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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2019 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA DESTINADO AO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA A 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ANÁLISES CLÍNICAS, ATRAVÉS DE PREÇOS DA TABELA SUS. 

 

O Município de Sapucaia do Sul, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Leônidas de Souza, 

1289, CEP. 93.210-140, através de sua Diretoria de Compras e Licitações, torna PÚBLICA para conhecimento 

dos interessados que se encontra instaurado o processo seletivo de CHAMADA PÚBLICA, para credenciamento 

de pessoa jurídica visando à prestação de serviços ao SUS, na área de análises clínicas no Município, 

Requisição nº 3153/2019 e Expediente Administrativo nº 18498/2019, de acordo com a Lei Federal nº 8.666, 

de 21 de junho 1993, e suas posteriores alterações, Portaria nº 1034 de 05/05/2010 – Ministério da Saúde, 

Resolução RDC nº 50 de 21/02/2002 – ANVISA, Resolução RDC nº 306 de 07/12/2004 - ANVISA. O presente 

edital, e seus anexos, poderá ser examinado ou retirado pelos interessados, na Diretoria de Compras e 

Licitações da Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul - DCL, na Av. Leônidas de Souza, Nº 1289, em Sapucaia 

do Sul/RS. A referida Chamada Pública terá suas inscrições realizadas pelo período de 28 outubro de até dia 18 

de novembro de 2019, das 12h15min as 18h15min nas dependências da Diretoria de Compras e Licitações, 

quando serão recebidos os envelopes das proponentes. Solicitações de esclarecimentos e comunicações entre 

interessados e a Diretoria de Compras e Licitações deverão ser encaminhadas, em até 03 (três) dias úteis antes 

da data final do recebimento da documentação exigida, através do Fone/Fax nº (51) 3452-3909 ou para o e-mail: 

licitacoes.sapucaiadosul@gmail.com, ou preferencialmente protocoladas no Protocolo Geral da Prefeitura 

Municipal no endereço acima descrito. A sessão de abertura dos envelopes de habilitação dos proponentes dar-

se-á em sessão pública a ser realizada no 21 de novembro de  2019, às 14:00 horas na DCL.  

 

1  DO OBJETO: 

 

1.1 Credenciamento de empresas especializadas para prestar serviços ao SUS, na área de ANÁLISES 

CLÍNICAS, aos usuários atendidos pela Rede Municipal de Saúde de Sapucaia do Sul, segundo critérios 

estabelecidos no Edital de Chamada Pública e seus anexos.  

1.2 Poderão se credenciar laboratórios clínicos localizados no Município de Sapucaia do Sul e cidades 

circunvizinhas, desde que possuam postos de coleta no Município e que estes estejam situados a, no 

máximo, uma hora de distância do local onde serão processados os exames, visando assegurar condições 

adequadas de transporte dos materiais biológicos. 

1.3 As empresas credenciadas se comprometem com a prestação de serviços, que consiste em coleta, análise e 

divulgação dos resultados referentes aos exames constantes do Subgrupo 02.02 (Diagnóstico em 

Laboratório Clínico da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do 

SUS e/ou outros que forem incluídos na Tabela de Procedimentos SUS. 
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2      DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

2.1. Poderão participar desta CHAMADA PÚBLICA todos os interessados do ramo pertinente ao objeto 

supramencionado que atendam os requisitos do item 5 exigidos neste edital. 

2.2. Aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades credenciadas é vedado exercer cargo ou função 

de confiança na Administração Municipal de Sapucaia do Sul. 

2.3. Não será aceita inscrição extemporânea ou condicional. 

2.4. Uma vez realizada a inscrição, não será permitida, em hipótese alguma, qualquer alteração ou entrega de 

qualquer documento. 

2.5. Serão considerados credenciados os estabelecimentos que atenderem aos requisitos dos itens 5, 6 deste 

edital e demais exigências constantes no Termo de Referência – Anexo I. 

 

3. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:  

3.1.   Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em envelope fechado, identificado, em língua 

portuguesa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, preferencialmente organizadas por ordem de exigência e as 

páginas numeradas. 

3.2.   Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia 

autenticada. Em sendo cópias não autenticadas, exigir-se-á a apresentação dos originais para o confronto, sendo 

feita por funcionário habilitado da administração pertencente à Diretoria de Compras e Licitações (excetuando-se 

quando emitidas pela Internet). 

3.3.    Não serão aceitos documentos: 

3.3.1. Transmitidos por fac-símile, telegrama ou outra forma de apresentação que descaracterize o sigilo 

de seu conteúdo; 

3.3.2. Que deixarem de atender, de qualquer forma, as disposições deste edital; 

3.3.3. Apresentados fora da data e horário limite. 

3.4.    As certidões que não indicarem a data de validade só serão aceitas se emitidas nos últimos 30 (trinta) dias 

anteriores à data da sessão de abertura. 

3.5.   No sobrescrito do envelope a solicitante mencionará: 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL 

Av. Leônidas de Souza, 1289, Ref.: CHAMADA PÚBLICA nº 002/2019 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

A/C – Diretoria de Compras e Licitações 

Razão Social da solicitante: --________________________-- 
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4. DA REPRESENTAÇÃO: 

4.1 As credenciantes poderão se fazer representar, seja por seus representantes legais qualificados, seja por 

prepostos devidamente credenciados para execução dos atos, quando da entrega dos envelopes. O modelo de 

solicitação de credenciamento e declarações – Anexo II, em papel timbrado da empresa, deverá ser 

apresentado fora e separadamente do envelope ficando arquivada nos autos do procedimento. 

 

5.  DA HABILITAÇÃO: 

Neste envelope as licitantes apresentarão os seguintes documentos de habilitação: 

5.1 Da Habilitação das Entidades: 

5.1.1 Registro comercial, no caso de empresa individual; 

5.1.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, documentos de eleição de seus administradores; 

5.1.3 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País e 

ato de registro ou autorização para funcionamento pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

5.1.4 Cópia autenticada do documento de identidade dos dirigentes; 

5.1.5 Cópia e original de inscrição no Cadastro de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

5.1.6 Certidões de regularidade para com a Fazenda Federal (União e Receita Federal), Fazenda Estadual e 

Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante; 

5.1.7 Certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação 

regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, fornecido pela Caixa Econômica Federal; 

5.1.8   Certidão Negativa de Falências e Concordatas, expedida há menos de 60 dias; 

5.1.9 Certidão de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho, Conselho Superior 

da Justiça do Trabalho e Tribunais Regionais do Trabalho; 

5.1.10 Declaração de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 

não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze anos; 

5.1.11 Declaração de idoneidade, assinada pelo representante legal da empresa, assegurando que não foi 

declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com o poder público, nos termos do inciso IV do art. 87 da Lei nº. 

8.666/93.  

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

5.1.12 Os documentos de Qualificação Técnica, elencados abaixo, serão analisados por profissionais 

designados pela Secretária Municipal de Saúde. 

5.1.13 Alvará de Localização fornecido pelo Município onde se localiza a pessoa jurídica a ser contratada; 

5.1.14 Alvará de Licença, expedido pela Vigilância Sanitária Estadual/Municipal; 

5.1.15 Cópia da Ficha Completa de Estabelecimento no CNES, disponível em: www.cnes.datasus.gov.br ; 
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5.1.16 Registro DA EMPRESA com a Inscrição vigente, junto ao Conselho Regional de Classe ao qual 

pertença seu responsável técnico, com a devida responsabilidade técnica delegada a pelo menos 

um profissional habilitado, comprovando vínculo permanente do mesmo com a empresa; 

5.1.17 01 (um) Responsável Técnico, com nível superior graduado na área, devidamente registrado no 

respectivo Conselho Regional da Categoria, com cadastro no CNES, pertencente ao quadro 

permanente da licitante; 

5.1.18 Prova de que a participante possui na data de abertura do certame um profissional de nível superior 

legalmente habilitado que se responsabilize pelo laboratório e um substituto igualmente capacitado, 

conforme previsto no item 51.1.2 da RDC 302/2005; 

5.1.18.1 A comprovação do vínculo permanente dos profissionais será realizada através de 

documentação que demonstre o vínculo da participante com os profissionais indicados, por 

intermédio de uma das seguintes opções: contrato social, se sócio; ou registro na carteira de 

trabalho; ou contrato de prestação de serviços; ou ficha de registro de empregado.  

