EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 001/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 185.558/2016

“OBJETIVANDO O CREDENCIAMENTO DE
LABORATÓRIOS
PARA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE
ANÁLISES CLÍNICAS AOS USUÁRIOS DA REDE
MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAQUI – RS”.

O MUNICÍPIO DE ITAQUI, representado neste ato pelo Prefeito
Municipal, Sr. Jarbas da Silva Martini, brasileiro, maior, casado, residente e domiciliado
nesta cidade, inscrito no C.P.F. sob nº 130.631.970-68 e portador da Carteira de
Identidade nº 7023879906, no uso de suas atribuições legais TORNA PÚBLICO, nos
termos da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e demais disposições legais
aplicáveis à espécie, que efetuará CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIOS
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE
ANÁLISES CLÍNICAS AOS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE
ITAQUI – RS, através do EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA O
CREDENCIAMENTO – RS em prestar os serviços constantes no objeto desta
licitação. Maiores informações à disposição dos interessados, no Setor de Licitações
desta Prefeitura, das 8h às 11h, de segunda a sexta-feira.
1. DO OBJETO
1.1 O credenciamento de LABORATÓRIOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS AOS USUÁRIOS DA
REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAQUI – RS, COM COLETA DO MATERIAL
A SER ANALISADO, ANÁLISE DO MATERIAL COLETADO COM RESULTADOS
E FORNECIMENTO DE LAUDO DO EXAME E ENTREGA DOS RESULTADOS
DIRETAMENTE AO PACIENTE/RESPONSÁVEL, sendo os procedimentos os
descritos no anexo I.
1.2 O quantitativo de exames laboratoriais será conforme a demanda e os limites da
tabela do anexo I e são relativos a todos os credenciados. Não haverá garantia de

execuções das quantidades mínimas de procedimentos individuais.
1.3 As quantidades mensais serão definidas na respectiva “Nota de Empenho”.
1.4 Todos os serviços serão pagos de acordo com os valores definidos na tabela do
anexo I.
2. DO CREDENCIAMENTO
2.1 Os interessados em prestar os serviços ao Município de Itaqui deverão apresentar os
documentos referidos nos itens 2.3 na sede da Prefeitura do Município de Itaqui,
localizada à |Rua Bento Gonçalves, nº 335, no Setor de Licitação, das 7h às 13h, de
segunda a sexta-feira, em envelope fechado, de forma a não permitir sua violação, cuja
parte externa deverá constar a seguinte inscrição:
Envelope: Documentação/Habilitação
PARA MUNICÍPIO DE ITAQUI
EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº. 001/2017
NOME DO PROPONENTE
2.1.1. Os documentos poderão ser apresentados em original, por cópia autenticada por tabelião ou
por servidor do Município ou publicação em órgão de imprensa oficial. Os documentos emitidos
em meio eletrônico, com uso de certificação digital, serão tidos como originais, estando sua
validade condicionada a verificação de autenticidade pela Administração.
2.2. O credenciamento permanecerá aberto a futuros interessados que preencherem as condições
previstas nesse edital, durante todo o seu período de vigência.

2.3 - Os interessados deverão apresentar os seguintes documentos:
IRegistro Comercial, no caso de empresa individual.
II Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrados,
em se tratando de sociedades comerciais, em que conste, dentre seus objetos, a prestação
dos serviços indicados no Anexo I, além de documentos de eleição de seus
administradores;
III - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova
de diretoria em exercício;
IV - Decreto de autorização, devidamente arquivado, em se tratando de empresa ou
sociedade estrangeira em funcionamento no país;

V - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
VI - Certificado de Registro Cadastral emitido pela Prefeitura Municipal de Itaqui, o qual
deverá ser requerido junto ao Setor de Compras, localizado na sede da Administração
Municipal, situada à Rua Bento Gonçalves, nº 335, no horário de expediente, qual seja, de
segunda a sexta-feira, das 7h às 13h;

Comprovação de habilitação profissional para desempenho da função para a qual
pretende o credenciamento (registro no CRF).
VII –

VIII - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante
a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.
IX – certidão negativa de débito com o INSS;
X – certidão negativa de débito com o FGTS;
XI – Prova de regularidade fiscal com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do
credenciado;
XII - Prova de regularidade fiscal com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do
credenciado;
XIII – Prova de regularidade quanto aos tributos administrativos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional (Certidão Conjunta Negativa);

