
 

                                                                                                                     
 

            
                              EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO   001/2013 
 
  O Município de Ivoti comunica aos interessados que está procedendo o 
CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas para prestação de serviços técnicos espe-
cializados na área da saúde, através de Exames Laboratoriais urgência e emergência 
do Pronto Atendimento do Município e Exames Laboratoriais das Unidades Bási-
cas de Saúde do Município, das 07h00 às 22h00, todos os dias da semana, em paci-
entes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde, a serem pagos de acordo 
com a Tabela SUS. 
 O credenciamento será executado em conformidade com o que dispõe a 
Constituição da República, em especial os seus artigos 196 e seguintes; as Leis n°s 
8.080/1990 e 8.142/1990; as normas gerais da Lei n° 8.666/1993 e demais disposições 
legais e regulamentares aplicáveis à espécie. 
 
1. DOS SERVIÇOS 
 
1.1. O serviços objeto do credenciamento são os constantes na tabela abaixo: 

 
Exame Valor Tabela SUS Quantitativo 

mensal Total 
Hemograma R$ 4,11  

300 R$ 1.233,00  
Creatinina R$ 1,85  50 R$ 92,50  
Uréia R$ 1,85  50 R$ 92,50  
Potássio R$ 1,85  50 R$ 92,50  
Sódio R$ 1,85  50 R$ 92,50  
Urocultura R$ 5,63  50 R$ 281,50  
EQU R$ 3,70  100 R$ 370,00  
Cálcio R$ 3,70  50 R$ 185,00  
KTTP R$ 5,77  50 R$ 288,50  
TP R$ 2,73  50 R$ 136,50  
CPK R$ 3,68  30 R$ 110,40  
CPK MB R$ 4,12  30 R$ 123,60  
Amilase R$ 2,25  50 R$ 112,50  
TGO R$ 2,01  50 R$ 100,50  
TGP R$ 2,01  50 R$ 100,50  
Bilirrubinas R$ 2,01  50 R$ 100,50  
Plaquetas R$ 1,21  50 R$ 60,50  
Antibiograma R$ 4,98  50 R$ 249,00  
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VDRL R$ 2,83  50 R$ 141,50  
HIV R$ 10,00  20 R$ 200,00  
Glicemia R$ 1,85  150 R$ 277,50  
HbsAg R$ 18,55  30 R$ 556,50  
Sorologia Toxo-
plasmose IgG/IgM 

R$ 16,97  

30 R$ 509,10  
VSG R$ 2,73  150 R$ 409,50  
Colesterol total R$ 1,85  50 R$ 92,50  
Colesterol HDL R$ 3,51  50 R$ 175,50  
TSH R$ 8,96  50 R$ 448,00  
PSA R$ 16,42  50 R$ 821,00  
T4 livre R$ 11,60  50 R$ 580,00  
TOTAL   1840 R$ 8.033,10  

 
1.2. Os limites quantitativos indicados na tabela do item 1.1 são relativos aos serviços 
e procedimentos prestados por todos os credenciados, não havendo garantia de exe-
cuções individuais mínimas. 
 
1.3.Todos os serviços e procedimentos serão pagos de acordo com os valores constan-
tes na Tabela SUS. 
 
1.4.  O transporte do material fica a encargo da Empresa, caso essa tenha sede fora do 
Município de Ivoti; 
 
1.5. Os laudos de urgência e emergência devem ser entregues em até 2 (duas) horas 
após a realização do exame. 
 
2. CONDIÇÕES PARA CREDENCIAMENTO 
 
2.1. As pessoas jurídicas interessadas em prestar os serviços ao Município de Ivoti 
deverão entregar os documentos indicados no item 3 desse edital no Setor de Licita-
ções, situado na Av. Presidente Lucena, nº 3527, no horário das 12h às 18h. 
 
2.2. O credenciamento inicial será realizado considerando a documentação entregue 
até o dia 05 de julho de 2013, que será examinada pelo servidores responsáveis até o 
dia 12 de julho de 2013. 
  
