
aPrefeitura Municipal de Américo Br si iense/SP 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 0053/2021 
PROCESSO N°00155/2021 

1.1 

o 
LU 

(.)  
co 
co  
(1) 

CONTRATAÇÃO EM CARÁTER COMPLEMENTAR DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MEDICO 
E SERVIÇOS DE APOIO DIAGNOSTICO E TERAPÊUTICO (SADT), NA UNIDADE HOSPITALAR :a  
DR.  JOSÉ NIGRO NETO E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PELO PRAZO DE 12 MESES. 0 

a) 
INSTRUMENTO CONTRATUAL 0013/202Z 	 E 

8 

I - DAS PARTES CONTRATANTES 

11: 
CONTRATANTE: Município de Américo Brasiliense, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ: 
43.976.166/0001-50, com sede .4 Av. Eugênio Voltarei, n. 25j neste ato representado pelo Prefeito do 
Município Sr. Dirceu Brás Pano. 

c(3-)) 
CONTRATADA: ARCHANGELO CLiNICA MÉDICA S/S 7  EPP, CNPJ n.° 06.715.949/0001-54, comg?' 
sede à Rua 02, n.° 984, Centro, Cidade de Orlândia, Estado de Sio Paulo, neste ato representado porE 
Airto De  Archangel°  Júnior, RG n° 17.065.663-9 e CPF n° 162.079.508-60. 	 r-- 

- DO OBJETO 	 co  

W.) 
1.1. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MEDICO E SERVIÇOS DE APOIO DIAGNOSTICO E > 
TERAPÊUTICO, NA UNIDADE HOSPITALAR  DR. JOSE  NIGRC NETO E UNIDADES BASICAS6 E 
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PELO PRAZO DE 12 MESES, para atendimento das necessidades do2 

D Departamento de  Sande  de  Americo  Brasiliense, de acordo  coin,  as especificações, quantidades, condições—,  o 
do Termo de Referência do Edital, conforme valores unitários e globais constantes do termo de adjudicação(2 
do processo licitatório de Pregão n° 0053/2021 e da proposta da CONTRATADA, os quais ficam fazendob 

z parte deste instrumento.

III  

	 < 
• 	E 

- SUPORTE LEGAL < 
w 

1° E 3.1. Lei Federal 8.666/93, com alterações posteriores e normas do Edital e demais anexos do PREGA00 
PRESENCIAL N° 0053/2021, ao qual se encontra vinculado. 

IV - SUPORTE FINANCEIRO 	 0  co• '  
Z cDCA 

4.1. Os recursos financeiros serão atendidos por verbas de recursos constantes do orçamento vigente,01  
conforme classificação: Fichas Orçamentárias: 303, 663 e 665.  

co  7,• 1 
V - VIGÊNCIA DO CONTRATO 	 D c 

"c7) 

5.1. O presente contrato terá duração de 12 (doze) meses, a partir da data da Ordem de serviço e vigerd" -0 
até que se esgote o saldo contratado ou o período citado, facultada a sua prorrogação ou a celebração de .c,f¡ 

O RS Termo Aditivo entre as partes, nos termos estabelecidos na Lei n° 8.666/93 e suas atualizações. 	(i) 
(1) 
o_ > 

- REAJUSTE, PREÇOS E PAGAMENTO
Q.  

 CV  CD 

0 0 O 
o 
13 (15 

6.1. 	Fica vedado o reajuste de preços, salvo se, em decorrência de acréscimo ou diminuição.2 > 
quantitativa do objeto, para manter o equilíbrio econômico financeiro inicial, ou ainda na hipótese de ''&5 
sobrevirem fatos imprevisíveis, porém, de consequências que, comprovadamente tragam prejuízos< 
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Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense/SP 
financeiros à Contratada. Qualquer pedido de revisão do equilíbrio econômico e financeiro deste contrato 
dependerá de solicitação formal, devida instruída com os documentos necessários à comprovação da 
variação do prego de cada item no mercado, de modo a demonstrar cabalmente a pertinência dos 
argumentos do pedido, nos termos do  art.  65, Inciso II, "d" e § 8°, da Lei no 8.666/93 e suasalterações. 

