos participantes, serão fornecido.sos seguintes elementos:
3.1.1.ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES;
3.1.2.ANEXO II - MODELOS DE DECLARAÇÕES;
3.1.3.ANEXO III - .MODELODE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE - HABILITAÇÃO;
3.1.4.ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO;
3.2.A obtenção do instrumento convocatório poderá ser f'e í,ta da seguinte forma:
3.2.1.Pela Internet: www.itapororota.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br; e
3.2.2.Impresso: junto ao Pregoeiro gratuitamente.

4.0.00 SUPORTE LEGAL
4.l.Esta licitação reger-se-á pela Lei Federal n° 10.520, de 17 de Julho de 2002 e
subsidiariamente a Lei Federal n? 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar n° 123, de
14 de Dezembro de 2006; Decreto Municipal nO 028/2005, de 30 de Dezembro de 2005; e legislação
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; que ficam fazendo
partes integrantes deste instrumento, independente de transcrição.

5.0.DO PRAZO E DOTAÇÃO
5.1.0 prazo máximo para a execução do objeto ora licitado, conforme suas características e as
necessidades do ORC, e que admite prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está
abaixo indicado e será considerado a partir da assinatura do Contrato:

Início: Imediato
Conclusão: 12 (doze) meses

5.2.0 prazo de vigência do correspondente contrato será determinado: 12 (doze) meses,
considerado da data de sua assinatura;
5.3.A vigência do respectivo contrato, poderá ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos,
mediante atordo entre as partes, conforme o disposto no Art. 57, da Lei 8.666/93, observadas
as características do objeto licitado.
5.4.As despesas decorrentes do objeto da presente 1icitação, correrão por conta da seguinte
dotação:
Recursos Próprios do MuniCípio de Itapororoca:
12.120 Fundo Municipal de Sande de Itapororoca
3390.39 Outros Serviços de Terce.iros- Pessoa Jurídica

6.0.0AS CONDIÇÕES OE PARTICIPAÇÃO
6.1.0s proponentes que desejarem participar deste certame deverão entregar ao Pregoeiro dois
envelopes fechados indicando, respectivamente, PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTAÇAo, devidamente
identificados, acompanhados da respectiva declaração de cumprimento dos requisitos de
habilitação, nos termos definidos neste instrumento convocatório.
6.2.A participação neste certame é aberta a quaisquer interessados, inclusive as
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, nos termos da legislação vigente.
6.3.Não poderão participar os interessados que se encontrem sob o regime falimentar, empresas
estrangeiras que não funcionem no pais, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para
1icit.ar ou contratar com a Administração Pública ou que es.tej am cumprindo a sanção de
suspensão do direito de licitar e contratar com o ORC.
6.4.Nào serão aceitos envelopes Propostas de Preços e Documentação enviados via postal.
Hipótese em que os respectivos envelopes não serão aceitos e o licitante, portanto,
desconsiderado para efeito de participação no certame.
6.5.Quando observada a ocorrência da entrega apenas dos envelopes junto ao Pregoeiro, sem a
permanência de representante credenc.iadona respectiva sessão pública, ficará subentendido que
o licitante abdicou da faSe de lances verbais.
6.6.É vedada à participação em consórcio.

7.0.0A REPRESENTAÇÃO E 00 CREDENCIAMENTO
7.1.O 1icitante deverá se apresentar, para credenciarnento junto ao Pregoeiro, quando for o
caso, através de um representante, com os documentos que o credenciam a participar
procedimento licitatório, inclusive com poderes para formulação de ofertas e lances ve
Cada 1icitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervi
fases do certame na forma prevista neste instrumento, podendo ser substituído
pGr outro devidamente credenciado.
7.2.Para o credenciamento deverão ser apresentados os.seguintes dooumerrt.os:
7.2.1.Tratando-se do representante legal: o instrumento constitutivo da empresa
Lei, quando for o caso, devidamente registrado no órgão competente, no qual estej
seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal in
7.2.2.Tratando-se de procurador: a procuração por instrumento público ou particu1
constem os necessari os poderes para formular verbalme.nte lances, negociar
declarações, desistir ou apresentar as razões de recurso e praticar todos s demais atos
pertinentes ao certame; acompanhada do correspondente instrumento de constit·ição da empresa,



quando for o caso, que comprove os poderes do mandante para a outorga. Caso a procuraç.ão
particular, deverá ser reconhecida a firma em cartório do respectivo signatário.
7.2.3. O representante legal e o procurador deverão identificar-se apresentando documento
oficial que contenha foto.
7.3. Estes documentos deve rão ser entregues ao Pregoeiro - arrt.es do inicio da sessão públi.ca-
em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, pelo
Pregoeiro oq membro da Equipe de Apoio:
7.3.l.A autenticação dos documentos" quando realizada pelo Pregoeiro ou Equipe de Apoio,
deverá acontecer em até 24 (vinte e quatro) horas antes da abertura do certame.
7.4.A não apresentação ou ainda a incorreção insanável de qualquer dos documentos de
credenciamento impedirá a participação ativa do represerrtant;e do licitante no presente
certáme. Esta ocorrência não inabilitará sumariamente o concorrente, apenas perderá o direito
a manifestar-se nas correspondentes fases do processo Lí.citatório. Para tanto, Q Pregoeiro
receber..á regularmente do referido concorrente seus envelopes, declarações e outros elementos
necessários à participação no certame, desde qUe apresentados na forma definida neste
instrumento.
7.5.No momento de abertura da sessão pública, cada licitante, por intermédio do seu
representante devidamente credenciado entregará ao pregoeiro, em separado de qualquer dos
envelopes, a seguinte documentação:
7.5.l.Declaração de Elaboração Independente de Proposta - Anexo II.
7..5.2.Declaraçãodando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme
modelo - Anexo III.
7.5.3.Comprovação de que o licitante se enquadra nos termos do Art. 3° da Lei 123/06, se for o
caso, sendo considerada microempresa ou empresa de pequeno porte e recebendo, portanto,
tratamento diferenciado e simplificando na fOl'ma definida pela legislação vigente. Tal
comprovação poderá ser feita através da apresentação de qualquer um dos seguintes documentos,
a critério do licitante: a) declaração expressa formalmente assinada por profissional da área
contábil, devidamente habilitado, devendo ser reconhecida a firma em cartóri.o do respectivo
signatário; b) certidão simplificada emitida pela junta comercial da sede do licitante ou
equivalente, na forma da legislação pertinente. A ausência da referida declaração ou ce.rtidão
simplificada, apenas neste caso para comprovação do enquadramento na forma da legislação
vigente, não é suficiente motivo para a inabilitação do licitante, apenas perderá, durante o
presente certame, o direito ao tratamento diferenciado e simplificado dispensado a ME ou EPP,
previstos na Lei 12'3/06.

~)
seja

a.O.DA PROPOSTA DE PREÇOS
8.l.A proposta deverá se'rapresentada em 01 (uma) via, dentro de envelope lacrado, contendo as
seguintes indicações no anverso:

FlJJNDOMUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA
PROPOSTA DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL N°. 00029/2020
NOME PRQPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

O ENVELOPE PROPOSTA DE,PREÇOS deverá corrter os seguintes elementos:

8.2.Proposta elaborada em consonância com as especificações constantes deste instrumento e
seus elementos - Anexo I -, em papel timbrado da empresa, quando for o caso, devidamente
assinada po'rseU representante, contendo no correspondente lote cotadO: discriminação e outras
caracteristicas se necessário, o quantitativo e os valores unitário e total expresso.s em
algarismo.s.
8.3.Será cotado. um úni.co preço para cada item, com a utilização de duas casas decimais.
Indicações em co.ntrárioestão sujeitas a .correçõesobservando-se o.Sseguintes critérios:
8.3.1.Falta de digitos: serão acrescido.szero.s;
8.3.2.Excesso.de diqitos: sendo.o primeiro.digito.excedente menor que 5, todo O' excesso será
supri.mido, caso. contr ár í,ohaverá o. arredondamento. do. digito. anterio.rpara mais e os demais
itens eKcedentes suprimidos.
8.4.No.caso de aquisição.de beris, a quantidade minima de unidades a ser cotada, por Lot.e, não.
deverá ser inferio.ra 100% da estimativa detalhada no correapondent;eTermo de Referência -
Anexo. I. Dispo.sição.em co.ntráriO'não desclassifica auto.maticamente a pro.posta apenas o
respectivo.lo.teserá desconsiderado.
8.5.A Propo.stadeverá ser redigida em lingua port.uquesa e em moeda nacional, elaborada com
clareza, sem alternativas, rasuras, emendas e/ou entrelinhas. Suas folhas rubricadas a
ú Itima datada e .assinada pelo responsável, com indicação.: do. vaLor total da propo.sa em
algarismos, do.sprazo.sde entrega ou execução, das co.ndiçõesde pagamento, da sua valida e que
não po.derá ser inferior a 60 dias, e outras info.rmações e o.bs',ervaçõespertinentes qu
licitant;ejulgar necess ár í.as.
8.6.Existindo discrepância entre o preço.unitário e o.valor tetal, resultado.da mu1tipl'q::
do.preço.unitário.pela quantidade, o.preço unitário prevalecerá.
8.7.Fica estabelecido. que havendo divergência de preço.s unitários para
serviço, prevalecera o de meno.rvalo.r.
8.8.No.caso de alterações necessárias da proposta fceitaspelo.Prego.eiro.e sua
decorrentes exclusivamente de inco.rreçõesna Unidade de medida utilizada,
pro.porcionalidade, bem como na multiplicação. e/ou soma de valores, prevalecerá o.
co.rrigido.



8.9.A 0'0 índioaç.o na proposta dos pra,os de entrego ou execuç'o, das condições de pagamenSh
ou de sua validade, ficará subentendido que o licitante aceitou integralmente as disposições
do instrumento convocatório e, portanto, serão consideradas aos determinações nele contidas
para as referidas ex.íqências não sendo suficiente motivo para a desclassificação da respectiva
proposta.
13.10. É facultado ao licitante, apresentar a proposta no próprio modelo fornecido pelo ORC,
desde que esteja devidamente preenchido.
S.ll.Nas licitações para aquisiçãO de mercado~ias 0 participante indicará a origem dos
produtos ofertados. A eventual falta da referida indicação não desclassificará o licitante.
S.12.Serão desclassificadas as propostas que deixarem de atender as disposições deste
instrumento.