XIV - Alvará de Funcionamento (saúde), segundo legislação vigente;
XV - Relação de consultas, exames e procedimentos que se propõe realizar, indicando
serviços descritos no Anexo I do edital;
XVI - Informação quanto à capacidade máxima de atendimento mensal, por atividade
indicada no Anexo I, com indicação dos horários de atendimento;
XVII - Descrição detalhada dos recursos físicos, materiais e humanos a serem
disponibilizados para a execução dos serviços credenciados, inclusive equipamentos
necessários à realização desses.
XVIII - Declaração de que se propõe a prestar os serviços de credenciados, bem como de
atendimento diário, concordando com os valores constantes na tabela de valores anexa ao
edital (conforme modelo do Anexo IV);
XIX - Declaração de que não pesa contra si, declaração de inidoneidade, de acordo com o
modelo constante no Anexo II;
XX - Declaração de cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal

(conforme modelo do Anexo III), assinada por representante(s) legal (is) da empresa;
XXI - Comprovação de habilitação profissional para desempenho da função para a qual
pretende o credenciamento (registro no CRF);
XXII - Declaração de Habilitação (Anexo V).

2.4 - As informações relativas à habilitação são de inteira responsabilidade dos
interessados, que poderão responder cível e criminalmente por estas.
2.5 - Todos os documentos apresentados deverão ser correspondentes unicamente à
matriz ou à filial da empresa que ora se habilita para este certame licitatório. Os
documentos devem ser em nome de uma única empresa (razão social).
3. CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
3.1. Os serviços serão prestados exclusivamente no estabelecimento do credenciado, com
pessoal e material próprios, sendo de sua responsabilidade exclusiva e integral os
encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais, comerciais, e outros eventualmente
decorrentes do serviço, cujo ônus e obrigações, em nenhuma hipótese, poderão ser
transferidos ao Município;
3.2. A escolha do estabelecimento ou profissional será feita exclusivamente pelo
beneficiário, tomador do serviço, que receberá lista dos credenciados, com os seus
respectivos horários de atendimento, quando autorizado o serviço pela Secretaria
Municipal da Saúde de Itaqui.
3.3. Para a realização do serviço, o credenciado deverá receber do beneficiário, a
autorização emitida pela Secretaria de Saúde de Itaqui, na qual constará o serviço a ser
realizado.
3.4. É vedado:
A - o trabalho do credenciado em dependências ou setores próprios do Município;
B – o credenciamento de profissionais que sejam servidores, conforme art. 84 da Lei nº
8.666/93, do Município credenciante, bem como de pessoas jurídicas com as quais esses
mantenham vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista,
conforme art. 9º, III e § 3º, respectivamente, da Lei 8.666/1993;
C – a cobrança diretamente do beneficiário de quaisquer valores decorrentes do

credenciamento.
3.5. O Município reserva-se o direito de fiscalizar, de forma permanente, a prestação dos
serviços pelos credenciados, podendo proceder no descredenciamento, em casos de má
prestação, verificada em processo administrativo específico, com garantia do
contraditório e da ampla defesa;
3.6. O teto máximo de exames mês, para pessoa jurídica ou física, corresponderá à
divisão da quantidade de procedimentos estimado para o período pelo número de
empresas ou profissionais devidamente habilitados no presente procedimento;
3.7. Não poderá exercer atividade, por credenciamento, o profissional que for servidor
público em exercício de cargo em comissão ou função gratificada, ou que estiver em
exercício de mandato eletivo ou com registro oficial de candidatura para qualquer desses
cargos;
3.8. Não poderão participar do processo de credenciamento empresas que estejam em
concordata ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em
liquidação; empresas que tenham sido declaradas inidôneas por órgão da Administração
Pública, direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, por meio
de ato publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição. Igualmente não poderão participar as
empresas suspensas de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Itaqui, Estado do
Rio Grande do Sul; empresas reunidas em consórcio, que sejam controladas, coligadas ou
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição; empresas estrangeiras
não autorizadas a funcionar no País.
3.9. O credenciado que venha a se enquadrar nas situações previstas nos 3.7 e 3.8
anterior, terá suspensa a respectiva atividade, enquanto perdurar o impedimento.
3.10. O CREDENCIADO deverá manter em local de fácil visualização, no
estabelecimento onde serão realizados os serviços, aviso com a seguinte inscrição:
'ESTE ESTABELECIMENTO É CREDENCIADO JUNTO AO MUNICÍPIO DE
ITAQUI PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTORIZADOS PELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEM QUALQUER CUSTO AO
USUÁRIO"
4. DO PAGAMENTO:
4.1. O pagamento pelos serviços prestados pelo credenciado será efetuado mensalmente,
tendo em conta o número de procedimentos efetivamente realizados por encaminhamento

