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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

CREDENCIAMENTO Nº 002/2021 

PROCESSO ADM. Nº 019/2021 

 

 O Município de Goiana-PE, pessoa jurídica de direito público interno, 

inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.150.043/0001-07, com sede na avenida 

Marechal Deodoro da Fonseca, s/n, centro, Goiana-PE, através do Fundo 

Municipal de Saúde e por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, 

nomeada pela Portaria nº 29/2021, torna público para conhecimento dos 

interessados que na data, horário e local abaixo  indicados, fará realizar 

CHAMAMENTO PÚBLICO, com vistas ao credenciamento  de empresas 

especializadas na prestação de serviços de exames laboratoriais, de forma 

complementar à rede municipal do SUS local, na sede do Município de Goiana 

e em seus distritos, para atender as demandas dos usuários do SUS, com 

execução de forma indireta e por preços unitários, conforme as especificações e 

quantitativos dispostos no Termo de Referência – Anexo I – deste edital.   

 O presente chamamento será regido pela Lei Federal 8.666/93 e suas 

alterações, Lei Federal 8.083/94, Lei Federal 9.648/93 pela Lei nº 8.080/90, 

Portaria Ministerial nº 2.567/2016 e demais normas pertinentes. 

 O edital e seus anexos serão disponibilizados aos interessados, no sítio do 

Município de Goiana – www.goiana.pe.gov.br - e através de meio magnético na 

sede da CPL. 

Data da abertura: 26/04/2021 

Horário da sessão de entrega dos envelopes com a documentação exigida: 09:30 

hs 

Local: No prédio da Prefeitura Municipal de Goiana, Setor de Licitações, Av. 

Marechal Deodoro da Fonseca, S/N, Centro, Goiana-PE, CEP: 55900-000. 

INFORMAÇÕES: A Comissão de Licitação prestará informações adicionais, 

através do e-mail: cplgoiana@gmail.com, F: 81-3626-2416, ou do endereço 

acima das 08:00 as 14:00hrs. 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. Constitui objeto deste CHAMAMENTO PÚBLICO, a qualificação e habilitação 

com vistas à contratação de forma complementar, de empresas especializadas na 

prestação dos serviços de realização de exames laboratoriais, para atender as 

demandas dos usuários do SUS, na sede do Município de Goiana e seus distritos, 

conforme as especificações e quantitativos descritos no Termo de Referência – 

Anexo I – deste edital. 

 

2. DO CADASTRO 
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2.1. O CADASTRO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

DE SAÚDE será mantido pela Secretaria Municipal de Saúde de GOIANA, com 

o acompanhamento permanente das informações dos credenciados, ordenados 

por tipo de serviços prestados. 

 

3. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

3.1. Os recursos financeiros para o custeio das despesas decorrentes da futura 

contratação, serão oriundos da dotação orçamentária abaixo especificada: 

  

DOTAÇÃO: 10.302.0105.2232.0000 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 

EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS AMBULATORIAIS 

ELEMENTO DESPESA: 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE 

TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 

FICHA: 723  

 

DOTAÇÃO: 10.302.0105.2232.0000 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 

EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS AMBULATORIAIS 

ELEMENTO DESPESA: 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE 

TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 

FICHA: 724 

 

4. CONDIÇÕES PARA CREDENCIAMENTO 

 

4.1. Poderão participar deste CHAMAMENTO PÚBLICO as empresas interessadas, 

cadastradas ou não, cujo objeto social seja compatível com o objeto da 

contratação a que se pretende e que atenderem a todas as exigências deste Edital 

e ainda, que estejam sediadas no Município de Goiana-PE. 

4.2. Serão credenciados os prestadores de Serviços complementares de saúde que 

atenderem as condições de habilitação e que estiverem aptos para prestarem os 

serviços os serviços objeto do presente Edital. 

4.3. Fica vedada a subcontratação total ou parcial do objeto do credenciamento, ou 

sua cessão. 

4.4. Não poderão participar deste credenciamento: 

4.4.1. As empresas que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo 

Município de Goiana; 

4.4.2. As empresas que estejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal; 

4.4.3. As empresas enquadradas no artigo 9º da Lei 8.666/1993; 

4.4.4. Os prestadores de serviço cuja falência tenha sido decretada, em concurso de 
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credores, em dissolução, em liquidação e em consórcios de empresas, qualquer 

que seja sua forma de constituição.  

 

5. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

5.1. A documentação para a habilitação das empresas participantes deverá ser 

apresentada, em envelope único, devidamente fechado e indevassado, impressa 

em 01 (uma) via, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de 

uso corrente, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente 

rubricadas todas as folhas pelo representante legal da empresa participante, 

contendo em sua parte externa, no mínimo, as seguintes informações: 

 

 

 

ENVELOPE ÚNICO – HABILITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2021 

CHAMAMENTO PÚBLICO No 002/2021 

Data 26/04/2021   Hora: 09:30 

Razão Social do Proponente: 

CNPJ 

 

5.1.1. Os documentos emitidos via internet por órgãos ou entidades públicas e suas 

cópias reprográficas dispensam a necessidade de autenticações e, em caso de não 

apresentação ou deficiência nas informações constantes no documento 

apresentado, os mesmos poderão ser obtidos via internet durante a sessão. 

5.2. As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão apresentar a sua 

documentação de habilitação normalmente, segundo estabelecido na Lei 

Complementar nº 123/2006 e alterações. 

5.2.1. Os documentos para habilitação, a serem apresentados pelas licitantes, poderão 

ser em original, ou em fotocópia, que deverá estar autenticada por Cartório 

competente ou pela CPL. 

5.3. Da Habilitação Jurídica, cujo objeto social deverá ser compatível com o objeto 

licitado, consistirá em: 

5.3.1. Para Empresa Individual: Registro Comercial; 

5.3.2. Para Sociedades Empresárias em geral: Ato constitutivo, estatuto ou contrato 

social em vigor e alterações subsequentes, que poderão ser substituídos por 

alteração que esteja consolidando todas as alterações anteriores a ela, tudo 

devidamente registrado no órgão competente; 

5.3.3. Para Sociedades Empresárias do tipo Sociedade Anônima: Ato constitutivo e 

alterações subsequentes, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores em exercício; 
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5.3.4. Para Sociedades Simples: Inscrição do ato constitutivo e alterações subsequentes, 

devidamente registrado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, acompanhada de 

prova da diretoria em exercício; 

5.3.5. Para Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no Brasil: Decreto de 

autorização e Ato constitutivo registrado no órgão competente. 

5.4. A documentação relativa à HABILITAÇÃO deverá conter os documentos 

abaixo relacionados: 

 

Apresentar declarações: 

 

a) De que assume integralmente todas as taxas, tributos, contribuições fiscais e 

parafiscais bem como encargos trabalhistas, previdenciários, sociais e 

comerciais incidentes direta ou indiretamente na prestação do serviço objeto do 

presente credenciamento. (Anexo 2 deste Edital); 

 

b) De inexistência de fato impeditivo à habilitação assinada pelo representante legal 

da Unidade Prestadora de Serviços - UPS (Modelo Anexo 3 deste Edital); 

 

c) De sócio ou diretor de que não ocupa cargo ou função de chefia, assessoramento 

ou função de confiança, no Sistema Único de Saúde nos termos do § 4º do art. 

26 da lei nº. 8.080/90 (Modelo Anexo 4 deste Edital); 

 

d) De que a unidade prestadora de serviços segue as normas técnicas e legais 

(Modelo Anexo 5); 

 

e) Declaração, firmada pelo representante legal da licitante, que aceita a tabela do 

SUS para pagamento dos serviços realizados (Anexo 6 deste Edital); 

 

f) De que seus proprietários /sócios gerente não tem parentesco com o Prefeito, 

Vice-prefeito e Secretários Municipais (Modelo Anexo 7); 

 

g) De que não contrata pessoa de Menor a execução dos serviços (Modelo Anexo 

8). 

 

5.5. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, a documentação 

consistirá em: 

 

5.5.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério da 

Fazenda; 

5.5.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, relativo ao domicílio 

(filial) ou sede (matriz) da licitante; 

5.5.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, que deverá ser comprovada 

através da apresentação de Certidão Negativa de Débitos, Positiva com efeitos de 

negativa, expedida pela Secretaria da Receita Federal, referente ao domicílio (filial) 

ou sede (matriz) da empresa participante, cuja CND já é conjunta com a PGU, na qual 

integra as informações quanto a Dívida Ativa da União e Previdência Social. 

mailto:cplgoiana@gmail.com


 
 

Rua Marechal Deodoro da Fonsêca, S/N, centro, Goiana – PE – CEP: 55900-000 – Fone: 081.3626.4130 

E-mail: cplgoiana@gmail.com 
 

Página 5 de 40 

 

5.5.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal que deverá ser comprovada 

através da apresentação da Certidão Negativa expedida pela Secretaria da Fazenda ou 

Finanças do Município em que estiver situado o domicílio (filial) ou sede (matriz) 

da empresa participante. 

5.5.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual; 

5.5.6. Prova de regularidade para com o INSS;  

5.5.7. Prova de regularidade Social relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 

FGTS, através do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF emitido pela Caixa 

Econômica Federal. 

5.5.8. Prova de Regularidade relativa aos débitos trabalhistas, através da Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhista – CNDT, emitida pela Justiça do Trabalho. 