5.1.19 Atestado de Responsabilidade Técnica pela execução de serviços pertinentes e compatíveis com o 

objeto deste certame, de pelo menos 01 (um) dos profissionais de nível superior graduados na área 

devidamente cadastrados no CNES. 

5.1.19.1 Anexar comprovação de que os profissionais técnicos de nível superior encontram-se em 

situação regular perante o respectivo conselho de classe e títulos de especialistas, quando houver.  

5.1.20 Relação de equipamentos existentes; 

5.1.21 Solicitação de Credenciamento e Declarações, conforme modelo do Anexo I deste Termo de 

Referência. 

5.1.22 Termo Circunstanciado, referente à visita técnica, no qual conste que o estabelecimento está apto 

para prestar os serviços objeto desta chamada, de acordo com as normas vigentes, com as 

assinaturas dos servidores responsáveis da Vigilância em Saúde.  A visita técnica será realizada 

conforme especificações constantes do item 07 deste Termo. 

5.2 Caso a Licitante disponha de Posto de Coleta no Município, além da documentação do Posto de Coleta, 

deverá apresentar os documentos do Laboratório em que será realizada a análise das amostras e 

aqueles relativos à empresa que faz o transporte do material biológico. 

5.3 Caso a licitante possua laboratório de apoio para a realização dos exames, deve apresentar os 

documentos relativos ao mesmo, além do contrato formal de prestação destes serviços. 

5.4 Não será causa de não credenciamento a mera irregularidade formal que não afete o conteúdo e a 

idoneidade do documento ou impeça o seu entendimento. 

 

 Visita Técnica 

5.5 Será realizada vistoria no local de prestação dos serviços por servidores da Vigilância em Saúde 

designados pela Secretária Municipal da Saúde, os quais verificarão, de acordo com a legislação 

pertinente, as condições de funcionamento, capacidade instalada e acessibilidade. 



PREFEITURA DE SAPUCAIA DO SUL -RS 
 

Av. Leônidas de Souza, 1289  -  Rio Grande do Sul  -  Brasil     -    CEP: 93210 -140 
CNPJ: 88185020/0001-25   Fone: (051) 3451-8000 

 

[Digite texto] Página 5 

 

5.6 O Prestador deverá entrar em contato com a Secretaria Municipal de Saúde, Gabinete da Secretária, 

para agendar a visita técnica, em até 10 (dez) dias úteis anteriores a data programada para entrega dos 

documentos de habilitação. 

5.7 Será expedido Termo Circunstanciado, no qual conste se o estabelecimento está apto para prestar os 

serviços objeto desta chamada, de acordo com as normas vigentes, com as assinaturas dos servidores 

responsáveis. 

5.7.13 No caso em que o prestador de serviço colocar à disposição dos usuários Postos de Coleta 

localizados no Município, serão vistoriados os dois estabelecimentos, o posto de coleta e o 

laboratório para o qual as amostras serão encaminhadas, bem como os veículos utilizados para o 

transporte. 

 

6. DO JULGAMENTO: 

6.1 Serão abertos os envelopes, contendo a documentação relativa à habilitação dos credenciados, que será 

analisada por uma Comissão designada pela Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul. 

6.1.1. Quando da abertura do envelope de habilitação, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelas 

licitantes presentes e pelo Setor de Licitações. 

6.1.2 Todos os documentos serão rubricados pelas licitantes presentes e pelo Setor de Licitações. 

6.2 No julgamento dos documentos, o Setor de Licitações levará em consideração os critérios objetivos 

definidos neste ato convocatório. 

6.3 Serão declarados inabilitados os interessados: 

6.3.1 Que, por qualquer motivo, estejam declarados inidôneos ou punidos com suspensão do direito de licitar ou 

contratar com a Administração Pública, direta ou indireta, desde que tenha sido publicado na imprensa oficial, 

pelo Órgão que o expediu; 

6.3.2 Inadimplentes com as obrigações assumidas junto ao órgão fiscalizador da classe ou que possuam 

qualquer nota desabonadora emitida pelo mesmo; 

6.3.3 Que deixarem de apresentar qualquer documentação de apresentação obrigatória exigida no edital. 

 

7. DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO: 

7.1 Proclamado o resultado final desta CHAMADA PÚBLICA, os autos do processo serão remetidos à 

autoridade competente para homologação e adjudicação do objeto licitado. 

 

8 DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

8.1  Analisada a documentação para verificação do cumprimento das exigências do edital, serão divulgados os 

nomes das credenciadas, em lista preliminar, por meio de publicação de ato específico. 

8.2 Dos atos administrativos da Administração Municipal, na CHAMADA PÚBLICA, caberá recurso administrativo, 

no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da intimação do ato ou lavratura da ata, se presentes os prepostos das 

licitantes, conforme previsto no art. 109, inciso I, e § 6º da Lei n° 8.666/93. 
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8.3 O recurso deverá ser formulado em petição escrita, endereçada à Diretoria de Compras e Licitações e dirigida 

a autoridade superior, devendo ser assinada pelo(s) representante(s) legal(is) ou procurador da licitante, e 

protocolada tempestivamente no Protocolo Geral da PMSS, não sendo admitidos recursos interpostos via fax ou 

outro meio de transmissão eletrônica. 

8.4 Os recursos serão recebidos das 12:15 às 18:00 horas. Os recursos interpostos fora do prazo e horário 

estipulado não serão conhecidos. 

 

9 DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

9.1. As empresas credenciadas serão remuneradas exclusivamente pelos atendimentos efetivamente 

realizados. 

 

9.2. Os valores devidos às empresas credenciadas serão correspondentes aos valores integrais 

constantes da Tabela Unificada – SUS. 

9.3. O pagamento do serviço será feito para cada procedimento realizado da seguinte forma: 

9.3.1 O CONTRATADO apresentará mensalmente à CONTRATANTE até o 3º (terceiro) dia útil do mês 

subsequente à prestação dos serviços, a fatura e os documentos referentes aos serviços efetivamente prestados. 

9.3.2 A CONTRATANTE efetuará o pagamento, através de deposito na conta bancária do CONTRATADO, até o 

5º (quinto) dia útil, a partir da data do crédito na conta do Fundo Municipal de Saúde, pelo Fundo Nacional de 

Saúde, em conformidade com a PT/GM/MS nº 2.617, de 01/11/2013, desde que cumpridas todas as 

condições pactuadas. 

9.3.3 As contas rejeitadas pelo serviço de processamento de dados contendo incorreções serão devolvidas ao 

CONTRATADO para correção, no prazo de 02 (dois) dias úteis. 

9.3.4 Ocorrendo erro ou falha de processamento das contas, por culpa da CONTRATANTE, este garantirá ao 

CONTRATADO o pagamento, no prazo avençado no contrato, pelos valores do mês imediatamente anterior, 

acertando-se as diferenças que houver no pagamento seguinte, mas ficando a CONTRATANTE exonerada do 

pagamento de multas e sanções financeiras, obrigando-se, entretanto, a corrigir monetariamente os créditos de 

outro acréscimo porventura incidente nas diferenças apuradas em favor do CONTRATADO. 

9.3.5 As contas rejeitadas quanto ao mérito serão objeto de análise pelos órgãos de avaliação e controle do SUS. 

9.4  A fiscalização do Município somente atestará o fornecimento e liberará a nota fiscal para pagamento quando 

cumpridas pela CONTRATADA todas as condições pactuadas. 

9.5  A liberação do pagamento, no prazo estabelecido, ficará condicionada a consulta prévia ao Sistema de 

Cadastramento do Município para verificação da situação da CONTRATADA em relação às condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação, cujo resultado será impresso e juntado aos autos do processo. 

 

10. DAS CONDIÇÕES E PRAZO PARA ASSINATURA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO: 
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10.1 A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL convocará regularmente as empresas credenciadas para assinar o Termo 

de Credenciamento, dentro do prazo de até 03 (três) dias úteis, sob pena de decair do direito à contratação, sem 

prejuízo das conseqüências da recusa injustificada previstas no art. 81 da Lei n° 8.666/93.  

