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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 021/AMS–IS/2019 
Processo Administrativo nº. I – 22.789/2019 
Tipo: Menor preço global mensal . 
. 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de telemedicina cardiológica (exame 
de ECG online), de acordo com as especificações técnicas constantes no anexo - I. 
 

ESCLARECIMENTO 
 
Analisando o Edital do processo licitatório em epígrafe, vimos por meio desta esclarecer que por 
equivoco, constou no edital para o item  X – DO PRAZO as exigências dos subitens: 
 
10.2. Os veículos deverão ser entregues, no departamento de serviços da frota da AMS-IS, localizado 
à Rua Victor Manzini nº. 101, Centro, Município de Itapecerica da Serra, Estado de São Paulo, onde 
deverão ser recebidos conforme o artigo 73 da Lei Federal nº. 8.666/93. 
10.2.1. O recebimento dos veículos estará condicionado à observância de suas especificações 
técnicas, embalagens e instruções, cabendo à verificação ao respectivo funcionário da Unidade 
recebedora, observando-se o disposto no artigo 73 da Lei Federal nº. 8.666/93. 
10.2.2. Caso seja constatado que o(s) veículos entregue(s) não atende(m) às especificações, a(s) 
empresa(s) vencedora(s) responderá(ão) pelas irregularidades constatadas, devendo ser recusado 
seu recebimento para que seja(m) trocado(s) por veículos correto(s), no prazo de 24 horas da 
comunicação, independentemente da aplicação das penalidades previstas no edital.  
10.2.3. O aceite do(s) veículo(s) pela contratante não exclui a responsabilidade civil da(s) 
contratada(s) por vícios de qualidade, de quantidade, ou ainda por desacordo com as especificações 
estabelecidas, verificadas posteriormente. 
10.3. O prazo da contratação é de 18 (dezoito) meses, a contar da data efetiva do início dos serviços, 
podendo ser prorrogado por idênticos ou menores períodos e nas mesmas condições, desde que não 
denunciado por escrito por qualquer das partes, e com antecedência de 30 (trinta) dias contados da 
data de vencimento de cada período, e, observado o prazo limite constante do art. 57, inciso II da Lei 
Federal 8.666/93, nos termos previstos na minuta de contrato constante do anexo VIII deste edital. 
 
Deste modo, tais subitens devem ser suprimidos, permanecendo inalterada as demais disposições do 
edital.  

  
Considerando que não há alteração das condições de participação, fica mantida a data designada 
para seção.  
 
 
 

Itapecerica da Serra, 13 de janeiro de 2020 
 
 
 

DIOGO ZILLIG BARAN 
Pregoeiro 

 