 

5.6. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

 

5.6.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício fiscal, já 

exigíveis e apresentados na forma da Lei, de acordo com o arts. 1.065, 1.078, 1.184 e 

1.186 da Lei nº 10.406/2002 – Código Civil, registrado no órgão competente, 

juntamente com seus termos de abertura e encerramento, que comprovem a 

boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 

balanços provisórios, para aqueles que já completaram o seu primeiro exercício 

social, podendo ser atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 

03 (três) meses da data de apresentação da proposta, e as empresas constituídas 

durante o ano corrente deverão, obrigatoriamente, apresentar o balanço inicial ou 

de abertura; 

5.6.2. As microempresas, as empresas de pequeno porte e as empresas que trabalham 

sob regime de lucro presumido deverão também apresentar, obrigatoriamente, o 

Balanço Patrimonial na forma aqui exigida, não podendo o mesmo ser substituído 

por nenhum outro documento. 

5.6.2.1. Apresentar os seguintes índices contábeis, extraídos do último Balanço 

Patrimonial, atestando a boa situação financeira da empresa: 

  LG = Liquidez Geral – igual ou superior a 1 

SG = Solvência Geral – igual ou superior a 1 

LC = Liquidez Corrente – igual ou superior a 1 

Sendo: 

LG = (AC + RLP) / (PC + ELP) 

ISG = AT /(PC + ELP) 

ILC = AC / PC 

 

Onde: 

AC = Ativo Circulante 

RLP = Realizável à Longo Prazo 

PC = Passivo Circulante 

ELP = Exigível à Longo Prazo 
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AT = Ativo Total 

 

5.6.2.2. Os índices acima descritos poderão ser demonstrados, em folha própria, fazendo-

se constar os dados do balanço que lhes deram origem. 

5.6.3 Certidão negativa de falência ou concordata ou recuperação judicial ou 

recuperação extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com data 

não superior a 60 (sessenta) dias contados da data limite para recebimento das 

propostas, se outro prazo não constar do documento. 

 

5.7. DA QUALFICAÇÃO TÉCNICA, as empresas deverão apresentar: 

 

5.7.1. Prova de registro ou inscrição na entidade profissional competente; 

5.7.2. Alvará de funcionamento expedido pela Vigilância Sanitária, com prazo de 

validade vigente; 

5.7.3. Prova de inscrição no CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde; 

5.7.4. Indicação da média de atendimentos realizados nos últimos 06 (seis) meses; 

5.7.5. Indicação das instalações, dos equipamentos e do pessoal técnico envolvidos nos 

procedimentos a serem contratados, bem como a indicação da capacidade 

máxima diária de realização dos exames, indicando os quantitativos, através de 

declaração; 

5.7.6. Prova da existência no quadro permanente da empresa, de profissional de nível 

superior, ou devidamente reconhecido pela entidade profissional competente; 

5.7.7. Prova de capacidade técnica da empresa, mediante a apresentação de atestado(s) 

fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) 

que a empresa executou os serviços iguais ou semelhantes ao objeto da presente 

licitação, de acordo com o definido no § 1º, art. 30 da Lei 8666/93; 

5.7.8. Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em original, por 

qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou Publicação 

em Órgão da Imprensa Oficial ou ainda, por cópias não autenticadas, desde que 

sejam exibidos os originais para conferência pela Comissão Permanente de 

Licitação. Não serão aceitas cópias ilegíveis, que não ofereçam condições de 

leitura das informações nelas contidas por parte desta mesma Comissão. 

 

5.8. DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR, que consistirá em: 

 

5.8.1. Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal. 

 

5.9. CONSTITUEM MOTIVOS PARA INABILITAÇÃO DA EMPRESA 

PARTICIPANTE: 

5.9.1. A não apresentação da documentação exigida para habilitação/qualificação e que 

não possam ser obtidas através de diligência; 

5.9.2. A apresentação de documentos com prazo de validade vencido, e que não possam 

ser sanadas as irregularidades; 

5.9.3. A substituição dos documentos exigidos para habilitação por protocolos de 

requerimento de certidão; 

5.10. Os documentos deverão preferencialmente ser apresentados ordenadamente, por 
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item da habilitação, de modo a facilitar sua análise. 

5.11. As empresas beneficiadas pela Lei complementar 123/06, deverão apresentar 

toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 

mesmo que esta apresente alguma restrição. A ausência de apresentação da 

documentação de regularidade fiscal será entendida como restrição à mesma, 

bem como tal irregularidade poderá ser verificada, pela CPL, na sessão por meio 

de consultas a sites oficiais. A não obtenção do(s) documento(s) por meio de 

consultas a sites oficiais, por motivo de irregularidade junto ao órgão emissor, 

implicará na inabilitação da empresa. 

5.11.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal de um desses 

licitantes a que se refere o subitem 7.1, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento da constatação pela CPL da 

irregularidade, prorrogáveis por igual período, a critério da Prefeitura de Goiana, 

para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 

emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa. 

5.11.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem, implicará 

na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 

81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

6. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

 

6.1. No dia, hora e local estipulados no preâmbulo deste edital, as empresas 

interessadas na participação deste chamamento público deverão estar 

representadas por agentes credenciados, com poderes para praticar todos os atos 

inerentes ao processo de chamamento público, inclusive interpor e desistir de 

recursos em todas as fases do processo. 

6.2. O credenciamento far-se-á por procuração através de instrumento público ou 

particular, em original ou cópia autenticada, juntamente com documento que 

legitime o autor (outorgante){contrato social} da procuração a outorgar os 

poderes nela explicitados. 

6.3. Em se tratando de procuração particular, a mesma deverá ter a firma reconhecida 

em cartório. Tanto à procuração pública como à procuração particular será atribuída uma 

validade de 12 (doze) meses a partir da data de assinatura, se outro prazo não constar no 

texto do referido documento; 

6.4. Sendo o representante sócio ou dirigente da empresa, deverá apresentar cópia 

autenticada do respectivo ato constitutivo ou documento no qual estejam 

expressos os seus poderes. A empresa que não credenciar representante no início 

da sessão, não mais poderá fazê-lo, e permanecerá sem representação; 

6.5. O documento de credenciamento deverá ser entregue juntamente com a 

respectiva cédula de identidade ou documento equivalente, em separado da 

documentação de habilitação e qualificação, juntamente com a declaração de 

cumprimento dos requisitos de habilitação (anexo 9), bem como a dos itens 5.4 e 

5.7.6. 

6.5.1. A não apresentação do documento de credenciamento não será motivo para a 

inabilitação da empresa participante. Neste caso, a pessoa física e/ou jurídica 

ficará apenas impedida de se manifestar e responder pela empresa durante os 

trabalhos; 
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6.6. Cada empresa interessada poderá apresentar no máximo 01 (um) representante, 

e cada credenciado poderá representar apenas 01 (uma) empresa. 

6.7. Quaisquer, manifestação durante a entrega da documentação somente poderá ser 

formulada pelo titular ou representante legal da unidade prestadora de serviços. 

6.8. Serão de exclusiva responsabilidade do participante todas as taxas, tributos e 

contribuições fiscais e parafiscais que forem devidos em decorrência direta ou 

indireta da execução do objeto do edital. Correrá também por conta do 

interessado toda a responsabilidade do ônus decorrente das leis trabalhistas, 

previdenciárias e encargos sociais e comerciais, responsabilizando–se ainda por 

quaisquer danos que eventualmente venham a ser causado aos pacientes, por si e 

por seus empregados quando da execução dos serviços credenciados. 

6.9. A Administração Municipal e o Gestor do SUS ficam isentos de qualquer 

responsabilidade decorrente de contratos firmados, entre os credenciados e 

terceiros. 

 

7. DOS PREÇOS DOS SERVIÇOS 

 

7.1. O valor total estimado para a contratação dos serviços que são objeto deste 

chamamento público é de R$ 2.415.887,70 (dois milhões, quatrocentos e quinze 

mil, oitocentos e oitenta e sete reais e setenta centavos), cujos preços unitários 

são estabelecidos pelo Ministério da Saúde, através da tabela unificada do 

DATASUS, os quais não poderão ser excedidos. 

7.2. Os preços unitários dos procedimentos a serem contratados, estão dispostos na 

Tabela SUS. 

7.3. A remuneração pelos serviços prestados será feita mediante comprovação da 

realização dos serviços, pelo credenciado, de acordo com o cronograma de 

pagamento da Secretaria Municipal de Saúde com base nos preços da Tabela do 

SUS vigente. 

7.4. Para efeito de processamento, liquidação e pagamento, a UPS credenciada 

apresentará fatura, relação dos serviços realizados com as respectivas 

autorizações, nota fiscal de serviços e recibo 

 

8. DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO CHAMAMENTO 

PÚBLICO 

 

8.1. Na data, local e horário indicados no preâmbulo deste edital, o presidente da CPL, 

declarará aberta a sessão e convidará todos os representantes das empresas 

presentes, para efetuarem a entrega dos envelopes com a documentação 

habilitatória e dos documentos de credenciamento. 

8.2. De posse da documentação, a CPL examinará toda a documentação e declarará 

se todas as empresas atenderam ou não, os requisitos para o credenciamento; 

8.3. Ultrapassada a fase de credenciamento, serão conferidos os lacres dos envelopes 

de habilitação e submetidos às vistas dos presentes. 

8.4. Em seguida os envelopes serão abertos, conferida a documentação, vistada pela 

CPL e pelos representantes das empresas.  

8.5. A documentação será analisada pela CPL, que será após a análise, encaminhará 
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para a Secretaria Demandante, para que seja realizada a visita técnica nas 

instalações das empresas e emitirá Parecer, afim de constatar as informações 

prestadas através das declarações da disponibilidade dos equipamentos, bem 

como da verificação dos ambientes onde serão processados os exames que serão 

contratados. 

8.6. Após a visita, a Secretaria de Saúde emitirá relatórios das visitas, encaminhando 

à CPL, juntamente com a documentação habilitatória, onde a mesma se 

posicionará pela habilitação ou inabilitação das empresas participantes. 