2.3. O credenciamento permanecerá aberto a futuros interessados que preencherem 
as condições previstas nesse edital, durante todo o seu período de vigência. 
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2.4. A vigência do credenciamento é do dia 26 de junho de 2013 até 26 junho de 2014, 
podendo ser prorrogada até o limite máximo de 60 (sessenta) meses previstos no in-
ciso II do art. 57 da Lei n.º 8.666/1993. 
 
3. DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO 
 
3.1. As pessoas jurídicas deverão apresentar os seguintes documentos, em original ou 
cópia autenticada em tabelionato ou pelos servidores do Setor de Licitações, ou, ain-
da, extraídos da internet, quando a sua expedição for realizada mediante uso da tec-
nologia da certificação digital, ficando sujeitos a verificação de sua autenticidade pela 
Administração: 

a) contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado 
ou no Cartório de Títulos e Documentos, em que conste, dentre os seus objetivos, a 
prestação dos serviços acima indicados; 

b) comprovação de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - 
CNPJ; 

c) certidão negativa de débito com o Município da sede; 
d) certidão negativa de débito com o INSS; 
e) certidão negativa de débito com o FGTS; 
f) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Tra-

balho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943;  

g) alvará de localização fornecido pelo Município do estabelecimento; 
h) alvará sanitário, segundo legislação vigente; 
i) comprovação de inscrição no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 

Saúde – CNES; 
j) prova da inscrição da pessoa jurídica e do responsável técnico no respec-

tivo Conselho; 
         l) Declaração de cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição 
Federal (modelo anexo), assinada pelo representante legal da empresa. 

m) requerimento de credenciamento, conforme modelo em anexo 2, con-
tendo as seguintes informações: 

m.1) relação dos exames e dos serviços a que se propõe realizar; 
m.2) capacidade máxima de atendimento mensal, por atividade, com indi-

cação dos horários de atendimento na forma do presente credenciamento; 
 
4. CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
4.1 As Pessoas Jurídicas devidamente credenciadas na forma do item anterior estarão 
habilitadas a prestar o serviço tão-logo seja firmado o termo de credenciamen-
to,previsto neste edital. 
 
4.2 As Pessoas Jurídicas devidamente credenciadas deverão dispor de ponto de cole-
ta noMunicípio de Ivoti, sendo que o prazo para regulamentação desse ponto de co-
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leta é de até 10 dias após assinatura do Termo de credenciamento, devendo apresen-
tar Alvará de localização fornecido pelo Município e Alvará de Funcionamento Sani-
tário, segundo legislação vigente. 
 
4.3. Os serviços serão prestados exclusivamente no estabelecimento do credenciado, 
com pessoal e material próprios, sendo de sua responsabilidade exclusiva e integral 
os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais decorrentes do 
serviço, cujos ônus e obrigações, em nenhuma hipótese, poderão ser transferidos pa-
ra o Município. 
 
4.4. A escolha do estabelecimento será feita exclusivamente pelo paciente, que rece-
berá lista dos credenciados para a realização do serviço, quando autorizado o proce-
dimento pela Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município. 
 
4.5. Para a realização do atendimento, o credenciado deverá receber do paciente a 
autorização de atendimento emitida pela Secretaria de Saúde e Assistência Social do 
Município, na qual constará o serviço a ser realizado. 
 
4.6.  
É vedado: 
 a) o trabalho do credenciado em dependências ou setores próprios do 
Município; 
 b) o credenciamento de pessoas jurídicas com as quais profissionais per-
tencentes ao quadro permanente do Município mantenham qualquer vínculo de na-
tureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista, conforme art. 9º, inci-
so III e §3º, da Lei n.º 8.666/1993; 
 c) a cobrança de qualquer valor de paciente atendido em razão do creden-
ciamento. 
 
4.7. O Município reserva-se o direito de fiscalizar, de forma permanente, a prestação 
dos serviços pelos credenciados, podendo proceder o descredenciamento, em casos 
de má prestação, verificada em processo administrativo específico, com garantia do 
contraditório e da ampla defesa. 
 
4.8. Em caso de negativa injustificada de atendimento, além do descredenciamento, 
poderão ser aplicadas as seguintes penalidades: 
 a) multa de até 10% sobre o valor total do termo; 
 b) suspensão temporária e participação em licitação e impedimento de 
contratar com o Município pelo prazo de 02 anos. 
 
