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EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2021.FMS 
 
         O MUNICIPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO/ES por intermédio da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE, doravante denominado PMDSL-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -
DSL, com sede à Av. Pedro Batista de Aguiar, nº  46 – Bairro santa Cruz – Divino de São 
Lourenço – ES, inscrito no CNPJ sob o nº 10.593.310/0001-10,por intermédio da 
Comissão Permanente de Licitação - CPL, atendendo os preceitos da Lei nº 
8080/90 e demais normas do Sistema Único de Saúde e ainda de acordo com a 
Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, TORNA PÚBLICO, para conhecimento de 
todos interessados que fará realizar CREDENCIAMENTO DE EMPRESA(S) 
ESPECIALIZADA(S) NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, de acordo 
com o estabelecido neste edital, e respectivos anexos, que dele passam a fazer 
parte integrante para todos os efeitos. 
 
PREÂMBULO 
Modalidade: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
Processo Administrativo nº 000558/2021 
 
1. DO OBJETO 
 
1.1 Trata-se do CREDENCIAMENTO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA 
REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS para atender os pacientes usuários 
do SUS, residentes em Divino de São Lourenço - ES.  
Para a realização dos exames é usado como base o preço praticado na tabela 
SIA/SUS encontrada no site do DATASUS (sigtap.datasus.gov.br/tabelaunificada, 
em procedimentos / consulta por grupo), por cada exame efetivamente 
realizado. 
 Os Laboratórios de Análises Clínicas devem oferecer Exames (conforme Anexo 
01) com precisão nos resultados, seguindo as normas da RDC N° 302 e 
Vigilância Sanitária Municipal. 
A CONTRATADA fica obrigada a manter a qualidade dos exames bem como 
adequação das normas RDC N°302. 
 
2. DO AMPARO LEGAL 
 
2.1 O presente processo licitatório é regido pela Lei n° 8.666/93 e pelas normas 
contidas neste Edital, principalmente no que diz respeito ao art. 25 da Lei. 
 
3. DO PREÇO DO SERVIÇO 
 
3.1 O Município pagará pela realização dos exames, efetivamente realizados, 
conforme itens e valores (Tabela SUS), definidos no anexo I do presente 
edital.no anexo I do presente edital. 
 
4 - RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE CREDENCIAMENTO 
 
4.1 - Os envelopes contendo as "PROPOSTAS DE CREDENCIAMENTO" 
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deverão ser entregues, preferencialmente, do dia 21 de Maio de 2021 até às 
12:30hs do dia 02 de Junho de 2021, no Protocolo da Prefeitura Municipal de 
Divino de São Lourenço/ES, localiz ado à Praça 10 de Agosto, nº. 10, Centro, 
Divino de São LOurenço/ES, CEP: 29.590-000, preferencialmente opacos, 
lacrados e indevassáveis. 
 
HORÁRIO: Das 08h00 às 11h00 e das 12h00min as 15h00min. 
 
4.2 - Abertura dos envelopes dar-se-á a partir das 13h00min do dia 02 de 
Junho de 2021, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Divino de São 
Lourenço-ES, sito à à Praça 10 de Agosto, nº. 10, Centro, Divino de São 
LOurenço/ES, CEP: 29.590-000. 
 
4.3 O interessado que tiver seus documentos rejeitados somente terá seu pedido 
reavaliado com a apresentação de novo requerimento e novos documentos já 
livres dos vícios anteriormente identificados e que foram impeditivos do 
credenciamento anteriormente pretendido. 
 
4.4 Caso vença algum documento antes da apresentação nos termos do item 
anterior,deverão também ser apresentados outros novos em plena validade. 
 
4.5 Para ser credenciado, além dos documentos exigidos neste edital, o 
interessado deverá preencher todas as demais condições nele estabelecidas. 
 
4.6 - Os interessados poderão solicitar o credenciamento a qualquer tempo, 
desde que cumpridos todos os requisitos deste edital e vigente o prazo 
estabelecido para o presentecredenciamento. 
 
4.6 - Os interessados poderão solicitar o credenciamento a qualquer tempo, 
desde que cumpridos todos os requisitos deste edital e vigente o prazo 
estabelecido para o presente credenciamento. 
 
5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
5.1 Poderão participar do credenciamento, pessoa jurídica, que atenda a todos 
os requisitos legais e estabelecidos neste edital: 
 
5.1.1 Que seja Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e que seja capaz 
de cumprir as exigências estabelecidas no Edital e na Lei Federal nº 
8.666/1993. 
 
5.2 Não poderão participar empresas: 
 
a) Declaradas inidôneas nos termos da lei; 
b) Que tenham falência ou concordata decretada; 
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c) Impedidas de licitar, contratar ou transacionar com a Administração Pública, 
direta ou 
indireta; 
 
d) Empresas que tenham pendências financeiras ou contratuais para com o 
Município de DIVINO DE SÃO LOURENÇO/ES e suas entidades da 
administração direta ou indireta; 
 
6. DO ENVELOPE 
 
6.1 Os documentos necessários ao credenciamento, dentro do horário definido 
neste edital e a proposta a ele inerentes serão disponibilizados em um 
envelope, e entregues à Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço-
ES da seguinte forma: 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO-ES 
COMISSAO PERMANNTE DE LICITACAO 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°: 01/2021 
RAZAO SOCIAL DA LICITANTE:.................................... 
CNPJ:......................................................................... 
 
 
DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO 
 
6.2 Toda a documentação exigida poderá ser apresentada no original ou por 
qualquer processo de cópia devidamente autenticada em cartório ou publicada 
em órgão deimprensa oficial, ou ainda, autenticada por membro da Comissão 
Permanente de Licitaçãoquando apresentada juntamente com o original, 
durante a sessão pública. 
 
6.2.1 Serão aceitas apenas cópias legíveis. 
 
6.2.2 Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas. 
 
6.2.3 A Comissão Permanente de Licitação reserva-se o direito de solicitar o 
original de qualquer documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário. 
 
6.3 O representante legal da empresa deverá apresentar qualquer documento 
de identidade emitido por órgão público, juntamente com um original de 
instrumento procuratório, com firma do outorgante reconhecida em cartório ou 
instrumento procuratório público, que o autorize a participar deste Processo e 
a responder pelo proponente, firmar declarações, desistir ou apresentar 
recurso, assinar a ata e praticar todos os demais atos pertinentes ao presente 
certame, em nome do proponente. 
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7. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA O CREDENCIAMENTO 
 
7.1 Habilitação Jurídica 
 
7.1.1 Cédula de Identidade dos proprietários da empresa e representante 
legal; 
 
7.1.2 Registro comercial, no caso de Empresa Individual ou; 
 
7.1.3 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado, em  se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de 
sociedades por ações,   acompanhados de documentos de eleição de seus 
administradores ou; 
 
7.1.4 Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as 
alterações ou da consolidação respectiva; 
 
7.1.5 Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedade civil, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício ou; 
 
7.1.6 Decreto de autorização, em se tratando de empresa e sociedade 
estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 
exigir, obedecendo ao art. 28 da Lei n° 8.666/93. 
 
7.2 Regularidade Fiscal e trabalhista: 
 
7.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - C.N.P.J./MF; 
 
7.2.2 Certidões Negativas de: 
 
7.2.2.1 Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida 
Ativa da União . 
 
7.2.2.2 Regularidade junto à Fazenda Estadual, relativo ao ICMS, fornecida 
pela      Secretaria de Fazenda Estadual; 
 
7.2.2.3 Tributos Municipais da sede do licitante, incluindo a Dívida Ativa, 
fornecida pela Prefeitura Municipal; 
 
7.2.2.5 Certidão de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS),  fornecida pela Caixa Econômica Federal; 
 
7.2.2.6 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do 
trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
(CNDT), nos termos do título VII-A da consolidação das Leis do Trabalho 
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(Decreto-Lei nº 5.452, de 01 de maio de 1943, com redação dada pela Lei nº 
12.440, de 2011). 
 