 

9. DO RESULTADO DA HABILITAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO 

 

9.1. Concluída a fase de habilitação, publicado o resultado e homologado o 

chamamento público, tantas empresas tenham sido habilitadas, serão contratadas. 

9.2. As empresas habilitadas serão convocadas para assinatura dos contratos, que 

deverá ser feita num prazo de até 05 (cinco) dias úteis. 

 

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

10.1. Eventuais recursos referentes a este credenciamento deverão ser interpostos no 

prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o conhecimento da decisão 

correspondente, em petição dirigida à Comissão Permanente de Licitação e 

protocolada no endereço da Prefeitura Municipal de Goiana, Setor de Licitação. 

10.2. Interposto o recurso, o fato será comunicado as demais empresas licitantes, que 

terão prazo máximo de 05(cinco) dias úteis, a contar do recebimento da 

comunicação, para impugná-lo. 

10.3. Recebida à impugnação do recurso de que trata o item anterior, ou esgotado o 

prazo para tanto, a Comissão Permanente de Licitação poderá reconsiderar a sua 

decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou no mesmo prazo, submeter o recurso 

devidamente instruído ao Sr. Prefeito do Município, que decidirá em 05 (cinco) 

dias úteis contados da data do seu recebimento. 

10.4. Não será conhecido o recurso interposto fora do prazo legal. 

10.5. Será franqueada aos interessados desde a data de publicação deste Edital, vistas 

ao processo deste credenciamento, na sala da Comissão permanente de Licitação 

de 08:00 ás 14:00 horas. 

10.6. Os recursos das decisões referentes ao credenciamento terão efeitos suspensivos, 

podendo a Comissão Permanente de Licitação motivadamente e, havendo 

interesse para o município de GOIANA, atribuir efeito suspensivo aos recursos 

interpostos contra outras decisões. 

 

11. DO GERENCIAMENTO, DA SUPERVISÃO E DA EXECUÇÃO DO 

SERVIÇO 

 

11.1. O serviço será gerenciado pelo município de Goiana, por meio do Cadastro Geral 

de Prestadores de Serviços da Secretaria Municipal de Saúde, o qual será 

responsável pela coordenação e supervisão técnica da execução do 

credenciamento e repassará as informações para os órgãos pertencentes ao 
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Sistema Único de Saúde Municipal e ao Gestor do SUS, para a efetiva prestação 

dos serviços, nos termos do credenciamento existente. 

11.2. Não obstante o credenciado seja o único e exclusivo responsável pela execução 

do objeto do credenciamento, a Secretaria Municipal de Saúde, sem restringir a 

plenitude dessa responsabilidade, exercerá o mais amplo acompanhamento, 

administração e fiscalização, através do seu cadastro. 

11.3. A suspensão será determinada por escrito, devidamente justificada pela 

Secretaria Municipal de Saúde. 

11.4. A suspensão mencionada no subitem anterior poderá ocorrer devido a: 

11.4.1. Motivos de força maior, independentemente da vontade e controle dos 

Credenciados; 

11.4.2. Motivos resultantes de falhas, erros ou irregularidades nos serviços; 

11.4.3. A suspensão terá efeito imediato e os serviços somente poderão ser retomados 

depois que a Secretaria Municipal de Saúde os tenha autorizado por escrito. 

 

12. OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO 

 

12.1. O Credenciado assumirá integral responsabilidade pela boa e eficiente execução 

do objeto contratado, de acordo com os itens deste Edital e do Contrato 

obrigando-se a: 

12.1.1. Manter atualizadas as informações sobre a habilitação; 

12.1.2. O Credenciado será o único responsável pelos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais, sindicais e comerciais resultantes da execução dos 

serviços, bem como por todas as despesas necessárias ao atendimento do objeto 

contratado; 

12.1.3. O Credenciado será responsável pelos danos causados ao Município ou aos 

pacientes decorrentes de culpa ou dolo na execução do objeto do contrato, não 

reduzindo esta responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pela 

Secretaria Municipal de Saúde do desenvolvimento do serviço. 

 

13. INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS 

 

13.1. As informações e esclarecimentos poderão ser obtidos junto a Comissão 

Permanente de Licitação no endereço constante no preâmbulo do Edital. 

13.2. Eventuais impugnações de termos deste Edital deverão ser entregues e 

protocolados no endereço indicado, no horário de 8:00 as 14:00, até 05 (cinco) 

dias antes da data fixada no preâmbulo do edital. 

13.3. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar termos deste Edital por 

irregularidade na aplicação da Lei, devendo protocolar o pedido. 

13.4. Recebido o pedido de impugnação a administração deverá julgar e responder no 

prazo de 03 (três) dias úteis 

 

14. CONDIÇÕES CONTRATUAIS 

 

14.1. Findo o processo de credenciamento, o licitante considerado habilitado para fins 

de credenciamento será convocado para celebrar contrato com o município de 
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GOIANA para a prestação dos serviços complementares de saúde constantes da 

lista que o credenciado executa, de acordo com a necessidade, nos moldes da 

minuta constante do ANEXO 9. 

14.2. O Contratado manterá as condições de habilitação durante o período de vigência 

do contrato. 

14.3. Se o licitante habilitado no processo de Credenciamento não comparecer dentro 

do prazo de 15 (quinze) dias regularmente convocado, para assinar o contrato, 

ensejará aplicação de multa prevista neste Edital. 

14.4. Até a assinatura do contrato, se a Prefeitura Municipal de GOIANA tiver 

conhecimento de fatos conhecidos após o julgamento desabonador à sua 

habilitação, poderá recusar a contratação. 

14.5. O contrato a ser firmado em decorrência desta Licitação poderá ser rescindido a 

qualquer tempo independente de notificações ou interpelações judiciais ou 

extrajudiciais, com base nos motivos previstos nos artigos 77 e 78 da Lei Federal 

nº 8.666/93 e suas atualizações. 

14.6. As licitantes credenciadas poderão ser aplicadas às penalidades previstas na Lei 

nº 8.666/93 e no contrato a ser firmado entre as partes. 

14.7. A associação do licitante credenciado com outrem, bem como fusão, cisão ou 

incorporação só serão admitidas quando apresentada à documentação 

comprobatória que justifique qualquer das ocorrências, e com o consentimento 

prévio e por escrito da Prefeitura Municipal de GOIANA e desde que não afetem 

a boa execução do contrato. 

 

15. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

15.1. O contrato de prestação de serviços decorrentes deste credenciamento terá 

duração de 12(doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos 

períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II do Artigo 

57 da Lei nº 8.666/93.  

 

16. DO VALOR E PAGAMENTO DO CONTRATO 
 

16.1. O pagamento será feito em até 30 (trinta) dias, mediante a apresentação das notas 

fiscais de serviços, relativas aos procedimentos realizados e devidamente 

atestados pela contratante e estando regular na documentação respectiva. 

16.2. Os serviços realizados em cada mês serão totalizados pelo preço unitário da 

Tabela do SUS, emitida a fatura e apresentada a Secretaria Municipal de Saúde, 

juntamente com os documentos comprobatórios da efetiva realização dos 

serviços. 

16.3. O adimplemento de que trata o item 16.1 consiste na apresentação da 

documentação atestadora da execução dos serviços (requisições ou autorizações, 

fatura, nota fiscal, recibo e planilha com o valor resultante da multiplicação do 

preço dos serviços pelo valor da tabela do SUS) pela UPS credenciada, aceitação 

e atesto pelo Gestor Municipal do SUS nos documentos hábeis de cobrança. 

16.4. A liberação do pagamento somente ocorrerá depois de cumpridas, pelo licitante 

contratado, as condições pactuadas, da forma indicada no item 16.3. 

16.5. Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeçam a liquidação da 
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despesa, aquela será devolvida ao licitante contratado, pelo Gestor Municipal do 

SUS, e o pagamento ficará pendente até que o Credor providencie as medidas 

saneadoras. Neste caso o prazo de pagamento começa a contar a partir da data da 

regularização da situação ou da reapresentação do documento fiscal, não 

acarretando qualquer ônus para o município de Carpina. 

 

17. DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

17.1. Para a execução dos serviços que são objeto deste contrato, a empresa contratada 

deverá manter as suas instalações físicas enquadradas nos critérios estabelecidos 

pela Vigilância Sanitária e de acordo com a documentação apresentada quando 

da fase de habilitação, de maneira que permita que os procedimentos laboratoriais 

sejam desenvolvidos com organização e segurança. 

17.2. As áreas devem ser iluminadas de maneira apropriada, temperatura ambiente nas 

áreas de processamento dos exames, entre 20 e 25º C, sendo sempre monitorada 

para assegurar que esteja dentro da faixa aceitável. 

17.3. O agendamento, a coleta, a realização dos exames e a entrega dos resultados, são 

de inteira responsabilidade da empresa credenciada, que assumirá todo o ônus 

decorrente dos procedimentos.  

17.4. É de responsabilidade da contratada, todo o material necessário à realização dos 

exames, incluindo qualquer medicamento imprescindível à realização dos 

procedimentos. 

17.5. Os resultados dos exames deverão ser entregues nos seguintes prazos:  os exames 

de rotina, em até 04 (quatro) dias úteis; 

17.6. Os exames de maior complexidade, em até 10 (dez) dias. 

17.7. Os prazos serão contados a partir da data da realização do exame. 

17.8. Os resultados deverão ser entregues no mesmo local onde foi realizada a coleta 

do material. 

17.9. Para atender aos usuários residentes nos distritos, a contratada deverá coletar o 

material nas unidades dos PSF’s de cada distrito, transportar o material 

adequadamente e disponibilizar os resultados nos prazos estabelecidos no nos 

itens 17.5 e 17.6, nas mesmas unidades onde foi coletado o material.   