do Município, multiplicado pelo valor de cada serviço constante na planilha do anexo I.
4.2. O pagamento será efetuado mediante apresentação da autorização da prestação do
serviço, emitido pelo Secretário da Saúde, devidamente assinada pelo beneficiário,
comprovando a efetiva prestação, acompanhada de documento fiscal idôneo.
4.3. A documentação indicada no item anterior deverá ser entregue na Secretaria
Municipal de Saúde, no primeiro dia útil de cada mês, sendo que o pagamento será
realizado em até 30 (trinta) dias úteis após o seu recebimento e confirmação da prestação
dos serviços pelo fiscal designado pela Administração.
4.4. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo
IPC-A do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração pagará a
contratada juros de 0,5% ao mês, pro rata.
5 - VIGÊNCIA:
5.1. A vigência da contratação será a partir da data da assinatura do Termo de
Credenciamento até o dia 31.12.2017, podendo ser prorrogado até o limite de 60
(sessenta) meses a critério da Administração, através de termo aditivo, conforme art. 57,
da Lei 8.666/1993.
6. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1. Para contratação do objeto desta licitação os recursos previstos correrão por conta
das seguintes dotações orçamentárias da Secretaria de Saúde:
Órgão 07- Secretaria Municipal de Saúde
Unidade 02- Fundo Municipal da Saúde - Vinculado
Projeto Atividade 2113- SIH/SAI/SUS LABORATÓRIO
Rubrica/Código -333903900000- Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Reduzido 3614
Recurso 4590- TETO FIN SIH/SAI/SUS

7. DA ASSINATURA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO
7.1 - Após o credenciamento a Administração, no prazo de até 05 (cinco) dias, convocará
a(s) pessoa física ou jurídica credenciada(s) para assinar(em) o termo de credenciamento.
8. DA EXECUÇÃO

8.1 - O usuário poderá escolher qualquer estabelecimento credenciado pelo
MUNICÍPIO;
8.2 - Em caso de impossibilidade de agendamento, o usuário poderá procurar outro
credenciado para a prestação do serviço;
8.3 - Os casos de urgência deverão ser atendidos no dia do encaminhamento.
9. IMPUGNAÇÕES E RECURSOS
9.1. Eventuais pedidos de impugnações ao presente edital de chamamento público deverão ser
dirigidos ao Setor de Licitações e protocolados durante o horário de expediente da Administração,
que se inicia às 7h e se encerra às 13h, de segunda a sexta-feira, até o dia 24.04.2017.
9.2. Da decisão relativa ao credenciamento ou descredenciamento caberá recurso no prazo de 5
(cinco) dias úteis, que deverá ser dirigido ao Setor de Licitações e protocolado durante o horário
de expediente, das 7h às 13h, de segunda a sexta-feira.
9.3. É admitido o envio de impugnações do edital ou de recurso por fax, desde que o original seja
protocolado na forma dos itens 9.1 e 9.2 no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do recebimento
do fax, sob pena de indeferimento.