7.2.2.7 Certidão Simplificada fornecida pela Junta Comercial do Estado Sede da 
Empresa, expedida no máximo a 180 (cento e oitenta) dias da data de 
julgamento desta licitação. 
 
7.3 Qualificação Técnica 
 
7.3.1 Comprovação fornecida por meio de declaração do licitante de que o 
mesmo cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal 
(modelo anexo). 
 
7.3.2 Cópia do registro do laboratório junto ao Conselho Regional competente e 
comprovante de regularidade. 
 
7.3.3 Cópia da carteira profissional do responsável técnico e comprovante de 
regularidade junto ao conselho regional. 
 
7.3.4 Cópia do Alvará Sanitário. 
 
7.3.5 Cópia do Alvará de Funcionamento. 
 
7.3.6 Documento comprobatório de que o estabelecimento está inscrito no 
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). 
 
7.4 Todos os documentos que contenham prazo de validade deverão estar em 
plena vigência. 
 
7.4.1 Para aqueles documentos sem data de vencimento, sua validade será de 
90 (noventa) dias, contados da sua expedição. 
 
7.5 Os documentos deverão ser apresentados na mesma ordem de numeração 
dos documentos neste edital. 
 
7.6 Aquele que ensejar declaração falsa, ou que dela tenha conhecimento, nos 
termos do artigo 299 do Código Penal, ficará sujeito às penas de reclusão, de 
01(um) a 05 (cinco) anos, se o documento é público, e reclusão, de 01 (um) a 
03 (três) anos, e multa, se o documento é particular, independente da 
penalidade estabelecida no artigo 7 da Lei Federal nº. 10.520/2002. 
 
 
8. DO PROCESSAMENTO DO CREDENCIAMENTO 
 
8.1 Recebido o envelope sob protocolo, a Comissão Permanente de Licitação, 
adotará os seguintes procedimentos: 
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a) A abertura dos envelopes; 

b) O exame de todos os documentos, levando-se em conta: validade, 
veracidade e se todo o rol exigido no item 5 fora apresentado; 
 
c) Terminadas as fases habilitatórias, a Comissão Permanente de Licitação, 
examinará a proposta de adesão, que deverá atender aos requisitos deste 
edital, e deixar claro que aceita todas as condições do credenciamento. 
 
d) Desta reunião lavrar-se-á ata circunstanciada e conclusiva sobre o 
credenciamento ou não da empresa. 
 
8.2 Todas as empresas habilitadas serão credenciadas, devendo, inicialmente, 
o objeto ser dividido em partes iguais. 
 
8.2.1 Caso um laboratório tenha maior fluxo de exames durante o período, o 
objeto poderá ser redistribuído, de forma a valorizar a empresa que apresente 
melhor qualidade/atendimento nos serviços contratados. 
 
9. DAS INSTRUÇÕES E NORMAS PARA OS RECURSOS PREVISTOS EM 
LEI 
 
9.1 As impugnações ou dúvidas quanto ao Edital e seus anexos, deverão ser 
solicitadas por escrito e dirigidos ao Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação e entregue mediante protocolo, durante o expediente normal de 
atendimento, na forma da Lei. 
 
9.1.1 Apresentadas às impugnações ou dúvidas, as mesmas serão respondidas 
ao interessado, no prazo de três dias úteis depois de protocoladas. 
 
9.1.2 O licitante, depois de informada das decisões da Comissão Permanente 
de Licitação, no tocante à habilitação e se dela discordar, terá o prazo de cinco 
dias úteis para interposição de recurso, contados da intimação do ato ou da 
lavratura da ata, se presente no momento da abertura. 
 
9.1.3 Interposto o recurso, dele se dará ciência aos demais licitantes que 
poderão impugná-lo no prazo de cinco dias úteis. 
 
10. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
10.1 Após a divulgação do resultado da licitação e, não havendo interposição 
de recursos nos termos do artigo 109 da Lei n° 8.666/93, decorridos cinco dias 
úteis, o objeto docertame será adjudicado à(s) empresa(s) habilitadas(s) no 
certame. 
 
10.1.1 O prazo de cinco dias úteis para a homologação da licitação também 
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poderá iniciarse a partir da lavratura da ata de encerramento da sessão de 
julgamento das propostas de preços, desde que os licitantes presentes 
renunciem ao direito de interpor recurso, devendo este fato constar da Ata. 
 
11. DA PROPOSTA DE ADESÃO E DA SUA APRESENTAÇÃO 
 
11.1 A proposta de adesão deverá ser elaborada, preferencialmente em papel 
timbrado do proponente, ou com sua completa identificação, através de 
impressão ou por carimbo padronizado. 
 
11.2 Deve em tudo seguir o modelo que compõe este edital, conforme Anexo 
I. 
 
11.3 Deve ser apresentada em língua portuguesa e moeda nacional (R$) isenta 
de rasuras, emendas ou entrelinhas, e ao final, deve ser datada e assinada 
pelo representante legal da proponente. 
 
12. DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE PAGAMENTO 
 
12.1 Os pagamentos serão efetuados até 30 (trinta) dias depois de 
apresentada a Nota Fiscal na Secretaria Municipal de Finanças e o Secretário 
Municipal de Saúde haver encaminhamento do relatório mensal, atestando a 
realização dos serviços. 
 
13. DA FONTE DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
13.1 Todas as despesas decorrentes das contratações advindas deste 
credenciamento correrão por conta de recursos próprios alocados na seguinte 
dotação orçamentária: 
 
Fonte de Recursos:001.103.010.019.2068-3.3.90.39.00 – Ficha 00026, Fonte 
1214 
14. DAS CARACTERÍSTICAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
 
14.1 A quantidade de exames a ser realizado será definida de acordo com a 
demanda da Secretaria Municipal de Saúde e o número de laboratórios 
credenciados no período definido no preâmbulo deste edital. 
 
14.2 Somente poderão participar deste credenciamento empresas que 
ofereçam atendimento e possuam estrutura física situada na Sede do Município 
de Divino de São Lourenço-ES e legalmente constituídas, integradas por 
profissionais habilitados a desenvolver os serviços, objeto do presente. 
 
14.2 As cotas serão definidas de forma a minimizar a distância entre os Postos 
de Coleta e os laboratórios onde os exames serão realizados. 
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1.4.3 O contratado deverá apresentar relatório mensal em duas vias sendo que 
uma será encaminhada para a Prefeitura Municipal, juntamente com a Nota 
Fiscal de Prestação de Serviço e uma ficará na Secretaria de Saúde com o 
responsável pela fiscalização dos serviços. 
 
14.4 Qualquer entendimento entre a fiscalização dos serviços e a contratada 
deverá serfeito por escrito e entregue mediante protocolo. 
 
14.5 A fiscalização do contratante não exclui nem reduz a responsabilidade do 
contratado perante a execução dos serviços. 
 
15 DOS PRAZOS 
 
15.1 A vigência do contrato oriundo deste credenciamento terá início na 
assinatura do contrato e término em 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado 
no interesse das partes até o máximo permitido em Lei, especificamente com 
base no artigo 57, II, da Lei 8.666/93. 
 
15.2 O resultado do exame deverá ser entregue ao paciente no local da 
realização ou encaminhando para a unidade de saúde de origem no prazo de 
até 07 dias e em caso de urgência / emergência ou epidemias o resultado 
deverá ser entregue no mesmo dia em no máximo 06 horas. 
 
15.3 O credenciamento, caso o contrato venha a ser prorrogado, ficará sujeito 
à comprovação das mesmas condições habilitatórias do início do contrato. 
 