9.0.DA HABILITAÇÃO
9.1. Os documentos necessários à habilitação dos 1iei tantes, deverão ser apresentados em 01
(uma) via, dentro de envelope lacrado, contendo as seguintes indiG::açõoesno anverso:

FUNDOMUNICIPALDESAÚDEDEITAPOROROCA
DOCUMENTAÇÃO- PREGÃOPRESENCIALN°. 00029/2020
NOMEPROPONENTE
ENDEREÇOE CNRJDOPROPONENTE

o ENVELOPEDOCUMENTAÇÃOdeverá conter os seguintes elementos:

9.2.PESSOAJURÍDICA:
9.2.l.Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ.
9.2.2.Prova de inscrição no Cadastro de contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual.
9.2.3.Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, e em se
tratando de sociedade por ações, acompanhado de documerrt.os de eleição de seus admi rristrador es ,
9.2.4.Cópia do Cl?Fe Carteira de Identidade ou outro documento equivalente dos sócios.
9.Z.S.Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exerCício social apresentados na
forma da Lei, com indicação das páginas correspondentes do livro diário em que o mesmo se
enoontra, bem como apresentação dos competentes termos de abertura e encerramento, as s i.nados
por profissional habilitado e devidamente registrados na junta comercial competente, vedada a
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.
9.2.6.Regularidade para com a Fazenda Federal certidão conjunta negativa de débitos
relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.
9.2.7. Certidões negativas das Fazendas Estadual e Municipal da sede do licitante Ou outro
equivalente na forma da Lei.
9.2'.8.ComprO"\l"açãode regularidade relativa à Seguridade Social INSS-CNDe do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço FGTS-CRF, apresentando as correspondentes certidões fornecidas pelo
Instituto Nacional do Seguro Social e Caixa E'ConômicaFederal, respectivamente.
9.2.9.Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de Certidão Negativa de Déb i tos Trabalhistas CNDT,nos termos do T'ítulo VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943.
9.2.10. Declaração do licitante: de cumprimento do disposto no Art. 7°, Inciso XXXIII, da
Constituição FederaI Art. 27, Inciso V, da Lei 13.666/93; de superveniência de fato
impeditivo no que diz respeito à participação na licitação; e de submeter-se a todas as
cláusulas e condições do presente instrumento convocatório, conforme modelo - Anexo II.
9.2.l1.Certidão negativa de Falência ou Cóncordata, expedida pelo distribuidor da sede do
licitante, no máximo 30 (trinta) dias da data prevista para abertura das propóstas.
9.2.12. Comprovação de capacidade de desempenho anterior satisfatório, de ati vidade igualou
assemelhada ao objeto da Lí.ci t.ação , feita através de atestado fornecido por pe.s soa jurídica de
direito público ou privado, acompanhado do contrato, NF ou Nota de Empenho.
9.2.13 .Alvar á de Localização e Funcionamento concedido pela Prefeitura Municipal da sede do
Licitante, vigente.
9.2.l4.Alvará expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, .de'v idament.e vig,ente na
abertura da licitação.
9.2.15.Certificado de Registro, ou inscrição da empresa, na entidade profissional competente,
para
realização dos serviços objeto da licitação.
9.2.l6.Comprova:ção de que o licitante possui em seu quadro social e/ou funcional permane
na
data prevista para a entrega da proposta, p-rofissional de nível superior
técnico) .
9.2.17. Indicação do. responsável técnico da empresa, com cópia do registro, ou
mesmo
na entidade profissional competente, responsabilizando-se pela execução dos serviços,
da
licitação Registro, ou inscrição do responsável técnico da empresa, na entidade profis
competente.
9.2.l8.Apresentar declaração contendo: indicação das instalações, do aparelhame e do
pessoal
técnico adequado e disponível para a realização do objeto da licitação, em como da
qualificação de



cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizarão pelos trabalhos.

9.3. Os documentos de Habilitação deverão ser or qandz ados na ordem descri ta neste instrumento,
precedidos por um indice correspondente, podendo ser apresentados em original, por qualquer
proc.esso de cópia autenticada por cartório competente, pelo Pregoeiro ou membro da Equipe de
Apoio ou publicação em órgão da imprensa oficial, quando for o caso. Estando perfeitamente
legíveis, sem conter borrões, rasuras, emendas ou entrelinhas, dentro do prazo de validade, e
encerrados em envelope devidamente lacrado e indevassável. Por ser apenas uma formalidade que
visa facilitar os trabalhos, a ausência do índice de que trata este item, não inabilitará o
licitante.
9.4.A falta de qualquer documento exigido, o seu vencimento, a ausência das cópias devidamente
autenticadas ou das vias originais para autenticação pelo Pregoeiro ou membro da Equipe de
Apoio ou da pUblicação em órgão na imprensa oficial, a apresentação de documentos de
habilitação fora do envelope específico, tornará o respectivo licitante inabilitado. Quando o
documento for obtido via Internet sua legalidade será comprovada nos endereços eletrônicos
correspondentes. Poderão ser utilizados, a critério do Pregoeiro os documentos cadastrais de
fornecedores, oonstantes dos arquivos do ORC, para comprovação da autenticidade de. elementos
apresentados pelos licitanteS, quando for o caso.
9.5.A autenticação dos documentos, quando realizada pelo Pregoeiro ou Equipe de Apoio, deverá
acontecer em até 24 (vinte e quatro.) horas antes da abertura do certame.

10.0.00 CRITÉRIO PARA JULGAMENTO
10.1.Na seleção inicial das propostas para identificação de quais irão passar a fase de. lances
verbais e na classificação final, observadas as exigências e procedimentos definidos neste
instrumento convocatório, será considerado o critério de menor preço apresentado para o
correspondente lote.
10.2. Havendo igualdade de valores entre duas ou mais propostas escritas, e após obedecido o
disposto no Art. 3°, §2°, da Lei 8.666/93, a classificação inioial para a fase de lances
verbais, se fará através de sorteio.
10.3.Na presente licitação - fase de lances - ser á assegurada como critério de desempate,
pr ef'er ê nc.ia de contratação par a as microempresas e empresas de pequeno porte.
10.4. Para efeito do disposto neste instrumento, entende-se por empate - fase de lances -,
aquelas si t.uaçõe s em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno
porte sejam iguais ou até 05% (cinco por cento) superiores ao melhor preço.
10.5.0correndo a situação de empate - fase de lances - conforme acima definida, proceder-se-á
da seguinte forma:
10.5.1.A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para
apresentar nova proposta no máximo de 05(c í ncol minutos após o encerramento dos lances, sob
pena de preclusão
10.5.2.Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
i tem anterior, serão convocadas as demais remanescentes que por ventura se enquadrem na
situação de empate acima definida, na ordem de cLas si f í.cação , para exercício do mesmOdireito;
10.5.3. No caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas de
p.equeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido como situação de empate, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar
melhor oferta.
10.6. Na hipótese de não-contratação nos termos acima prev isto.s, em que foi o.bservada a
situação de empate, e assegurado o tratamento diferenciado a microempresa e empresa de pequeno
porte, o obj et;o li.ci tacto. será adj udicado. em favo'r da pro.posta originalmente vencedora do
certame.
10.7.A situação de empate - fase de lances -, na forma acima definida, somente se aplicará
quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por mictoempresa ou empresa de
pequeno pOrte.

11 . O .DA ORDEMDOS TRABALHOS
11.l.Para o recebiment-o dos envelopes e inicio dos trabalhos será observada uma tolerãncia de
15 (quinze) minutos após o horário fixado. Encerrado o prazQ para recebimento dos envelopes,
nenhumoutro será aceito.
11.2. Declarada aberta à sessão pública pelo Pregoeiro, será efetuado o devido cr edenciament.o
dos interessados. Somente participará ativamente da reunião um representante de cada
licitante, podendo, no entanto, ser assistida por qualquer pessoa que se interessar.
11.3.0 não comparecimento do representante de qualquer dos licitantes não impedirá a
efetivação da r'euni ao, sendo que, a simples participação neste certame implica na total
aceitação de todas as condições estabelecidas neste Instrumento Convocatório e seus. anexos.
ll.4.Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação de documentação
substi tuição dos envelopes ou de qualquer elemento exigido e não apre sent.ado na
destinada ao recebimento das propostas de preços.
11.5.0 Pregoeiro receberá de cada representante os envelopes Proposta
e a declaração, separada de qualquer dos envelopes, dando ciência de
requisitos de habilitação.
ll.6.Posteriormente abrirá os envelopes propostas de Preços, rubricará o se,
juntamente com a sua Equipe de Apoio, conferindo-as quanto à validade e cumpr ento
exigências constantes no instrumento convocatório e solicitar.á dos licitantes que examin
documentação neles contidas.



<Z311.7.Prosseguindo os trabalhos, o Pregoeiro analisará os docUmentos e as observações
porventura formuladas pelos licitantes, dando-lhes ci.êrrc ia, em seguida, da clas.sificação
inicial, indidando a proposta de menor preço e aquelas em valores sucessivos e superiores em
até dez po-r cento, relativamente à de menor valor, para cada lote cotado. Entretanto, se assim
julgar necessário, poderá divulgar o resultado numanova reunião.
11.8.Não havendo para cada lote licitado' pelo menos três propostas nas condições acima
definidas, serão classificadas as melhores propostas subsequé nt.es , até o máximo de três,
qua.isquer que sej am os preços oferecidos.
ll.9.Em seguida, será dado inicio à etapa de apresentação de lances verbais pelos
representantes dos licitantes inicialmente classificados, que deverão ser formulados de forma
sucessi va, em va.lores distintos e decrescentes, a partir do autor da propost.a de maior preço.
Serão realizadas tantas rodadas de lances verbais quantas se fizerem necessári.as. Esta etapa
poderá ser interrompida, marcando-se uma nova sessão pública para continuidade dos trabalhos,
a critério do Pregoeiro.
11.10. Não serã.o aceitos lances com valores irrisórios, incompati veis com o valor orçado, e
deverão ser efetliados em unidade monetária nacional. A. desistência em apresentar lance verbal,
quando convidado pelo Pregoeiro, implicará na exclusão do licitante apenas da etapa de lances
verbais para o correspondente lote cotado e na manutenção do último preço apresentado, para
efeito de classificação final das propostas.
l1.11.Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, o Pregoeiro examinará
a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a
respeito.
11.12.Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a
documentação de habilitação somente do. licitante que a tiver formulado, para confirmação das
suas condições habili tatórias. Constatado o atendimento pleno das exigências fixadas no
instrumento convocatório, o licitante será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o
respectivo lote, objeto deste certame, após o transcurso da competente fase recursal, quando.
for o caso.
11.13.Se a oferta não for aceitável ou se o licitante não atender as exigência habilitatórias,
o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes., na ordem de classificação, verificando a sua
aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, e assim sucessivamente, até a
apuração de umaproposta que atenda as disposições do instrumento convocatório.
11.l4.Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registradas todas as
ocorrências e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e licitantes
presentes.
11.15. Em decorrência da Lei Complementar 123/06, a comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista das microempre sa s e empr'esas de pequeno porte somente será exigida para efeito de
assinatura do contrato, observando-se o seguinte procedimento:
11.15.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocas.iao da participação nesta
Lí ci tação, deverão apresentar toda a documentação exigida para comprovação de regularidade
fiscal e trabalhista, dentre os documentos enumerados neste instrumento para efeito de
Habilitação e integrantes do envelope Documentação, mesmoque esta apresente alguma restrição;
11.15.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será
assegurado o prazo de 05(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momentoem que
o licitante for declarado vencedor, prorrogáveis por igual período, a critériQ do ORC,para a
r eçu Ler í.zaçêo da documentação, pagamento ou Parcelamento do débito, e emissão da eventuais
certidões negativas ou positivas comefeito de certidão negativa;
11.l5.3.A não-regularização da documentação, no prazo acima previsto, LmpLi.c.a r á decadência do
direito.à contrataçãO, sem prejuizo das sa.nções previstas no Art. 81., da Lei 8.666/93, sendo
facultado ao ORC convoc.ar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para
assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
l1.16.0s documentos apresentados pelos licitantes no Credenciamento e os elementos constantes
dos envelopes Proposta de Preços e Documentação que forem abertos, serão retidos pelo
Pregoeiro e anexados aos autos do processo. No mesmocontexto, o envelope Documentação, ainda
lacrado, do licitante desclassificado ou que não logrou êxito na etapa competitiva que não for
retirado por seu representante legal no prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos da data de
homologaçâo do presente certame, será sumariamente destruído.

12.0.00 CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE OE PREÇOS
12.LHavendo proposta com valor para o respectivo lote
Referência - Es'peci f ica çõe s , manifes tamente inexequi vel nos termos do Art.
8.666/93, bem como o respectivo lote inCompleto: o mesmoserá desconsiderado.
não desclassifica automaticamente a proposta, quando for o caso, apenas o lote

- Termo de
,da Lei

13.0.00S RECURSOS
13.1. Declarado o vencedor, qualquer lici t.arrte poderá manifestar imediata e
intenção de recorrer, observando.-se o disposto no Art. 4°, Inciso XVIII, da
10.520.
13.2.0 acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos
aproveitamento.
13.3.A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a cio
direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vênc
13.4. Decididos os r ecur scs , a autoridade superior do ORe fará a adj udica da
lici tação .ao proponente vencedor .
13.5.0 recurso será dirigido à autoridade superior do ORC, por intermédio do Pregoeiro,
devendo ser protocolizado o original, nos horários normais de expediente das 08:00 as 12: 00



horas, exclusivamente
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no seguinte endereço: Rua Frei Damião de Bozzano, 07 Centro

~914.0.DA HOMOLOGAçÃO E ADJUDICAÇÃO
14.1. Concluído a fase competi ti va, ordenada às propostas ap.resent adas, analisada a
documentação de habilitação e observados os recursos porventura Lnt.erpostos na forma da
legislação vigente, o PregoeirO' emitira relatório conclusivo dos trabalhos desenvolvidos no
certame, remetendo-o a autoridade superior do ORC, juntamente com os elementos constitutivos,
do processo, necessários à Adjudicação e Homologação da respectiva licitação, quando for o
caso.
14.2.A autoridade superior do ORCpoderá, no entanto, tendo em vista sempre a defesa dos
interesses do ORC, discordar e deixar de homologar, total ou parcialmente,
apresentado pelo Pregoeiro, revogar ou considerar nula a Licitação, desde que
devida fundamentação exigida pela legislação vigente, resguardados os direitos dos

o resultado
apresente a
licitantes.