10.2 É facultado à Administração, quando a proponente não assinar o Termo de Credenciamento no prazo e 

condições estabelecidos, desconsiderar a solicitação de credenciamento da mesma. 

10.3 Na data de assinatura do Termo de Credenciamento, a solicitante deverá estar com todos os documentos 

legalmente exigíveis dentro do período de validade. 

10.4 O prazo de vigência do Termo de Credenciamento será de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura 

do mesmo, podendo ser prorrogado na forma da lei. 

 

11 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

11.1 O atraso na execução do Termo de Credenciamento, salvo se ensejada por motivo de força maior ou caso 

fortuito, sujeitará o CREDENCIADO à multa de mora, na forma prevista no art. 86 da Lei nº 8.666/93. 

11.1.1  A multa de mora será de 0,3% (três décimos por cento) do valor pago no último mês, por dia de 

atraso, limitada a 10% (dez por cento) do mesmo valor; 

11.1.2  A aplicação de multa de mora ao CREDENCIADO não impede a rescisão unilateral do Termo de 

Credenciamento pela ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, nem a aplicação das outras sanções previstas no art. 87 

da Lei nº 8.666/93.  

11.2 A inexecução total ou parcial deste Termo de Credenciamento poderá sujeitar, ainda, o CREDENCIADO, 

garantida a prévia defesa, às penalidades previstas no art. 87 da Lei de Licitações, quais sejam: 

11.2.1. Advertência; 

11.2.2. Aplicação de multa ao CREDENCIADO de até 15% (quinze por cento) sobre o valor pago no último mês; 

11.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL, por prazo de até 2 (dois) anos;  

11.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.  

11.3.  As sanções previstas nas alíneas ’11.2.1’, ’11.2.3’ e ’11.2.4’ deste Item poderão ser aplicadas juntamente 

com as da alínea ’11.2.2’. 

11.4 As multas previstas nesta cláusula poderão ser descontadas da garantia do respectivo Termo de 

Credenciamento. Sendo superiores, além da perda desta, responderá o CREDENCIADO pela sua diferença, que 

será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.  

 

11.5 A aplicação das sanções previstas nesta cláusula não exime o CREDENCIADO da indenização por 

prejuízos causados à CREDENCIANTE em razão da mora ou da inexecução contratual. As indenizações 

correspondentes serão devidas à PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL, independentemente de 

qualquer notificação judicial ou extrajudicial. 

 

12 DA RESCISÃO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO: 
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12.1 Poderão motivar a rescisão do Termo de Credenciamento a ser firmado as ocorrências descritas no art. 78 

da Lei n° 8.666/93 e suas demais alterações. 

12.2 No caso de rescisão do Termo de Credenciamento, o CREDENCIADO ficará sujeito às penalidades 

previstas neste edital e as conseqüências descritas no art. 80 da retromencionada lei, quando couber. 

 

13 DISPOSIÇÕES FINAIS: 

13.1 O credenciado deverá assumir todos os custos de elaboração da proposta, não sendo a ADMINISTRAÇÃO 

MUNICIPAL, em qualquer hipótese, responsável pelos mesmos, independente do resultado do Termo de 

Credenciamento. 

13.2 Todas as comunicações e notificações serão feitas aos participantes diretamente por e-mail, surtindo desde 

logo seus efeitos legais, inclusive nos recursos. 

13.3 Os termos da contratação, com as explicitações previstas no art. 40 da Lei n.° 8.666/93, estão definidas 

neste documento e na minuta do Contrato (Anexo III). 

 

14. ANEXOS:  

Constituem anexos deste instrumento, os seguintes documentos:   

14.1. Anexo I – Termo de Referência; 

14.2. Anexo II - Modelo de Solicitação de Credenciamento e Declarações; 

14.3. Anexo III – Minuta Contrato - Termo de Credenciamento. 

 

 

Sapucaia do Sul, 23 de outubro de 2019. 

 

 

 

________________________ 

Luis Rogerio Link 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

 

Termo de Referência 

Requisição 3153/2019 

 
1. Do Objeto  

1.1 Credenciamento de empresas especializadas para prestar serviços ao SUS, na área de ANÁLISES 

CLÍNICAS, aos usuários atendidos pela Rede Municipal de Saúde de Sapucaia do Sul, segundo 

critérios estabelecidos no Edital de Chamada Pública e seus anexos.  

1.2 Poderão se credenciar laboratórios clínicos localizados no Município de Sapucaia do Sul e cidades 

circunvizinhas, desde que possuam postos de coleta no Município e que estes estejam situados a, no 

máximo, uma hora de distância do local onde serão processados os exames, visando assegurar 

condições adequadas de transporte dos materiais biológicos. 

1.3 As empresas credenciadas se comprometem com a prestação de serviços, que consiste em coleta, 

análise e divulgação dos resultados referentes aos exames constantes do Subgrupo 02.02 

(Diagnóstico em Laboratório Clínico da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses 

e Materiais Especiais do SUS e/ou outros que forem incluídos na Tabela de Procedimentos SUS. 

 

2. Da Justificativa  

2.1 O direito à saúde, previsto na Constituição Federal, garante acesso integral à promoção da saúde, a 

prevenção de doenças, o tratamento e a reabilitação. Assim, os recursos para diagnóstico e 

acompanhamento dos tratamentos devem estar disponíveis para a população municipal e é neste 

contexto que justificamos a contratação, de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS), 

de Laboratórios de Análises Clínicas para atender à demanda encaminhada pelos diversos serviços 

da rede municipal SUS. Desde a assinatura da chamada “Gestão Plena em Saúde”, Resolução 

CIB/RS nº 759 de dezembro de 2014, a gestão municipal tem autonomia para gerenciar todos os 

recursos repassados pelo Ministério da Saúde e Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul 

assumindo a responsabilidade pelo processamento da produção, bem como contratação e 

pagamento dos prestadores privados. 

2.2 Na elaboração deste Termo foi consultado além da Legislação pertinente, mencionada neste Termo, 

o Manual de Orientações para Contratação de Serviços de Saúde, publicado em 2016, pelo 

Ministério da Saúde. 

 

3. Do Quantitativo Físico-Financeiro  

3.1 Os procedimentos a serem disponibilizados aos Usuários do Sistema Único de Saúde são os 

previstos no Subgrupo 02.02 (Diagnóstico em Laboratório Clínico da Tabela de Procedimentos, 

Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS) e/ou outros que forem incluídos na 

Tabela de Procedimentos.  
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3.2 Será disponibilizado anualmente o valor de R$ 1.818.558,00 (Hum Milhão, Oitocentos e Dezoito Mil, 

Quinhentos e Cinquenta e Oito Reais) para custeio dos serviços de análises clínicas, sem limitador 

de número de exames, tendo em vista a diferença de valores entre os procedimentos. 

3.3 O valor dos procedimentos serão os constantes da Tabela de Procedimentos SUS do Sistema de 

Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais 

Especiais (SIGTAP) do SUS. 

3.4 O limitador financeiro para cada prestador será definido em contrato, conforme distribuição das 

cotas, podendo ser alterado conforme houver novos credenciamentos e/ou alterações da demanda. 

3.5 Mediante Termo Aditivo e, de acordo com a capacidade operacional da CONTRATADA e as 

necessidades da CONTRATANTE, os contraentes poderão fazer acréscimos ou supressões, em 

conformidade com a Lei 8666/93, durante o período de sua vigência. 

 

4. Das Condições de Participação 

4.1 Poderão participar todos os interessados que se apresentarem para credenciamento durante o 

período estipulado em Edital, desde que estejam cumprindo as normas técnicas e administrativas 

aplicáveis e aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), bem como as normas 

Sanitárias: Federal, Estadual e Municipal, relativas ao objeto licitado, atendendo integralmente ao 

disposto no Edital de Credenciamento e seus anexos. 

4.2 Aos Prestadores inabilitados é facultada a reapresentação dos documentos de habilitação jurídica e 

técnica durante o período de vigência do Edital de Credenciamento, podendo vir a credenciar-se 

desde que sanados os motivos da inabilitação. 