6.2. Nestes termos, o valor do contrato e as condições de pagamento ficam assim fixados: 

Lote Quantidade SERVIÇO DE APOIO DIAGNOSTICO E 
TERAPÊUTICO - SADT 

Valor 
Unitário Valor Total 

1 
4200 

EXAMES 	DE 	ULTRASSONOGRAFIA 	AO 	ANO 
(SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO 
(SADT) 

R$ 49.83 R$ 209.286,00 

900 
LAUDOS RADIOLOGICOS AO ANO (SERVIÇOS 	DE 
APOIO DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO (SADT) R$ 39,84 R$ 35.856,00 

VALOR TOTAL DO LOTE = R$ 245.142,00 (Duzentos e quarenta e cinco ind e cento e quarenta e dois reais). 

Lote Descrição dos Serviços Valor Unitário Valor Total 
Quantidade 

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

26.784 CONSULTA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM CLINICA 
MEDICA. 03 PROFISSIONAIS A CADA 12 HORAS, DE R$ 124,21 R$ 3.326.840,64 
DOMINGO A DOMINGO. 2232 HORAS MENSAL. 
CONSULTA DE 	URGENCIA 	E 	EMERGENCIA 	EM 

8.928 PEDIATRIA. 1 PROFISSIONAL A CADA 12 HORAS, DE R$ 124,21 R$ 1.108.946,88 
DOMINGO A DOMINGO - 744 HORAS MENSAL.  CC  
CONSULTA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA C 

4.464 DOENÇAS SAZONAIS*. 1 PROFISSIONAL A CADA 12 
HORAS DE DOMINGO A DOMINGO - 744 HORAS 

R$ 124,21 
2 

R$ 554.473,44 	- 
= 

2 MENSAL. CASO HAJA NECESSIDADE. C 

744 
SERVIÇO DE VISITA EM ENFERMARIA CLINICA - 62 

R$124,21 R$92.412,24 	EL HORAS MENSAL. ( r 

744 
SERVIÇOS DE VISITA EM ENFERMARIA PEDIATRICA - 62 
HORAS MENSAL.

3  
R$124,21 

2 
R$92.412,24 	< 

SERVIÇOS DE 	VISITA 	EM 	ENFERMARIA 	PARA C_ 
DOENÇAS SAZONAIS* (COVID, INFLUENZAS, DENGUE, Cr 

744 ENTRE OUTRAS), R$ 124,21 R$ 92.412,24 	41  
TOTALIZANDO 62 HORAS AO MÊS. (CASO HAJA 
NECESSIDADE) 

Li. 
C 
C 

VALOR TOTAL DO LOTE = R$ 5.267.497,68 (Cinco milhões, duzentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e noventa e6 
sete reais e sessenta e oito centavos). 	 'Z 

o 
Valor total do contrato: R$ 5.512.639,68 (Cinco milhões, quinhentos e doze mil, seiscentos e trinta e n 
reais e sessenta e oito centavos). 

6.3. 0 pagamento será mensal, até o 10° dia do mês subsequente ao da prestação dos serviços. 

0_ 
C/) 

L.LJ 

6.4. 0 Departamento Municipal de Saúde, após a verificação dos serviços prestados, emitirá em ate 05S-2 
(cinco) dias Ateis, após o mês subsequente a prestação dos serviços, um relatório, o qual deverá ser anexo5 
a Nota Fiscal /Fatura expedida pela empresa. 

o 

6.5. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas ao fornecedor, caso em que o  ED,  
prazo para pagamento reiniciar-se-á à partir da reapresentação do documento devidamente regularizado. 

o 
o -o 
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Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense/SP 

VII— RESCISÃO 

o 
cs) 

o O) 
co Co 

CD 
r- 

7.1. Este  contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo Município ou bilateralmente, atendendo  N- 

sempre  o  interesse público  e o  disposto  nos  artigos  77 a 80,,  da  Lei Federal NI' 8666/93 e  alterações 
 o 