15.0.00 CONTRATO
15.I.Após a homologação pel.a aut.or í.dade superior do ORC, o adjudicatário será convocado para,
dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos da data de recebimento da notificação, assinar
o respectivo contrato, quando for o caso, elaborado em conformidade com as modalidades
permitidas pela Lei 8.66,6/93, podendo o mesmo sofrer alterações nos termos definidos pela
.re.fer i da norma.
15.2.Não atendendo à convocação para assinar o contrato, e ocorrendo esta dentro do prazo de
validade de sua proposta, o licitante perderá todos os direi tos que porventura tenha obtido
comovencedor da licitação.
15.3. É permitido ao ORC, no caso do licitante vencedor não comparecer para assinatura do
contrato no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação e sucessivamente, para fazê-lo em igual prazo do licitante vencedor.
15.4. O contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser
alterado, unilateralmente pelO' Contratante ou por acordo entre as partes, naS casos previstos
no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Arts. 77, 78 e 79,
todos da Lei 8.66~/93.
15.5. O Contratado fica obr í.qado a aceitar, nas mesmas condições contrat.ua ís ,
supressões que se fizerem necess.ários, até 25% (vinte e cinco por cento)
atualizado do contrato.

os acréscimos ou
do valor inicial

16 .. 0.DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
16.I.Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato,
deixar de eritreqar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou frau<:lar na execução
do contrato, comportar-se de modo Lnidôrreo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de
1ici tar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será
descredenciado. do sistema de Cadastramento Unificado, de Fornecedores - Sicaf e de sistemas
semelhantes mantidos por Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco)
anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.
16.2.A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais,
sujeitará o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos
Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco
por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na
execução do objeto ora contratado; c - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado
pela inexecução total ou parcial do contrato; d - simultaneamente, qualquer das penalidades
cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.
16.3. Se o valor da mu Lta ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 di a.s após a
comunlcação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a
que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórias de 1% (umpor cento) ao mês,
ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.
16.4.Após a aplicaçã.o de quaisquer das penalidades previstas, realizar-se-á comunicação
escri ta .ao Contratado, e publicado na imprensa of ici aL, excluídas as penalidades de
advertência e multa de mora quando for o caso, constando o fundamento legal da punição,
informando ainda que .o fato será registrado no cadastro correspondente.

17. O .00 RECEBIMENTO OU COMPROVAçÃO Dt EXECUçÃO DO OBJETO
17.1.0 r-eoebimento ou a comprovação de execução pelo ORe do .objeto licitado, observadas suas
características, se fará mediante recibo ou equivalente emitido por funcionário ou comissão
específica devidamente designados, após a Verificação da quantidade, qualidade e outros
aspectos inerentes nos termos deste instrumento, das normas técnicas e legislação perti
e consequente aceitação.

1.8. O.DO PAGAMENTO
18.1. O pagamento será realizado mediante processo regular e em
pr'oced irnerrtos adotados pelo ORC, da seguinte maneira: Para ocor rer no prazo
dias, contados do período de adimplemento.
18.2.0 desembolso máximodo período, I'li:!oserá superior ao valor do respectivo a lmple
acordo com o cronograma aprovado, quando for o caso, e sempre em conformi
disponibilidade de recursos financeiros.
18.3.Nenhum valor sez á pago ao Contratado enquanto pendente de liquidação q
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência,

de
a



90
compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direi to a acré sc.imo de qualquer
natureza.

19.0.00 REAJUSTAMENTO
1.9.1.0s preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para os casos previstos no
Art. 65, §§ 5° e 6°, da Lei 8.666/93.
19.2. Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a
relação que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da
Lei 8.666/9'3, mediante comprovação documental e requerimento expresso do Contratado.

20.0.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1. Nos valores apresentados pelos licitantes, já deverão estar incluídos os custos com
aquisição de material, mão-cie-obra utilizada, impos.tos, encargos, fretes e outros que venham a
incidir sobre os resp.ecti vos preços.
20.2. Este instrumento convocatório e todos os seus
disponibilizados em meio magnético, podendo ser obtidos
procedimentos definidos pelo ORC.
20.3.As dúvidas surgidas após a apresentação das propostas e os casos omissos neste
instrumento, ficarão umca e exclusiva.mente sujeitos a interpretação do' Pregoeiro, sendo
facultada ao meSmOou a autoridade superior do ORC,em qualquer fase da licitação, a promoção
de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
20.4. Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame, excluído qualquer outro, o foro
competente é o da Comarca de Mamanguape.
20.5.Não será devida aos proponentes pela elaboração e/ou apresentação de docume.ntação
relativa ao certame, qualquer tipo de indenização.
20.6.Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar
mais de umaLicitante.
20.7.A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte, por
ilegalidade, de ofício oil por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.
20.S.Caso as datas previstas para a realização dos
declaradas feriado, e não havendo ratificação
automaticamente para e primeiro dia útil subsequente,
previstos.
20.9.0correndo a supressão de .serviços, se o Contratado já houver adquirido os materiais e
postos no local de trabalho, os mesmos deverão ser pagos pelo ORC, pelo preço de aquisição
regularmente comprovado, desde que sejam de boa qualidade e aceitos pela fiscalização.
20.10. Os preços unitários para a realização de novos' serviços surgidos durante a execução do
contrato, serão propostos pelo Contratado e submetidos à apreciação do ORe. A execução dos
serviços não previstos será regulada pelas condições e cláusulas do contrato original.
20..11.0 ORCpor conveniência administrativa ou técnica, se reserva no direito de paralisar a
qualquer tempo a execução dos serviços, cientificando devidamente o Contratado.
20.12.Decairá do direito de impugnar perante o OR nos termos do presente inst-rumento, aquele
que, tendo-o aceitado sem objeção, venha a esentar, depois do julgamento, falhas ou
irregularidades que o viciaram hipótese em que comunicado não terá ef ei.to de recurso.

elementos constitutivos, estão
junto ao Pregoeiro, observados os

eventos da presente licitação sej am
da convocação, ficam transferidos
no mesmo local e hera anteriormente
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ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

gJ

ANEXO I - PREGÃO PRESENCIAL N° 00029/2020

TERMODE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES

1.0.DOOBJETO
1.1.Consti tui objeto desta Lí.c i tação: CONTRATAÇÃODE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃODE
SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS, REALIZANDO PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLÍNICA, EM NÍVEL
LABORATORIAL, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORMEESPECIFICAÇÕES DO TERMO
DE REFERÊNCIA E TABELA SUS.

2.0.JUSTIFICATIVA
2.1.Considerando as necessidades do ORC, tem o presente termo a finalidade de definir, técnica
e adequadament.e , os Procedimentos necessários para viabilizar a contratação em tela. As
car act.e r í st.í.cas e especifica.çôes do obj eto ora licitado são:

1- CONTFATAÇAo DE ENPRESA ESPEClALIZ.lUlA PAR".-PRESTACAoDE' SERVICOS DE; ÃNÃLlSESCLlNICAS, REi'\LIZJllmd
PROCEDIMENTOS DE P.I\.TOLOGIA CLl;NICA, EH NíVEL LABORP,TORIAL, DE i''lÉDIA E: AL'I'A cm1PLEXIDJl..DE, NESTE MUNlCÍPIO,1
CONFOF.l1E ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA E TABEL.l\. SUS, INCLUIl'WO EQUIPAI'1ENTOS, MOVEIS, UTENSÍLIOS,
INSUMOS, KIT'S DE DOSAGENS E EQUIPE TÊCNTCA DE PROFISSIONAIS (BIOQUÍMICO, TÉcNICO SN LABORATÓRIO DEj
.ANÁLISES CLíNIC:A~ Y_IG?1:~.DOPJ....:_l?.EEHI.\NDA.}E'NSAL ~W.nA ~TA~~l>JSIAl.JTE ~ _!E_Rr~<? DE. RE~~~ ~
CODlGo DISCRIMINAÇAO UNIDADE QUANTIDADE
1 DOSAGEMDEACIDO üiUC~TAB.SUS·02.02.01.012-0 --- -- -<- --UND- - -9
2 DOSAGEMDE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES - TAB. SUS 02.02.01.020-1 60,
3 ~O~-DE CREATININA - TAS. SUs 62:õ2.01.03l-~-- UND - -- 3601t _t;;__~~:::;~~~:~-;2~~:O~~~:~:~2:01.042-2 - - =1-- :;::~-_-t::-~14Ü

__ fDOSAGEMDE POTASS~O - TAB.:.2_U8_22. 02. 01. ~60-0 __ ~ UND 48
7 BOSAGEM DE SODIO - TAB. SUS 02.02.01.063-5 I UND ~48
8 - - DOSAGEN- DE-- TRANSAMINASE GLUiÃMr~OXALACETrêA-- (TGO) TAB.. SUs~ UND -f - 300

02.02.01.064-3 I
9 ~GEI"tDE TRANSF..MINASE:-GLlJT1.iUCO-EIRUVICA (TG~(~ - TAB. S~_O.?..:_92-.:.2~. 065-.LJ~ UND ]_ __ ._ 3(~.O
10 DOSAGEN DE UREIA - TÀB. SUS 02.02.01.069-4 UND 360
11 DOSAGEMDE GAMA-=GLüTÃMIL-TAANSFERASE (GAMA) _- T_AB. SUS 02.02.01. 04 6-~. ~D _ - 72;
12 rDOSAGEM_!l_E_T~IG!;~R!EEOS...:: TAB. _SUS 02.02.01. OQ7-8 . -=-r - UND t - _.960)
13 2S?SAGEM DE COLESTEROL HDL - TAS.. SUS 02. 02 .. O~~_ i .._UUNNDD_ 9966°0-11
14 IDOSAGEMDE COLESTEROL LDL - TAB. SUS 02.02.01.028-7
15 DOSAGEN DE COLESTEROL TOTAL - TAB. SUS·õ2:'Õ2.01.029-5 _ --- o ----m.1) 96.2j
16 ~T.!RNINACAO DE Cj]RVA G.LICENICA (2 DOSAGE~~.~_ SUS 02.02.01.004-0 UND ~ ....B
11 DETERNINACAO DE CURVA GLICEMICA CLASSICA (5 DOSAGENS) TAB. SUS UND' - 12'

102.02.01.007-4 __ J
IS -lDOSAGEN- DE ANILASE- TAii-:SuSõ-2. 02.01.'018-0---- J ~D _. ~ ~21
19 - \OOSAGEMDE CALCIO - 'l'AB. SUS 02-:-0U1.021-0 -- -- UND 48

--- ---- - - __UNO 1_--_ 12120 ;DETERNINACAO DE CAPACIDADE DE F~.9___!2.0 FERRO - TAB. S~_02.02;..01.002-3 _
21 ,DOSAGEMDE CLORETO - TAB. SUS 02.02 . .01.026-0 I UND 121
22 !DOOÃGEMDE FOSFORO - TAB. SUS o2.""õ2:õl.043-Õ -- í UND 361r 23-,,-- :D~A9~M DE LIPASE - TAB. SU~ ~2.02.01.055-4 _ UND í -- ]2:
24 JDOSAGEM.DE ~~ESIO - TAB. SUS 02.. 02.01.056::2__ _ __ l_UND __j -~J

r 25-- iDOSAGEMDE PROTEINAS TOTAIS - TAB. SUs 02.02.01.061-9 J' YND t ~
r- 26 .DOSAGEMDE FROTErNAS T<;?TAtSE FRÃcõiS --mo sus 02.02 ...2!-__:Ü'~2-7 _ _ _, UND L- __ 11i

