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ANEXO - II 

PROJETO BASICO 

 

A - OBJETIVO 

Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em exames médicos, conforme 

discriminação do Anexo I. 

 

B ) JUSTIFICATIVA 

A contratação em tela se justifica pela necessidade da prestação de serviço para realização de exames em pacientes 

internados na rede pública de saúde do nosso Município, sendo esses exames de suma importância na definição do 

diagnóstico médico e consequentemente na decisão terapêutica aos pacientes, acelerando a recuperação de sua 

saúde, e à não execução dos mesmos colabora para o prolongamento da internação hospitalar, falta de efetividade 

do tratamento médico e complicação inerente à internação hospitalar, bem como para atender munícipes que 

dependem do Sistema Único de Saúde, considerando que o município não tem equipamentos laboratoriais para fazer 

todos os exames que a rede pública pode e deve fornecer. 

 

C ) META FÍSICA 

Viabilizar a contratação de exames médicos laboratóriais para pacientes do município de Pau D´Arco. 

D )  PERIODO DE VIGÊNCIA  

A ATA DE REGITRO DE PREÇO terá a vigência de 12 (doze) meses. 

 

E) PENALIDADES 

A contratada ficará obrigada a fornecer os produtos objeto do contrato a partir da data de assinatura, mediante ordem 

de fornecimento devidamente assinada. O descumprimento das obrigações estabelecidas no contrato sujeitará a 

licitante vencedora à multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez 

por cento) sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, uma vez comunicados 

oficialmente. 

 

F) QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
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A contratada deverá comprovar aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em características 

com o objeto da licitação através da apresentação de, no mínimo, 01 (um) atestado de desempenho anterior, fornecido 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto.  

Alvará sanitário atualizado, expedido pelo órgão sanitário competente, conforme previsão do Decreto nº 20.931/1932, 

Lei nº 9.782/1999 e RDC – Anvisa nº 302/2005;  

Inscrição da licitante no conselho profissional correspondente, conforme previsão da Lei nº 6.839/1980;  

Comprovação de que que possui, em seu quadro, profissional(is) de nível superior ou outro devidamente reconhecido(s) 

pela autoridade competente, devidamente registrado(s) no Conselho profissional correspondente; 

 

 

G) CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Por se tratar de uma licitação para Registro de Preços só há necessidade de indicação da dotação orçamentária 

quando da contratação. 

 

H) LOCAL DE FORNECIMENTO:  Prefeitura Municipal de Pau D´Arco. 

 

I)  RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Prefeitura Municipal de Pau D´Arco. 
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