16. DEVERES DAS PARTES 
 
COMPETE A CONTRATADA: 
 
a) Os exames e procedimentos de coleta e análises clínicas serão realizados na 
clínica contratada, com recursos humanos e materiais para a execução dos 
exames, procedimentos e transporte específico para material biológico, se for o 
caso; 
 
b) A empresa credenciada manterá, atenderá 02 (duas) vezes por 
semanaconforme determinações deste TR,, no distrito de Patrimônio da Penha, 
sendo em local próprio pela empresa e todas asdespesas de atendimento e 
transporte de responsabilidade pela empresa.  
 
c) A Contratada executará os exames e procedimentos, desde que 
acompanhadas de requisição médica ou de enfermagem de acordo com 
legislação devidamente assinada e carimbada pelo profissional credenciado 
pelas unidades de saúde; 
 
d) A Contratada disponibilizará os recursos humanos devidamente capacitados 
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para a realização das atividades em número suficiente para atender todas as 
necessidades, devidamente uniformizados e equipados com todos os EPI's; 
 
e) A Contratada disponibilizará mensalmente à SMS/PMDSL, as requisições e 
uma listagem da fatura com os nomes dos pacientes, quantidades, tipo de 
procedimento, preço unitário, total e os códigos do procedimento no SUS, que 
geraram os exames e procedimentos a serem faturados para consulta. 
 
f) Para o funcionamento da prestação de serviços especializados em exames 
laboratoriais/análise clínica, deverão ser observadas as seguintes condições 
mínimas, de total responsabilidade da Contratada, referente a unidade 
laboratorial: 
 
1) Possuir local adequado, contendo mobiliário e equipamento condizentes com 
a operação, em quantidades suficientes para uma gestão eficiente, nos termos 
da legislação pertinente (RDC 302 - VISA) e as normas de boas práticas da 
atividade; 
 
2) Realizar a conservação predial periódica, com a realização dos reparos 
necessários ao bom andamento dos serviços; 
 
3) Realizar a manutenção da limpeza e higiene dos ambientes de 
armazenamento e nas dependências da Contratada para a boa conservação 
dos materiais; 
 
4) Realizar a Fumigação, dedetização, desratização e descupinização 
executada em conformidade com as normas definidas pelo órgão competente 
para o controle de pragas; 
 
f) A Contratada deverá arcar com todos os encargos fixados pelas Leis 
Trabalhistas e Previdenciárias, com respeito a seus empregados e técnicos 
envolvidos na prestação de serviços e seguir as normas regulamentadoras 
trabalhistas, bem como arcar com todosos tributos legais inerentes à prestação 
dos serviços. 
 
g) Para a entrega dos resultados dos exames e procedimentos: 
 
1) Toda a emissão de resultados será de total responsabilidade da 
contratada/credenciada, incluindo papéis, envelopes, cartuchos e toners para 
impressoras, bem como a manutenção de todos os equipamentos de 
informática de responsabilidade da contratada. 
 
2) Os resultados e os exames e procedimentos não deverão ultrapassar prazo 
de prazo de 7 dias e em caso de urgência /emergência ou epidemias o 
resultado deverá ser entregue no mesmo dia em no máximo 6 h. 
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3) A Contratada deverá fornecer relatórios periódicos que facilitem e orientem 
as ações de controle e regulação da Contratante, tais como: estatística de 
exames/procedimentos por médico solicitante, estatística de 
exames/procedimentos alterados, estatística de tempo (percentual de 
requisições de exames/procedimentos atendidos dentro dos prazos); relatórios 
financeiros para controle e fiscalização; 
 
h) Todos os processos devem estar em conformidade com os requisitos das 
certificações de Programas de Controle de Qualidade a fim de possibilitar a 
obtenção das certificações. 
 
i) A Contratada se obriga a manter seus profissionais inscritos nos respectivos 
órgãos reguladores, preservando sua habilitação para prestação dos serviços 
objeto do presente contrato e comprovar anualmente o vínculo de seus 
empregados junto a estes órgãos. 
 
j) A Contratada e seus prepostos deverá apresentar capacidade técnica e 
capacidade instalada, totalmente habilitados a prestar os serviços ora 
contratados dentro dos rigorosos padrões de qualidade e obedecendo as 
indicações técnicas do fabricante dos produtos utilizados, possuindo, inclusive, 
registro nos órgãos competentes. 
 
k) A Contratada prestará os serviços de forma adequada e segura, respeitando 
toda a legislação vigente incidente sobre o objeto do contrato, em especial; 
 
l) Reparar ou refazer, sem qualquer ônus para a Contratante, os serviços que, 
a critério desta, não tenham sido bem executados ou que verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da execução; 
 
m) Cumprir as Normas Regulamentadoras de Saúde do Trabalho do Ministério 
do Trabalho (NR); 
 
n) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas no termo de referência. 
 
o) Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que 
comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações 
assumidas neste termo de referência, em especial encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais. 
 
p) A contratada deverá gerenciar em sua unidade os resíduos provenientes dos 
exames em lixeiras apropriadas com tampa, pedal e identificação (sinalização) 
de acordo com GRUPOS RESÍDUOS (RESOLUÇÃO RDC ANVISA N.º 306/04 / 
Resolução CONAMA N.º 358/05): 
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GRUPO A - RESÍDUOS BIOLÓGICOS (POTENCIALMENTE INFECTANTE) 
GRUPO B - RESÍDUOS QUÍMICOS 
GRUPO C - RESÍDUOS RADIATIVOS 
GRUPO D - RESÍDUOS COMUNS 
GRUPO E - MATERIAIS PERFUROCORTANTES 
 
q) A contratada deverá garantir a não paralisação dos serviços contratados por 
motivos de falta de insumos/equipamentos transporte ou recursos humanos. 
Devendo ter recursos sobressalentes para que o serviço não sofra 
descontinuidade. Salvo naocorrência de caso fortuito ou por motivo de força 
maior, greve, etc, que impeça a CONTRATADA de executar os serviços. 
 
r) A CONTRATADA deverá relatar à CONTRATANTE toda e qualquer 
irregularidade observada em suas instalações, tão logo sejam detectadas. 
 
É responsabilidade da CONTRATADA realizar a manutenção de 
equipamentos. 
 
s) Possuir alvará da Vigilância Sanitária, valido e vigente. 
 
t) Possuir inscrição no Cadastro Nacional de Estabelecimento da Saúde (CNES), 
compatível com a complexidade dos serviços licitados. 
 
u) A Contratada deverá prestar informações relativas ao atendimento, de 
acordo com a orientação do responsável pela Gestão do contrato. 
 
v) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação, conforme dispõe o inciso XIII, do artigo 55, da Lei nº 
8.666/93 e alterações; 
 
x) A contratada será responsável por qualquer irregularidade nos resultados 
dos exames executados, respondendo juridicamente por eventuais processos 
que envolva o paciente e contrata, exonerando assim a secretaria de saúde da 
responsabilidade pelos resultados. 
 