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
10.1 – O (A) credenciado (a) que se recusar a executar os serviços ora credenciados,
sofrerá as penalidades previstas no Art. 87, II, da Lei nº. 8.666/93 e alterações, ficando
sujeito(a), ainda ao descredenciamento.
10.2 - Pelo atraso injustificado na realização dos exames descritos nestes edital, será
cobrada multa na razão de R$ 5,00 (cinco reais), por dia de atraso, sem prejuízo da
sujeição de descredenciamento.
10.3 - Será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de defesa prévia.
10.4 - Ao Prefeito fica assegurado o direito de preservando interesse do Município,
revogar ou anular o presente edital de chamamento público, justificando a razão de tal
ato, dando ciência aos partícipes, assistindo a estes apenas o direito de receber pelos
serviços já prestados e autorizados.
10.5. O credenciado poderá solicitar seu descredenciamento a qualquer tempo, desde que
observando o prazo de antecedência de 30 (trinta) dias, durante o qual deverá atender a
eventual demanda existente.
10.6 – Fazem parte integrante deste Edital:
Anexo I – Tabela de Valores dos serviços.
Anexo II - Modelo de Declaração de Idoneidade.
Anexo III - Modelo de Declaração (cumprimento ao artigo 7º. Inciso XXXIII da CF).

Anexo IV – Declaração de que concorda na prestação dos serviços.
Anexo V – Declaração de Habilitação.
Anexo VI – Minuta do Termo de Credenciamento.
10.7 - Informações serão prestadas aos interessados no horário das 7 h às 13 h, na
Prefeitura Municipal de Itaqui/RS, no Setor de Licitações, na Rua Bento Gonçalves, nº
335, Itaqui/RS. As cópias do edital deste certame, bem como seus anexos, podem ser
obtidas no site da Prefeitura Municipal de Itaqui (www.itaqui.rs.gov.br) gratuitamente, ou
no Setor de Licitações onde mediante o pagamento da importância de R$ 10,00 (dez
reais), diretamente na tesouraria do Município.
Itaqui, 17 de abril de 2017.

_________________________________
Jarbas da Silva Martini
Prefeito Municipal
As considerações jurídicas deste Edital foram examinadas e
aprovadas pela Assessoria Jurídica do Município.
Em ___-___-______.
________________________

OAB/RS

Assessor (a) Jurídico (a)

ANEXO I
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E VALOR
N
1

CÓDIGO/
SUS
020201012-0

PROCEDIMENTO
DOSAGEM DE ACIDO ÚRICO

Quant. mês

Valor do
exame

115

R$ 2,93

2

020201018-0

DOSAGEM DE AMILASE

10

R$3,51

3

020201062-7

DOSAGEM PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES

3

R$ 3,15

4

020201065-1

DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)

70

R$ 3,37

5

020201064-3

DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)

70

R$ 3,37

6

020203047-4

PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)

22

R$ 3,96

7

020208007-2

BACTEROSCOPIA (GRAM)

35

R$ 3,95

8

020201020-1

DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES

15

R$ 3,35

9

020201029-5

DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL

355

R$ 3,27

10

020201027-9

DOSAGEM DE COLESTEROL HDL

155

R$ 5,23

11

020201028-7

DOSAGEM DE COLESTEROL LDL

110

R$ 5,23

12

020208016-1

IDENTIFICAÇÃO AUTOMATIZADA DE MICRO ORGANISMOS

5

R$ 7,91

13

020201031-7

DOSAGEM DE CREATININA

315

R$ 3,27

14

020201004-0

DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS)

10

R$ 5,32

15

020205002-5

CLEARANCE DE CREATININA

3

R$ 5,22

16

020204008-9

PESQUISA DE LARVAS NAS FEZES

3

R$ 3,17

17

020205001-7

ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTOS DA URINA

288

R$ 4,51

18

020208014-5

EXAME MICROBIOLÓGICO A FRESCO (DIRETO)

35

R$ 3,72

N

CÓDIGO/
SUS

PROCEDIMENTO

19

020202036-3

ERITROGRAMA (ERITRÓCITOS, HEMOGLOBINA, HEMATOCRITO)

3

R$ 3,69

20

020201046-5

DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)