17.10. Todo o material transportado, independente, de ser nos distritos ou na sede, 

deverá ser feito de forma adequada e segura, para garantir a qualidade dos 

exames. 

 

18. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

18.1. SÃO OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

18.1.1. cumprir e fazer cumprir todas as cláusulas do contrato a ser assinado; 

18.1.2. disponibilizar as instalações, equipamentos e pessoal para o atendimento aos 

usuários do SUS na realização dos exames contratados; 

18.1.3. exibir na faixada das instalações da empresa, a LOGOMARCA OFICIAL do 

SUS; 

18.1.4. não fazer, nem permitir qualquer tipo de discriminação aos usuários do SUS; 

18.1.5. utilizar material de boa qualidade e de acordo com as normas de segurança e 

vigilância sanitária vigentes; 
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18.1.6. responder civil e criminalmente por qualquer dano físico ou moral aos usuários 

do SUS, que venha ocorrer    por culpa da contratada; 

18.1.7. responder civil e criminalmente por danos causados à administração pública, na 

qualidade de contratante; 

18.1.8. não ceder no todo ou em parte, o objeto do contrato; 

18.1.9. manter durante a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas 

quando do chamamento; 

18.1.10. prestar todo e qualquer esclarecimento, quando solicitado pela contratante; 

18.1.11. permitir a qualquer tempo, visita da contratante às instalações da contratada; 

18.1.12. corrigir toda e qualquer falha percebida e reclamada na execução do contrato. 

 

18.2. SÃO OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

18.2.1. Fiscalizar o exato cumprimento do contrato a ser firmado; 

18.2.2. Notificar a contratada quando de falhas na execução do contrato; 

18.2.3. Exigir a correção das falhas observadas na execução do contrato; 

18.2.4. Regular, controlar e avaliar a execução do contrato; 

18.2.5. Realizar os pagamentos decorrentes dos serviços prestados, nos prazos 

estipulados. 

 

19. DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO 

 

19.1. O contrato poderá ser alterado a qualquer tempo, nos termos do artigo 65 da Lei 

de Licitações e Contratos Administrativos. 

 

20.  DA GESTÃO EFISCALIZAÇÃO DO CONTRATO  

 

20.1. A gestão do contrato será feita pela titular da pasta demandante e o 

acompanhamento e a fiscalização do objeto do contrato serão exercidos por meio 

de um servidor designado pela Secretaria de Saúde,  ao qual competirá 

acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução, bem como dirimir e 

desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem, determinando o que 

for necessário à regularização das faltas, falhas, problemas ou defeitos 

observados, dando ciência de tudo à Contratada, conforme determina o art. 67 da 

Lei nº 8.666/1993 e suas alterações. 

20.2. O Fiscal do Contrato registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas 

em relatório, cuja cópia será encaminhada às Licitantes credenciadas, 

objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas. 

20.3. A existência e atuação da fiscalização pela Secretaria Municipal de Saúde de 

Goiana em nada restringem a responsabilidade, única, integral e exclusiva do 

Licitante credenciado, no que concerne à execução do objeto contratado. 

 

21. DO REAJUSTE 
 

21.1. Os preços propostos serão os constantes na Tabela do SUS que serão reajustados 

pelo Ministério da Saúde, na data que este entender conveniente, podendo não 

haver nenhum reajuste no período de vigência do Credenciamento. 
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22.  DAS PENALIDADES 

 

22.1.  Serão registrados no cadastro dos credenciados: 

22.1.1  Todos os fatos e faltas de caráter administrativo, comercial ou técnico referentes 

à entrega dos produtos; 

22.1.2  As penalidades aplicadas previstas no instrumento contratual e neste Edital. 

22.2.  Pela infração às normas legais e de credenciamento ou o cometimento de outras 

irregularidades, inclusive no cumprimento do contrato a ser assinado, poderá o 

faltoso sofrer as penalidades abaixo descritas, de acordo com o disposto nos Arts. 

81, 86, 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/93 e da Instrução Normativa CCI nº 

001/2020 do município de Goiana: 

 

22.2.1  Advertência; 

22.2.2  Multa de: 

 

a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso sobre o valor 

do fornecimento não entregue; 

b) 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento, no caso de atraso superior 

a 30 (trinta dias), ou entrega de produtos impróprios para o consumo ou ainda 

fora das especificações contratadas. 

 

22.2.1. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos, observado 

o disposto na Instrução Normativa CCI nº 001/2020 do município de Goiana-PE., 

além de anotação restritiva no cadastro, sem prejuízo da aplicação das outras 

penalidades previstas, nos seguintes casos: 

 

a) atraso injustificado na execução do fornecimento contratado; 

b) execução do fornecimento em desacordo com o previsto no contrato; 

c) qualidade insatisfatória dos produtos entregues. 

 

22.2.2. Descredenciamento. 

22.2.3. Omitir ou prestar informações falsas no credenciamento proveniente do presente 

Edital; 

22.2.4. Recusar-se injustificadamente em assinar o Contrato decorrente do 

credenciamento; 

22.2.5. Prestar fornecimento considerado insatisfatório pelo contratante; 

22.3. Na aplicação das penalidades previstas neste Edital, será assegurada a defesa 

prévia do credenciado no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

contados a partir de sua notificação. 

22.4. Sem prejuízo da aplicação de outras penalidades, o credenciado poderá ser 

excluído do cadastro, de acordo com a gravidade da ocorrência. 

 

23. DA RESCISÃO DO CONTRATO 
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23.1. Constituem motivos para a rescisão do contrato: 

 

23.1.1. O não cumprimento de quaisquer das cláusulas do instrumento contratual; 

23.1.2. A execução irregular do contrato; 

23.1.3. O descumprimento das determinações regulares da autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

23.1.4. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do 

art. 67 da Lei 8.666/93; 

23.1.5. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da contratada; 

23.1.6. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 

prejudique a execução do contrato; 

 

23.2. A rescisão do contrato poderá ser: 

 

23.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos acima 

relacionados; 

23.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, 

desde que haja conveniência para a Administração; 

23.2.3. Judicial, nos termos da legislação. 

 

23.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita 

e fundamentada da autoridade competente. 

 

24. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

24.1. A Secretaria Municipal de Saúde poderá cancelar de pleno direito a Nota de 

Empenho que vier a ser emitida em decorrência deste credenciamento, bem como 

rescindir o respectivo Contrato, independentemente de interpelação judicial ou 

extrajudicial, desde que motivado o ato e assegurado ao licitante habilitado o 

contraditório e a ampla defesa quando esta: 

 

a) Venha a ser atingida por protesto de título, execução fiscal ou outros fatos que 

comprometam a sua capacidade econômico-financeira; 

b) For envolvida em escândalo público e notório; 

c) Quebrar o sigilo profissional; 

d) Na hipótese de ser anulado o credenciamento em virtude de qualquer dispositivo 

legal que o autorize. 

 

24.2. A Secretaria Municipal de Saúde de Goiana poderá, por despacho fundamentado 

e até a assinatura do contrato e recebimento da Nota de Empenho, excluir 

qualquer licitante, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, sem que se assista o 

direito de reclamar indenização ou ressarcimento, se chegar ao seu 

conhecimento, em qualquer fase do processo de licitação para credenciamento, 

fato ou circunstância que desabone a idoneidade do licitante. 
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24.3. Esta licitação para credenciamento de empresas prestadoras de serviços 

complementares de saúde poderá ser revogada por razões de interesse público 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 

suficiente para justificar tal conduta, ou anulada por ilegalidade de ofício ou por 

provocação de terceiros, mediante parecer escrito devidamente fundamentado. 

 

24.4. A nulidade do procedimento licitatório induz a do contrato, sem prejuízo do 

disposto no parágrafo único do artigo 59 da Lei nº 8.666/93. 

 

24.5. As reclamações referentes à documentação deverão ser feitas no momento de sua 

abertura, por escrito, quando serão registradas em ata, sendo vedada a qualquer 

licitante, observações ou reclamações posteriores a este respeito 

 

24.6. A apresentação da documentação para credenciamento e da declaração que aceita 

os preços da Tabela do SUS, implica para o licitante a observância dos preceitos 

legais e regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação 

de todos os termos e condições deste edital e das cláusulas da minuta de contrato 

anexo, sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase licitação. 

 

24.7. A Secretaria Municipal de Saúde de Goiana providenciará a publicação resumida 

do Contrato que vier a ser firmado, com os licitantes habilitados, em decorrência 

desta licitação, no prazo estipulado no art. 61 da Lei nº 8.666/93. 

 

24.8. Havendo indícios de conluio entre as firmas licitantes ou qualquer outro ato de 

má fé, a Secretaria Municipal de Saúde/Prefeitura Municipal de Goiana 

comunicará os fatos ao Ministério Público, para as providências devidas. 

 

24.9. É proibido a qualquer licitante impedir o curso normal do processo de licitação 

mediante a utilização de recursos ou meios meramente protelatórios, sujeitando-

se o autor às sanções legais e administrativas previstas no art. 93 da Lei nº 

8.666/93. 

 

24.10. É facultada à Comissão Permanente de licitação ou a autoridade superior, em 

qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou 

complementar a instrução do processo. 

 

24.11. Farão parte integrante do contrato a ser firmado, independentemente de 

transcrição, as condições previstas neste Edital. 