27 ,DOSAGEMDE FERRITINA - TAB. SUS 02.02.01.038-4 -- .. - --+ UND t --.-~
28 iDOSAGEMDE FERRO SERICO - TAB. SUS 02.02.01.039-2 UND 12'

~.~ _IDOSAGElN BE_: CREATINOFOSFOQUTNASE (CPK) - TAEL SUS 02.02.01~2_-5 __ ~~ ., _ ~ - i--~- -~~_2~
30 IDOSAGEMDE CREATINOFOSF09~NASE _FRAC~ MB - TAB_:_~l!S .92..:Q.2. 91. 033-3_ UND ~ 72
31 [DOSAGEMDÊ DESIDROGENASE LATICA - TAB. SUS 02.02.01.0.36-8 , UND 121
3.2 iCONTAG.fMDE PLAQUETAS - TAB. SUS 02.02.02.002-9 __ ___r-uNô--4 48J
33 'CONTAGEMDE RE'J1ICULOCITOS - 'l'AB. SUS 02.02.02.003-7 12
34 DE'l1ERMINACAODETEMPO DEcOÃGULACAO -=- TAB." SüS~02. 02.007-0 481
35 DETERJ.1INACAODE TEMPO DE TROMBOO--:- TAB. sus 02.02.02.012-6 -1'21- - -
36 DETERNINACAO DE TENPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATlVADA (TTP 48,

TAB. SUS 02.02.02.013-4
37 TDETERMINACAO DE- TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA ('.rAP) 48

,02.02.02.014-2
38
39
40

DOSAGEMDE FIBRINOGENIO - TAB. SUS -02.02.02.029-0
DOSAGEMDE HEMOGLOBINA - TAB. SUS 02.02.02.030.-4

UND
UND
UN"D
UND

UND

UND
UND

TAB. SUS UND

12
60

1201"- .... -
ERTTROGRAMA (ERITROCITOS,
02.02.02.036-3

HEMGGLOBINA, HEMATOCRITO ,)



q
I 41 jHEMATOCRITO - TAB. SUS 02.02.02.037-1 UND W[42-' !HEMOGRAMACOMPLETO - TAB. SUS 02.02.02.038-0

-_.
12~UND

I 43 LEUCOGRAMA - TAB. SUS 02.02.02.039-8 UND 1 ·l[ 44 !PROVA DE RETRACAO DO COAGULO - TAB. SUS 02.02.02.049-5 UND 12

t·45 PROVA DO LACO - TAB. SUS 02.02.02.050-9 UND T 12
46 ITESTE DE AGREGAÇÃO DE PLAQUETAS - TAB. SUS 02 .. 02.02.052-'5 UND 12

· 47 fETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS) - TAB. SUS UND
,

48I
I-- 02.02.02.015-0

~OSAGEM ~A TROPONINA -
.__ .

i.. 48 TAB. SUS 02.02.03.120-9 UND 48
1 49 DETERMINACAO QUANTITATIVA DE PROTErNA C REATIVA - TAB. SUS 02.02 .• 03.008-3 UND ~_._~
~ gERMINACAO DE FATOR REUMATOIDE - TAB. SUS 02.02.03.007-5 UNO 60

UNO "-U(.._lil --?ROVA DO LATEX p/ PESQUISA DO FATOR REUMATOIDE - TflJ3. ,.S11S oz ..0?09.030-2 I
UNO 12· '52 [PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE (WAALER-ROSE) - TflJ3. SUS 02.02.03.101-2

; 53 I~ESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO) - TAB.. SUS 02.02.03.047- UND 601
i

54 TESTE DE VDRL p/ DETECÇÃO DE SIFILIS - TAB. sus 02.02~Tü-0 UND 6011----..
jvDRL P/DETECÇÃO 12155 DE SIFILIS EM GESTANTES - TAB. sus 02.02.03.117-9 UNDf-----.
JDOSAGEM Susj56 DE GONADOTROFINA CORIONIC1\! HUMANA (HCG, BETA HCG) - TAB. UND 120

\ 102.02.06.021-7 I
i 57 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA) - TAB. SUS 02,02.03.030-0 UND

~

· 58 "PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HTLV-1 + HTLV-2 - TAB. SUS '02.02 .. 03.03.1-8 UND
)s'9 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)- TAB. UND I 4
1--. SUS 02.02.03.080-6I 60 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (AAV-IGG) - TAB. UND 24]

SUS 02.02.03.091-1 ==j-_I 61 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEP.A:TITE C (AN'l'I- HCV) - TAB. SUS UNDl '02.02.03.067-9t' 62 PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRjJS DA HEPATITE B (HBSAG) - TAB. UNO 96
1 SUS 02.02.03.097-0

~.

63 PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG) - TAB. SUS UND , 24
'02.02.03.098-9 .~

i 64 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DQ VIRUS DA HEPATITE B UND 24
(ANTI-HBC-IGG) - TAB. SUS 02.02.03.078-4

65 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO ,GENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B UND r 24I. I(ANTI-HBC-IGM) - TAB. SUS 02.02.03.089~0 . + ~
í66 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VI-R-U-S-D-A-H-E-PA-T-IT-E-B....I---uND i 241

(ANTI-HBS) - TAB. SUS 02.02.03.063-6
I 67 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBE) UND -1 2.~4
L___ - TAB. SUS 02.02.03.064-4 -+ +-1_. __
I 68 !P,ESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE D (ANTI-HDV) - TAS. SUS UND I' 24
I !02.02.03.068-7 I I l
l. 69 :==jPESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA - TAB. SUS 02.02.03.076-8 UNO 9~

70 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITC)XOPLASMA - TAB. sus 02.02. 03:_.;..;0:..,:8_7_-...:3 -:-t-I_-:=:::UND 96
71 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA TAB. susj UND 12Ô

I 02.02.03.081-4 ~'!"72'-- PESQU::"I:"';S:":A:"':":"':D"':E:_;:"':AN-T-I-C-O-R-P-O-S---IG-M-.-C-O-N-T-RA-.-O--V-I-R-U-S--D-A--R-U-B-El-O-LA- TAB. SUS UND . "96
~ ~~=b~2~.~02~.0:..:3:..:,...:0...:9~2_-~0 ~ ~~~~~~~~._-----t----

73 'PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS - TAB. SUS 02.02.03.074-1 UND 96'
74 --jPESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS - TAB. SUS 02.02.03.085-7 .....--+-_U_N_D,.".--t
75 IDOSAG~E ANTIGENO PROSTATICO E.SPECIFICO (P3A) -.TAB. SUS 02.02.03.010-5 UND -1
76 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-A (RO) - TAB. SUS 02.02.03.035-0 UND

PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-B (LA) - TAB. sus 02.02.03.036-9 UND
PESQUISA DE ANTICORPOS HETEROFILOS CONTRA O VIRUS EPSTEIN-B.A:RR - TAB. SUS1 UND
02 02 03 073 3!" -

S11sl
...._---

~

'PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS EPSTEIN-B.A:RR - TAB. UND 12
02.02.03.083-0 =O PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS EPSTETN-BARR - TAB. UNO 12

! 02.02.03.094-6

r 81 !PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA VARICELA-HERPES Z:OSTER - TAB. UNI) I 12
SUS 02.02.03.093-8 1

I 82 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA VARI CELA- HERPES ZOSTER - TAB. UND

I
121

SUS 02.02.03.093-8

121r83 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA. O VIRUS HERPES SIMPLES - TAB. SUS UNO

i 02.02.03.084-9 L_
-12184 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES - TAB. SUS UND I02.02 ..03.095-4

L 85 ITESTE FTA-ABS IGG PI DIAGNOSTICO DA SIFILIS - TAB. SUS 02.02.03.112-8 UND --EI86 iTESTE FTA-ABS IGM p/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS - TAB. SUS 02.02.03.113-6 UND

.~~

12'I--..-=..:::j
87 PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CElA) - TAB. SUS 02.02.03.096-2 UNO ---EI88 rESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CElA) - TAB. SUS 02.02:03.096-2 UND 12

~ -
1 ~~i l,...- 121-- DOSAGEM DE EST.ERCOBILINOGENIO FECAL - TAB. SUS 02.02.04.001-1

~
90 DOSAGEM DE GORDURA FECAL - TAB. SUS 02.02.04.002-0

~

~~ 91 IEX.A:MECOPROLOGICÔ FUNCIONAL - TAB. so's ,0_2.02.04. 00'3:-8 12
92 JIDENTI FICAÇ.ÃO DE FRAGMENTOS DE HELMINTOS - TAB. SUS 02.02.04.004-6 susr 7~ lK1j'93 _._

OXIURA)!PESQUISA DE ENTEROBIUS VERMICULARES (OXIURUS - TAB. 2
02.0~.005-4 [

L _. - - It-._-
- -L94 _ .J~UI.SA J?E EOSINOEILOS TAB. SUS 02.02.04.006 2 ~-._ __ ! _ 4 __ ___::gj

í 95 ~UISA DE GORDURA FECAL - TAB. SUS 02.02.04.007-0 -_-_-=-_-_-_-_ ~ UNNDD . 11.221
L...2..§_ ~~QUISA DE LARVAS NAS FEZES - TAS. SUS 02.02.04.008-9 ---=t._
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~:-9'7,='lpESQUISA DE LEUCOCITOS NAS FEZES - TAB.• sUSõ2:õ2:o4-:-i5õ9=7--- ..-------,---:UN=D=-' r '12-'
! 9(3 (PESQUISA DE LEVEDURAS NAS FEZES --:: TAB. sus 02.02.04.010-0 UND ,--- 24~y9 _ lpESQUISA DE OVOS DE SCHISTOSSOMAS (EM FRAGME) - TAB. SUS 02.02.04.011-9 UND= -24
0-,100 PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS - TAB. SUS 0.2.02.04.012-7 I~_j_ 960
'101 PESQUISA DE ROTAVIRUS NAS FEZES - TAB. SUS 02.02.04.013-5 ~ UNO! .__g
tlÓ2 PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES - TAB. SUS 02.02.04.014-3 UND 12
I 103 PESQUISA DE SUBSTANCIAS REDUTORAS NAS FEZES - TAB. SUS 02.02.04.015-1 UND 12
liõ4"""" PESQUISA DE}TRIPSINA NAS FEZES - TAB. SUS 02.02.04.016-0 UND_E
!Tõ5' PESQUISA DE TROFOZOITAS NAS FEZES - TAB. SUS 02.02.040017-8 UND 12
li' 106 ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA - TAB. SUS UND 960
_ 02.02.05.001-7

107 CLEARANCE DE CREATININA - TAB. SUS 02.02.05.00:"::2---=5---------------t---UN-:---D--t---'-----w
108 CLEARANCE DE FOSFATO - TAB. SUS 02.02.05.003-3 UND-+------1--12
109 CLEARANCE DE UREIA - TAB. SUS 02.02.05.00-:-4--c:-1-----------------+-..:UN.;.,~D--+----..:1:.::j2

!-:1:-:1:-:0:----t:C-:0-:-N=T=A~G'::,E:-:Mc-::-DE~AD::-::-:D::-:I:'-S=----:T...;:AB.:.;;;:;.-S.;.U.;.S;:_,..02::--:'-.0:-2~.0:-:5:-:...:0:-:0-:5..:-:..,0.;::_--------·---'- "---+--:U:~N=D:-----rI---·---:1:;-;:2
111 DETERMINACAODE OSMOLALIDADE - TAB. SUS 02 .-:0:-:2::-:.-:0-5:-.-=0-::0-=6--78'--~---·---.- '-uNO- -----~2::l4

~.--~EM DE CITRATO - TAB. SUS 02.0.2.05.008-4 UNO "'---:12
113 DOSAGEMDE MICROALBUMINANA URINA - TAB. SUS 02.02.05.01)9-2 --+---7UN=D:---r----..:1~2