7

R$ 4,78

21

020203007-5

DETERMINAÇÃO DE FATOR REUMATÓIDE

50

R$ 3,74

22

020201042-2

DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA

13

R$ 3,35

23

020201047-3

DOSAGEM DE GLICOSE

420

R$ 3,21

24

020202038-0

HEMOGRAMA COMPLETO

468

R$ 5,28

25

020202037-1

HEMATOCRITO

3

R$ 3,12

26

020202030-4

DOSAGEM DE HEMOGLOBINA

3

R$ 3,12

27

020204009-7

PESQUISA DE LEUCÓCITOS NAS FEZES

3

R$ 3,17

28

020201057-0

DOSAGEM DE MUCO-PROTEÍNAS

25

R$ 3,90

29

020204014-3

PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES

10

R$ 3,17

30

020202002-9

CONTAGEM DE PLAQUETAS

105

R$ 3,63

31

020201061-9

DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS

3

R$ 2,89

32

020205011-4

DOSAGEM DE PROTEÍNAS (URINA DE 24 HORAS)

3

R$ 3,36

33

020203020-2

DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA

35

R$ 3,74

34

020202054-1

TESTE DIRETO DE ANTIGLOBOLINA HUMANA (TAD)

3

R$ 3,86

35

020212009-0

TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBOLINA HUMANA (TIA)

3

R$ 3,91

36

020202007-0

DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO

3

R$ 3,69

N

CÓDIGO/
SUS

PROCEDIMENTO

37

020202014-2

DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)

30

R$ 4,25

38

020202013-4

DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP
ATIVADA)

62

R$ 7,15

39

020212002-3

DETERMINAÇÃO DIRETA E RESERVA DE GRUPO ABO

25

R$ 2,98

40

020212008-2

PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)

25

R$ 2,98

41

020201067-8

DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS

345

R$ 4,67

42

020201069-4

DOSAGEM DE URÉIA

120

R$ 3,27

43

020202015-0

DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)

67

R$ 3,69

44

020203111-0

TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SÍFILIS

38

R$ 3,76

45

020203117-9

VDRL P/DETECÇÃO DE SIFILIS EM GESTANTES

10

R$ 3,74

46

020208008-0

CULTURA DE BACTÉRIA P/IDENTIFICAÇÃO

140

R$ 7,35

47

020208001-3

ANTIBIOGRAMA

103

R$ 6,62

48

020201063-5

DOSAGEM DE SÓDIO

10

R$ 3,71

49

020201060-0

DOSAGEM DE POTÁSSIO

10

R$ 3,71

50

020201021-0

DOSAGEM DE CÁLCIO

10

R$ 3,77

51

020201026-0

DOSAGEM DE CLORETO

10

R$ 3,44

52

020204012-7

PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS

40

R$ 3,17

53

020202009-6

DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO – DUKE

3

R$ 3,69

54

020204003-8

EXAME COPROLOGICO FUNCIONAL

3

R$ 3,84

ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

À Comissão de Licitações
Declaração de Idoneidade

(Razão Social da Credenciante), através de seu Diretor ou Responsável Legal,
declara, sob as penas da lei, que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a
Administração Pública.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Itaqui/RS, em ______ de ____________ de 2017.

Assinatura

ANEXO III
MODELO DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

À Comissão de Licitações

DECLARAÇÃO

A empresa ..................declara, para os fins de direito e sob as penas da lei, na
qualidade de credenciante do procedimento licitatório sob a modalidade de Edital de
Chamamento Público nº. 001/2017, em cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo 7º da
Constituição Federal de que não possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14
(quatorze) anos.
Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Data, Assinatura e CPF

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO

Ao
Município de Itaqui
Comissão de Licitação

A empresa ......., inscrita no CNPJ sob o nº. ........., declara que concorda em
prestar os serviços especializados descritos de acordo com os valores, tudo informado na
tabela anexa ao edital de Chamamento Público nº. 001/2017 e que atenderemos a
demanda exigida pela Secretaria da Saúde, de segunda-feira a sexta-feira.

Data, Assinatura , CNPJ

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

Declaramos para todos os fins de direito, concordar com as condições do
edital no tocante à forma de atendimento, instalações e Preço de Referência,
comprometendo a fornecer as informações ou documentos solicitados referentes aos
atendimentos realizados. Estamos cientes de que a qualquer momento poderá ser
cancelado o credenciamento tendo conhecimento que nos é vedado cobrar quaisquer
honorários/valores diretamente dos usuários autorizados a realizar o serviço