4.3 A Administração somente contratará Prestadores que ofertarem aos Usuários todos os 

Procedimentos elencados no Subgrupo 02.02 (Diagnóstico em Laboratório Clínico da Tabela de 

Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS e/ou outros que 

forem incluídos na Tabela de Procedimentos SUS, sem exceções. 

4.4 Serão credenciados tantos quantos forem os prestadores habilitados. 

4.5 Os interessados deverão atender, além das demais legislações aplicáveis ou que sejam publicadas 

pelos órgãos competentes, o seguinte: 

4.5.1 A Portaria nº 2.567 de 25 de novembro de 2016 que dispõe sobre a participação 

complementar da iniciativa privada na execução de ações e serviços de saúde e o 

credenciamento de prestadores de serviços de saúde no Sistema Único de Saúde.  

4.5.2 A Resolução RDC nº 50 de 21 de fevereiro de 2002, que dispõe sobre o Regulamento 

Técnico para Planejamento, Programação, Elaboração e Avaliação dos Projetos Físicos de 

Estabelecimentos Assistenciais de Saúde; 

4.5.3 A Resolução nº 302, de 13 de outubro de 2005, que dispõe sobre o Regulamento Técnico 

para funcionamento de Laboratórios Clínicos.  
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4.5.4 A Portaria Estadual nº 700, de 26 de dezembro de 2007, que dispõe sobre o Regulamento 

Técnico para licenciamento e funcionamento de postos de coleta de laboratórios do Estado 

do Rio Grande do Sul 

4.5.5 A Resolução RDC nº 306 de 07 de dezembro de 2004, que dispõe sobre o Regulamento 

Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde; 

4.5.6 Os serviços deverão dispor de acesso específico para as pessoas com deficiência física, 

conforme o disposto na ABNT – NBR 9050 de 30 de junho de 2004, Decreto Federal Nº 5296 

de 2 de dezembro de 2004 e demais legislações aplicáveis. 

 

5. Das Condições Técnicas Mínimas 

5.1 A Contratação de serviços na área de análises clínicas obedecerá aos critérios: 

5.1.1 Qualificação do Serviço para atendimento na área objeto deste CHAMADA, de conformidade 

com a Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses e Próteses e Materiais Especiais 

(OPM) do Sistema Único de Saúde. 

5.1.2 Os horários e dias de funcionamento serão, no mínimo, das 7:00 às 18:00 (sem fechar ao 

meio-dia) de segunda à sexta-feira, sendo estes definidos pela Contratante, de acordo com a 

necessidade. 

5.1.3 Oferecer acessibilidade aos usuários, conforme ABNT – NBR 9050 de 30 de junho de 2004 e 

Decreto Federal Nº 5296 de 2 de dezembro de 2004 (Acessibilidade a edificações, mobiliário, 

espaços e equipamentos urbanos), além de demais legislações aplicáveis ou que venham a 

ser publicadas pelos órgãos competentes; 

5.1.4 Área Física, conforme estabelecido na Resolução RCD nº50 de 21 de fevereiro de 2002 

(dispõe sobre o Regulamento Técnico para Planejamento, Programação, Elaboração e 

Avaliação dos Projetos Físicos de Estabelecimentos Assistenciais de Saúde), além de demais 

legislações aplicáveis ou que venham a ser publicadas pelos órgãos competentes.  

 

6.  Da Qualificação/Habilitação Técnica: 

6.1 Os documentos de Qualificação Técnica, elencados abaixo, serão analisados por profissionais 

designados pela Secretária Municipal de Saúde. 

6.1.1 Alvará de Localização fornecido pelo Município onde se localiza a pessoa jurídica a ser 

contratada; 

6.1.2 Alvará de Licença, expedido pela Vigilância Sanitária Estadual/Municipal; 

6.1.3 Cópia da Ficha Completa de Estabelecimento no CNES, disponível em: 

www.cnes.datasus.gov.br ; 

6.1.4 Registro DA EMPRESA com a Inscrição vigente, junto ao Conselho Regional de Classe ao 

qual pertença seu responsável técnico, com a devida responsabilidade técnica delegada a 

pelo menos um profissional habilitado, comprovando vínculo permanente do mesmo com a 

empresa; 
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6.1.5 01 (um) Responsável Técnico, com nível superior graduado na área, devidamente 

registrado no respectivo Conselho Regional da Categoria, com cadastro no CNES, 

pertencente ao quadro permanente da licitante; 

6.1.6 Prova de que a participante possui na data de abertura do certame um profissional de nível 

superior legalmente habilitado que se responsabilize pelo laboratório e um substituto 

igualmente capacitado, conforme previsto no item 51.1.2 da RDC 302/2005; 

6.1.6.1 A comprovação do vínculo permanente dos profissionais será realizada através de 

documentação que demonstre o vínculo da participante com os profissionais 

indicados, por intermédio de uma das seguintes opções: contrato social, se sócio; 

ou registro na carteira de trabalho; ou contrato de prestação de serviços; ou ficha de 

registro de empregado.  

6.1.7 Atestado de Responsabilidade Técnica pela execução de serviços pertinentes e compatíveis 

com o objeto deste certame, de pelo menos 01 (um) dos profissionais de nível superior 

graduados na área devidamente cadastrados no CNES. 

6.1.7.1 Anexar comprovação de que os profissionais técnicos de nível superior encontram-

se em situação regular perante o respectivo conselho de classe e títulos de 

especialistas, quando houver.  

6.1.8 Relação de equipamentos existentes; 

6.1.9 Solicitação de Credenciamento e Declarações, conforme modelo do Anexo I deste Termo 

de Referência. 

6.1.10 Termo Circunstanciado, referente à visita técnica, no qual conste que o estabelecimento 

está apto para prestar os serviços objeto deste CHAMADA, de acordo com as normas 

vigentes, com as assinaturas dos servidores responsáveis da Vigilância em Saúde.  A visita 

técnica será realizada conforme especificações constantes do item 07 deste Termo. 

6.2 Caso a Licitante disponha de Posto de Coleta no Município, além da documentação do Posto de 

Coleta, deverá apresentar os documentos do Laboratório em que será realizada a análise das 

amostras e aqueles relativos à empresa que faz o transporte do material biológico. 

6.3 Caso a licitante possua laboratório de apoio para a realização dos exames, deve apresentar os 

documentos relativos ao mesmo, além do contrato formal de prestação destes serviços. 

6.4 Não será causa de não credenciamento a mera irregularidade formal que não afete o conteúdo e a 

idoneidade do documento ou impeça o seu entendimento. 

 

7.  Visita Técnica 

7.1 Será realizada vistoria no local de prestação dos serviços por servidores da Vigilância em Saúde 

designados pela Secretária Municipal da Saúde, os quais verificarão, de acordo com a legislação 

pertinente, as condições de funcionamento, capacidade instalada e acessibilidade. 
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7.2 O Prestador deverá entrar em contato com a Secretaria Municipal de Saúde, Gabinete da 

Secretária, para agendar a visita técnica, em até 10 (dez) dias úteis anteriores a data programada 

para entrega dos documentos de habilitação. 

7.3 Será expedido Termo Circunstanciado, no qual conste se o estabelecimento está apto para prestar 

os serviços objeto desta chamada, de acordo com as normas vigentes, com as assinaturas dos 

servidores responsáveis. 

7.3.1 No caso em que o prestador de serviço colocar à disposição dos usuários Postos de Coleta 

localizados no Município, serão vistoriados os dois estabelecimentos, o posto de coleta e o 

laboratório para o qual as amostras serão encaminhadas, bem como os veículos utilizados 

para o transporte. 

 
8. Do rateio da demanda 

8.1 A distribuição das cotas será realizada por Comissão composta por membros designados pela 

Secretária Municipal de Saúde, após a assinatura dos Termos de Credenciamento pelos 

Prestadores. 

8.2 O valor total disponibilizado será rateado, preferencialmente, em partes iguais dentre todos os 

prestadores credenciados, podendo ser revisto a critério da Administração, com o objetivo de 

facilitar o acesso aos Usuários do SUS, desde que devidamente justificado e documentado. 

8.2.1 Somente serão estipuladas cotas com valores diversos entre os Credenciados, se algum dos 

Prestadores não dispuser de capacidade técnica instalada para toda a parcela que lhe 

couber. O valor resultante será dividido igualmente entre os demais Prestadores. 