4.8.1 A multa será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Contra-
tada ou,cobrada judicialmente quando for o caso. 
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4.9. O credenciado poderá solicitar o seu descredenciamento a qualquer tempo, des-
de que observando o prazo de antecedência de 60 (sessenta) dias, durante o qual de-
verá atender a eventual demanda existente. 
 
5. DO PAGAMENTO 
 
5.1. O pagamento pelos serviços prestados pelo credenciado será efetuado mensal-
mente, tendo em conta o número de procedimentos efetivamente realizados por en-
caminhamento do Município, multiplicado pelo valor correspondente da Tabela SUS. 
 
5.2. O pagamento somente será efetuado mediante apresentação dos seguintes do-
cumentos: autorização do atendimento, devidamente assinada pelo paciente, com-
provando a prestação do serviço; relatório listando data da coleta, nome do paciente 
e exames realizados; e documento fiscal idôneo. 
 
5.3. A documentação indicada no item 5.2 deverá ser entregue na Secretaria de Saúde 
e Assistência Social do Município até o dia 05 de cada mês, sendo que o pagamento 
será realizado conforme o calendário de Pagamentos do Município e após confirma-
ção da prestação dos serviços pelo fiscal designado pela Administração. 
 
6. FORMALIZAÇÃO 
 

O credenciamento será formalizado mediante termo próprio, conforme 
anexo 3, contendo as cláusulas e condições previstas neste edital, bem como aquelas 
previstas no art. 55 da Lei n.º 8.666/1993, que lhe forem pertinentes. 
 
7. IMPUGNAÇÕES E RECURSOS 
 
7.1 Eventuais impugnações ao presente edital de chamamento público poderão ser 
apresentadas até o segundo dia útil que antecede a data limite de recebimento dos 
documentos, previstas no item 2.2 desse edital, e serão dirigidas ao Setor de Licita-
ções. 
 
7.2 Da decisão relativa ao credenciamento ou descredenciamento caberá recurso no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, que deverá ser dirigido ao Prefeito. 
 
8. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
8.1 O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas ou o cumprimento 
em desacordo com o pactuado acarretará à CREDENCIADA, as penalidades que lhe 
confere o art. 58, inc. IV e art. 87, inc. II, ambos da Lei nº 8.666/93 e alterações, con-
forme a gravidade da infração e independentemente da incidência de multa, disci-
plinadas na minuta do Termo de Credenciamento. 
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8.2 A administração poderá revogar o chamamento por interesse público, devendo 
anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar. 
 
8.3 Os interessados ao credenciar-se deverão ter pleno conhecimento dos termos 
constantes deste Edital e seus anexos, não podendo invocar qualquer desconheci-
mento como elemento impeditivo do integral cumprimento das obrigações assumi-
das mediante a assinatura do “Termo de Credenciamento”. 
 
8.4 A solicitação de credenciamento pela interessada e apresentação de documentos, 
bem 
como a assinatura do “Termo de Credenciamento”, implica na aceitação deste edital, 
bem como das normas legais que regem a matéria ao cumprimento de todas as dis-
posições contidas neste instrumento, sendo desconsiderada qualquer reivindicação 
devido a erro ou má interpretação de parte da licitante. 
 
8.5 Os recursos para execução destes serviços correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária: 
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 
3.3.90.39.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
9. INFORMAÇÕES 

Maiores informações poderão ser obtidas junto ao Setor Licitações, na Av. 
Presidente Lucena, nº 3527, pelo Fone/Fax nº 5135638800, ou no seguinte endereço 
eletrônico licitacao@ivoti.rs.gov.br. 
 
 
Município de Ivoti, 25 de junho de 2013. 
 
 
 
 
ARNALDO KNEY 
Prefeito Municipal. 
 
 
 
                                                                    Ciente e de acordo em 25.06.2013: 
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                                          ANEXO I 
 
                            MODELO DE REQUERIMENTO 
 
Localidade e data 
 
À 
Prefeitura Municipal de Ivoti 
Edital de Chamamento Público nº001/2013 
 
 
A ............ estabelecida à .................., inscrita no CNPJ sob nº ..........., através do seu 
Representante legal, Sr(a). ......................, inscrito no CPF nº ............., vem requerer o 
CREDENCIAMENTO, para a prestação dos serviços constantes no edital de Cha-
mamento 
Público nº .../2013, para o qual anexamos os documentos solicitados no referido edi-
tal. 
 