 

24.12. As questões decorrentes da execução deste Edital, que não, possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas na Justiça Estadual, Comarca de Goiana, 

com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

24.13. Integram este Edital: 

 

a) ANEXO 1: Termo de Referência; 
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b) ANEXO 2: Declaração de Assunção de Obrigações Tributárias; 

c) ANEXO 3: Declaração de Fato Impeditivo à Habilitação; 

d) ANEXO 4: Declaração de que dirigentes da empresa não ocupam cargo ou 

função de chefia, conforme lei 8.080/90; 

e) ANEXO 5: Declaração de que a unidade prestadora de serviços segue as normas 

técnicas e legais; 

f) ANEXO 6: Declaração que aceita a tabela do sus; 

g) ANEXO 7: Declaração que seus proprietários / sócios / sócio gerente não tem 

parentesco com o Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais; 

h) ANEXO 8: Declaração que não contrata pessoa de menor a execução dos 

serviços; 

i) ANEXO 9: Declaração de cumprimento aos requisitos de habilitação; 

j) ANEXO 10: Minuta do Contrato. 

 

24.14. Esclarecimentos sobre este credenciamento serão prestados pela Comissão 

Permanente de licitação, no endereço acima, das 8:00 às 12:00, de 2ª a 6ª feira ou 

pelo fone/FAX (081) 3xxxxx. 

 

Goiana, __ de ____________________ de 2021. 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1. OBJETO 

 

Constitui objeto deste Termo de Referência tem por finalidade a contratação de 

empresa prestadora de serviços para a realização de exames laboratoriais de análises 

clínicas, com fornecimento de recursos humanos e tecnológicos necessários à execução 

dos serviços de acordo com a demanda de exames, incluindo o pessoal dos serviços de 

coleta para atender as necessidades da Rede Municipal de Saúde de Goiana - PE, através 

do Fundo Municipal de Saúde de Goiana. 

 

 

2. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E QUANTIDADE 

 

2.1 Tabela 1 – Quantitativo dos Serviços 

A prestação dos procedimentos a serem contratados deverá ser realizada no município 

de GOIANA, conforme planilha abaixo, passível de alteração, caso necessário. 

 

PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA - DIAGNÓSTICO EM LABORATÓRIO CLÍNICO 

Forma de Organização: 01 - EXAMES BIOQUÍMICOS 

EXAMES BIOQUÍMICOS 

VALOR 

UNITÁRIO 

- TABELA 

SUS 

QTD/ ANO 
VALOR TOTAL 

ESTIMADO 

02.02.01.002-3 - DETERMINACAO DE CAPACIDADE DE FIXACAO 
DO FERRO 

R$ 2,01 600 
R$ 1.206,00 

02.02.01.004-0 - DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA (2 
DOSAGENS) 

R$ 3,63 300 
R$ 1.089,00 

02.02.01.012-0 - DOSAGEM DE ACIDO URICO R$ 1,85 9.600 17.760,00 

02.02.01.018-0 - DOSAGEM DE AMILASE R$ 2,25 2.160 R$ 4.860,00 

02.02.01.020-1 - DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES R$ 2,01 5.400 R$ 10.854,00 

02.02.01.021-0 - DOSAGEM DE CALCIO R$ 1,85 2.400 R$ 4.440,00 

02.02.01.026-0 - DOSAGEM DE CLORETO R$ 1,85 9.600 R$ 17.760,00 

02.02.01.027-9 - DOSAGEM DE COLESTEROL HDL R$ 3,51 18.000 R$ 63.180,00 

02.02.01.028-7 - DOSAGEM DE COLESTEROL LDL R$ 3,51 9.000 R$ 3.159,00 

02.02.01.029-5 - DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL R$ 1,85 18.000 R$ 33.300,00 

02.02.01.031-7 - DOSAGEM DE CREATININA R$ 1,85 18.000 R$ 33.300,00 

02.02.01.032-5 - DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK) R$ 3,68 600 R$ 2.208,00 

02.02.01.033-3 - DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE 
FRACAO MB 

R$ 4,12 600 
R$ 2.472,00 

02.02.01.038-4 - DOSAGEM DE FERRITINA R$ 15,59 300 R$ 4.677,00 
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02.02.01.039-2 - DOSAGEM DE FERRO SERICO R$ 3,51 720 R$ 2.527,20 

02.02.01.042-2 - DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA R$ 2,01 9.600 R$ 19.296,00 

02.02.01.043-0 - DOSAGEM DE FOSFORO R$ 1,85 360 R$ 66,60 

02.02.01.046-5 - DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE 
(GAMA GT) 

R$ 3,51 1.800 
R$ 6.318,00 

02.02.01.047-3 - DOSAGEM DE GLICOSE R$ 1,85 20.400 R$ 37.740,00 

02.02.01.050-3 - DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA R$ 7,86 18.000 R$ 141.480,00 

02.02.01.060-0 - DOSAGEM DE POTASSIO R$ 1,85 9.600 R$ 17.760,00 

02.02.01.062-7 - DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES R$ 1,85 1.200 R$ 2.220,00 

02.02.01.063-5 - DOSAGEM DE SODIO R$ 1,85 9.600 R$ 17.760,00 

02.02.01.064-3 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-
OXALACETICA (TGO) 

R$ 2,01 18.000 
R$ 36.180,00 

02.02.01.065-1 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-
PIRUVICA (TGP) 

R$ 2,01 18.000 
R$ 36.180,00 

02.02.01.066-0 - DOSAGEM DE TRANSFERRINA R$ 4,12 300 R$ 1.236,00 

02.02.01.067-8 - DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS R$ 3,51 18.000 R$ 63.180,00 

02.02.01.069-4 - DOSAGEM DE UREIA R$ 1,85 18.000 R$ 33.300,00 

02.02.01.076-7 - DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D R$ 15,24 6.000 R$ 91.440,00 
    

R$ 706.948,80 

 

Forma de Organização: 02 - EXAMES HEMATOLÓGICOS E HEMOSTASIA 

EXAMES HEMATOLÓGICOS E HEMOSTASIA 

VALOR 

UNITÁRIO 

- TABELA 

SUS 

QTD/ ANO 
VALOR TOTAL 

ESTIMADO 

02.02.02.007-0 – CONTAGEM DE TEMPO DE COAGULAÇÃO R$ 2,73 960 R$ 2.620,80 

02.02.02.009-6 – CONTAGEM DE TEMPO DE SANGRAMENTO – 
DUKE 

R$ 2,73 960 
R$ 2.620,80 

02.02.02.013-4 - DETERMINACAO DE TEMPO DE 
TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA) 

R$ 5,77 960 

R$ 5.539,20 

02.02.02.014-2 - DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA 
PROTROMBINA (TAP) 

R$ 2,73 960 
R$ 2.620,80 

02.02.02.029-0 - DOSAGEM DE FIBRINOGENIO R$ 4,60 960 R$ 4.416,00 

02.02.02.038-0 - HEMOGRAMA COMPLETO R$ 4,11 24.000 R$ 98.640,00 
    

R$ 116.457,60 

 

 

 

Forma de Organização: 03 - EXAME SOROLÓGICO E IMUNOLÓGICO 

EXAME SOROLÓGICO E IMUNOLÓGICO 

VALOR 

UNITÁRIO 

- TABELA 

SUS 

QTD/ANO 
VALOR TOTAL 

ESTIMADO 

02.02.03.004-0 - DETECCAO DE ÁCIDOS NUCLEICOS DO HIV-1 
(QUALITATIVO) 

R$ 65,00 1.440 
R$ 93.600,00 
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02.02.03.007-5 - DETERMINACAO DE FATOR REUMATOIDE R$ 2,83 1.800 R$ 5.094,00 

02.02.03.010-5 - DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO 

ESPECIFICO (PSA) 
R$ 16,42 2.400 

R$ 39.408,00 

02.02.03.020-2 - DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA R$ 2,83 9.600 R$ 27.168,00 

02.02.03.030-0 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 
(ELISA) 

R$ 10,00 3.000 
R$ 3.000,00 

02.02.03.047-4 - PESQUISA DE ANTICORPOS 
ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO) 

R$ 2,83 300 
R$ 849,00 

02.02.03.063-6 - PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO 
DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS) 

R$ 18,55 1.800 R$ 33.390,00 

02.02.03.067-9 - PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS 
DA HEPATITE C (ANTI-HCV) 

R$ 18,55 1.800 
R$ 33.390,00 

02.02.03.074-1 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG 

ANTICITOMEGALOVIRUS 
R$ 11,00 1.800 

R$ 19.800,00 

02.02.03.076-8 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG 
ANTITOXOPLASMA 

R$ 16,97 1.800 
R$ 30.546,00 

02.02.03.081-4 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O 
VIRUS DA RUBEOLA 

R$ 17,16 1.800 
R$ 30.888,00 

02.02.03.085-7 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM 
ANTICITOMEGALOVIRUS 

R$ 11,61 1.800 
R$ 19.800,00 

02.02.03.087-3 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM 
ANTITOXOPLASMA 

R$ 18,55 1.800 
R$ 33.390,00 

02.02.03.092-0 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O 
VIRUS DA RUBEOLA 

R$ 17,16 1.800 
R$ 30.888,00 

02.02.03.097-0 - PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO 
VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG) 

R$ 18,55 1.800 
R$ 33.390,00 

02.02.03.111-0 - TESTE NÃO TREPONEMICO P/ DETECÇÃO DE 
SIFILIS 

R$ 2,83 1.800 
R$ 5.094,00 

02.02.03.120-9 - DOSAGEM DE TROPONINA R$ 9,00 600 R$ 5.400,00 
    

R$ 445.095,00 

 

Forma de Organização: 04 - EXAME COPROLÓGICO 

EXAME COPROLÓGICO 

VALOR 

UNITÁRIO 

- TABELA 

SUS 

QTD/ANO 
VALOR TOTAL 

ESTIMADO 

02.02.04.012-7 - PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS R$ 1,65 14.400 R$ 23.760,00 