8.3 A distribuição das cotas ficará registrada em Ata e será dado o conhecimento aos Prestadores. 

 

9. Da Revisão das Cotas 

9.1 As cotas serão reavaliadas trimestralmente. 

9.2 A reavaliação das cotas dos prestadores poderá ser requisitada, a qualquer tempo, pela 

Fiscalização do Contrato e/ou Componente Municipal de Auditoria, sem prejuízo do especificado no 

item anterior. 

9.3 No caso de descredenciamento de Prestadores, as cotas serão redistribuídas imediatamente. 

9.4 Na revisão periódica serão consideradas as informações registradas no sistema BPA Magnético e 

Relatórios de Faturamento.  

9.5 Poderá, ainda, ser considerado resultado de Pesquisa de Satisfação a ser realizada com os 

Usuários e Profissionais da Rede, bem como informações coletadas da Ouvidoria. 

 

10. Das Obrigações do Credenciado  

10.1 São obrigações do CREDENCIADO: 

10.1.1 Realizar todos os procedimentos constantes das requisições apresentadas pelos 

Usuários, desde que constantes do Subgrupo 02.02 (Diagnóstico em Laboratório Clínico 

da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do 
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SUS (SIGTAP), sendo que a negativa a qualquer pretexto será motivo para 

Descredenciamento do Prestador. 

10.1.2 Manter registro eletrônico de todos os atendimentos prestados aos Usuários. 

10.1.3 Disponibilizar acesso aos resultados dos exames para o usuário e os profissionais da rede 

SUS municipal por meio de usuário e senha em plataforma eletrônica. 

10.1.4 Atender, sem agendamento prévio, a todos os Usuários. 

10.1.4.1 A fiscalização do Contrato irá organizar junto aos Prestadores e Unidades de 

Saúde a forma de orientação aos Usuários quanto à preparação necessária a 

cada procedimento/exame. 

10.1.5 A contratada deverá entregar ao usuário ou ao seu responsável, no ato da saída do 

estabelecimento documento comprobatório informando que a assistência foi prestada pelo 

SUS, sem custos adicionais. 

10.1.6 Não utilizar nem permitir que terceiros utilizem o usuário para fins de experimentação. 

10.1.7 Atender o usuário com dignidade e respeito de modo universal e igualitário, mantendo-se 

sempre a qualidade na prestação de serviços, garantindo a acessibilidade de acordo com 

a Lei 10.098/2000.  

10.1.8 Afixar os seguintes avisos, em local visível em todas as entradas de PÚBLICA externo ou 

salas de atendimento aos usuários do SUS contendo: 

10.1.8.1 Sua condição de entidade integrante do SUS e da gratuidade dos serviços 

prestados nessa condição, bem como a garantia do atendimento prioritário das 

Pessoas com Necessidades Especiais (PNE), de acordo com a Lei 10.048/2000. 

10.1.8.2 Os contatos da Ouvidoria do Município para que os Usuários possam fazer 

sugestões, reclamações, solicitações ou denúncias. 

10.1.9 Esclarecer aos usuários sobre seus direitos e assuntos pertinentes aos serviços 

oferecidos. 

10.1.10 Garantir a confidencialidade e confiabilidade dos dados e informações dos usuários. 

10.1.11 Estabelecer normas e rotinas institucionalizadas para todos os serviços prestados. 

10.1.12 Responsabilizar-se pela contratação de pessoal para execução dos serviços referidos 

neste termo, incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e 

comerciais resultantes de vínculo ou de prestação de serviços, cujos ônus e obrigações 

em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para o Gestor Municipal, apresentando 

os respectivos comprovantes sempre que solicitado. 

10.1.13 É de responsabilidade exclusiva e integral do Prestador manter em dia o pagamento dos 

serviços terceirizados a ele vinculados, bem como os demais encargos trabalhistas, 

previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo ou de prestação de 

serviços, cujos ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para o 

Gestor Municipal, apresentando os respectivos comprovantes sempre que solicitado. 
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10.1.14 Os casos que demandarem a utilização de equipamentos que porventura venham a 

apresentar defeito técnico ou que necessitem de intervalos de uso para a manutenção 

ou substituição, bem como a ausência temporária de profissionais, serão comunicados à 

equipe de supervisão  do SUS com as propostas de solução visando a não interrupção 

da assistência; 

10.1.15 Buscar desenvolver metodologia de garantia de qualidade e segurança na assistência a 

saúde visando a redução de eventos indesejados nos usuários do SUS. 

10.1.16 Manter atualizado o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) ou outro 

sistema de informações que venha a ser implementado no âmbito do SUS. 

10.1.17 Oferecer condições técnicas, instalações físicas, equipamentos e recursos adequados à 

prestação de serviços técnico-profissionais especializados na área descrita, conforme 

Resolução RDC nº 50/2002, Resolução RDC nº 302/2005 e Resolução RDC nº 

306/2004, devendo prestar os serviços, obrigatoriamente, conforme sua habilitação 

10.1.18 Submeter-se a avaliações sistemáticas de acordo com o Programa Nacional de 

Avaliações de Serviços de Saúde – PNASS 

10.1.19 Apresentar sempre que solicitado, relatórios de atividades que demonstrem, quantitativa 

e qualitativamente, o atendimento do objeto; 

10.1.20 Informar imediatamente ao CONTRATANTE o término da cota mensal de atendimentos, 

caso ocorra antes do final do mês de competência. 

10.1.21 Garantir o acesso dos conselhos de saúde aos serviços contratados no exercício do seu 

poder de fiscalização; 

10.1.22 Submeter-se ao Controle Nacional de Auditoria (SNA) e/ou Componente Municipal, no 

âmbito do SUS, apresentando toda a documentação necessária, desde que solicitado. 

10.1.23 Atender as diretrizes da Política Nacional de Humanização (PNH); 

10.1.24 Informar à Administração qualquer alteração em seu quadro de funcionários e/ou 

equipamentos em manutenção que possam vir a prejudicar os atendimentos e/ou sejam 

causa para revisão de sua cota, para que possam ser tomadas as medidas necessárias 

sem afetar o andamento da prestação dos serviços aos Usuários. 

10.1.25 Registrar todos os atendimentos no BPA – Boletim de Produção Ambulatorial, 

comunicando, imediatamente, a Secretaria Municipal de Saúde. 

10.1.26 Apresentar a produção à CONTRATANTE até o 3º dia útil do mês subsequente. 

10.1.27 O horário de atendimento: mínimo das 07:00 as 18:00 horas, sem fechar ao meio-dia. 

 

11. São obrigações da CONTRATANTE: 

11.1 Exercer regulação, controle e avaliação dos serviços prestados, autorizando os procedimentos a 

serem realizados pela unidade prestadora de serviço; 

11.2 Monitorar, supervisionar, fiscalizar, auditar e avaliar as ações e os serviços produzidos pelas 

unidades de saúde contratadas ou conveniadas; 
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11.3 Apresentar relatórios mensais das glosas técnicas e administrativas dos procedimentos, com o 

respectivo desconto na produção apresentada; 

11.4 Informar aos Prestadores Credenciados quaisquer mudanças na Legislação que venham a 

resultar em alterações e/ou inclusão de obrigações contratuais para ambas as partes. 

11.5 Analisar os relatórios elaborados pela Unidade Prestadora de Saúde com os resultados 

alcançados e os recursos financeiros repassados; 

11.6 Realizar de forma permanente ações e atividade de acompanhamento, apoio e avaliação da 

assistência prestada de acordo com o Programa Nacional de Avaliação de Serviços de Saúde 

(PNASS); 

11.7 Realizar, a qualquer tempo, auditorias assistenciais pelo Componente Municipal de Auditoria 

e/ou DENASUS/MS, dentro de suas programações de rotina ou extraordinárias, utilizando 

metodologia usual ou específica, e por outros componentes. 

 

12. DA CONTRATAÇÃO 

12.1 Os contratos advindos da CHAMADA PÚBLICA serão celebrados com base em Inexigibilidade 

de Licitação (Art. 25, “caput”, da Lei Federal nº 8.666/93), pela inviabilidade de competição. 