Data, Assinatura, CARIMBO COM CNPJ

ANEXO VI
MINUTA DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
REFERENTE AO EDITAL DE CHAMAMENTO
PÚBLICO
Nº.
001/2017,
OBJETIVANDO
O
CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIOS PARA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
EXAMES
LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS AOS
USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE
ITAQUI – RS, NOS TERMOS E CONDIÇÕES A SEGUIR
Pelo presente instrumento, de um lado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAQUI-RS, localizada à Rua Bento Gonçalves, nº 335, neste ato representado pelo seu
Prefeito Sr. Jarbas da Silva Martini, brasileiro, maior, casado, residente e domiciliado
nesta cidade, inscrito no C.P.F. sob nº 130.631.970-68
e portador da Carteira de
Identidade nº 7023879906 doravante denominado CREDENCIANTE e, de outro, ........,
(qualificação), estabelecida na Rua ...... em ..., CNPJ......, neste ato representado por........
portador(a) da Carteira de Identidade com RG n.º ... e CPF n.º....., residente e domiciliado
na Rua ..... em...., doravante denominada simplesmente CREDENCIADA, acordam
celebrar o presente Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA-OBJETO
A CREDENCIADA compromete-se a prestar os serviços de, conforme tabela

de valores abaixo descriminados:
ESPECIALIDADE

VALOR DO EXAME

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXX

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES
2.1. A CREDENCIADA, responderá pela solidez, segurança e perfeição dos serviços
executados, sendo ainda responsável por quaisquer danos pessoais ou materiais, inclusive
contra terceiros, ocorridos durante a execução dos serviços ou deles decorrentes.
2.2. A CREDENCIADA durante a vigência do presente contrato, obriga-se a manter todas
as condições da habilitação e qualificação exigidas no Edital de Credenciamento Público
nº. 001/2017.
CLAUSULA TERCEIRA - DO EQUIPAMENTO E MÃO-DE-OBRA
3.1. Caberá a CREDENCIADA o fornecimento do local, de todos os equipamentos e
mão-de-obra, necessários à plena execução dos serviços indicados na cláusula primeira
deste termo.
3.2. Correrão por sua inteira conta e risco, as despesas de toda a mão-de-obra,
instrumento, equipamento necessárias, e, igualmente se responsabiliza por encargos
sociais decorrentes de contrato de trabalho de seus empregados, bem como do que vier a
firmar com terceiros, nos termos da legislação trabalhista, civil, previdenciária ou penal
em vigor, bem como indenizações por danos causados à CONTRATANTE e ou a
terceiros.
3.3. Suportará, também, encargos decorrentes de manutenção e conservação dos
equipamentos utilizados na execução dos serviços.
CLÁUSULA QUARTA-VIGÊNCIA
A vigência da contratação será a partir da data da assinatura do Termo de Credenciamento
até o dia 31.12.2017, podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses a
critério da Administração, através de termo aditivo, conforme art. 57, da Lei 8.666/1993.

CLÁUSULA QUINTA - FORMA DE PAGAMENTO
5.1. O pagamento pelos serviços prestados pelo credenciado será efetuado mensalmente,
tendo em conta o número de procedimentos efetivamente realizados por encaminhamento
do Município, multiplicado pelo valor de cada serviço constante na planilha do anexo I.
5.2. O pagamento será efetuado mediante apresentação da autorização da prestação do
serviço, emitido pelo Secretário da Saúde, devidamente assinada pelo beneficiário,
comprovando a efetiva prestação, acompanhada de documento fiscal idôneo.
5.3. A documentação indicada no item anterior deverá ser entregue na Secretaria
Municipal de Saúde, no primeiro dia útil de cada mês, sendo que o pagamento será
realizado em até 30 (trinta) dias úteis após o seu recebimento e confirmação da prestação
dos serviços pelo fiscal designado pela Administração.
5.4. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo
IPC-A do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração pagará a
contratada juros de 0,5% ao mês, pro rata.
CLÁUSULA SEXTA – FISCALIZAÇÃO.
6.1. A CONTRATANTE exercerá ampla fiscalização sobre os serviços executados e em
execução pela CREDENCIADA, podendo rejeitá-los quando estiverem fora das
especificações, devendo se refeito sem ônus à CONTRATANTE.
6.2. A CONTRATANTE reserva-se o direito de fiscalizar, a qualquer tempo, o local de
trabalho da CREDENCIADA, bem como seus equipamentos de trabalho, devendo esta
fornecer todas as informações necessárias ao CONTRATANTE, bem como permitir a
fiscalização em seu estabelecimento e equipamentos, quando esta julgar pertinente.
CLAUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES.
7.1.O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas ou o cumprimento em
desacordo com o pactuado acarretará, à CONTRATADA, a aplicação das seguintes
penalidades:
a) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e
sem prejuízo ao resultado: advertência;
b) recusa injustificada para prestar o serviço: suspensão do direito de licitar e contratar
com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o total do valor pago no
último mês de serviço prestado;
c) reincidência na penalidade de advertência: suspensão do direito de licitar e contratar
com a Administração.
7.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.