02.02.04.014-3 - PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES R$ 1,65 600 R$ 990,00 
 

R$ 24.750,00 

 

 

Forma de Organização: 05- EXAMES DE UROANÁLISE 

EXAMES DE UROANÁLISE 

VALOR 

UNITÁRIO - 

TABELA SUS 

QTD/ANO 

VALOR 

TOTAL 

ESTIMADO 

02.02.05.001-7 - ANALISE DE CARACTERES FISICOS, 

ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA 
R$ 3,70 14.400 

R$ 53.280,00 

02.02.05.009-2 - DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA R$ 8,12 300 R$ 2.436,00 

02.02.05.011-4 - DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS) R$ 2,04 300 R$ 612,00 
 

R$ 56.328,00 
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Forma de Organização: 06- EXAMES HORMONAIS 

EXAMES HORMONAIS 

VALOR 

UNITÁRIO - 

TABELA 

SUS 

QTD/ANO 

VALOR 

TOTAL 

ESTIMADO 

02.02.06.021-7 - DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA 
HUMANA (HCG, BETA HCG) 

R$ 7,85 720 R$ 5.652,00 

02.02.06.025-0 - DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE 
(TSH) 

R$ 8,96 4.800 R$ 43.008,00 

02.02.06.027-6 - DOSAGEM DE PARATORMONIO R$ 43,13 2.400 R$ 103.512,00 

02.02.06.037-3 - DOSAGEM DE TIROXINA (T4) R$ 11,60 2.400 R$ 27.840,00 

02.02.06.038-1 - DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE) R$ 8,76 2.400 R$ 21.024,00 

  R$ 201.036,00 

 

Forma de Organização:  08 - EXAMES MICROBIOLÓGICOS 

EXAMES MICROBIOLÓGICOS 

VALOR 

UNITÁRIO - 

TABELA SUS 

QTD/ANO 

VALOR 

TOTAL 

ESTIMADO 

02.02.08.013-7 - CULTURA PARA IDENTIFICACAO DE FUNGOS R$ 4,19 7.200 R$ 30.168,00 

 

Forma de Organização: 12 - EXAMES IMUNOHEMATOLÓGICO 

EXAMES IMUNOHEMATOLÓGICO 

VALOR 

UNITÁRIO 

- TABELA 

SUS 

QTD/ANO 

VALOR 

TOTAL 

ESTIMADO 

02.02.12.002-3 - DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO R$ 1,37 4.800 
R$ 6.576,00 

02.02.12.008-2 - PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO) R$ 1,37 4.800 
R$ 6.576,00 

  
R$ 

13.152,00 

 

 

 

 

Forma de Organização: 13 -  EXAMES CITOPATOLÓGICO 

EXAMES CITOPATOLÓGICOS 

VALOR 

UNITÁRIO 

- TABELA 

SUS 

QTD/ANO 
VALOR TOTAL 

ESTIMADO 

02.03.01.008-6 - EXAME CITOPATOLÓGICO CERVICO 
VAGINAL/MICROFLORA-RASTREAMENTO 

R$ 7,30 57.600 
R$ 420.480,00 

02.03.01.001-9 - EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO-
VAGINAL/MICROFLORA 

R$ 6,97 57.600 
R$ 401.472,00 

  

  
  

  

R$ 821.952,00 
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R$ 706.948,80 

R$ 116.457,60 

R$ 445.095,00 

R$ 24.750,00 

R$ 56.328,00 

R$ 201.036,30 

R$ 30.168,00 

R$ 13.152,00 

R$ 821.952,00 

R$ 2.415.887,70 

 

 

UNIDADE 

 

ENDEREÇO 

 

SEGUNDA-FEIRA 

Gambá Rua do Chafariz s/nº – Gambá 25 Coletas 

Carrapicho Sitio Carrapicho nº01 25 Coletas 

Atapuz Rua  Atapuz nº 547 -Atapuz 25 Coletas 

Nova Divisão 2º Travessa Estrada do Megaó nº404 25 Coletas 

Melões Rua dos Melões nº101 (Tejucupapo) 25 Coletas 

São Lourenço Rua da Sucupira s/n – São Lourenço 25 Coletas 

 

 

UNIDADE 

 

ENDEREÇO 

 

TERÇA-FEIRA 

Bela Vista Avenida Miguel Arraes nº 85 25 Coletas 

Flexeiras Rua Engenho Miranda nº01(ao 

lado da escola)  

25 Coletas 

Três Viúvas Rua Clemente Coelho  25 Coletas 

Barro Vermelho Rua da Subestação nº100 25 Coletas 

CTA Beco Domingo Ramos, nº11 25 Coletas 

PACSURB|RURAL Rua da Praia s/nº 25 Coletas 

 

 

UNIDADE 

 

ENDEREÇO 

 

QUARTA-FEIRA 

Catuama Avenida Estrela do Mar nº 224 -

Catuama 

25 Coletas 

Barra de Catuama Rua da Bica nº10  25 Coletas 
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Ponta de Pedras Avenida Pedrinhas  nº09 –Pontas de 

Pedra  

25 Coletas 

Malvinas Loteamento Gulandir nº09 25 Coletas 

Carne de Vaca Rua São Jorge nº119 – Carne de 

Vaca 

25 Coletas 

 

 

UNIDADE 

 

ENDEREÇO 

 

QUINTA-FEIRA 

Baldo do Rio Loteamento Fiteg nº10- A 25 Coletas 

Mutirão Rua da Cruz nº150 - A 25 Coletas 

Policlínica Rua atrás da Igreja do Carmo s/nº 25 Coletas 

Bom Jesus Rua do Bom Jesus  nº81 25 Coletas 

Bom Tempo 4º Travessa Recanto Bom tempo  nº03  25 Coletas 

Estrada de Cima 4º Travessa Rua do Arame  nº175 25 Coletas 

 

 

UNIDADE 

 

ENDEREÇO 

 

SEXTA-FEIRA 

Rua das Quintas Loteamento Rocha  nº78 25 Coletas 

SAD Travessa Djalma Raposo, nº 693 25 Coletas 

Boa Vista Rua Loteamento Boa Vista s/n 25 Coletas 

Nova Goiana 4º Travessa Sessenta e Nove nº31  25 Coletas 

UBU Engenho UBU  25 Coletas 

 

Hospital de 

Campanha 

Osvaldo Rabelo 

PE -75 

Quantitativo 

ilimitado-Coletas de 

Urgência 

 

 

3. JUSTIFICATIVA 

 

O presente termo busca garantir a realização de exames de análises clínicas no 

município de Goiana-PE. Desta forma, busca-se suprir as necessidades da população do 

Município usuária do Sistema Único de Saúde (SUS), atendidos em Serviços na Rede 

Básica de Saúde. Conforme determinação constitucional estabelecida no artigo 37, inciso 

XXI, regulamentada pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas 

atualizações, impõem-se à Administração Pública o dever de licitar.  
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O Laboratório de Referência Municipal tem como função básica promover atividades 

voltadas para o controle epidemiológico e sanitário da população, realizando exames 

laboratoriais dentro da patologia clínica, questionando, interpretando e emitindo a 

conclusão em forma de laudos com parecer, relacionando resultado, clínica e exames 

solicitados. 

A contratação se faz necessária para atender aos pacientes assistidos nas unidades de 

rede ambulatorial do município, uma vez que se trata de atividade primordial para o 

diagnóstico do paciente. 

 

4. DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
 

A presente proposta tem como finalidade contratação de instituição para prestação de 

serviços de atenção à saúde para a realização de exames laboratoriais.  

 

4.1. A Contratada deverá executar os serviços de acordo com a solicitação da contratante, 

através de Ordens de Serviço, consubstanciadas em ofícios, que deverão conter data de 

expedição, quantidade pretendida, local e prazo para entrega, preços unitário e total, 

carimbo e assinatura do responsável pela requisição. 

4.2. A prestação do serviço deverá atender aos dispositivos da Lei nº 8.078/90 (Código 

de Defesa do Consumidor) e às demais legislação pertinentes. 

4.3. As áreas físicas dos laboratórios devem se enquadrar nos critérios estabelecidos pela 

Legislação da Vigilância Sanitária; 

4.4. As áreas devem ser adequadas, permitindo que os exames sejam desenvolvidos com 

organização, segurança e devem ser apropriadamente iluminadas; 

4.5. A temperatura ambiente exigida para realização dos exames é em torno de 20 – 25º 

C e deve ser permanentemente monitorada para assegurar que esteja dentro da faixa 

aceitável; 

4.6. De ser realizado monitoramento da qualidade do ar-condicionado; 

4.7. O agendamento, a coleta, a realização dos exames, a entrega dos resultados será de 

responsabilidades unicamente da empresa credenciada, que assumirá todo ônus 

decorrentes dos procedimentos; 

4.8. A empresa credenciada será responsável pelo material necessário às coletas, 

incluindo nesse caso, todo e qualquer medicamento imprescindível para a realização do 

procedimento; 

4.9. Os resultados dos exames deverão ser entregues nos seguintes prazos: 
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4.9.1. Os exames de rotina, em até no máximo 04 (quatro) dias; 

4.9.2. Os exames de maior complexidade (especializado), em até no máximo 10 

(dez) dias úteis; 

4.10. A entrega dos resultados dos exames dar-se-á no local onde foi realizada a coleta; 

4.11. Caso haja necessidade o transporte do material biológico, deverá ocorrer de forma 

adequada e de acordo com as normas de biossegurança expedida pela ANVISA ou outro 

órgão fiscalizador sem ônus para o contratante. 