COMPETEM A CONTRATANTE: 
 
a) Garantir que todos os pedidos médicos ou de enfermagem (prescrição de 
enfermagem de acordo com os programas de saúde que permitam a 
prescrição) deverão estar devidamente identificados contendo o nome 
completo e legível do paciente, número de prontuário, idade, data de 
nascimento, RG, Cartão Nacional do SUS, endereço, CEP e local para a entrega 
do resultado. Este deverá estar assinado e carimbado pelo médico ou 
enfermeiro solicitante. 
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b) A Contratante deve garantir o registro do momento da consulta, exame, 
cirurgia ou procedimento, protocolar com data/hora a entrega e o recebimento 
do resultado. 
 
c) Efetuar o pagamento após a entrega do objeto em caso de aceitabilidade; 
d) Observar e fazer cumprir todas as regras relativas ao sigilo médico no que 
diz respeito aos resultados dos exames entregues pela Contratada, 
especialmente, mas não se limitando, às regras constitucionais e previstas no 
Código de Ética Médica, respondendo integralmente por quaisquer prejuízos 
ocasionados à Contratada e aos pacientes, pela inobservância dessa obrigação, 
inclusive após o encerramento da vigência do presente instrumento. 
 
e) Designar supervisor do contrato (ou comissão de, no mínimo, 3 (três) 
membros, na hipótese do parágrafo 8º do art. 15 da Lei nº 8.666/93), com 
objetivo de supervisionar as obrigações contratuais das atividades prestadas 
pela contratada. 
 
f) O Supervisor deve acompanhar periodicamente as requisições de exames e 
procedimentos para avaliar, intervir na realização dos mesmos de modo a 
garantir a qualidade esperada. 
 
g) O Supervisor deve acompanhar e garantir que as requisições de exames e 
procedimentos devem ser preenchidas em formulário padrão da contratada, 
com informações claras e legíveis. 
 
h) A contratante deve garantir que todos os pedidos médicos deverão estar 
devidamente identificados contendo o nome legível do paciente, idade, 
endereço, cartão nacional do  SUS e local para a entrega do resultado. Este 
deverá estar assinado e carimbado pelo médico solicitante ou enfermeiro. 
 
i) Informar mensalmente à SMS/PMDSL, por escrito, os eventuais problemas 
entre a Unidade e a CONTRATADA. 
 
COMPETÊNCIA COMUNS ÀS PARTES: 
 
a) Confidencialidades: guardar, por si, sócios e seus prepostos, por prazo 
indeterminado, sigilo absoluto sobre informações disponibilizadas sobre a 
condição de confidencialidade, informações essas que podem ser técnicas, 
comerciais e financeiras, adquiridas em razão da implementação do presente 
Contrato, sob pena de sujeitarem-se às penalidades civis e criminais cabíveis; 
b) Manter o respeito ético e transparente no relacionamento entre as partes e 
exigir de seus empregados, prepostos e contratados os melhores padrões de 
relacionamento, comportamento e postura; 
 
c) Em decorrência da presente contratação, sob qualquer hipótese ou em 
qualquer situação, não se presumirá a eventual existência, ou se estabelecerá a 
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presunção de qualquer vínculo societário e/ ou empregatício, ou obrigações de 
caráter trabalhista e previdenciário entre as partes, por si, seus contratados, 
prepostos e/ou empregados, e não serão fiadoras das obrigações e encargos 
trabalhistas e sociais uma da outra, cabendo a cada sociedade a exclusividade e 
responsabilidade por tais obrigações, inclusive nas esferas civil e penal; 
d) As partes não poderão ceder ou transferir total ou parcialmente este Contrato 
para terceiros, sem a prévia e expressa autorização escrita da outra parte. Não 
será considerada cessão ou transferência à ocorrência de atos de reorganização 
societária envolvendo empresas ligadas e/ou do mesmo grupo econômico da 
Contratada, e que impliquem na sucessão universal de direitos e obrigações da 
Contratada, inclusive dosServiços Especializados em exames 
laboratoriais/analise clínica. 
 
e) As partes deverão fazer com que sua equipe mantenha com os funcionários, 
pacientes e demais profissionais atuantes para cumprimento do objeto deste 
contrato, um bom relacionamento, de modo a não causar quaisquer espécies de 
distúrbios que possam interferir na execução de suas atividades. 
 
f) A Contratada está ciente de que deve guardar por si, por seus empregados, ou 
prepostos, em relação aos dados, informações ou documentos de qualquer 
natureza, exibidos, manuseados, ou que por qualquer forma ou modo venham 
tomar conhecimento, o mais completo e absoluto sigilo, em razão dos serviços a 
serem confiados, ficando, portanto, por força da lei, civil e criminalmente 
responsável por sua indevida divulgação, descuidada ou incorreta utilização, sem 
prejuízo da responsabilidade por perdas e danos a que der causa. 
 
17. DAS SANÇÕES E PENALIDADES 
 
17.1 O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela empresa 
credenciada caracterizará sua inadimplência implicando, segundo a gravidade, 
em multa de até 5% (cinco por cento) do valor global contratado, reajustado até 
o momento da cobrança, descontada de logo, quando do pagamento da fatura 
apresentada pelo credenciado, ou se por este motivo impossível, será 
descontada na caução ou cobrada judicialmente. 
 
17.2 A aplicação de multa, segundo o caso, não eximirá a empresa credenciada 
de sofrer outras sanções previstas na Lei 8.666/93, especialmente as previstas 
no art. 87, I a IV. 
 
17.3 As multas não têm caráter compensatório, são independentes e 
cumulativas e não eximem a credenciada da prestação do serviço. 
 
17.4 Em qualquer caso de aplicação de sanção, será sempre garantido o 
contraditório e a ampla defesa, sempre em processo administrativo específico. 
 
18. DOS CASOS DE DESCREDENCIAMENTO 
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18.1 Da Prefeitura Municipal, sem prévio aviso, quando: 
 

a) a empresa deixar de cumprir qualquer cláusula e condições do contrato; 
 

b) a empresa descumprir qualquer das obrigações estabelecidas no item 15 
deste edital,segundo o caso; 
 

c) a empresa praticar atos fraudulentos no intuito de auferir para si ou para 
outrem vantagem ilícita; 
 
d) ficar evidenciada a incapacidade da empresa credenciada de descumprir as 
obrigações assumidas devidamente caracterizadas em relatório circunstanciado 
de inspeção; 
 
e) por razões de interesse público de alta relevância, mediante despacho 
motivado e justificado da Prefeitura Municipal; 
 
f) Em razão de caos fortuito ou força maior; 
 
g) No caso de decretação de falência ou concordata da empresa credenciada; 
sua dissolução ou falecimento de todos os sócios; 
 
h) E naquilo que couber nas outras hipóteses do art. 78 da Lei 8.666/93. 
 
18.2 Pela instituição credenciada: 
 
a) mediante solicitação escrita e devidamente justificada à Prefeitura, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
 
19 DAS CONDIÇÕES GERAIS 
 
19.1 O interessado no fornecimento completo deste edital poderá retirá-lo, 
gratuitamente, de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 11h00min e 
12h00min às 15h00min, na sede da Prefeitura Municipal ou através do site 
www.dslourenco.es.gov.br. 
 
19.2 No caso de eventual divergência entre o Edital e seus anexos, prevalecerão 
às disposições do primeiro. 
 
19.3 A licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste 
Edital e seus anexos, pois a simples apresentação da Documentação subentende 
a aceitação incondicional de seus termos, independentemente de transcrição, 
bem como o conhecimento integral do objeto em licitação, não sendo aceitas 
alegações de desconhecimento de qualquer por menor. 
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19.4 A Comissão Permanente de Licitação poderá relevar erros formais em 
quaisquer documentos apresentados, desde que tais erros não alterem o 
conteúdo dos mesmos. 
 
19.5 Fazem parte do presente edital 
 
Anexo I: Encaminhamento de documentos ao credenciamento; 
 
Anexo II: Caderno de Serviços a serem executados e valores a serem pagos 
pelos serviços prestados; 
 
Anexo III: Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente 
Impeditivo; 
 
Anexo IV: Declaração que não emprega menor de 18 anos; 
 
Anexo V: Minuta de contrato; 
 
20 DO DOMICÍLIO E FORO 
 
20.1 O domicílio será para todos os efeitos legais o Município de Divino de São 
Lourenço - ES, pertecente a Comarca de Guaçuí-ES onde serão julgadas as 
questões judiciais decorrentes do contrato firmado, renunciandose a outro por 
mais privilegiado que seja ou pareça. 
 
 
 
 

Divino de São Lourenço-ES, 19 de Maio de 2021. 
 