7.3. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta à CONTRATADA em virtude
de penalidade ou inadimplência contratual.
CLÁUSULA NONA - DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES E MULTAS.
No caso de incidência de uma das situações previstas neste instrumento, o
CREDENCIANTE notificará a CREDENCIADA, para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contados do recebimento desta, justificar, por escrito, os motivos do inadimplemento.
CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO CONTRATUAL
O presente Termo de Credenciamento poderá ser rescindido:
10.1. Mediante acordo expresso, e firmado pelas partes, após um aviso
premonitório, também expresso, feito com antecedência de 15 (quinze) dias pelo
interessado.
10.2. Unilateralmente pela CREDENCIANTE, em qualquer tempo,
independente de interpelação ou procedimento judicial ou extrajudicial, caso a
CREDENCIADA:
a) ceda ou transfira, no todo ou em parte, o objeto deste contrato ou delegue a
outrem as incumbências e/ou as obrigações nele consignadas, sem prévia e expressa
autorização da CREDENCIANTE.
b) venha a agir com dolo, culpa simulação ou em fraude na execução dos
serviços contratados.
c) quando pela reiteração de impugnação dos serviços ficarem evidenciada a
incapacidade da credenciada para dar execução satisfatória ao contrato.
d) quando ocorrerem razões de interesse do serviço público e/ou na
ocorrência de qualquer das disposições elencadas na Lei nº. 8.666/93 e alterações.
10.3. Havendo rescisão contratual, a CREDENCIANTE pagará à
CREDENCIADA, o numerário equivalente aos serviços efetivamente realizados, e
aprovados pela Secretaria da Saúde, no valor avençado.
10.4. A CREDENCIADA poderá solicitar seu descredenciamento a qualquer
tempo, desde que observado o prazo de antecedência de 30 (trinta) dias, durante o qual
deverá atender a eventual demanda existente.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
Para contratação do objeto desta licitação os recursos previstos correrão por

conta das seguintes dotações orçamentárias da Secretaria de Saúde:
Órgão 07- Secretaria Municipal de Saúde
Unidade 02- Fundo Municipal da Saúde - Vinculado
Projeto Atividade 2113- SIH/SAI/SUS LABORATÓRIO
Rubrica/Código -333903900000- Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Reduzido 3614
Recurso 4590- TETO FIN SIH/SAI/SUS

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - CASOS OMISSOS.
12.1. Qualquer litígio judicial oriundo da aplicação do presente termo será dirimido com
base na legislação específica, especialmente no EDITAL DE CREDENCIAMENTO
PÚBLICO N. 001/2017 e na Lei 8.666/93 e posteriores alterações.
• A CREDENCIADA não poderá, sob qualquer hipótese, cobrar diferenças de
valores aos beneficiários pelo atendimento, bem como, que este assine fatura ou
guia de atendimento em branco.
• O presente instrumento está vinculado ao ato de CHAMAMENTO PÚBLICO nº
001/2017 e a proposta do CREDENCIADO.
CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DO FORO.
As partes elegem o Foro da comarca de Itaqui - RS para dirimirem
quaisquer dúvidas oriundas deste ajuste, com renúncia expressa a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim acertados, firmam este instrumento em duas (02) vias
de igual teor e forma, obrigando-se pelos termos do mesmo, por si e seus sucessores.
Itaqui, _____, ______, de 2017.
MUNICÍPIO DE ITAQUI
Jarbas da Silva Martini
Prefeito Municipal
_________________________________________________
empresa credenciada