UND
UNO
UND
UND
UND
UND
UND

I UND
i UND

UND
UND
UND
UNO
UND
UNO
UNO

123
1241i25-

r 126! 127
128

133 IANTIBIOGRAMA - TAll. SUS 02.02.08.001-3 120
134 ANTIBIOGRAMA C/ CONCENTRAÇÃOINIBITORIA MINIMA - TAB. SUS 02.02.08.002-1 120

í":1=-3:-5:~---f-CÜLTÜ:RADE BACTERIAS p/ IDENTIFICACAO - TAB. SUS 02.02.08.008-0 -----f---:~:---+----"~
r-"i:'36' IEXAMEMICROBILÓGICO A FRESCO (DIRETO) - TAB. SUS 02.02.~_8_._0_14_,-_5_-_·_ 241
~ HEMocumURA - TAB. SUS 02.02.08.015-3 UND 241
! 138 IDENTIFICAÇÃO AUTOMATIZADADE MICROORGANISMOS - TAB. SUS 02.02.08.016-1 ,~ UND 24

139 CULTURA PARA IDENTIFICACAO DE FUNGOS - TAB. SUS 02.02.08.013-7 I UNO 241
~=-14~0::-:·--+IB:-:A..:C..:T..:E=R-:0-S-:C-:0=P=IA-,~(G..:RAM~..:)~-=-T..:AB~'.~S..:U-S~072..:.~02~.0::-:8:-:.~0=-0:-:7~--:2..:..:~~~~..:..:..:-------'----~~U..:N..:D--t-------~

141 DETERMINACAODIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO - TAB. SUS 02.02.12.002-3 ----l UND j 1t51
L!-~1742:_:----fF..:E..:N..:0..:T-:I~:P;__A-G:...E--M;.;....D~E..:..:S~IS":T';_E"';MA:;_:';:R":H--:::'-'::":'H:"R=-~TAB';_:_:".":S-=U~'S:":"0:-2'-.-:0;':;'2=..":1""2~.-:'0~0-:-3';'-=-1~::...::~._-..;.c::__..:..:_ 1-~UN::D=------ill-----~2i1

L_1~4~,3~_-LIP..:E~S~Q~U_I~S_A_~D~E_..:FA..:T:..0~R~R~H;__(~I..:N..:C~L~U~I~D_..:FRA~C..:O~)~---=T..:AB~.~S~U~S_..:0~2~.~02=--.1..:2_.0_0_8~-~2.__~--=UN~D_.__ ~t=== __..:1~

3.o .OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
3.1.Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiseal, civil,
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer
título, perante seus fornecedores oU:terceiros em razão da execução do objeto contratado.
3.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que apresentarem
alterações, deteriorações, imperfeições ou quaisquer irregulari<iades discrepantes às
exigências do instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados após o recebimento e/ou
pagamento.
3.3.Não transferir a outrem, no t.odo ou em parte, O objeto da contratação, salvo mediante
prévia e expressa autorização do Contratante.
3.4.Manter, dUrante a vigência do contrato ou instrumentos equival.ente,em compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no
respectivo processo Li.cí.tat ó.r í.o, se for o caso, apresentando ao Contratante os documentos:
necess.ários,sempre que s.olicí,tado.
3.5.Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que apresentou a
documentação na fase de habilitação.
3.6.Execut.ar todas as obrigações assumidas com observância a melhor
enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas
correspondentes.

4.0.DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS
4.1.Havendo proposta com valor total manifestamente inexeqüivel nos termos do :Art.
Lei 8.666/93, bem como o respectivo lote incompleto, o mesmo será descon ' e
oçorrência não desclassifica automaticamente a proposta, quando for o CClS ape
correspondente, relaciol'ladoneste anexo.

S.O.MODELO DA PROPOSTA

lote
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5.1. É parte integrante deste Termo de Referência o modelo de proposta de preços
correspondente, podendo o. licitante apresentar a sua proposta no próprio modelo fornecido,
desde que seja devidamente preenchido, conforme faculta o instrumento convocatório - Anexo 01.

6 • O • INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOLOCALDAPRESTAÇÃODOSERVIÇO
Os presentes serviços deverão ser executados em locais, conforme decri to abaixo:
No Laboratório de Análises Clinicas em local próprio ou posto de C0leta Central;
A Contratada, após a assinatura do contrato e emissil.o da ordem de serviços, deverá iniciar de
imediato as coletas e processamento de exames. Além disso., terá o prazo máximo de 60
(sessenta) dias para a instalação. de uma sede no Municipio de Itapüroro.ca, não necessariamente
exclusivo para esse contrato, desde que não prejudique o at.endiment.o ao público, sob sua
responsabrilidade admin_istrativa, dericmi.nado laboratório de análises cl í.nicas e que deverá
estar de acordo com a legislação pertinente da ANVISA,devendo estar legalizada junto à
Prefeitura
Municipal de Itapororoca-PB e também na Vigilância Sani tária Municipal, não podendo ser
instalada ha uma distância maior que 1 Km da Secretaria Municipal de Saúde, para a realização
de exames laboratoriais dos atendimentos e de todas as coletas de materiais biológicos
rel ací.onados acima dos usuários do SUS.
Essa sede deverá ter funcionamenro ininterrupto, no mí.nimo, das 07hOOminàs 17hOOminpara
coleta e atendimento, de segunda a sexta.
A exigência de uma sede de análises c l.í nicas dentro do municipio se faz justificada em razão
do tipo de material com o qual se trabalha. Materiais biológicos sofrem alterações com
variação de temperaturas e a movimentação incorreta (agitações desnecessárias) promovem a
quebra do produto base em determinados tipos de amqstràs que as inviabilizam.
A CONTRATADA,após a assinatura do cüntrato, deverá manter o nÚIllero de funcionários
necessários à consecusão do obj eto contratado, devidamente registrados em nome da empresa,
para realizar o .atendimento e coleta dos exames labor.atoriais dos pacientes do Pronto
Atendiment;c Mnicipal e nos locais descentralizados estabelecidos pelo Departamento de Saúde"

o e processamento dos materiais biológicos coletados; bem como os funcionários
serviços administrativos e de limpeza.

TARCISIOF



ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO 01 AO TERMO DE REFERÊNCIA - PROPOSTA

PREGÃO PRESENCIAL N° 00029/2020

PROPOSTA

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 00029/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PÀRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS,
REALIZANDO PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLÍNICA, EM NÍVEL LABORATORIAL, DE MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA E TABELA SUS.

PROPONENTE:

Prezados Senhores,

Nos termos da licitação em epigrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

1 - -Cm·11.'RATAC1'ClDE Er-rPRESA ~SPECTALIZADA PI.IY-APP.ESTAÇAo DE SERVIÇÕS DEi A'iÁLlSES CLÍNiéAS, - REALIZA.NDo!
i?ROCEDTMENTOSDE Pll.TOLOGIA CL,INICA, EM NIVEL L1'tBORATORI1'.L, DE MEDIF. E Al,Tf\_ COMPLEXIDADE, NESTE MUNICíPIO,
CONFORl'1E ESPECIFICl'.ÇÕES DO TERl'10 DE REFERÊNCLI\ E 'I'llJ3ELA sus , INCLUnmO EQUIPAMENTOS, MÓVEIS, iJTENSÍLIOS,
INSU't'lOS, KIT 'S DE DOSAGENS E EQUIPE TÉCNICA DE PROFISSION.l\.I3 (BIOQuíMICO, TÉCNICO EM L..~ORATÓR10 DE

IN~LISES CLINICAS, DIGIT.n.nOR). A DEMANDAt'1ENSAL ESTlt-'lADA ESTA CONSTANTE NO TERMO D.E REFEEECI
CODlGO I .--- DIS~IMrNAÇAO __ _ r UNIDADE >Q~~ i?:"õNITÁRIo 1- P. TOTAL
1 !DOSAGEMDE ACIDO URICO - TAB. SUS 02.02.01. 012-0 j_ ~_D_ _ 1~ _ _ J._ _

DOSAGEM.DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES - TAB. SUSI UND 60, I
02.02.01.020-1 -4- I
1DOSAG-EMpE·"CREAT'INI'NA'=TÃE. sus tO~~.Oi:031-7 _~_. __üN~ _360j-n----.-·-=·f __ - -I
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA - TAB. SUl UND j 60
b_2.02,Ol.042-2 ~ ......;- _ __ --.,t_____----.l.-_~ __ ____j

IDOSAGEMDE GLICOSE- TAB. SU~02.02.01.047-3_· __ _J__ UND 1440! 1 _
DOSAGEMDE POTASSIO - TAB. SUS 02.02.01.060-0 UND 481 --i

,7 _. ~SAGEM DE SODIO - TAB. SUS OZ:02.''o'1.Õ63-5.- --- UND . '30408! I~---- i
I 8 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETIC UND I

I !(TGO) - TAB. sua 02.02.01.064-3 I I

~ DQSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÃMICO-PIRUVICA(TGP)T· UNO 300,' -1 --_-I
i'!'AB. ~US ~. 02. 01~5-1 __ __ l
DOSAGEMDE UREIA - TAB. SUS 02.. 02.01. 069-4 . UND -360l l J

-'11- - tDOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA)- TABT UND 721
,SUS 02.02.01.046-5

~ 12 _JOSAGEMDE TR::~IDEO~_- \rAB. SUS 02.02~01.067-:r. U~~ ~ 9;_. --_.~ _==_-=._
13 tDOSAGEMDE COLEST.EROL.RDL - TAB. SUS 02.02.01.027-j UND 9601 I

~ I'14 - - DOSAGEM'DE COLESTEROLLDi- _:--TÃB. SUS 02.02.01.028-1 -tmD-~ '- ----960)--~ --

;~ÕSAGEM m':;-COLES-TEROL- -ToTAL--- - -TAB--:---susl' UND 960
102.02.01.029-5
]DF!.ETERMINACAO-DE CuRVA GiICEMiéA (2- WSÃáENS) I UND
TAB. SUS 02.02.01.004-0 l_
lDETERMINACAO DE CURVA 'GLICEt-1ICA - cLASslCÃ. -(Sr UND -
DOSAGENS) - TAB. SUS 02.02.01.007-4

118 - DOSAGEMDE AMILAS.E - TAB. SUS 02. 02.Õ1-.ôls-0 --r UND
f 19 ~ -DõSÃGEM-iiÊ; CALCIO - TAB. SUS õ2 ..02.01.021-0_-_-=- r UND--

;DETERMINACAO DE CAPACIDADE DE FlXACAO DO FERRO -\ UND
ITAB. SUS 02.02.01.002-3- -- -- - .--- -DOSAGEMDE CLORETO - TAB. SUS 02.02.01. 026-0
DOSAGEM DE FOsiõRO - TAB.SuS-02 '-02.01. 043-0
.DOSAGEMDE LIPASE - TAB. SUS02.02.01.055-4
DOSAGEMDE MAGNESIO - TAB,. SUa 02.02.01.056-2

4
3

5
6

10

I
_ ___j

I
---- l

16

17 ----~:- ... 'I-~~-·~~
- 48- - - -1

12'20

21
22

UNO
UNI)

23

TAB. 12

UND
24
25 DOSAGEM DE

02.02.01.061-9
PROTEINAS TOTAIS SUS

UND
UND

12

26 DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES - TAB. SUS,
02.02.01.062-7
DOSAGEMDE !ERRITIUA - TAB. SUS l2_2.o~._01.; 03S-4 UND
;DOSAGEMDE FERRO SERICO - __!__A~:~s O?_:_O2.; 01_. 23_9~2 -v-r- UND
'DOsAGEM DE t;REATINOFO~FOQUI~E _ (CPK) - TAB. SUS UNO

.-
UND 12

27
28

I 29

12
12
72



1"-----;::-7-::-:::-::-:--::-::~~------- ------ ------ ----------,.---------.,---'--02.02.01.032-5 I I
t30- 1----+--!DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB - TAB. UND

~US 02.02.01.033-3 I

r---'3'"'1---1!DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA _:.··-TAB--.--S-U-SF-I--UN--D--+----··-l-,-2+------l----··-