 
 

Wanderson da Silva Batista 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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ANEXO I 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO-ES 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2021 
 

(MODELO/EM PAPEL TIMBRADO DO PROPONENTE) 
 

[Local e Data] 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO-ES 
A/C Comissão Permanente de Licitação 
Ref.: Encaminhamento de documentos ao credenciamento 
 
Prezados Senhores, 
 
 
[FULANO DE TAL (QUALIFICAÇÃO COMPLETA, INLCUSIVE ENDEREÇO E 
TELEFONE)], referindo ao credenciamento chamado por essa PREFEITURA MUNICIPAL 
DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO/ES comparece até Vossas Senhorias para apresentar a 
documentação como se encontra exigida, para exame dessa comissão. 
No tocante a proposta de preços para prestação de serviços, informa que aceita os 
mesmos conforme definidos no Edital. 
 
Igualmente, informa que concorda com todas as condições estipuladas no edital, através 
da prestação dos serviços detalhados conforme indicados no Caderno de Serviços  
adiante discriminado, no regime de atendimento ali mencionado. 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
NOME E ASSINATURA DA PESSOA JURÍDICA (COM CARIMBO PADRÃO CNPJ) 
 
Telefone de contato: ( ) 
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E-mail de contato: ( ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO II 

CADERNO DE SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS E VALORES A SEREM PAGOS PELOS SERVIÇOS 
PRESTADOS 

ITEM DESCRIÇÃO DE EXAMES 
 

CÓDIGO QUANT. 
VALOR 
UNIT VALOR TOTAL 

1 Ácido Úrico 
202010120 

1000 1,85 
                 

1.850,00  

2 Amilase 
202010180 

100 2,25 
                     

225,00  

3 
Anti HBc IGG Anticorpos IGG contra 
Antigeno "c" da Hepatite 

 
202030784 20 18,55 

                 
371,00  

4 
Anti HBc IGM Anticorpos IGM Contra 
antígeno “c” da hepatite 

202030890 
20 18,55 

                 
371,00  

5 
Anti HBE Anticorpos contra Antigeno “e” 
da Hepatite B 

202030644 
20 18,55 

                 
371,00  

6 
Anti HBS Anticorpos contra Antigenos “s” 
da Hepatite B 

202030636 
20 18,55 

                 
371,00  

7 
Anti HCV Anticorpos contra o vírus da 
Hepatite B 

202030679 
150 18,55 

                 
2.782,50  

8 Antibiograma 
202080013 

500 4,98 
                     

2.490,00  

9 Anticorpos anti HIV I e II 
202030300 

300 10,00 
                 

3.000,00  

10 
Anticorpos Anti Microssomal Tireoideano 
IFI 

 
202030555 50 17,16 

                     
858,00  

11 Antiestreptolisina (ASLO) 
202030474 

200 2,83 
                     

566,00  

12 
Baciloscopia direta p/pesquisa 
BARR(controle HAN) 

 
202080064 30 4,20 

                       
126,00  

13 
Baciloscopia direta p/pesquisa 
BARR(controle TUB) 

 
202080048 120 4,20 

                       
504,00  



 
Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço 

 
CNPJ: 27.174.127/ 0001-83 

 

 

14 Beta 2 Microglobulina 
202030113 

10 13,55 
                     

135,50  

15 Bilirrubinas total e frações  
202010201 

400 2,01 
                     

804,00  

16 Brucelose ID 
202030407 

10 3,70 
                       

37,00  

17 Cálcio 
202010210 

300 1,85 
                     

555,00  

18 CEA 202030962 100 13,35 1.355,00 

19 Celulas LE 202020410 10 4,11 41,10                      

20 Citomegalovirus EIE (IGM) 
202030857 

150 11,61 
                 

1.741,50  

21 Citomegalovirus IFI (IGG) 
202030471 

150 11,00 
                 

1.650,00  

22 Cloreto 
202010260 

80 1,85 
                       

148,00  

23 Colesterol (HDL) 
202010279 

2000 3,51 
                 

7.020,00  

24 Colesterol (LDL) 
202010287 

2000 3,51 
                 

7.020,00  

25 Colesterol total 
202010295 

3000 1,85 
                 

5.550,00  

26 Coombs indireto (inclui Quantitativo) 
202120100 

20 2,73 
                       

54,60  

27 CPK 
202010325 

100 3,68 
                     

368,00  

28 Creatinina 
202010317 

1500 1,85 
                 

2.775,00  

29 Criatinofostoquinase Fração MB 
202010333 

15 4,12 
                     

61,80  

30 Cultura para identificação de bactérias 
 

202080080 500 5,62 
                 

2.810,00  

31 Desidrogenase Lática 
202010368 

15 3,68 
                     

55,20  

32 
EAS (elementos anormais e sedimentação 
da urina)  

202050017 
3000 3,70 

                 
11.100,00  

33 Eletroforese de proteína 
202010724 

15 4,42 
                     

66,30  

34 EPF (exame parasitológico de fezes) 
202040127 

3000 1,65 
                 

4.950,00  

35 Eritograma (serie Vermelha) 
202020363 

20 2,73 
                     

54,60  

36 Espermograma 
202030466 

30 9,70 
                       

291,00  

37 FAN 202030598 100 17,16 1.716,00 

38 Fator Reumático, Teste do Látex  
202030075 

200 2,83 
                     

566,00  

39 Fator RH inclui do fraco 202120082 250 1,37 342,50 



 
Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço 

 
CNPJ: 27.174.127/ 0001-83 

 

 

40 Fenitoina 202070220 10 35,22 352,50 

41 Ferritina 202010384 300 15,59 4.677,00 

42 Ferro Serico 202010392 400 3,51 1.404,00 

43 Fosfatase Alcalina 202010422 400 2,01 804,00 

44 Gama Glutamil Transferase Gama GT 202010465 200 3,51 702,00 

45 Glicose 202010473 1500 1,85 2.775,00 

46 Gonadotrofina Corionica-Beta HCG 202060217 160 7,85 1.256,00 

47 Grupo ABO Determinação 202120023 250 1,37 342,50 

48 
HAV IGG Anticoros IGG CONTRA O VÍRUS 
DA Hepatite A 

 
202030806 10 18,55 185,50 

49 HB e AG Antigeno “e” da Hepatite B 202030989 20 18,55 371,00 

50 
HbSAG- Antigeno "s" (superfície da 
hepatite B) 

 
202030970 200 18,55 3.710,00 

51 
HCV detecção p/ Tecn Biomol acido 
ribonucleico 

 
202030059 10 96,00 960,00 

52 Hemoglobina Glicosilada 202010503 400 7,86 3.144,00 

53 Hemograma Completo 202020380 4000 4,11 16.440,00 

54 IGE total 202030164 150 9,25 1.387,50 

55 Katu Katu 202040119 400 1,65 660,00 

56 Lípase 202010554 100 2,25 225,00 

57 Mucoproteina 202010570 200 2,01 402,00 

58 Pesquisa de Sangue Oculto nas Fezes  202040143 30 1,65 49,50 

59 Plaquetas 202020029 400 2,73 1.092,00 

60 Potássio 202010600 250 1,85 462,50 

61 Prolactina 202060306 130 10,15 1.319,50 

62 Proteína C. Reativada Determ. Quantid. 202030083 10 9,25 92,50 

63 Proteínas C. Reativa Pesquisa  202030202 250 2,83 707,50 

64 Proteínas Totais  202010619 70 1,40 98,00 

65 Proteínas Totais e Frações 202010627 100 1,25 125,00 

66 Prova do Laço 202020509 100 2,73 273,00 

67 
Prova do LH-HR:DOS.FSH (6D),DOS.LH 
(6D) 

 
202060420 120 12,01 1.441,20 

68 PSA (antígeno prostático especifico) 202030105 600 16,42 9.852,00 

69 Reticulocitos Contagem 202020037 20 2,73 54,60 

70 Retração do Coagulo 202020495 100 2,73 273,00 

71 Rubéola Anticorpos IGG 202030814 120 17,16 2.059,20 

72 Rubeola Anticorpos IGM 202030920 120 17,16 2.059,20 

73 Sódio 202010635 250 1,25 312,50 

74 T3 202060390 400 8,71 3.484,00 

75 T4 202060373 800 8,76 7.008,00 

76 TAP 202020142 200 2,73 546,00 

77 Tempo de Coagulação 202020070 100 2,73 273,00 

78 Tempo de Sangramento 202020096 100 2,73 273,00 
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79 
Tempo de tromboplastina parcial ativada 
(TTP ativada)   