LE:  
posteriores. 	 .0 

o  

VIII- DA FISCALIZAÇÃO 
a) 
E 

  

8.1. Não obstante o fato de a CONTRATADA ser a única e exclusiva responsável pela execução do 
objeto, a Administração, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade exercerá a mais ampla e 
completa fiscalização do ajuste. 

o 

8.2. Independente da fiscalização rotineira, a Prefeitura poderá utilizar controle tecnológico 71- 
0 independente para a constatação da qualidade, através de empresa ou instituto especializado, caso em que  
co  

a CONTRATADA se obriga A. aceitação dos laudos técnicos emitidos e a corrigir as eventuais falhas c? 
apontadas ou a substituir os materiais considerados insatisfatórios ou inadequados, por sua conta e risco. 

r-- 

8.3. As despesas de laudos de análise dos serviços que se fizerem necessários quando da ocorrência de 
discordância entre as partes, e quando do não atendimento das especificações, objeto deste instrumento, 
correrão por conta da CONTRATADA. > 

8.4. Os materiais, acessórios e equipamentos entregues pela CONTRATADA que não atenderem AsP E 
especificações serão rejeitados pelos técnicos da Prefeitura, devendo ser repostos no prazo estipulado pelo g S. c 
fiscal do contrato, livres das causas de sua rejeição. 	 - o 

0 -c)  
ma5  8.5. A fiscalização para cumprimento do presente contrato, por parte da Prefeitura, poderá ser alteradaQ) c 

e/ou complementada, a qualquer tempo, mediante autorização do PREFEITO MUNICIPAL e posterior< 
ci) 

comunicação A. CONTRATADA. 	 o P- 
rY 
< 8 

8.6. Fica designado pela Prefeitura a servidora Graziela Fernanda dos Santos, CPF n0  302.719.568-1,1) 
Chefe do Setor da Saúde como gestora do contrato e Carolina da Rocha Silva  Maximo,  CPF  at°  
323.122.768-28, Recepcionista, para fiscalização do contrato, bem como, prestar toda assistênciaËei 
orientação que se fizerem necessárias, que poderá, junto ao representante da CONTRATADA, solicitaeoa: 
correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, as quais, se não forem sanadas oo ti? 
prazo estabelecido, serão objeto de comunicação oficial à CONTRATADA, para aplicação das penalidacis 
cabíveis. 	 cn 

,ct 
f2 

8.6. Caberá ao servidor indicado pela Administração, conforme item anterior, o acompanhamentonca  
efetivo do cumprimento pela CONTRATADA, dos termos do presente contrato, em observância aou-I o 
disposto no inc.  III, art.  58 e  art.  67 da Lei n.° 8666/93. 	 (ri 

	

IX- CLAUSULAS OPERACIONAIS 	 a) -o 
o CS5 

7CD 

a) 73 9.1. 0 objeto desta licitação deverá ser realizado pela contratada conforme as especificações mínimas do > 
Termo de Referência — Anexo II do Edital do Pregão Presencial 0053/2021, responsabilizando-sec\l— o 
integralmente por eventuais prejuízos decorrentes da execução dos serviços. 	 o. 0 

o F 
-0 45 
CVS > 

	

X— DAS MULTAS E PENALIDADES 	 v) 

10.1. Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 70, da lei Federal n°10.520/02 e artigo 87, da lei Federal 
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Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense/SP 

n" 8.666/93 e suas alterações, a Contratada ficará sujeita as seguintes penalidades: 

Lo 

o 

o 

c? 
10.1.1. Pela recusa injustificada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido: multa de 20% (vinte 
por cento). 

10.1.2. Pela recusa injustificada de retirar a Ordem de Fornecimento dentro do prazo de 02 (dois) dias de .0 
recebê-la dentro de sua validade: multa de 20% (vinte por cento). 