.102.02.01.036-8r-~---r----- . --------~~-----r--------_;
32 'CON'rAGEMDE PLAQUETAS - TAB. SUS 02 .•02 ~3_.:._~~,9--1" UND ~,8

11--:3:-::3~--·l7t-O-N-TA-GE-MDE RETICULOCITOS - TAB. SUS 02.02.02~ UNtl 1--- 12,-----·-~·_----
7

34 SUSDETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO - TAB.
~:-.:- __ +02::_:.02.02.007-0 I
~

3-5~--+D._E-T-E-RM--I~N-A_CA-O---D-E-__TE:-:M~P~O~:-:D~E~=TR~O:_:MB~I~N:_:A~:_:-~-T-AB__.~=SU-S~--~-~r_----~~------r----------~._ Q2.02.02.012-6
36 DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAI

, lA_TIVADA (TTP ATIVADA) - TAB. SUS 02.02.02.013-4rn--lDETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PR""'O":;T=R-OMB-'="r:-:N-=A+
~ (TAP) - TAB. SUS 02.02.02.014-2

72

41

SUS

---~-----+---_._----
HEMATOCRITO - TAB. SUS 02.02.02.037-1
~EMOGRAMACOMPLETO - TAB. SUS 02.02.02.038-0
LEUCOGRAMA- TAB. SUS 02.02.02.039-8

44 PROVA DE RETRACAO DO COAGULQ - TAB.
02.02.02.049-5

45 PROVA DO LACO - TAB. SUS 02.02.02.050-9
46 TESTE DE AGREGAÇÃO DE PLAQUETAS - TAB. SUS

02.02.02.052-5
47 DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO

(VHS) - TAB,. SUS 02.02.02.015-0 I
48 DOSAGEMDA TROPONINA - TAB. SUS 02.02.03.120-9

'4"9--~IE-D~E':'T:";E';_RM::',:";IN-'A:":C':'A"';O:":';:":Q:":U:":AN:':":':T':'I:":T:"'A-T-I::'V:":A=-D"';E::":":P:"R"';,O:":T:":E:":I:'::N:":A"':"::C":'::R=-EA~T;:_I-V-A---!--::':":'::"_

I 'TAB. SUS 02.02.03.008-3'-:,...,..----F:.::::..;_;;:..:..::.....:.::..:....:..::...;..;:.;:...;..;;;_:..:._;:_----------------+----1i-------+-------+- ...----ií 50 DETERMINACAO DE FATOR REUMATOIDE
t 02.02.03.007-5

TAB. SUS

--------t------If--- ..·-..----I

!' 51 PROVA DO LATEX pi PESQUISA DO FATOR REUMATOIDE -
~ TAB. SUS 02.02.09.030-2

I 52 PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE (WAALER-ROSE) - TAB.
SUS, 02.02.03.101-2

I 66

L.
I 67

TAB. SUS

SUSI

65



ª '1~i-7'-:2---''-P-ESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS '~1 UND '36 i --- ?l[ ,
, UBEOLA - TAB. sus 02.02.03.092-0 I •
:?·3~---tW-E-S-Q-U-I-S-A-D-E-.-AN-T-I-C-OR-PO-S--I-G-G-AN';;;_T":'I-C-I-T-O-ME-GAL-O-V-I-R-U-'S---I-,--UND---4 , 9.. -----r. . ,
I- +T_AB_._S-'U_S02.02. 03.074 -1 .------;-------1 I

74 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGÃiOVIRUS -' UND 961 ---<I
TAB. SUS 02.02.03.085-7 !-l-----:-:::-:::----tl---·J·75 DOSAGEMOE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA) UND 1~'O'I TAB. SUS 02.02.03.010-5 . "

jr~7~6~----~P~E~S-Q~U":'I":'.S":'A~D~E~AN~T~I~C~O~R~~":'O":'S-AN-T-I---S-S---A-(-R-O-)---T-AB-.-S-U-S4----UNB·-~"·-----121------~-------~!

i 02.02.03.035-0 ' I -I>--:::-::-----+::-::-::-:--=,:-:...::....:...:..:--=-:. ------~---___4- --4-----l-----+--- ..
( 77 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-B (LA) - TAB. SUS UND f 12 I I
II 78 '~pOE2S··QOU2I·SOA3.0D3E6-AN9TI-C-O·-R-P-O-S--·--------------------·~-~~--+--------~-------4-------~

HETEROFILOS CONTRA O VIRUS UND 12
i ~PSTE!N-BARR - TAB. SUS 02.02.03~.0~7~3~-..:.3~ 4_---t 79 IPESQUISA DE ANTICõRP"oSrGG'CONTRA O VIRUS EPSTELN- UND 1--.

BARR - TAR. SUS 02.02.03.083-0h'o' {PESQUISA DE ANTICORPOS IGM Ç-O..;;N-T-RA--O-V-I-R-U-S-E-P-S-T-E-I-N--l---UN-D----+-----1-2-I>----- ---1--- .,----.-

I'....81 BARR - :r'_AB_._S_U_S_0_2_._0_2:_.o_3_._0~-6 . --.-I- ..--,-----+------f.--- ..- ..----
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA UND 12

1
·__ 8__..2---~f~AR...::..;;ICELA-HERPES ZOSTER - TAB. SUS 02.02.03.093-8

PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA UND ----1-2f---·~ ------~
l VARICELA-HERPES ZOSTER - TAB. SUS 02.02.03.093-8_--- ----- ,- -_ .._-+-_._--+-----+---_._~
,
t 83 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS HERPES UND 12
I SIMPLES - TAB. SUS 02.02.03.084-9
r.....,8:-4:----t:IP~E~S;;;;,QÚISADE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS HERPES

SIMPLES - TAB. SUS 02.02.03.095-4

12

85 UND 12

UND

TESTE FTA-ABS IGG PI DIAGNOSTICO DA SIFILIS - TAB.

~:~---_*-SU:_S~0~2.02.03.112~-..:.8--.~ __ -------- --I------4_------+--------~~-------4
86 TESTE FTA-ABS IGM pi DIAGNOSTICO DA SIFILIS - TAB. UND 12

~O:::~~2.~: .1~;,'oÊNO CARnNOEMBRW,"UUO·ICEA) l_-:DI~:~U~~~:~~::~~;.~~~~:CARCINOEMBR_I_O_N._AR_.._I.._O__ (_C_EA_l,_-+I__ UN.__-D_-_--+!---_~·~~~.~~~1~2:~~~~~~~~~~-+-+11-__ --.---

DOSAGEM DE ESTERCOBILINOGENIO FECAL - TAB. SUS! UND 12 ..-.----
02.02.04.001-1

~9~0------I~D..:.O~SA~G~.E~M~D~E~G~O..:.R~D-U-RA----FEC-AL------T-AB--.--S-U-S--02--.0-2~.0~4~_-0~0~2---~0~---UN--D---~----..-----12 -------- .----------~
91 EXAME COPROLOGICO FUNCIONAL - TAB. SUS UND -.----..:.::::::jt-------+---------l

12

PESQUISA DE LARVAS NAS FEZES - TAS•
02.02.04.008-9 !

r-9-7--·---4P~E~S~Q~U~I~S~A~..;;D..:.E~-L~E-U-C-O-C-I-TO-S---N-A-S---F-E-Z-E-S------T-AB--.--S-U-S~--UN--D---+I.--------l~2+----------+----------~

02 ..02.04.009-7 .. j'
~

. 98 PESQUISA DE LEVEDURAS NAS FEZES - TAB. SUS UND 24 I!
~--.-~0~2~.O~2~.~ü~4~.~0~1~0--0~__ -- __ ~-:- __ -------~----.------I-------~ . . _

i-99 PESQUISA OE OVOS DE SCHISTOSSOMAS (EM FRAGMEl UND 24 1
\ TAB. SUS 02.02.04.011-9 i
f 100 PESQUISA. DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS - TAB. SUS UND 960 ~I 02.02.04.012-7 I

l
i -:11,,-°0.,..12~_-fl?~E:.:S:..::Q:;:U:.:I~S~A..:.::..::;D::.E_:::_-R...,O-:T-A:-V-I-R-U-S--="':'N_AS-::'-:--_F_E-:Z_E,,-S:-:-_- TAB:--::-._-::s::u-:::Si--:-:UN......

D
__+ -:1-::2+- +- . ..02.02.04.013-5 _

PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES - TAB. SUS UND 12
02.02.04.014-3