 
202020134 200 5,77 1.154,00 

80 TGO (Transaminase Oxalética) 202010643 500 2,01 1.005,00 

81 TGP (Transaminase Pirúvica) 202010651 500 2,01 1.005,00 

82 Toxoplasmose IFI-IGG 202030768 200 16,97 3.394,00 

83 Toxoplasmose UFI-IGM 

202030873 

200 18,55 3.710,00 

84 Triglicerídeo 202010678 3000 3,51 10.530,00 

85 TSH 202060250 800 8,96 7.168,00 

86 Ureia 202010694 1500 1,85 2.775,00 

87 VDRL 202031179 300 2,83 849,00 

88 VHS 202020150 300 2,73 819,00 

89 Vitamina B12 202010708 150 15,24 2.286,00 

90 Vitamina D 202010767 200 15,24 3.048,00 

91 Waaler Rose 202031012 100 4,10 410,00 

  
 TOTAL             

174.939,50  

 
 
 
 
 

ANEXO III 
CREDENCIAMENTO  01/2021. 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
IMPEDITIVO 
 
 
A empresa (razão social da empresa), estabelecida (endereço completo), devidamente 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº......................, inscrição estadual nº................................, 
declara sob as penalidades cabíveis a inexistência de Fato Superveniente Impeditivo à 
sua participação no Processo de Credenciamento 01/2021. 
 
 
Nome da cidade e data. 
 
 
 

Nome e Assinatura do Responsável legal da Empresa 
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ANEXO IV 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DO NÃO EMPREGO DE MENORES 
CREDENCIAMENTO 01/2021 

 
 
 
A ....................(NOME DA EMPRESA) com sede ................(ENDEREÇO COMPLETO     
DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF sob o número ______, por intermédio de seu 
representante legal o (a) Sr(a) _________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 
______ e do CPF nº ________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 
27da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854 de 27 de 
outubro de1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ouinsalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
 
 
 
Ressalva: ( ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 
 
 
 
Município/UF, ____ de _______________ de __________ . 
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_________________________________________ 
Representante legal da empresa 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ANEXO V 
Minuta do termo de contrato 

 
Contrato nº ___________ 
Processo nº ______/2021 
Credenciamento Nº 01/2021. 
 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) 
ESPECIALIZADA(S) PARA 
CREDENCIAMENTO DE EMPRESA(S) 
ESPECIALIZADA(S) NA 
REALIZAÇÃO DE EXAMES 
LABORATORIAIS para atender os 
pacientes usuários do SUS, residentes 
em Divino de São Lourenço - ES. QUE 
ENTRE SI CELEBRA O FUNDO 
MUNICIPAL DESAÚDE DE DIVINO DE 
SÃO LOURENÇO-ES E A 
EMPRESA________________. 

 
 
                    Pelo presente instrumento particular, e na melhor forma de 
direito, de um lado, como Contratantes,o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 
com sede na aAv. Pedro Batista de Aguiar, nº 46, Santa Cruz, Divino de São 
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Lourenço – ES, CEP: 29.590-000, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 
10.593.310/0001-10, neste ato representado por seu Gestor, (nome, 
nacionalidade, estado civil, profissão, CPF e identidade) e o MUNICÍPIO DE 
DIVINO DE SÃO LOURENÇO-ES, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrito no CNPJ/MF sobo nº 27.174.127/0001-83, com sede à Rua Praça 10 de 
Agosto, nº 10, centro, nesta cidade,representado por seu Prefeito Municipal o 
Exmo. Srº. (nome, nacionalidade, estado civil, profissão,CPF e identidade) 
denominados CONTRATANTES, e a empresa, ___________________, 
inscritano CNPJ sob o nº ________________, representada neste ato pelo 
Senhor _________(nome,nacionalidade, estado civil, profissão, Identidade e 
CPF)______ajustam o presente CONTRATO de FORNECIMENTO DE 
________________, nos termos da Legislação em vigor, de acordo comos 
termos do Processo nº _________/2021, parte integrante deste 
instrumentoindependente de transcriçãojuntamente com a proposta 
apresentada pela Contratada datada de ___/___/___, ficando, porém, 
ressalvadas como não transcritas as condições nela estipulada que contrariem 
as disposições deste CONTRATO, que se regerá pelas cláusulas seguintes. 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
 
DO OBJETO 
 
1.1 - CREDENCIAMENTO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA 
REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS para atender os pacientes usuários 
do SUS, residentes em Divino de São Lourenço - ES.  
 
Para a realização dos exames é usado como base o preço praticado na tabela 
SIA/SUS encontrada no site do DATASUS (sigtap.datasus.gov.br/tabelaunificada, 
em procedimentos / consulta por grupo), por cada exame efetivamente 
realizado. 
 
Somente poderão participar deste credenciamento empresas que ofereçam 
atendimento e possuam estrutura física situada no Município de Divino de São 
Lourenço-ES,legalmente constituídas, integradas por profissionais habilitados a 
desenvolver os serviços, objeto do presente. 
 
 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
 
DO PREÇO 
 
2.1 - Pelo objeto aqui ajustado, o contratante pagará à contratada, o valor de R$_____ 
(______________________________________). 
 
DO PRAZO 
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2.2 - O prazo de vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da     
data de sua assinatura. Não haverá reajuste de preços, salvo na hipótese de transcurso 
de mais de 12 (doze) meses desde a apresentação da proposta, quando o reajuste será 
processado na forma da legislação federal em vigor, ressalvada a hipótese de 
reajustamento da Tabela Nacional de Procedimentos do  Ministério da Saúde, quando 
então serão praticados os novos preços nela vigentes. 
Para fins de reajuste anual, adotar-se-á o reajuste da tabela de referência SIA/SUS e o 
reajuste acompanhara a tabela vigente e/ou reajustes dos valores de complementação. 
Será vedado qualquer reajuste pelo prazo inferior a 01 (um) ano, salvo reajuste na tabela 
dereferência SIA/SUS. 
As hipóteses excepcionais de revisão de preços serão tratadas de acordo com a    
legislação vigente e exigirão detida análise econômica para avaliação de eventual 
desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. 
A repactuação deste contrato será permitida, desde que observado o interregno mínimo 
de um ano,a contar da data de assinatura do contrato, ou da última repactuação, sendo 
que o primeiro períodode reajustamento será feito adequação ao mês civil, se for o caso. 
A repactuação será precedida de demonstração analítica do aumento ou diminuição dos 
custos, de   acordo com a planilha de custos e formação de preços, justificados e 
comprovados.    
Caberá à parte interessada a iniciativa e o encargo dos cálculos e da demonstração 
analítica do aumento ou da redução dos custos. 
Serão desclassificadas as propostas com preço excessivo, consideradas como tais as 
que excederem ao valor do orçamento estimado e que descumprirem as exigências deste 
termo de referência. 
O prazo de contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogados na forma da Lei. 
 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
 

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
3.1 - O pagamento será efetuado, mediante a aceitação do objeto e apresentação, à     
Prefeitura Municipal de DIVINO DE SÃO LOURENÇO-ES, de documento fiscal hábil, sem      
emendas ou rasuras que depois de conferidos e visados, serão encaminhados à     
Secretaria Municipal de Finanças para pagamento. 
 
3.2 - Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s)     
será(ão) devolvido(s) à contratada para a devida correção e reapresentação. 
 
3.3 - Para a efetivação do pagamento o licitante deverá manter as mesmas condições 
previstas neste edital no que concerne a PROPOSTA e a HABILITAÇÃO. 
 