 
Nestes termos 
P. Deferimento 
 
 
Assinatura representante legal 
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ANEXO II 
 
MINUTA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO 
 
 
“REFERENTE A0 EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº001/2013, VISANDO 
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES, NOS TERMOS E CONDIÇÕES A SE-
GUIR”: 
Pelo presente instrumento a Prefeitura Municipal de Ivoti, pessoa jurídica de direito 
público interno, com sede na Av. Presidente Lucena, nº 3527, inscrita no CNPJ sob o 
nº 88.254.909/0001-17, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. ARNALDO 
KNEY, doravante denominado simplesmente de MUNICÍPIO, e a empresa ................, 
inscrita no CNPJ nº..............., estabelecida ........................., neste ato representada por 
................., doravante denominada simplesmente CREDENCIADA, acordam celebrar 
o presente Termo, mediante as seguintes cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
O objeto do presente Termo é a prestação de serviços de Exames Laboratoriais ur-
gência e emergência do Pronto Atendimento do Município e Exames Laboratoriais 
das Unidades Básicas de Saúde do Município, das 07h00 às 22h00, todos os dias da 
semana, em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde, com pa-
gamento de procedimento conforme tabela abaixo, para os seguintes exames: 
 
Exame Valor Tabela SUS 

Hemograma R$ 4,11  

Creatinina R$ 1,85  
Uréia R$ 1,85  
Potássio R$ 1,85  
Sódio R$ 1,85  
Urocultura R$ 5,63  
EQU R$ 3,70  
Cálcio R$ 3,70  
KTTP R$ 5,77  
TP R$ 2,73  
CPK R$ 3,68  
CPK MB R$ 4,12  
Amilase R$ 2,25  
TGO R$ 2,01  
TGP R$ 2,01  
Bilirrubinas R$ 2,01  
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Plaquetas R$ 1,21  
Antibiograma R$ 4,98  
VDRL R$ 2,83  
HIV R$ 10,00  
Glicemia R$ 1,85  
HbsAg R$ 18,55  
Sorologia Toxo-
plasmose IgG/IgM 

R$ 16,97  

VSG R$ 2,73  
Colesterol total R$ 1,85  
Colesterol HDL R$ 3,51  
TSH R$ 8,96  
PSA R$ 16,42  
T4 livre R$ 11,60  
TOTAL    

 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES 
A CREDENCIADA, responderá pela qualidade, segurança e perfeição dos serviços 
executados, sendo ainda responsável por quaisquer danos pessoais, morais e/ou ma-
teriais,inclusive contra terceiros, ocorridos durante a execução dos serviços ou deles 
decorrentes. 
§1º A CREDENCIADA deverá dispor de ponto de coleta no Município de Ivoti, de-
vendo apresentar Alvará de localização fornecido pelo Município e Alvará de Fun-
cionamento (saúde), segundo legislação vigente. 
§2º O transporte do material fica a encargo da CREDENCIADA, caso essa tenha sede 
fora do Município de Ivoti; 
§3º Os laudos de urgência e emergência devem ser entregues em até 2 (duas) horas 
após a realização do exame. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO EQUIPAMENTO E MÃO-DE-OBRA 
a) Caberá a CREDENCIADA o fornecimento de todos os equipamentos e mão-de-
obra, necessários à plena execução dos serviços indicados neste “Termo de Credenci-
amento”. 
b) Correrão por sua inteira conta e risco, as despesas de toda a mão-de-obra, instru-
mentos e equipamentos necessários para o exercício das atividades, e, igualmente se 
responsabiliza por encargos sociais decorrentes de contrato de trabalho de seus em-
pregados, bem como do que vier a firmar com terceiros, nos termos da legislação tra-
balhista, civil, previdenciária ou penal em vigor, bem como indenizações por danos 
causados ao MUNICÍPIO e ou a terceiros. 
c) Suportará, também, encargos decorrentes de manutenção e conservação dos equi-
pamentos utilizados na execução dos serviços. 
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CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA 
O “Termo de Credenciamento” vigerá por 12 (doze) meses, contados da data de sua 
assinatura, podendo ser renovado até o limite máximo permitido pela Lei n.º 
8.666/93, conforme art. 57, inciso II, caso não houver manifestação em contrário por 
alguma das partes, através de aviso prévio de 60 (sessenta) dias. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DOS VALORES 
A CREDENCIADA receberá pelos serviços prestados os valores estabelecidos na 
Cláusula Primeira. 
 