E 
10.2. Pelo atraso injustificado na execução dos serviços: 

	 '5 

10.2.1. Até 30 (trinta) dias de atraso após o prazo de entrega: multa de 0,3% (três décimos por cento), por 
dia de atraso, calculada sobre o valor total da Ordem de Fornecimento; 	

o 

10.2.2. A partir do 31° (trigésimo primeiro) dia ter-se-á por concretizada a inexecução total da obrigação.  

10.3. Pela inexecução total do ajuste, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da Ordem de co  

Fornecimento. 

10.4. Aplicada qualquer multa, a Administração descontará o seu valor do primeiro pagamento que fizer (a 
Contratada após a sua imposição, podendo ainda ser cobrada judicialmente ou extrajudicialmente, a 

critério do Município. 
> 174  

10.5. As multas previstas têm carater unicamente moratório e, consequentemente, o respectivo pagamento E 
não exime a Contratada da reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato acarretar à o 
Administração ou a terceiros; 	 o 

o 
w - (i) 10.6. As multas poderão ser cumulativas, reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o motivo. Oc 
z a) 
<  FT)  

10.7. Da intenção de aplicação de qualquer das penalidades previstas  sera  concedido prazo para defesarp  P- 
ry  

previa de 5 (cinco) dias úteis a contar da notificação, exceto nos casos em que a sanção for estabelecidaZr-  ° 
com base no inciso IV, do artigo 87, da Lei Federal n° 8.666/93, devidamente atualizada, quando o prazol8 a) 
para apresentação de defesa pelo interessado  sera.  de 10 (dez) dias a contar da abertura de vista do respectivo0 — 
processo, nos termos do artigo 87, § 3", da mesma lei. 

.7z cl  

10.8. Da aplicação da sanção caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da notificação doo 
z ci) apenado.  o_ 
cn 

10.9. As penalidades serão obrigatoriamente registradas, esgotada a fase recursal, no Cadastro 
Fornecedores do Municipio. No caso de impedimento do direito de licitar e contratar, o licitante terá seu ca  

D c 
cadastro cancelado por igual período.  

as 10.10. No caso de ocorrência de urna, algumas ou todas as hipóteses descriminadas no subitem 1, supra, a—  -o 
Administração poderá contratar com a licitante imediatamente melhor classificada, desde que atendidas as 
exigências habilitatórias, podendo o(a) pregoeiro(a) negociar o valor ofertado a fim de que seja obtido 0 

CD Ci5 melhor preço, observando-se o prazo recursal estabelecido nos itens anteriores. 	 > 
CNJ 

01 
XI— CONDIÇÕES GERAIS 	

0 o_ 0 

-o i• 73 > 
11.01. Integra o presente contrato para todos os fins, o Edital e seus anexos, a proposta da contratada, bemEs 
como a Ata da Sessão do Pregão. 	 '•=2 
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Lc)  

o 
Prefeitura Municipal de América Brasiliense/SP  

c? 
será o  email  institucional informado pela contratada na proposta ou no Anexo VII — Termo de Ciência e  co  

r-- 
Notificação. 

o 

11.03. Fica fixado o Foro da Comarca a que está jurisdicion.adO o Município de  Americo  Brasiliense para •0 
a resolução de litígios decorrentes da execução deste contrato, o qual está vinculado ao certame licitatório 

a) 
que lhe deu origem e regido pelas normas do Direito Administrativo e, em especial pela Lei 8.666/93,  corn  E 

'c3 suas alterações e pelas normas estabelecidas no Edital do PregdO Presencial n° 0053/2021 e seus Anexos. 