96 SUS UND 12

j
l 103 PESQUISA DE SUBSTANCIAS REDUTORASNAS FEZES - TAB. UND 12

~1~~----f!S~U~S~0~2:..::.~0.::;2~.~0:..::4~.~0~15~-~1~......~--~--_=:__: __ ----~~--~~i-_::~--r-----.----+--------~----------~II
1 104 IPESQUISA DE TRIl'SINA NAS FEZES - TAB. SUS UND I 12
~~~--~,~0~2-.0~2~.~0..:.4~.~0~1~6--~0:-:-~~~~~---------------------+----- __ ~ -+ ~--------~

105 !PESQUISA DE TROFOZOITAS NAS FEZ.ES - TAS. SUS UND 121
102.02.040017-8
ANAL,ISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E UND 960f I
SEDIMENTODA URINA - TAB. SUS 02.02.05.001-7 j •
CLEARANCEDE CREATININA - TAB.• SUS 02.02.05.002- ..:;5.......,I-...:::.UND~·_-i- ..::6::::0~ ,j... _

CLEARANCEDE FOSFATO - TAB. SUS 02.02.05.00'3-3 UND 121 . _j
109 CLEARANCEDE UREIA - TAB.. SUS 02.02.05.004-1 UND 121 ---j __.__J
110 CONTAGEMDE ADDIS - TAB. SUS 02.02.05.005-0 UND 12! -l I

11-11---+=D:..:E:.:.T:..:E·::RM=I:.:N..:.A::.CA::.O..:..:::..::.;:.:D~E--....:.:.O=S~M-O..:.LAL.:..=.I-D..:.AD=-.':"E'::'::":"':":-~:"':"":":'TAB"':"'-.-------,----:':::..:.;:_--I----- -241----1,- - ---'1
I 02.02.05.006-8 'SUr=Si UND

i 111123 DOSAGEMDE CITRATO - TAB. SUS 02.02.05.009-4 SUS1 UNUNDD9---------El122-1- ~- _~ =_..J1
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA - TAB.

I ,02.02.05 ::...::0:,.::0:.::9_-::..2---:-:-:--:-:-:--:-:-~--:-c:--:..-:--=~----i---:::~-t--- --, .~
114 IDOSAGEMDE OXALATO- TAB. SUS 02.02.05.010-6 I. UND! 12,

! lloi ~DOSAGEMDE pROTEINAS (URINA DE 24 HORASl - TAB., UND 121
_ ,SUS 02.02.05.011-4 __ _j_ _

107'
108

! 106



---
WSj-UND -

l ll6 EXAME QUALITATIVO'DE CALCULOS URINÁRIGS - TAB. 12 ,
j 02.02.05.013-0 ---l

ll7 PRO'VADE DILUIçJ\.G(URINA) - TAB. SUS oz.02.05.032-1 UND 12. I

7
ll8 DGSAGEM DE TESTGSTERGNA - TAB. SUS 02.02.06.034-9 UND 24
ll9 DGSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE - TAB. SUSI UND 12

02.02.06.035-7
120 DOSAGEM DE HGRMGNIG FGLICULG-ESTIMULANTE (FSH) - UND 60

I TAB. SUS 02.02.06.023-3

f121 DGSAGEM DE HORMGNIG LUTEINIZANTE (LH) - TAB. SUS! UNO
1

60

I-~- 02·e2.06.024-1 i -
DGSAGEM DE ESTRADIOL - TAB. SUS 02.02.06.016-0 UND 60

l123 _
..

DOSAGEM DE PRGLACTINA - TAB. SUS 0'2.02.06.030-6 UND 60

R24 ~SAGEM DE PRGGESTERONA - TAB. SUS '02.02.06.029-2 I UND '60.
125 DGSAGEM DE HGRMGNIO TIREGElSTIMULANTE (TSH) - TAB.I UND 1201

i sus 02.02.06.025-0 .
r 126 ~OSAGEM DE TRIIODOTIRGNINA (T3.) - TAB. SUS UND 120
I 102.02.06.039-0 '---127 DOSAGEM DE TIROXINA (T4) - TAB. SUS 02.02.06.037-3 'UND 60

1
iDOSAGEM

_- _.
128 DE TIRGXINA LIVRE (T4 LIVRE) - TAB. SUS UND 120

02.02.06.038-1

!t 129 DGSAGEM DE TIREGGLGBULINA - TAB. SUS 02.02.06.036- UND 12
5

130 DGSAGEM DE DEHIDRGEPIANDRGSTERONA (DHEA) - TAB. UND 12
SUS 02.02.06.014-4 (

131 [l:>_GSAGEMDE CGRTISGL - TAB. SUS 02.02.06.013-6 UND 24
132 IDGSAGEMDE INSULINA - TAB. SUS 02.02.06.026-8 UND 12

t
133 [P,NTIBIÓGRAMA- TAB. SUS 02.02.08.001-3

MrtUMA -[

UND 120 _._._
134 ~TIBIOGRAMA. CI CONCENTRAÇJ\.GINIBITGRIA UND 120--1TAB. SUS 02.02.08.002-1 ,,-! 135 CULTURA DE BACTERIAS PI IOENTIFICACAO - TAB. SUS! UNO 120

02.02.08.008-0 I
I 136 EXAME MICRGEILÓGICG FRESCO' (DIRETO) SUS_L 24 -'--- -_.._--~

A - TAB.
02.02.08.014-5

137 HEMOCULTURA - TAB:.SUS 02.02.08.015-3 I UND 24 --
138 IDENTIFICAÇAo AUTOMATIZADA DE MICRGORGANISMGS - UNO 24

TAB. SUS 02.02.08.016-1 !
~ CULTURA PARA IDENTIFICACAO SUSI

---I
DE FUNGOS - TAB. UND 24

02.02.08.013-7
BACTEROSCOPIA (GRAM) ~ TAB. SUS 02.02.08.007-2

TAB·I
UNO I 24

I '141--"- DETERMn~ACAG OÍRETA E REVERSA DE GRUPO'ABO - UND
1

120
f----.__ . lsus 02.02.12.002-3
I l42 JENOTIPAGEM DE SISTEMA RH - HR - TAB. Susl UND

I
24

I 02.02.12.003-1f"l4'3--' ~PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO) - UND 120
I 02.02.12.008-2

TAB. SUSI I '-'

VALOR TOTAL DA PROPOSTA - R$

P~ZO - Item 5.0:

PAGAMENTO - Item 18.0:

VALIDADE DA PROPOSTA - Item 8. O:

/ de. de _

Responsável

CNPJ



FOLHA01/02

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO II - PREGÃO PRESENCIAL N° 00029/2020

MODELOSDEDECLARAÇÕES

REF.: PREGÃOPRESENCIALN° 00029/2020
FUNDOMUNICIPALDE SAÚDEDE ITAPOROROCA

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLARAÇÃOde cumprimento do disposto no Art. 7°, Inciso XXXIII, da CF - Art. 27, Inciso
V, da Lei 8.666/93.

O proponente acima qualificado, sob peNas da Lei e em acatamento ao disposto no Art. 7° inciso
XXXIII da Constituição Federal, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, decLar a não possuir em
seu quadro de pessoal, funcionários menores de dezoito anos em trabalho ncturno-, insalubre ou
perigoso e nem menores de de zessei s anos, em qualquer trabalho; podendo existir menores de
quatorze anos na condição de aprendiz na forma da legislação vigente.

2.0 - DECLARAÇÃOde superveniência de fato impeditivo no que diz respeito a participação na
lici tação.

Conforme exigência contida na Lei 8.666/93, Art. 32, §2°, o proponente acima qualificado,
declara não haver, até a presente data, fato impeditivo no que diz respeito à
hab iLi.tação/participação na presente licitação, não se encontrando em concordata ou estado
falimentar, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores. Ressalta,
ainda, não estar sofrendo penalidade de declaração de .idorieidade no âmbito da administração
Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, arcando civil e criminalmente pela
presente afirmação.

3.0 - DECLARAÇÃOde submeter-se a todas as cláusulas e condições do correspondente instrumento
convocatório.

o proponente acima qual ificado declara ter conhecimento e aceitar todas as cláusulas do
respectivo instrUmento convocatório e submeter-se as condições nele estipuladas.

Local e Data.

NOME/ASSINATURA/CARGO
Representante legal do proponente.

OBSERVAÇÃO:
AS DECLARAÇÕESDEVERÃOSER ELABORADASEMPAPELTIMBRADODOLICITANTE, QUANDOFORO C SOo



FOLHA 02/02
REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 00029/2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA jOD
I?ROP0NENTE:
CNI?J:

11.0 - DECLARAÇÃO de elaboração independente de proposta.

(identificação completa do representante do licitante), como representante devidamente
constituido de (identificação completa do licitante ou do consórcio), doravante denominado
(licitante/consórcio), para fins do disposto no item 7.5.1. do Edital do Pregão Presencial n°
00029/20.20,declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro,
que:

a) a proposta apresentada para participar do Pregão Presencial n° 00029/2020 foi
maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo
direta o indiretamente, informado, discutido ou recebido. de qualquer outro
po.tencial ou de fato do. Pregão Presencial n" 00029/2020, por qualquer meio ou
pessoa;

elaborada de
ou em parte,
participante
por qualquer

b) a, intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Presencial n?
00029/2020 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial
ou de fato do Pregão Presencial nO 00029/2020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) que não tent.ou,por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer
outro participante potencial ou de fato do pregào Presencial nO 00029/2020 quanto a participar
ou não da referida licitação;

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão.Presencial n? 00029/2020
não será, no todo ou em parte, direta ou ihdiretamente, comunicado ou discuti.docom qualquer
outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial n° 00029/2020 antes da
adjudicação do objeto da referida licitação;

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participação.do Pregão Presencial nO 00029/2020
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer
inte.granteda Fundo Municipal de Saúde de Itapororoc::aantes'da abertura oficial das propostas;
e

f) que est.á plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos
poderes e informações para firmá-la.

Local e Data.

NOME/ASSINATIRA/CARGO
Representante legal do proponefite

OBSERVAÇÃO:
AS DECLARAÇÕES DEVERÃO SER ELABORADAS EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, QUANDO FOR O CASQ.



ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO III - PREGÃO PRESENCIAL N° 00029/2020

MODELOSDA DECLARAÇÃODE REGULARIDADE - HABILITAÇÃO

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 00029/202.0
FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA

PROPONENTE
CNPJ

1.O - DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE para habil i tação previ s to no Art.
10.520/02.

Inciso VII, da Lei

O proponente acima qualificado, declara, ern conformidade com o disposto no Art. 4°, Inciso
VII, da Lei 10.520/02, que está apto a cumprir plenamente todos os requisitos de habilitação
exigidos no respectivo instrumento convocatório que rege o certame acima indicado.

Local e Data.

NOME/ASSINATURA/CARGO
Representante legal do proponente.

OBSERVAÇÃO:
A DECLARAÇÂODEVERÁ SER ELABORADAEM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, QUANDOFOR O CASO.



ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO IV - PREGÃO PRESENCIAL N° 00029/2020

J()~

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N°: ..../...-CPL

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
ITAPOROROCA E , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME DISCRIMINADO
NESTE INSTRUMENTO NA fORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado Fundo Municipal de Saúde de
Itapororoca RUa Frei Da.mião de Bozzano, 07 Centro Itapororoca PB, CNPJ nO
12.099.621/0001-53, neste ato representado pelo Secretário e Gestor do Fundo Munic de Saúde de
Itapororoca Ronaldo Mascena de Oliveira, Brasileira, Casado, Geografo, residente e domiciliado
na Rua projetada, 6 - Quadra J, Lote 6 - Ló t . Morada Nóbre Itapororoca - PB, CPF n?
056.753.394-85, Carteira de Identidade nO 2213955 SSP/DF, doravante simplesmente CONTRATANTE,
e do outro lado - . - - , CNPJ n? , neste
ato representado por residente e domiciliado na , ......... . .
......... ..., CPF n° , Carteira de Identidade n? , doravante simplesmente
CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá
pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO:
Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Presencial nO 00029/2020, processada nos
termos da Lei Federal nO 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal n°
8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar n? 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto
Municipal n? 028/2005, de 30 de Dezembro de 2005; e legislação pertinente, corisideradas as
alterações posteriores das referidas normas.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:
O presente contrato tem por obj eto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS, REALIZANDO PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLÍNICA, EM NÍVEL
LABORATORIAL, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO
DE REFERfNCIA E TABELA SUS.

Os serviços deverão ser prestados de acordo com as condições expressas neste instrumento,
proposta apresentada, Pregão Presencial n° 00029/2020 e instruções do Contratante, documentos
esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ ... (...).

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO:
Os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para os casos previstos no Art.
65, §§ 5° e 6°, da Lei 8.666/93.
Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação
que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. '65, Inciso II, Alínea d, da Lei
8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do Contratado.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
Recursos Próprios do Município de Itapororoca:
12.120 Fundo Municipal de Saude de Itapororoca
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS:
O prazo máximo para a execução do objeto ora contratado, conforme suas caracte íst' a e que
admite prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo ind'ca será
considerado a partir da assinatura do Contrato:

Início: Imediato
Conclusão: 12 (doze) meses

O prazo de vigência do presente contrato será determinado: 12 (doze) meses, considerado da
data de sua assinatura.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:
O pagamento será efetuado na Tesouraria do Contratante, mediante processo regular,
maneira: Para ocorrer no prazo de até trinta dias, contados do período de adimpleme



A vigência deste Lnst.rument;o poderá ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos, mediante
acordo entre as partes, conf'orme o disposto no Art. 57, da Lei 8.66,6/93, observadas as:::::í:::::: :oD::j::I:::::t::o~ONTRATANTE: J03
a - Efetuar O pagamento relativo a prestação dos serviços efe,tivamente realizados, de aoordo
comas respectivas cláusulas do pre'Sente contrato;
}) - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel prestação dos serviços
contrÇltadós;
C - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos
serv.i ços , exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não ex.imeo Contratado de suas
responsabilidades contratuais e Leqa.i.s.
d - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos termos da
norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscal i zar a sua execução , respectivamente,
Jjlermitida a contratação de terceiros pàra assistência e subsídio de informações pertinentes a
essas atribuições.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:
a Executar devidamente os serviços descritos na Cláusula correspondente do presente
contrato, dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelec.idos para o ramo de atividade
relacionada ao obj eto contratual, com observância aos prazos est í pul ados r
b - Responsabilizar-se por todos os ânus e obr i.q.ações concernentes à legislação fiscal, civil,
t r í but.ár ia e trabalhista, bem cornopor todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer
título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
c - Mantelr preposto capacitado e idóneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do
contrato, que o represente .í.nt.eqr aIment;e em todos os seus atos r
d Permi.tir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e
esclarecimentos solicitados;
e Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros,
decorrentes de sua cul pa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamentopelo órgão interes.s?do;
f - Não ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objeto deste Ins.trument.o,
sem o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante.;
g - Manter, durante a vigênc.ia do contrato, em compatibilidade com as obrLqações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório,
apresentando ao Contrat.ante os document.osnecessários, sempre que solic.i tado;

CLÁUSULA DÉCI,MA- DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRA'l'O:
Est.e contrato poderá ser alterado, unilateralmente pela Contratante ou por acordo entre as
partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direi to, conforme o
disposto nos Artigos 77, 78 e, 79 da Lei 8.666/93.
O Contratado fica obrigado a ace i tar nas mesmas condições contr at.uais , os acr é scí.mos ou
supressões que se fizerem neoessários, até 25% (vinte e cinoo por cento) do valor inicial
atuali zado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:
A recusa inj ust.a em deixar de cumprir as obrigaçôes assumidas e preceitos legais, sujei tará o
Contratado, garantida a prévia defesa, às, seguintes penalidades previstas 'nos Arts . 86 é 87 da
Lei 8.666/93.: a - advertência; b - multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento)
aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do
objeto ora contratado; c multa de' 10% (dez por cent.o) sobre o val or contratado pela
inexecução total ou parcial do contrato; d simul taneamente, qualquer das penalidades
cabíveis fundamentadas na Lei 8.66.6/93 e na Lei 10'.520/0-2.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de
Marnanguape.

E, p.or es tarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02 (duas) vias, o qual vai
assinado pela,s partes e por duas testeml)nhas.

PELOCONTRATADO

Itapororoca - PB,

PELOCONTRATANTE



ESTADO DA PARAIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA

AVISO DE LlCITAÇAo
PREGÃO PRESENCIAL N° 00029/2020

Torna público que far~ realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada
na Rua Frei Damião de Bozzano, 007 - Centro - Itapororoca - PB, às 09:00 horas do dia
13 de Agosto de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço,
para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE
SERViÇOS DE ANALISES CLfNICAS, REALIZANDO PROCEDIMENTOS DE
PATOLOGIA CLíNICA, EM NíVEL LABORATORIAL, DE MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE, NESTE MUNiCípIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO
DE REFER~NCIA E TABELA SUS. Recursos: previstos no orçamento vigente.
Fundamento legal: Lei Federal nO 10.520/02 e Decreto Municipal nO. 028/2005.
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço
supracitado. Telefone: (83) 32941112. E-mail: pmilicitacao2013@hotmaiLcom. Edital:
www.itapororoca.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. ltapororoca - PB, 30 de Julho de 2020

TARCISIO FRANÇA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

PUBLICAR:

O - Diário Oficial do Estado - 31.07.20
O - Quadro de Divulgação do Órgão Realizador do Certame - ·31.07.20
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João Pessoa· Sexta-feira, 31 de Julho de 2020 'II-

PRR'FElTURA MUNICIPAL DE RRMimo

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENClALN" 0003212020

o Pregoeiro. Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial n' 00032/2020, em virtude do feriado
do dia. 05, paru o dia 07 de Agosto de 2020 às 09:00. heras, no mesmo local inicialmente divulgado:
Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remfgic - Ps. Intormações: 110 horário das 08:00
as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. telefone: (083) 33641631. E-mail: UCITACOES
REl\UG10@GMAlL..COM.

Remigio - PB, 30 de Julho de 2U20
ALEX.4.NDRE GONÇALVES DIAS

Pregoei." OfidaJ

Prefeitura Municipal
de Guarablra

PRRFEITURA MUNICIPAL DE,GUARABIR"
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABlRilPb

RATIFICo\Ç.ÁO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA N" DPOO04212U20

rmos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e obser ..
o parecer da Assessoria Jurídica, referenteaDispeasa de Licitaçãc n" DP0004212020, que objetiva:

AQUISIÇÕES DE INVERMECTJNA. CONFOR.ME PROPOSTA, PARA USO DA SECRETARL4.
MUNICIPAL DE SAÚDE EM COMBATE AO COVID-19; RAllFICO o correspondonte procedimento
e ADJUDICO o seu objcto a: f~AGUEDES COM DEPROD F.4RMACMED E HOSP LIDA- RS
2 600,00 - DOIS MlLE SEISCE.~TOS REAIS.

Guarabira - ps, 29 de julho de 2020.
FERNANDA MACEDO DE CASTRO

G""tu...

PREFElTlJRA MllNlCIPAL DE GUARAlIlR4.

HOl\fOLOGAÇAo
PREGÃO PRESENCIAL N' 00063/21)20

Nos termos do relatório tina! apre!ientado pelo Pregoeuo Oficial c observado parecer da Assessoria Juridica,
referente ao Pregão Presencial n" 0006312020, que objetiva: Aquisição por compra de 01 (wn) Veículo
novo, tipo Caminhão 4x:2, sem carroceria, (em condições para instalação de um compactador de lixo
com capacidade para 15 m3), de primeiro uso, Zero km, de fabricação nacional, ano e modelo mínimo
2020/2020, movido a diesel. para melhor atendimento da coleta de lixo do Município de Guarabira;
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MAIS TRUCK COMÉCIQ DE
CAMINHÕES LIDA- R$24O.0oo.00.

Guarabira - PB, 30 de Julho de 2020
MARCUS DIOGO DE LIMA

PI'1,felt..

PREFEITURA r\nTNICIPAL DE GUARABIRA

HOMOLOGAÇÃO
I'REGAO PRESENCIAL N" 00061/2020

, tennos' do relatório tinal apresentado polo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria
'cu, lderente ao Pregão Presencial n' 00061/2020, que objóliva: Locação de caminhão munck
servi 90S de troca de lãmpadru; em diversas vias do município: HOMOLOGO o con'espondentc

I'roccdimc"llto licíMório em favor de: ALMIR FABRicIO ALVES MEl - RS 23.000,00. Fica o licitante
convocado pua assinatu.ra do contrato nos te.mlOSdo instrumento convocatório.

Ouat-abira - PB, 27 de Julho de 2020
MARCUS DIOGO DE UMA

p",reito

PREFEITURA MUNICIPAL DE G(IARABIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SA(10E DE Gl'ARABIR"

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIALN" 0006012020

Nos ttamos do l'el.:Itório final apri::sentado pelo PregOt:ü'o Oficial r;: observado parecer da Assessoria
lwidica.. referente ao Pregão Presencial nO,0006012020,·que objc:tiva: Aqui&içõe~parceladas de colmos
diversos para melhor atender as nec.;ssidadt:s da população carente. do ruunicipio~RO~10LOOO o cor
respondente procedimento lícitatório em favor de: DR(X1ARV\DROGA\1STALIDA- R$ 218.410,00:
NELFARMACOMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS - RS 20.256,24. Ficam o.licitantes convocados
para assinatura do conu:atonos tenDas do mstl'wnento C(Jovocatório.

Guarabira - PB, 29 U. Julho de 2020
FERN_4.NDA MACEDO DE CASTRO

Gestora

PREFETI'tlRo\ MtTNICIPAL DE GtTARABlR4
FUNDO MUNICIPAL DE SA(TOE DE GUARABlR.\lPB

EXTR\TO DE CONTR"TO
ORlETO: AQUISIÇÕES DElNVERMECTINA, CONFORME PROPOSTA, PARA.USO DASECRE
TARIAM'lThlJCIPALDE SAÚDE EM COMBATE AO COVID-19. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa

de Licitaçãon'DP0004212020. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consignada
no orçameuto vigente 2020 - 3.3"9U.30,,01 - Material de Consumo. VIGÊNCl4.: Dezembro de 2U2U.
PARTES CONTRATANTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAB1RAe FARMAGUE
DES COM DE .PROD FARMAC MÉD E HÓSP LIDA - R$ 2,600,00 - DOIS MIL E .SEISCENTOS
REAlS - CTN° 004 1Oi2020 - 29.07.2020
FERNANDA MACEDO DE C\STRO
Gesto.ll

E.,"TRATO DE CONTRATO
OBJETO: Locação de caminhão mnnck paro serviço, de troca de lâmpadas em diversas vias·do
município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial n' 00061/2020. DOT."'\ÇÃO: RECURSOS
PROPRIOS / PROGR."'\MAS I OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 'l020 Elemento
de despesa 3.3 ..90.39.01 - OUtros Serviços de Terceiros - Pessoa Jwidica. VIGÊNCIA: ale o final do
exercício financeiro de 2020. !'ARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira c: CTN'
0040412020 - 28.07.20 - ALMIR FABRiCIO ALVES MEl - RS 23.000,00.
MARCUS DIOGO DE LIMA
P,..reito

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisições de cadeiras de rodas e órteses para melhor utenderas necessidades doMunicípio.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial n" 0005712020. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS
/ PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2020 Elemento de despesa
3.3.90.30.01- Material de Coosumo3.3,90.J2.01- Bens,Material. para distribuição gratuita. v1GÊNCIA;
até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATAJI,'TES: Fundo Municipal de Saúde da
Guarabira e: CTN' 0035112020 - 17.0720 - ODON1'OMED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICO
HOSPITALARES LIDA - RS ·6.110,00; CTW 00352/2020 - 17.07,20 - DENTALlvIED COMÉRCIO
E REPRESENTAçõES LIDA - RS 12.400,01); CT N" 00353/2020 - 17.07.20 - MI COl\IERCIO DE
ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LID ..\ - RS 57.885.00.
FERNANDA MACEDO DE C\STRO
G

Prefeitura Municipal
de ltapororoca

UCRAIÕES
DE TI'APOROROCA

FUNDO MlTNIClPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA

AVISO UELlmAÇÃO
P.REGÃO PREiSENCIAL N- 00029/20211

Toma publico que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de ..\poio. sediada na Rua Fre
Damião de Bozzano, 007 - Centro - Itaporeroca - PB, às 09:00 horas do dia 13 do Agosto de 2020,
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preyo, para: CONTRATAÇAo DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERYIÇOS DEANÁUSES CLINICAS, REALIZANDO
PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA. E~( NÍVEL L'\BORATORIAL, DE MÉDlAE ALTA
COMPLEXIDADE, NESTE M1JNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFE
RENCIA E TABELA SUS. Recursos: previstos no orçamento vigen1o. Fundamento logal: Lei Feder,ú o· I
J 0.520/02 e Decreto ~lunícipal o'. 028/2005. luformações: no horano das 08:00 ..s 12:00 horas dos dias
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83)32941112. E-mail: pmilicitacao2013@holmail.com. Edital:
~w.itaporol'O~a.pb.gov.br ou ",ww.tce.pb,gov.br.

[taporaroc. - PB, 30 de Julho de 20
TARCISIO FRANÇA DA SILVA

P",~odro Oficio!

PREFEITURA l\ OROCA

HOMOLOGAÇAo E ADJtrDlC4.ÇÃO
TOMADA DE PREçoS N" 0000512020

Nos termos do relatório final apresentado pola Comissão PemJanenlc de Licitação e observado o pa
recer da Assessoria Jwidicu, roferente a Tomada de Preços n' 00005/2020, que obíetiva: AQUISIÇAo
PARCELADA DE PARALELEP.iPEDOS EMEIO-fIO GRANÍTICOS, DESTINADOS A SUPRIRAS
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRJ\ESTRUTIIRA DESTE MUNICÍPIO; HOMOLOGO
o cOlTespondente procedimento ücitatól'Ío e ADJUDICO o seu objeto a: LlLl'\NE CAR\:'\LHO DE
BRITO - RSI41.&SO,OO.

Itapororoca - PB, 30 de JUUIO de 2020
ELJSSANDRA M.4RlA CONC'ElÇ,40 DE BRITO

P,..r.tta

PRRFEI'tUR4. MllNlCIPAL UE ITAPOROROCA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N·OOO3IJ12020

TOlOa público que lar:1 ,"Ollizur "trav':' do Pregoeiro Oficial < Equipe de Apoio, .odiada na Rua Frei
Damião BozzanD, 07 - Cenlto -Itapororoca - PR, às 09:00noras do di. 14 de Agosto· de 2020_licitaçiio
mmlalidade PregãCl Presencial. do-tipo mcn"or prelio~ visando Jonna.r Sistema. de Regisb'o de Preços
par.> contraiaçõ.es futuras, p:u:a: Aquisi<;Õe. parceladas de Materiais de Intormatica diVersos para
melhor fullcioaanlenlo ti atendimento dos diversos setores da AdJninistralfão 'clpru. Recursos:
previsto.s 0"0 orçamt:nto \ligente. Fundamento legal: Lei Federal ni) 10.520/02 e to ~run.icípal n".
028/2005. Infonl1ayões: no borario das 08:00 as 12:00 }juras dos di.as úteis ..DOe 'eço supral,,;tado.
ToIefOne·:(083)32941112. E-mail: prnilicitacao2013@1totmaiLcom.Edital:w .if ororoca.pb.gov.
br oU '\VW\\·.lce.pb.goY._br. I

Itapororoca - PR, lO
TARd~10 FRANÇA DA SILVA .

P~uelro Oficial