12.2 A Contratação somente será efetivada mediante o atendimento do disposto no Edital e nas 

normas vigentes pertinentes a material, podendo, a qualquer tempo, serem realizadas 

diligências para a aferição das exigências contidas no Edital e seus anexos. 

12.3 Após a Contratação, a Secretaria Municipal de Saúde de Sapucaia do Sul poderá realizar novas 

vistorias, emitindo pareceres, sempre que julgar necessário, sendo que se, das vistorias se 

concluir por pareceres de avaliação física funcional desfavorável e de avaliação técnica 

insuficiente, a unidade Credenciada será obrigada a corrigir as irregularidades encontradas, em 

prazo a ser determinado pela Secretaria Municipal de Saúde por ocasião da verificação, sob 

pena de descredenciamento. 

12.3.1 O parecer desfavorável poderá acarretar sanções previstas no contrato, a serem 

aplicadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Sapucaia do Sul de acordo com o grau 

de não conformidade constatada, cuja reincidência ou persistência poderá resultar em 

rescisão contratual e descredenciamento. 

12.3.2 Será previsto em contrato as formas de controle, avaliação e fiscalização dos serviços 

prestados. 

 

13. DO DESCREDENCIAMENTO 

13.1 São motivos para descredenciamento: 

13.1.1 O descumprimento de qualquer das clausulas contratuais e as previstas nesse Termo e 

legislação pertinente. 

13.1.2 A cobrança de quaisquer serviços, direta ou indiretamente ao usuário;  

13.1.3 Mudança da capacidade operativa do estabelecimento de saúde, sem acordo prévio. 
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13.1.4 Paralisação da prestação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à 

Administração;  

13.1.5 A não informação à fiscalização do Contrato de qualquer condição, ainda que 

temporária, que possa interferir na prestação dos serviços aos Usuários. 

13.1.6 O não atendimento de determinações regulares da autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem assim como as dos superiores.  

 

14. Da Prestação de Contas e das Condições de Pagamento 
 

14.1 As empresas credenciadas serão remuneradas exclusivamente pelos atendimentos 

efetivamente realizados. 

14.2 Os valores devidos às empresas credenciadas serão correspondentes aos valores integrais 

constantes da Tabela Unificada – SUS. 

14.3 O pagamento do serviço será feito para cada procedimento realizado da seguinte forma: 

14.3.1 O CONTRATADO apresentara mensalmente à CONTRATANTE até o 3º (terceiro) dia 

útil do mês subsequente à prestação dos serviços, a fatura, o arquivo do Boletim de 

Produção Ambulatorial (BPA) e os documentos referentes aos serviços efetivamente 

prestados e outros que venham a ser solicitados pela Fiscalização do Contrato e/ou 

Componente Municipal de Auditoria. 

14.3.2 A CONTRATANTE efetuará o pagamento, através de deposito na conta bancária do 

CONTRATADO, até o 5º (quinto) dia útil, a partir da data do crédito na conta do Fundo 

Municipal de Saúde, pelo Fundo Nacional de Saúde, em conformidade com a PT/GM/MS 

nº 2.617, de 01/11/2013, desde que cumpridas todas as condições pactuadas.  

14.3.3 As contas rejeitadas pelo serviço de processamento de dados contendo incorreções 

serão devolvidas ao CONTRATADO para correção, no prazo de 02 (dois) dias úteis. 

14.3.4 Ocorrendo erro ou falha de processamento das contas, por culpa da CONTRATANTE, 

este garantirá ao CONTRATADO o pagamento, no prazo avençado no contrato, pelos 

valores do mês imediatamente anterior, acertando-se as diferenças que houver no 

pagamento seguinte, mas ficando a CONTRATANTE exonerada do pagamento de 

multas e sanções financeiras, obrigando-se, entretanto, a corrigir monetariamente os 

créditos de outro acréscimo porventura incidente nas diferenças apuradas em favor do 

CONTRATADO. 

14.3.5 As contas rejeitadas quanto ao mérito serão objeto de análise pelos órgãos de avaliação 

e controle do SUS. 

14.3.6 Os valores resultantes de eventuais glosas que forem apuradas pela Fiscalização do 

Contrato e/ou Auditoria serão encaminhados para desconto na Fatura apresentada no 

mês subsequente. 

14.4 A fiscalização do Município somente atestará o fornecimento e liberará a nota fiscal para 

pagamento quando cumpridas pela CONTRATADA todas as condições pactuadas. 
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14.5 Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto perdurar pendência de 

liquidação de obrigações em virtude de penalidades ou inadimplência contratual. 

14.6 A liberação do pagamento, no prazo estabelecido, ficará condicionada a consulta prévia ao 

Sistema de Cadastramento do Município para verificação da situação da CONTRATADA em 

relação às condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, cujo resultado será 

impresso e juntado aos autos do processo. 

15. Fonte de Recurso 

15.1 As despesas dos serviços a serem contratados correrão à conta dos recursos financeiros 

provenientes do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade da Gestão Plena do Município 

de Sapucaia do Sul/RS e Próprios, códigos 4501 no valor de R$ 969.786,00 (novecentos e 

sessenta e nove mil, setecentos e oitenta e seis reais) e 0040 no valor de R$ 846.000,00 

(oitocentos e quarenta e seis mil reais), respectivamente, totalizando R$ 1.815.786,00 (hum 

milhão, oitocentos e quinze mil, setecentos e oitenta e seis reais), conforme detalhamento 

abaixo: 

Unidade 02 – Manutenção dos Convênios e Repasses 

Ação: 2093 – Aprimoramento e Manutenção da Regulação Municipal 

Rubrica - 3.3.9.0.39.50.06.00 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laboratoriais 

Dotação Principal: 32009 

Recurso: 4501 MAC 

Unidade 01 Secretaria Municipal de Saúde 

Rubrica - 3.3.9.0.39.50.06.00 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laboratoriais 

Dotação Principal: 567 

Recurso: 0040 ASPS 
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ANEXO II – MODELO DE SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO E DECLARAÇÕES 

(em folha timbrada do Prestador de Serviço) 

 

Ao Município de Sapucaia do Sul 

 

Ref. Credenciamento nº 002/2019 SMS 

Assunto: Solicitação de Credenciamento 

 

NOME/RAZÃO 

SOCIAL 

 

CNPJ/CPF  

ENDEREÇO  

FONE/FAX  

CONTATO  

*TABELA DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO 

Senhores: 
A presente solicitação tem a finalidade o credenciamento da empresa que executa serviços na área de 
ANÁLISES CLÍNICAS a serem prestados aos Usuários da Rede Municipal de Saúde de Sapucaia do Sul, de 
acordo com as condições estabelecidas no Edital de Credenciamento nº 02/2019. 
 
Cumpre-nos informar-lhes que examinamos os Documentos de Credenciamento, inteirando-nos dos 
mesmos, para a elaboração da presente declaração. 
 

1. Em Consonância com os documentos, declaramos: 
1.1 Que nos comprometemos a efetuar os serviços, objeto deste processo licitatório, nas 
condições exigidas no Edital e seus anexos; 
1.2 Que todas as despesas com a preparação e apresentação da presente proposta correrão 
unicamente por nossa conta; 
1.3 Que reconhecemos ao Município de Sapucaia do Sul o direito de aceitar ou rejeitar todos os 
documentos, sem que assista qualquer direito indenizatório às proponentes; 
1.4 Que a apresentação desta documentação considerou o pleno conhecimento das condições 
que servirão de base para a execução do objeto a ser CREDENCIADO. 