4.12. A empresa deverá fornecer toda a equipe técnica para realização dos exames, bem 

como o transporte para o deslocamento da equipe dentro do município; 

4.13. A empresa contratada deverá ficar responsável por qualquer abastecimento de 

combustível para o funcionamento do gerador. 

 

4.14. A empresa contratada deverá encaminhar os relatórios acima citados mensalmente, 

semestralmente e anualmente à Coordenação do Laboratório Municipal. 

4.15. Comprovação de registro e de regularidade do(s) profissional(is) médico(s), junto 

ao Conselho Regional de Medicina, na forma de médico com especialização em análises 

clínicas; 

4.16. A contratada será responsável pelos encargos sociais, taxas, impostos e quaisquer 

outros tributos e/ou despesas que incidirem sobre o serviço, como também em qualquer 

responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, 

referentes ao pessoal utilizado nos serviços, inclusive no caso de reclamações trabalhistas, 

ações de responsabilidade civil e penal decorrentes dos serviços de qualquer tipo de 

demanda; 

4.17. A Empresa contratada deverá prestar serviços de manutenção preventiva e corretiva 

em equipamentos, de diversas marcas e modelos, para garantir a adequada prestação do 

serviço. 

 

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

 

DOTAÇÃO: 10 302 0105 2232 0000 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 

EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS AMBULATORIAIS 

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE 

TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 
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FICHA: 723 

 

DOTAÇÃO: 10 302 0105 2232 0000 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 

EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS AMBULATORIAIS 

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE 

TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 

FICHA: 724 

 

6. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 

Secretaria Municipal de Saúde 

 

7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

30 (trinta) dias, após a data de entrada da fatura/nota fiscal devidamente atestado, 

pelo setor responsável. 

 

 

Goiana, 23 de fevereiro 2021. 

 

 

 

 

Nádia Virgínia da Silva Chaves 

Secretário de Saúde 

Port. 010/2020 
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ANEXO 2 

 

DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2021 

 

 

DECLARAÇÃO DE ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 

 

 

 

______________________________________, CNPJ nº _____________________, 

sediado à _______________________________________________, declara, sob as 

penas da lei, que será o único responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais, sindicais e comerciais resultantes da execução dos serviços 

______________________ que prestar para o Município, decorrente deste 

credenciamento. 

 

 

Goiana, ____ de _________________________ de 2021 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

(Nome completo do declarante) 

 

__________________________________________ 

(Nº da Célula de Identidade) 

 

__________________________________________ 

(Assinatura do declarante) 
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ANEXO 3 

 

 

DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2021 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO 

IMPEDITIVO À HABILITAÇÃO 

 

 

 

______________________________________,CNPJ nº  _________, sediado à 

______________________________________________, declara, sob as penas da lei, 

que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação ao presente 

processo de credenciamento, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores. 

 

 

Goiana ____ de _________________________ de 2021. 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

(Nome completo do declarante) 

 

__________________________________________ 

(Nº da Célula de Identidade) 

 

__________________________________________ 

(Assinatura do declarante) 
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ANEXO 4 

 

 

DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2021 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE QUE DIRIGENTES DA EMPRESA NÃO OCUPAM 

CARGO OU FUNÇÃO DE CHEFIA, CONFORME LEI 8.080/90 

 

 

 

 

___________________________________, CNPJ nº ____________, sediado à 

_______________________________________________, declara, sob as penas da lei, 

que nenhum dos seus proprietários / sócios / diretor / sócio-gerente ocupa cargo ou função 

de chefia, assessoramento ou função de confiança no Sistema Único de Saúde, nos termos 

do § 4º do art. 26 da Lei nº 8.080/90. 

 

 

 

Goiana ____ de _________________________ de 2021 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

(Nome completo do declarante) 

 

 

__________________________________________ 

(Nº da Célula de Identidade) 

 

 

__________________________________________ 

(Assinatura do declarante) 
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ANEXO 5 

 

 

 

DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2021 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE QUE A UNIDADE PRESTADORA DE SERVIÇOS 

SEGUE AS NORMAS TÉCNICAS E LEGAIS. 

 

 

 

 

___________________________________, CNPJ nº ____________, sediado à 

_______________________________________________, declara, sob as penas da lei, 

que na execução dos serviços segue a metodologia e as disposições técnicas, legais e 

sanitárias exigidas pelas normas pertinentes. 

 

 

Goiana ____ de _________________________ de 2021 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

(Nome completo do declarante) 

 

 

__________________________________________ 

(Nº da Célula de Identidade) 

 

 

__________________________________________ 

(Assinatura do declarante) 
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ANEXO 6 

 

 

 

DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2021 PARA SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES DE SAÚDE. 

 

 

 

DECLARAÇÃO QUE ACEITA A TABELA DO SUS. 

 

 

 

 

___________________________________, CNPJ nº ___________, sediado à 

______________________________________________, declara, sob as penas da lei, 

que sendo credenciado aceita os preços constantes na Tabela do SUS durante o período 

que prestar serviços complementares de saúde para o Município de Carpina. 

 

 

Goiana ____ de _________________________ de 2021. 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

(Nome completo do declarante) 

 

 

__________________________________________ 

(Nº da Célula de Identidade) 

 

 

__________________________________________ 

(Assinatura do declarante) 
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ANEXO 7 

 

 

 

DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2021 PARA SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES DE SAÚDE. 

 

 

 

 

Declaração que seus proprietários / sócios / sócio gerente não tem parentesco com o 

Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais. 

 

 

 

_________________________________________, CNPJ nº ___________, sediada à 

____________________________________________________, declara, sob as penas da 

lei, que não existe nenhum grau de parentesco dos seus proprietários / sócios / sócio-gerente 

com o Prefeito, Vice-Prefeito ou qualquer Secretário Municipal de Carpina. 

 

 

Goiana ____ de _________________________ de 2021 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

(Nome completo do declarante) 

 

 

__________________________________________ 

(Nº da Célula de Identidade) 

 

 

__________________________________________ 

(Assinatura do declarante) 
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ANEXO 8 

 

 

 

DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2021 PARA SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES DE SAÚDE. 

 

 

 

DECLARAÇÃO QUE NÃO CONTRATA PESSOA DE MENOR A 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

 

 

 

 

_________________________________________, CNPJ nº ___________, sediado à 

____________________________________________________, declara, sob as penas da 

lei, que não emprega menores no desenvolvimento das atividades desenvolvidas pela 

empresa, obedecendo ao preceituado no Art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal de 1988; 

Art. 403, Parágrafo Único, do Decreto Lei nº 5.452/43 (Consolidação das Leis do Trabalho). 

 

 

 

Goiana ____ de _________________________ de 2021 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

(Nome completo do declarante) 

 

 

__________________________________________ 

(Nº da Célula de Identidade) 

 

 

__________________________________________ 

(Assinatura do declarante) 
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ANEXO 9 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

Processo Licitatório nº. ___ / 2021. 

Chamamento Público nº. ___ / 2021. 

 

 

A empresa abaixo relacionada, por seu representante legal indicado, declara sob as 

penas da lei que cumpre plenamente os requisitos de habilitação através dos documentos 

integrantes do envelope “ÚNICO”, sob pena de sujeição às penalidades previstas no Edital 

do Chamamento Público nº ___ / 2021. 

 

 

Cidade, ____ de _____________ de 2021. 

 

 

 

 

EMPRESA: 

 

 

REPRESENTAÇÃO LEGAL: 

 

 

CARGO: 

 

 

RG e CPF(MF): 

 

 

ASSINATURA: 
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ANEXO  10 – MINUTA DO CONTRATO 

 

 

Processo adm. nº 019/2021 

Chamamento público n° 002/2021 

Inexigibilidade nº ___/2021 

Contrato nº ___/20121 

 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 

QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO O 

MUNICIPIO DE GOIANA-PE, E DO OUTRO 

..........................., NA FORMA ABAIXO. 

 

 

O MUNICÍPIO DE GOIANA, pessoa jurídica de direito público interno, através 

do Fundo Municipal de Saúde inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 10.150.043/0001-07 com sede 

na rua da praia S/N, - Centro, Goiana - Pernambuco, neste ato representado pelo(a) 

Secretario(a) de Saúde, senhor(a) ..............................................., brasileiro(a), estado 

civil, profissão, residente e domiciliada na rua ......................................., nº ......., bairro, 

município, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº .............. e R.G. nº ..........., doravante 

denominado CONTRATANTE e do outro lado .............................., inscrita no  CNPJ sob 

o nº ....................., com sede na ...................,  neste ato representada por..........., doravante 

denominado de CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato, nos termos do 

disposto na Lei Federal nº 8.666/93, na Lei 8.080/90, Portaria Ministerial 2.567/2016 e no 

processo de Chamamento Público nº 02/2021 e Inexigibilidade nº ___/2021, de acordo com 

as cláusulas e condições a seguir.  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constitui objeto do presente contrato a contratação de forma complementar, de 

empresas especializadas na prestação dos serviços de realização de exames laboratoriais, 

para atender as demandas dos usuários do SUS, na sede do Município de Goiana e seus 

distritos, conforme as especificações e quantitativos descritos no Termo de Referência – 

Anexo I – deste edital. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO 

 O presente contrato fundamenta-se na solicitação feita pela Secretaria de Saúde, 

através do ofício nº 152/2021, no Termo de Referência e no parecer jurídico Nº ____ da 

PGM. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 

O regime de execução do presente contrato será de forma indireta e por preços 

unitários. 

 

CLAÚSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
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 O presente contrato tem vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por 

iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses nos termos do inciso II do 

artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR E PAGAMENTO 

I - O valor do presente contrato é de R$ ...................., a serem pagos mensalmente e de acordo 

com os serviços prestados,  mediante a apresentação das notas fiscais de serviços, relativas 

aos procedimentos realizados e devidamente atestados pela contratante. 