11.04. E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento contratual, em três vias 
de igual teor, prometendo cumpri-lo e respeitá-lo, por si e por seus sucessores. 

o 

Américo Brasiliense, 31 de janeiro de 2022. 
c'? (.0 

CONTRATANTE 

- 

	

CONTRATANTE 	 CONTRATADA 0 

	

Dirceu Brás Pano 	 Airto De Archangelo  Junior  != 
PREFEITO MUNICIPAL 	 ARCHANGELO CLÍNICA MÉDICA S/S — EPP 	'c7) 

Testemunhas 	 o 
z 
D c_i 
—; o 
O 73  
ILI 
• c(f)  
Z a) 
< 

(7)  
E 

<• o 
.= 

c2' El)  
O ca 
I— 

• eL  

c• %• )  
Z 
< 
D_ 
• cri 

o'.3 
D 

77) 
C-.) 	CI)  

Ca• Ci)  

'US  a) 
-• cs 

o 
C13 7:3 

a) Tzi 0_ > 
CNI 

?z-s o 
o 
(13 • > 
C 

stn— 

Qr)  Q-ca  
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co  11.02. A via de comunicação oficial para transmissão de documentos entre a contratante e a contratada 



defesa, interpor recursos e o que mais couber.  

Americo Brasiliense, 31 de  janeiro  de 2022.  

Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense/SP 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO TCE/SP 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 0053/2021 
PROCESSO N°00155/2021 

.0 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILEENSE a) 
CONTRATADO: ARCHANGELO CLINICA MÉDICA S/S — EPP. 

8 
CONTRATO N° (DE ORIGEM): 0013/2022. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO EM CARÁTER COMPLEMENTAR DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO 
MÉDICO E SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO (SADT), NA UNIDADE 
HOSPITALAR  DR. JOSE  NIGRO NETO, PELO PRAZO DE 12 MESES. 

c.) 
ADVOGADO (S)/ N° OAB/email: (*) 	 co  

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 	 0-)  co  
cs;) 
cD 

1. 	Estamos CIENTES de que: r-- 

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, 
estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmitet 

processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interes5, 
— o 

Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonfinga c.? 
- 8 

com o estabelecido na Resolução no 01/2011 do TCESP; 	 o 
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomadd, 
relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Por.) 
Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da  Ii  

Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prais  'FL;  
processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 	 .67 

121  E 
d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico Ro 
"Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2° das Instruções n°01/20 , 1̀5  

conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s); 	 -E 
u) 

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados. 	 z 
CL (13 
C/) 

1. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 	 < 
ce  
En  171 

c 

a) 0 acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 	o 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito Ae gi) 

-0  
CIS  MS 
O RI 
CA 73 

O 
o_ > 

CN 
•1-5 
ci 

o F 
-o 45 

> 
*(7) cG!c)  o_ 
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ASILIENSE 

Prefeitura Municipal de Américo Bras 

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM 0 AJUSTE: 

Pelo contratante:  PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO B 
Nome: Dirceu Brás Pano 
Cargo: Prefeito 
CPF: 020.379.978-09 

Assinatura: 

Pela contratada: ARCHANGELO CLÍNICA MÉDICA S/S — EPP 
Nome: Airto De Archangelo  Junior  
Cargo: Sócio-administrador 
CPF: 162.079.508-60 

Assinatura: 

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO / ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE / 
RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGACÃO: 

Nome: Dirceu Brás Pano 
Cargo: Prefeito 
CPF: 020.379.978-09 

Assinatura: 

D
IR

C
E

U
 B
R

A
S

  P
A

N
O

  e
  A

IR
T

O
  D

E
 A

R
C

H
A

N
G

E
LO

 J
U

N
IO

R
 

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o  endereço eletrônico. 

e (16) 3393.-9600 
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VERIFICAÇÃO DAS 

ASSINATURAS 

Código para verificação: 7706-339C-4E6C-4F15 

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas: 

V 	DIRCEU  BRAS  PANO (CPF 020.XXX.XXX-09) em 31/01/2022 14:59:48 (GMT-03:00) 
Papel: Assinante 

Emitido por:  Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc) 

Nie 	AIRTO DE ARCHANGELO  JUNIOR  (CPF 162.XXX.XXX-60) em 03/02/2022 10:26:27 (GMT-03:00) 
Papel: Assinante 

Emitido por: AC  ONLINE  RFB v5 « AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 « Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 

(Assinatura ICP-Brasil) 

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do  link:  

https://americobrasiliense.ldoc.com.br/verificacao/7706-339C-4E6C-4F15  
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