 
2. Cabe-nos declarar, ainda, sob as penalidades da lei: 

2.1 Que os dirigentes, sócios e gerentes da empresa da qual somos representantes 
credenciados, não mantêm vinculo empregatício com o Município de Sapucaia do Sul ou com o 
Sistema Único de Saúde. 
2.2 Que possuímos equipamentos e pessoal suficientes para a execução de todos os 
procedimentos constantes do Subgrupo 02.02 (Diagnóstico em Laboratório Clínico da Tabela de 
Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS. 
2.3 Que temos conhecimento da obrigatoriedade de executar todos os procedimentos previstos 
no Subgrupo 02.02 (Diagnóstico em Laboratório Clínico da Tabela de Procedimentos, 
Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS, ainda que a Tabela sofra 
alterações durante a vigência contratual. 
2.4 Prestaremos atendimento aos Usuários do Sistema Único de Saúde de ................... a 
.......................(no mínimo segunda a sexta-feira) no horário...................................... (no mínimo de 
7:00 às 18:00, sem fechar ao meio-dia). 
2.5 Que possuímos os recursos humanos suficientes para a continuidade do quantitativo 
necessário em situações de férias, licenças e outros eventos. 
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2.6 Que a empresa da qual somos representantes credenciados, não esta sendo punida com 
suspensão temporária nem com declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração. 
2.7 Que a empresa não possui em seu quadro de pessoal, empregado(s) menor (es) de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, se for o caso, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição da República Federativa do Brasil. 
 
 
 

 
________________________ 

(Representante Legal) 
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ANEXO III 

 

MINUTA DE CONTRATO/CREDENCIAMENTO 

 

 

PROCESSO Nº. 18498/2019 

CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2019 

CONTRATO Nº .........../2019 

 

 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM 

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL E A 

EMPRESA 

....................................................... 

 

 

O MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL, pessoa jurídica de direito PÚBLICA interno, cadastrada no CNPJ sob o 

nº 88.185.020/0001-25, com sede na Av. Leônidas de Souza, 1289, CEP 93.210-140, neste ato representada 

pelo Prefeito Municipal, Sr. Luis Rogério Link, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a 

empresa...................................................................................., inscrita no CNPJ sob o nº .............................., com 

endereço ................................................, na cidade de ........................................, neste ato representada por seu 

representante legal, doravante denominada CONTRATADA, celebram, por força do presente instrumento, 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, tendo em vista o que dispõe a Constituição Federal, em especial 

os artigos 196 e seguintes; a Constituição Estadual, artigos 241 e seguintes; as Leis Federais nº 8080/90 e nº 

8142/90, a Lei 8666/93, e demais normas pertinentes, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 O presente Contrato tem por objeto a execução, pelo CONTRATADO, de serviços ao SUS na área de 

Análises Clínicas a serem prestados ao indivíduo que deles necessite, dentro dos limites quantitativos abaixo 

fixados, que serão distribuídos por níveis de complexidade e de acordo com as normas do SUS. 

1.2 Os serviços de análises clínicas compreendem os exames mensais abaixo descritos, no limite total 

até............................ (........................................) para atender a demanda do Município de Sapucaia do 

Sul/RS. 

 

PROCEDIMENTOS DE 

DIAGNÓSTICOS EM LABORATÓRIO 

CLÍNICO 

Físico Financeiro 

Mês Ano Mês Ano 
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1.3 Os serviços serão ofertados com base nas indicações técnicas do planejamento da saúde mediante 

compatibilização das necessidades da demanda e a disponibilidade de recursos financeiros. 

1.4 Mediante Termo Aditivo, e de acordo com a capacidade operacional da CONTRATADA e as 

necessidades da CONTRATANTE, unilateralmente pela contratante por interesse PÚBLICA ou por 

solicitação da contratada, mediante justificativa aprovada pela contratada, poderá fazer acréscimos e 

supressões de quantitativos em até 25% (vinte e cinco por cento) dos valores limites atualizados deste 

Contrato, durante o período de vigência. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1 Os serviços referidos na Cláusula Primeira, serão executados pelo ......................................................., 

localizado na ....................................................................., com Alvará Sanitário nº ................................, 

expedido pela Vigilância em Saúde do Município de Sapucaia do Sul, com responsável técnico 

..................................................., registrado no Conselho........................................................ 

PARÁGRAFO ÚNICO: A eventual mudança de endereço ou de Responsável Técnico do estabelecimento do 

CONTRATADO será imediatamente comunicada à  CONTRATANTE, que analisará a conveniência de 

manter os serviços ora contratados em outro endereço podendo a CONTRATANTE rever as condições deste 

Contrato, e até mesmo rescindi-lo, se entender conveniente. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS NORMAS GERAIS 

3.1 Os serviços ora contratados serão prestados diretamente por profissionais do estabelecimento do 

CONTRATADO. 

§1º. Para os efeitos deste Contrato, consideram-se profissionais do estabelecimento do 

CONTRATADO: 

a) O membro do corpo clínico e de profissionais; 

b) O profissional que tenha vínculo de emprego com o CONTRATADO; 

c) O profissional autônomo que presta serviços ao CONTRATADO; 

d) O profissional que, não estando incluído nas categorias referidas nos itens a, b e c, é admitido 

pelo CONTRATADO nas suas instalações para prestar determinado serviço. 

§2º. Equipara-se ao profissional autônomo definido nos itens c e d, a empresa, o grupo, a sociedade 

ou conglomerado de profissionais que exerçam atividades na área de saúde. 

§3º. O CONTRATADO não poderá cobrar do usuário, ou seu acompanhante, qualquer 

complementação aos valores pagos pelos serviços prestados nos termos deste Contrato. 

§4º. O CONTRATADO responsabilizar-se-á por qualquer cobrança indevida, feita ao usuário ou seu 

representante, por profissional empregado ou preposto, em razão da execução deste Contrato. 

§5º. Sem prejuízo do acompanhamento, da fiscalização e da formalidade complementar exercidos 

pela CONTRATANTE sobre a execução do objeto deste Contrato, os contraentes reconhecem a 

prerrogativa de controle e a autoridade normativa genérica da direção nacional do SUS, decorrente de 

Lei Orgânica da Saúde. 
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§6º. É de responsabilidade exclusiva e integral do CONTRATADO a utilização de pessoal para 

execução do objeto deste Contrato, incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais 

e comerciais, resultantes de vínculo empregatício, cujos ônus e obrigações em nenhuma hipótese 

poderão ser transferidos para a CONTRATANTE ou para o MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL OU 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. 

§7º. O CONTRATADO fica exonerado da responsabilidade pelo não atendimento ao usuário 

amparado pelo SUS, na hipótese de atraso superior a 90 (noventa) dias no pagamento devido pelo 

Poder PÚBLICA, ressalvadas as situações de calamidade pública ou grave ameaça na ordem interna 

ou as situações de urgência e emergência, ou ainda, atraso do repasse pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE. 

§8º. A CONTRATADA disponibilizará os recursos humanos devidamente capacitados para a 

realização das atividades em número suficiente para atender todas as necessidades, devidamente 

uniformizados e equiparados com todos os EPI’s (equipamentos de proteção individual), bem como 

disponibilizar EPC’s (equipamentos de proteção coletiva) para o desempenho das atividades 

pertinente, e infra-estrutura de informática para utilização do sistema. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

4.1 Para o cumprimento do objeto deste Contrato, o CONTRATADO se obriga a oferecer ao usuário todo 
recurso necessário ao seu atendimento, conforme discriminação abaixo: 
4.1.1 Realizar todos os procedimentos constantes das requisições apresentadas pelos Usuários, 

desde que constantes do Subgrupo 02.02 (Diagnóstico em Laboratório Clínico da Tabela de 
Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS, sendo que a 
negativa a qualquer pretexto será motivo para Descredenciamento do Prestador. 

4.1.2 Manter sempre atualizado o prontuário/registro eletrônico do usuário. 
4.1.3 Disponibilizar acesso aos resultados dos exames para o usuário e os profissionais da rede SUS 

municipal por meio de usuário e senha em plataforma eletrônica. 
4.1.4 Atender, sem agendamento prévio, a todos os Usuários. 

4.1.4.1 A fiscalização do Contrato irá organizar junto aos Prestadores e Unidades de Saúde a 
forma de orientação aos Usuários quanto à preparação necessária a cada 
procedimento/exame. 

4.1.5 A contratada deverá entregar ao usuário ou ao seu responsável, no ato da saída do 
estabelecimento documento comprobatório informando que a assistência foi prestada pelo SUS, 
sem custos adicionais. 

4.1.6 Não utilizar nem permitir que terceiros utilizem o usuário para fins de experimentação. 
4.1.7 Atender o usuário com dignidade e respeito de modo universal e igualitário, mantendo-se sempre 

a qualidade na prestação de serviços, garantindo a acessibilidade de acordo com a Lei 
10.098/2000.  