II - O pagamento das faturas decorrentes do presente contrato, serão pagas em até 30 (trinta) 

dias, contados da data da sua apresentação à secretaria competente. 

III - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATDA, enquanto pendente de liquidação 

ou de qualquer outra obrigação. 

IV - Quando do pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar todas as certidões 

negativas relativas aos débitos fiscais, sociais e trabalhistas. 

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

  

Os recursos financeiros para o custeio das despesas do presente contrato, correrão por conta 

das dotações orçamentárias abaixo discriminadas: 

Dotação: 10.302.0105.2232.0000  

Elemento de despesa 3.3.90.3900 

Ficha – 723 e 724 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

I - Para a execução dos serviços que são objeto deste contrato, a empresa contratada deverá 

manter as suas instalações físicas enquadradas nos critérios estabelecidos pela Vigilância 

Sanitária e de acordo com a documentação apresentada quando da fase de habilitação, de 

maneira que permita que os procedimentos laboratoriais sejam desenvolvidos com 

organização e segurança. 

 

II - As áreas devem ser iluminadas de maneira apropriada, temperatura ambiente nas áreas 

de processamento dos exames, entre 20 e 25º C, sendo sempre monitorada para assegurar 

que esteja dentro da faixa aceitável. 

III - O agendamento, a coleta, a realização dos exames e a entrega dos resultados, são de 

inteira responsabilidade, que assumirá todo o ônus decorrente dos procedimentos.  

IV - É de responsabilidade da contratada, todo o material necessário à realização dos exames, 

incluindo qualquer medicamento imprescindível à realização dos procedimentos. 

V - Os resultados dos exames deverão ser entregues nos seguintes prazos: os exames de 

rotina, em até 04 (quatro) dias úteis; 

VI - Os exames de maior complexidade, em até 10 (dez) dias. 

VII - Os prazos serão contados a partir da data da realização do exame. 

VIII - Os resultados deverão ser entregues no mesmo local onde foi realizada a coleta do 

material. 

IX - Para atender aos usuários residentes nos distritos, a contratada deverá coletar o material 

nas unidades dos PSF’s de cada distrito, transportar o material adequadamente e 

disponibilizar os resultados nos prazos estabelecidos no nos itens 13.5.1 e 13.5.2, nas mesmas 

unidades onde foi coletado o material.   

X - Todo o material transportado, independente de ser nos distritos ou na sede, deverá ser 
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feito de forma adequada e segura, para garantir a qualidade dos exames. 

 

4.  DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES  

I –  São obrigações da contratada:  

a - cumprir e fazer cumprir todas as cláusulas do contrato a ser assinado; 

b - disponibilizar as instalações, equipamentos e pessoal para o atendimento aos usuários dos 

SUS na realização dos exames contratados; 

c - exibir na fachada das instalações da empresa, a LOGOMARCA OFICIAL do SUS; 

d - não fazer, nem permitir qualquer tipo de discriminação aos usuários do SUS; 

e - utilizar material de boa qualidade e de acordo com as normas de segurança e vigilância 

sanitária vigentes; 

f - responder civil e criminalmente por qualquer dano físico ou moral aos usuários do SUS, 

que venha ocorrer    por culpa da contratada; 

g - responder civil e criminalmente por danos causados à administração pública, na qualidade 

de contratante; 

h - não ceder no todo ou em parte, o objeto do contrato; 

i - manter durante a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas quando do 

chamamento; 

k - prestar todo e qualquer esclarecimento, quando solicitado pela contratante; 

l - permitir a qualquer tempo, visita da contratante às instalações da contratada; 

m - corrigir toda e qualquer falha percebida e reclamada na execução do contrato. 

 

II - São obrigações da contratante: 

a - Fiscalizar o exato cumprimento do contrato a ser firmado; 

b - Notificar a contratada quando de falhas na execução do contrato; 

c - Exigir a correção das falhas observadas na execução do contrato; 

d - Regular, controlar e avaliar a execução do contrato; 

e -Realizar os pagamentos decorrentes dos serviços prestados, nos prazos estipulados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES, ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

 

I – O presente contrato poderá ser alterado a qualquer tempo, nos termos do artigo 65 da Lei 

de Licitações e Contratos Administrativos. 

II - A CONTRATADA deverá aceitar, nas mesmas condições estabelecidas neste 

instrumento, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários, limitados a 25% (vinte 

e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES 

 

I - Pela infração às normas legais e de credenciamento ou o cometimento de outras 

irregularidades, inclusive no cumprimento do contrato a ser assinado, poderá o faltoso sofrer 

as penalidades abaixo descritas, de acordo com o disposto nos Arts. 81, 86, 87 e 88 da Lei 

Federal nº 8.666/93 e da Instrução Normativa CCI nº 001/2020 do município de Goiana: 

a)   Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, 

para as quais tenha a contratada concorrido diretamente, ocorrência que será 

registrada no Cadastro de Fornecedores do Município; 

b)  Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificada e 

comprovada, o não cumprimento por parte da contratada das obrigações assumidas, 
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ou a infringência de preceitos legais pertinentes, ensejarão a aplicação, segundo a 

gravidade da falta, das seguintes penalidades. 

 

b.1 Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, 

sobre o valor do fornecimento/serviço/obra não realizado, de acordo com o art. 8ª, inciso I 

da Instrução Normativa CCI Nº 001/2020 do município de Goiana/PE; 

 

b.2 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, 

em caso de recusa do adjudicatário em efetuar o reforço de garantia, conforme art. 8º, inciso 

II da Instrução Normativa CCI Nº 001/2020; 

 

 b.3 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento dos serviços não 

realizados, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vícios ou 

defeitos ocultos, ainda, fora das especificações contratadas (art.8º, inciso III, Inst. Normativa 

CCI Nº 001/2020);  

 

II- A contratada poderá sofrer suspensão temporária de participar de licitação e 

contratar com a Administração por determinado período de tempo de acordo com os prazos 

citados no art.12 da Instrução Normativa CCI Nº 001/2020 e seus incisos: 

 

 a .1 Por período entre 06 (seis) meses a 01 (um) ano, de acordo com as hipóteses 

do inciso I; 

 

 a.2 Por período entre 12 (doze) e 18 (dezoito) meses, de acordo com as hipóteses 

do inciso II; 

 

 a.3 Por período de 24 (vinte e quatro) meses, de acordo com as hipóteses do inciso 

III; 

 

III - Declaração de inidoneidade, na hipótese de prática de atos ilícitos e falta grave tais 

como apresentar informação ou documentação inverossímil ou cometer fraude, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida reabilitação 

perante Município de Goiana, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 

Administração dos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos; 

 

IV- As multas serão, após regular processo administrativo, descontadas dos créditos da 

contratada ou, se for o caso, cobrada administrativa ou judicialmente. 

 

V- As penalidades previstas têm caráter de sanção administrativa, consequentemente, a sua 

aplicação não exime a contratada da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato 

punível venha acarretar ao Município de Goiana. 

 

VI- As penalidades são independentes e a aplicação de uma, não exclui a das demais, quando 

cabíveis. 

 

VII- Na hipótese de apresentar documentação inverossímil ou de cometer fraude, o licitante 

ou contratado poderá sofrer, sem prejuízo da comunicação do ocorrido ao Ministério 

Público, quaisquer das sanções previstas, acima, poderá ser aplicada cumulativamente: 

 

a) Descredenciamento, dependendo da fase de julgamento que se encontrar. 
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VIII – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 

a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos, observado o disposto na 

Instrução Normativa CCI nº 001/2020 do município de Goiana-PE., além de anotação 

restritiva no cadastro, sem prejuízo da aplicação das outras penalidades previstas, nos 

seguintes casos: 

 

a) atraso injustificado na execução do fornecimento contratado; 

b) execução do fornecimento em desacordo com o previsto no contrato; 

c) qualidade insatisfatória dos produtos entregues. 

 

VIII- Descredenciamento. 

IX- Omitir ou prestar informações falsas no credenciamento proveniente do presente 

Edital; 

X- Recusar-se injustificadamente em assinar o Contrato decorrente do credenciamento; 

XI- Prestar fornecimento considerado insatisfatório pelo contratante; 

XII- Na aplicação das penalidades previstas neste Edital, será assegurada a defesa prévia 

do credenciado no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir de 

sua notificação. 

XIII- Sem prejuízo da aplicação de outras penalidades, o credenciado poderá ser excluído 

do cadastro, de acordo com a gravidade da ocorrência. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO DO CONTRATO 

I - Constituem motivos para a rescisão do contrato:  

a) o não cumprimento de quaisquer das cláusulas deste instrumento contratual;   

b) a execução irregular de objeto deste contrato; 

c) o descumprimento das determinações regulares da autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;  

d) o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 

67 da Lei 8.666/93; 

e) a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;  

f) a  dissolução da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA;  

g) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 

prejudique a execução do contrato; 

II A rescisão do contrato poderá ser: 

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos acima 

relacionados; 

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, 

desde que haja conveniência para a Administração;  

c) judicial, nos termos da legislação. 

g) A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 

 

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO 

 

Fica eleito o foro do Município de Goiana-PE, para dirimir quaisquer dúvidas 

oriundas deste contrato, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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E, por estarem as partes de comum acordo com o lavrado neste Instrumento, assinam 

em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas, igualmente abaixo 

assinadas. 

 

 

Goiana-PE, ___ de ___________ de 2021. 

. 

 

 

CONTRATANTE                                                                                CONTRATADA 

 

 

 

 
TESTEMUNHAS: 
 
__________________________________________________. 
 
 
__________________________________________________ 
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