CLÁUSULA SEXTA - FORMA DE PAGAMENTO 
O pagamento será efetuado mensalmente, conforme calendário de pagamentos do 
Município, tendo em conta o número de exames efetivamente realizados por enca-
minhamento do Município, multiplicado pelo valor correspondente da Tabela. 
PARÁGRAFO ÚNICO: O pagamento somente será efetuado mediante apresentação 
dos seguintes documentos: documento fiscal idôneo; liberação por servidor respon-
sável pela fiscalização dos serviços da Secretaria Municipal da Saúde e Assistência 
Social; e relatório, listando data da coleta, nome do paciente e exames realizados por 
paciente. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – FISCALIZAÇÃO 
O MUNICÍPIO exercerá, através de servidor da Secretaria Municipal de Saúde e As-
sistência Social, ampla fiscalização sobre a execução dos serviços pela CREDENCIA-
DA. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES. 
A CREDENCIADA ficará sujeita, no caso de inexecução total ou parcial do Termo, às 
seguintes penalidades, garantido o direito de ampla defesa: 
a) advertência por escrito, sempre que verificadas irregularidades na execução do 
termo; 
b) multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do termo; 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
PARÁGRAFO ÚNICO: A multa será descontada dos pagamentos eventualmente 
devidos pela Contratada ou, cobrada judicialmente quando for o caso. 
 
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 
O presente Termo de Credenciamento poderá ser rescindido: 
a - Mediante acordo expresso, e firmado pelas partes, após um aviso premonitório, 
também expresso, feito com antecedência de 60 (sessenta) dias pelo interessado. 
b - Unilateralmente pelo MUNICÍPIO, em qualquer tempo, independente de interpe-
lação ouprocedimento judicial ou extrajudicial, caso a CREDENCIADA: 
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b.1 - ceda ou transfira, no todo ou em parte, o objeto deste termo ou deleguem a ou-
trem as incumbências as obrigações nele consignadas, sem prévia e expressa autori-
zação do MUNICÍPIO. 
b.2 - venha a agir com dolo, culpa simulação, fraude na execução dos serviços. 
b.3 - quando pela reiteração de impugnação dos serviços ficar evidenciada a incapa-
cidade de execução satisfatória do estabelecido neste “Termo de Credenciamento". 
b.4 - que não cumpra os requisitos da habilitação, venha a falir, entrar em recupera-
ção judicial, liquidação ou dissolução. 
b.5 - quando ocorrerem razões de interesse do serviço público e ou na ocorrência de 
qualquer das disposições elencadas na Lei nº 8.666/93 e alterações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes da execução dos serviços ora contratados, serão atendidos 
pela seguinte dotação orçamentária: 
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 
3.3.90.39.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
CLÁUSULA ONZE - CASOS OMISSOS 
Os casos omissos oriundos da aplicação do presente termo, serão dirimidos com base 
na legislação específica, especialmente no EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
Nº 001/2013 e a Lei 8.666/93 e posteriores alterações. 
 
CLÁUSULA DOZE – DO FORO 
As partes elegem o Foro da comarca de Ivoti para dirimirem quaisquer dúvidas ori-
undas deste ajuste, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja. 
 
E, por estarem assim acertados, firmam este instrumento em 03 (três) vias de igual 
teor e forma, ante duas testemunhas presenciais, obrigando-se pelos termos do mes-
mo, por si e seus sucessores. 
 
Ivoti ,...... de ............... de 2013. 
 
 
ARNALDO KNEY 
 
Prefeito Municipal 
 
 
CREDENCIADA 
 
 
 
Ciente em ..../.... /2013: 