CLÁUSULA QUARTA 
 

PRAZO, LOCAL CONDIÇÕES DE ENTREGA OU EXECUÇÃO 
4.1 - Os exames serão autorizados mediante a apresentação da requisição com 
assinatura e carimbo do médico da rede SUS. Os exames e procedimentos de análises 
clínicas serão realizados na clínica/posto de coleta do contratado, com recurso humano 
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para a execução dos exames, procedimentos e transporte específico para material 
biológico, se for o caso de acordo com adefinição do gestor. O resultado do exame deverá 
ser entregue ao paciente no local de realização ouencaminhado para unidade de saúde 
de origem no prazo de 07 dias e em caso de urgência /emergência ou epidemias o 
resultado deverá ser entregue no mesmo dia em no máximo 6 h. 
 
O controle será de acordo com a aprovação do gestor pela ação, funcionário 
__________________________________. 
 

CLÁUSULA QUINTA 
 

DA FONTE DE RECURSOS 
 
5.1 - Dotação orçamentária: Os recursos orçamentários para atender ao objeto da 
presente licitação serão provenientes da seguinte dotação: 
Fonte de Recursos:001.103.010.019.2068-3.3.90.39.00 – Ficha 00026, Fonte 
1214 
 
5.2 - Recursos financeiros: para pagamento do bem adquirido, serão advindos de 
Recursos do SUS. 
 

CLAUSULA SEXTA 
 
DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
 
COMPETE A CONTRATADA: 
a) Os exames e procedimentos de coleta e análises clínicas serão realizados na clínica 
contratada, com recursos humanos e materiais para a execução dos exames, 
procedimentos e transporte específico para material biológico, se for o caso; 
 
b) A Contratada executará os exames e procedimentos, desde que acompanhadas de 
requisiçãomédica ou de enfermagem de acordo com legislação devidamente assinada e 
carimbada pelo profissional credenciado pelas unidades de saúde; 
 
c)A Contratada disponibilizará os recursos humanos devidamente capacitados para a 
realização das atividades em número suficiente para atender todas as necessidades, 
devidamente uniformizados eequipados com todos os EPI's. 
 
d) A Contratada disponibilizará mensalmente à SMS/PMDSL, as requisições e uma 
listagem da fatura com os nomes dos pacientes, quantidades, tipo de procedimento, preço 
unitário, total e os códigos do procedimento no SUS, que geraram os exames e 
procedimentos a serem faturados para consulta. 
 
e) Para o funcionamento da prestação de serviços especializados em exames 
laboratoriais/análise clínica, deverão ser observadas as seguintes condições mínimas, de 
total responsabilidade da  Contratada, referente a unidade laboratorial: 
1) Possuir local adequado, contendo mobiliário e equipamento condizentes com a   
operação, em quantidades suficientes para uma gestão eficiente, nos termos da 
legislação pertinente (RDC 302 -   VISA) e as normas de boas práticas da atividade; 
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2) Realizar a conservação predial periódica, com a realização dos reparos necessários ao 
bom andamento dos serviços; 
 
3) Realizar a manutenção da limpeza e higiene dos ambientes de armazenamento e nas 
dependências da Contratada para a boa conservação dos materiais; 
 
4) Realizar a Fumigação, dedetização, desratização e descupinização executada em 
conformidade com as normas definidas pelo órgão competente para o controle de pragas; 
 
f) A Contratada deverá arcar com todos os encargos fixados pelas Leis Trabalhistas e 
Previdenciárias, com respeito a seus empregados e técnicos envolvidos na prestação de 
serviços e seguir as normas regulamentadoras trabalhistas, bem como arcar com todos 
os tributos legais inerentes à prestação dos serviços. 
 
g) Para a entrega dos resultados dos exames e procedimentos: 
1) Toda a emissão de resultados será de total responsabilidade da      
contratada/credenciada, incluindo papéis, envelopes, cartuchos e toners para 
impressoras, bem como a manutenção de todos os equipamentos de informática de 
responsabilidade da contratada. 
 
2) Os resultados e os exames e procedimentos não deverão ultrapassar prazo de prazo 
de 7 dias e em caso de urgência /emergência ou epidemias o resultado deverá ser 
entregue no mesmo dia em no máximo 6 h. 
 
3) A Contratada deverá fornecer relatórios periódicos que facilitem e orientem as ações de 
controle e regulação da Contratante, tais como: estatística de exames/procedimentos por 
médico solicitante, estatística de exames/procedimentos alterados, estatística de tempo 
(percentual de requisições de exames/procedimentos atendidos dentro dos prazos); 
relatórios financeiros para controle e fiscalização; 
 
h) Todos os processos devem estar em conformidade com os requisitos das certificações 
de Programas de Controle de Qualidade a fim de possibilitar a obtenção das certificações. 
 
i) A Contratada se obriga a manter seus profissionais inscritos nos respectivos órgãos 
reguladores, preservando sua habilitação para prestação dos serviços objeto do presente 
contrato e comprovar anualmente o vínculo de seus empregados junto a estes órgãos. 
 
j) A Contratada e seus prepostos deverá apresentar capacidade técnica e capacidade 
instalada, totalmente habilitados a prestar os serviços ora contratados dentro dos 
rigorosos padrões de qualidade e obedecendo as indicações técnicas do fabricante dos 
produtos utilizados, possuindo, inclusive, registro nos órgãos competentes. 
 
k) A Contratada prestará os serviços de forma adequada e segura, respeitando toda a 
legislação vigente incidente sobre o objeto do contrato, em especial; 
l) Reparar ou refazer, sem qualquer ônus para a Contratante, os serviços que, a critério 
desta, não tenham sido bem executados ou que verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução; 
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m) Cumprir as Normas Regulamentadoras de Saúde do Trabalho do Ministério do 
Trabalho (NR); 
 
n) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no termo de 
referência. 
 
o) Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem 
estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas neste termo de 
referência, em especial encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e 
comerciais. 
 
p) A contratada deverá gerenciar em sua unidade os resíduos provenientes dos exames 
em lixeiras apropriadas com tampa, pedal e identificação (sinalização) de acordo com 
GRUPOS RESÍDUOS (RESOLUÇÃO RDC ANVISA N.º 306/04 / Resolução CONAMA N.º 
358/05): 
 
GRUPO A - RESÍDUOS BIOLÓGICOS (POTENCIALMENTE INFECTANTE) 
GRUPO B - RESÍDUOS QUÍMICOS 
GRUPO C - RESÍDUOS RADIATIVOS GRUPO D - RESÍDUOS COMUNS 
GRUPO E - MATERIAIS PERFUROCORTANTES 
 
q) A contratada deverá garantir a não paralisação dos serviços contratados por motivos 
de falta de insumos/equipamentos transporte ou recursos humanos. Devendo ter recursos 
sobressalentes para que o serviço não sofra descontinuidade. Salvo na ocorrência de 
caso fortuito ou por motivo de força maior, greve, etc, que impeça a CONTRATADA de 
executar os serviços. 
 
r) A CONTRATADA deverá relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade 
observada em suas instalações, tão logo sejam detectadas. É responsabilidade da 
CONTRATADA realizar a manutenção de equipamentos. 
 
s) Possuir alvará da Vigilância Sanitária, valido e vigente. 
 
t) Possuir inscrição no Cadastro Nacional de Estabelecimento da Saúde (CNES), 
compatível com a complexidade dos serviços licitados. 
 
u) A Contratada deverá prestar informações relativas ao atendimento, de acordo com a 
orientação do responsável pela Gestão do contrato. 
 
v) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 
conforme dispõe o inciso XIII, do artigo 55, da Lei nº 8.666/93 e alterações; 
 
x) A contratada será responsável por qualquer irregularidade nos resultados dos exames 
executados, respondendo juridicamente por eventuais processos que envolva o paciente 
e contrata, exonerando assim a secretaria de saúde da responsabilidade pelos resultados. 
 
COMPETEM A CONTRATANTE: 
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a) Garantir que todos os pedidos médicos ou de enfermagem (prescrição de enfermagem 
de acordo com os programas de saúde que permitam a prescrição) deverão estar       
devidamente identificados contendo o nome completo e legível do paciente, número de 
prontuário, idade, data de nascimento, RG, Cartão Nacional do SUS, endereço, CEP e 
local para a entrega do resultado. Este deverá estar assinado e carimbado pelo médico ou 
enfermeiro solicitante. 
 
b) A Contratante deve garantir o registro do momento da consulta, exame, cirurgia ou 
procedimento, protocolar com data/hora a entrega e o recebimento do resultado. 
 
c) Efetuar o pagamento após a entrega do objeto em caso de aceitabilidade; 
 
d) Observar e fazer cumprir todas as regras relativas ao sigilo médico no que diz respeito 
aos resultados dos exames entregues pela Contratada, especialmente, mas não se 
limitando, às regras constitucionais e previstas no Código de Ética Médica, respondendo 
integralmente por quaisquer prejuízos ocasionados à Contratada e aos pacientes, pela 
inobservância dessa obrigação, inclusive após o encerramento da vigência do presente 
instrumento. 
 
e) Designar supervisor do contrato (ou comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, na 
hipótese do parágrafo 8º do art. 15 da Lei nº 8.666/93), com objetivo de supervisionar as 
obrigações contratuais das atividades prestadas pela contratada. 
 
f) O Supervisor deve acompanhar periodicamente as requisições de exames e       
procedimentos para avaliar, intervir na realização dos mesmos de modo a garantir a 
qualidade esperada. 
 
g) O Supervisor deve acompanhar e garantir que as requisições de exames e 
procedimentos devem ser preenchidas em formulário padrão da contratada, com 
informações claras e legíveis. 
 
h) A contratante deve garantir que todos os pedidos médicos deverão estar devidamente 
identificados contendo o nome legível do paciente, idade, endereço, cartão nacional do 
SUS e local para a entrega do resultado. Este deverá estar assinado e carimbado pelo 
médico solicitante ouenfermeiro. 
 
i) Informar mensalmente à SMS/PMDSL, por escrito, os eventuais problemas entre a 
Unidade e a CONTRATADA. 
 
COMPETÊNCIA COMUNS ÀS PARTES:  
 
a) Confidencialidades: guardar, por si, sócios e seus prepostos, por prazo indeterminado, 
sigilo absoluto sobre informações disponibilizadas sobre a condição de confidencialidade, 
informações  essas que podem ser técnicas, comerciais e financeiras, adquiridas em 
razão da implementação do  presente Contrato, sob pena de sujeitarem-se às 
penalidades civis e criminais cabíveis; 
 



 
Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço 

 
CNPJ: 27.174.127/ 0001-83 

 

 

b) Manter o respeito ético e transparente no relacionamento entre as partes e exigir de 
seus  empregados, prepostos e contratados os melhores padrões de relacionamento, 
comportamento e  postura; 
 
c) Em decorrência da presente contratação, sob qualquer hipótese ou em qualquer 
situação, não se presumirá a eventual existência, ou se estabelecerá a presunção de 
qualquer vínculo societário e/ ou empregatício, ou obrigações de caráter trabalhista e 
previdenciário entre as partes, por si, seus contratados, prepostos e/ou empregados, e 
não serão fiadoras das obrigações e encargos trabalhistas e sociais uma da outra, 
cabendo a cada sociedade a exclusividade e responsabilidade por tais obrigações, 
inclusive nas esferas civil e penal; 
 
d) As partes não poderão ceder ou transferir total ou parcialmente este Contrato para 
terceiros, sem a prévia e expressa autorização escrita da outra parte. Não será 
considerada cessão ou transferência   à ocorrência de atos de reorganização societária 
envolvendo empresas ligadas e/ou do mesmo grupo econômico da Contratada, e que 
impliquem na sucessão universal de direitos e obrigações da Contratada, inclusive dos 
Serviços Especializados em exames laboratoriais/analise clínica. 
 
e) As partes deverão fazer com que sua equipe mantenha com os funcionários, pacientes 
e demais profissionais atuantes para cumprimento do objeto deste contrato, um bom 
relacionamento, de modo a não causar quaisquer espécies de distúrbios que possam 
interferir na execução de suas  atividades. 
 
f) A Contratada está ciente de que deve guardar por si, por seus empregados, ou 
prepostos, em relação aos dados, informações ou documentos de qualquer natureza, 
exibidos, manuseados, ou que por qualquer forma ou modo venham tomar conhecimento, 
o mais completo e absoluto sigilo, em razão dos serviços a serem confiados, ficando, 
portanto, por força da lei, civil e criminalmente responsável por sua indevida divulgação, 
descuidada ou incorreta utilização, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos 
a que der causa. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
 
DAS PENALIDADES: 
 
7.1 - A empresa adjudicatária deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas 
para a prestação dos serviços, objeto desta licitação, sujeitando-se às penalidades 
constantes nos arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações, a saber: 
 
7.1.1 - Impedimento do direito de licitar com a Administração Pública por um período de 
até 5 (cinco) anos. 
 
7.1.2 - Multa pelo atraso no prazo da entrega dos materiais produtos, equipamentos, 
veículos, Máquinas e/ou outros, após a retirada da Autorização de Fornecimento, 
calculada pela fórmula: 
 
M = 0,01 x C x D 
onde: 
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M = valor da multa 
C = valor mensal da obrigação 
D = número de dias em atraso 
 
7.2 - A aplicação da penalidade contida no item 7.1.2 e 7.2, não afasta a aplicação da 
sanção trazida no item 7.1.1. 
 
7.3 - Durante a execução do contrato poderão ser aplicadas as seguintes penalidades: 
a) Advertência; 
b) multa de 10% (dez por cento) pelo descumprimento do contrato; 
c) suspensão para contratar com a Administração; 
d) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública Estadual; 
 
7.4- As multas serão calculadas pelo valor total do contrato. 
 
7.5 - Ficam responsáveis pela Fiscalização do presente contrato o Secretario Municipal de 
Saúde _____________________________. 
 

CLÁUSULA OITAVA 
 
DA RESCISÃO 
 
8.1. - O contratante poderá declarar rescindido o Contrato, independente de qualquer 
procedimento judicial ou extrajudicial, sem que assista à Contratada direito a qualquer 
indenização nos seguintes casos: 
 
a) inexecução total ou parcial do Contrato, ensejando as consequências contratuais e as 
previstas em Lei; 
b) Não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e 
prazos; 
c) Atraso injustificado na entrega do produto; 
d) Decretação de falência ou instauração de insolvência civil ou dissolução da sociedade; 
e) Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da Contratada que, a 
Juízo do Município prejudique a execução do Contrato; 
f) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pelo Prefeito municipal, exaradas no processo administrativo a que se 
refere o Contrato. 
 
8.2 - A rescisão do contrato poderá ainda ocorrer nos termos e de acordo com o presente 
nos artigos 79 e 80 da Lei nº 8.666/93. 
 

CLÁUSULA NONA 
 

DOS RECURSOS 
 
9.1 - Os recursos, representação e pedidos de reconsideração, somente serão acolhidos 
nos termos do art. 109, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 
 

CLÁUSULA DECIMA 
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DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E DO FORO 
 
10.1 - Os casos omissos no presente contrato serão dirimidos pelo Edital e seus anexos e 
pela legislação própria em vigor. 
 
10.2 - Fica eleito o foro da Comarca de Guaçuí-ES, para dirimir qualquer dúvida ou 
contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se 
expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais. 
 
 
 
Divino de São Lourenço - ES, ---- de ---------------------de 2021. 
 
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
GESTOR 

CONTRATANTE 
 
 
 

MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO-ES 
PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE 
 
 
 

CONTRATADA 