4.1.8 Afixar os seguintes avisos, em local visível em todas as entradas de PÚBLICA externo ou salas 
de atendimento aos usuários do SUS contendo: 

4.1.9 Sua condição de entidade integrante do SUS e da gratuidade dos serviços prestados nessa 
condição, bem como a garantia do atendimento prioritário das Pessoas com Necessidades 
Especiais (PNE), de acordo com a Lei 10.048/2000. 

4.1.10 Os contatos da Ouvidoria do Município para que os Usuários possam fazer sugestões, 
reclamações, solicitações ou denúncias 

4.1.11 Esclarecer aos usuários sobre seus direitos e assuntos pertinentes aos serviços oferecidos. 
4.1.12 Garantir a confidencialidade e confiabilidade dos dados e informações dos usuários. 
4.1.13 Estabelecer normas e rotinas institucionalizadas para todos os serviços prestados. 
4.1.14 Elaborar e instituir padronização de materiais médico-hospitalares. 
4.1.15 Responsabilizar-se pela contratação de pessoal para execução dos serviços referidos neste 

termo, incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais 
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resultantes de vínculo ou de prestação de serviços, cujos ônus e obrigações em nenhuma 
hipótese poderão ser transferidos para o Gestor Municipal, apresentando os respectivos 
comprovantes sempre que solicitado. 

4.1.16 É de responsabilidade exclusiva e integral do Prestador manter em dia o pagamento dos 
serviços terceirizados a ele vinculados, bem como os demais encargos trabalhistas, 
previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo ou de prestação de serviços, 
cujos ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para o Gestor 
Municipal, apresentando os respectivos comprovantes sempre que solicitado. 

4.1.17 Os casos que demandarem a utilização de equipamentos que porventura venham a apresentar 
defeito técnico ou que necessitem de intervalos de uso para a manutenção ou substituição, bem 
como a ausência temporária de profissionais, serão comunicados à equipe de supervisão  do 
SUS com as propostas de solução visando a não interrupção da assistência; 

4.1.18 Buscar desenvolver metodologia de garantia de qualidade e segurança na assistência a saúde 
visando a redução de eventos indesejados nos usuários do SUS. 

4.1.19 Manter atualizado o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) ou outro sistema 
de informações que venha a ser implementado no âmbito do SUS. 

4.1.20 Oferecer condições técnicas, instalações físicas, equipamentos e recursos adequados à 
prestação de serviços técnico-profissionais especializados na área descrita, conforme Resolução 
RDC nº 50/2002, Resolução RDC nº 302/2005 e Resolução RDC nº 306/2004 e Portaria 
Estadual nº 700/2007, devendo prestar os serviços, obrigatoriamente, conforme sua habilitação 

4.1.21 Submeter-se a avaliações sistemáticas de acordo com o Programa Nacional de Avaliações de 
Serviços de Saúde – PNASS 

4.1.22 Apresentar sempre que solicitado, relatórios de atividades que demonstrem, quantitativa e 
qualitativamente, o atendimento do objeto; 

4.1.23 Informar imediatamente ao CONTRATANTE o término da cota mensal de atendimentos, caso 
ocorra antes do final do mês de competência. 

4.1.24 Garantir o acesso dos conselhos de saúde aos serviços contratados no exercício do seu poder 
de fiscalização; 

4.1.25 Submeter-se ao Controle Nacional de Auditoria (SNA) e/ou Componente Municipal, no âmbito do 
SUS, apresentando toda a documentação necessária, desde que solicitado. 

4.1.26 Atender as diretrizes da Política Nacional de Humanização (PNH); 
4.1.27 Informar à Administração qualquer alteração em seu quadro de funcionários e/ou equipamentos 

em manutenção que possam vir a prejudicar os atendimentos e/ou sejam causa para revisão de 
sua cota, para que possam ser tomadas as medidas necessárias sem afetar o andamento da 
prestação dos serviços aos Usuários. 

4.1.28 Registrar todos os atendimentos no BPA – Boletim de Produção Ambulatorial, comunicando, 
imediatamente, a Secretaria Municipal de Saúde. 

4.1.29 Apresentar a produção à CONTRATANTE até o 3º dia útil do mês subsequente. 
O horário de atendimento: mínimo das 07:00 as 18:00 horas, sem fechar ao meio-dia. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

5.1 Exercer regulação, controle e avaliação dos serviços prestados, autorizando os procedimentos a serem 
realizados pela unidade prestadora de serviço; 

5.2 Monitorar, supervisionar, fiscalizar, auditar e avaliar as ações e os serviços produzidos pelas unidades 
de saúde contratadas ou conveniadas; 

5.3 Apresentar relatórios mensais das glosas técnicas e administrativas dos procedimentos, com o 
respectivo desconto na produção apresentada; 

5.4 Informar aos Prestadores Credenciados quaisquer mudanças na Legislação que venham a resultar em 
alterações e/ou inclusão de obrigações contratuais para ambas as partes. 

5.5 Analisar os relatórios elaborados pela Unidade Prestadora de Saúde com os resultados alcançados e 
os recursos financeiros repassados; 

5.6 Realizar de forma permanente ações e atividade de acompanhamento, apoio e avaliação da 
assistência prestada de acordo com o Programa Nacional de Avaliação de Serviços de Saúde 
(PNASS); 
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5.7 Realizar, a qualquer tempo, auditorias assistenciais pelo Componente Municipal de Auditoria e/ou 
DENASUS/MS, dentro de suas programações de rotina ou extraordinárias, utilizando metodologia 
usual ou específica, e por outros componentes. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONTRATADO 

6.1 O CONTRATADO é responsável pela indenização de dano causado ao usuário, aos órgãos do SUS e a 

terceiros a eles vinculados, decorrentes de ato ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou 

imprudência, praticados por seus empregados, profissionais ou prepostos, ficando assegurado ao 

CONTRATADO o direito de regresso. 

§1º. A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste Contrato pelos órgãos competentes do 

SUS não exclui nem reduz a responsabilidade do CONTRATADO, nos termos da legislação referente a 

Licitações e Contratos Administrativos. 

§2º. A responsabilidade de que trata esta Cláusula estende-se aos casos de danos causados por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, nos termos do art. 14, da Lei Federal nº 8078, de 11 de 

setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor). 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PREÇO 

7.1 A CONTRATANTE pagará mensalmente, ao CONTRATADO, pelos serviços efetivamente prestados, 
a importância correspondente à produção mensal, de acordo com os valores dos procedimentos 
constantes da tabela do MS. 

7.2 O Prestador está autorizado a realizar procedimentos/exames até o limite de sua cota, estipulada em 
R$ .......................................... .................................................) 

 

CLÁUSULA OITAVA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

8.1 As despesas dos serviços realizados decorrentes deste Contrato correrão à conta dos recursos 
financeiros provenientes do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade, Recurso 4501, no 
montante de R$............................... (..........................................). 

 
§1º. Nos Exercícios Financeiros futuros, as despesas correrão à conta das dotações que forem 

aprovadas para os mesmos. 
§2º. A responsabilidade do Ministério da Saúde, como Interveniente-Pagador, refere-se apenas a esta 

Cláusulas e seus Parágrafos e as Cláusulas de redação padronizada. 
 

CLÁUSULA NONA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

9.1 As empresas credenciadas serão remuneradas exclusivamente pelos atendimentos efetivamente 
realizados. 
9.2. Os valores devidos às empresas credenciadas serão correspondentes aos valores integrais 
constantes da Tabela Unificada – SUS. 
9.3. O pagamento do serviço será feito para cada procedimento realizado da seguinte forma: 

9.3.1 O CONTRATADO apresentara mensalmente à CONTRATANTE até o 3º(terceiro) dia útil do mês 
subsequente à prestação dos serviços, a fatura, o arquivo do Boletim de Produção 
Ambulatorial(BPA) e os documentos referentes aos serviços efetivamente prestados e outros 
que venham a ser solicitados pela Fiscalização do Contrato e/ou Componente Municipal de 
Auditoria. 

9.3.2 A CONTRATANTE efetuará o pagamento, através de deposito na conta bancária do 
CONTRATADO, até o 5º (quinto) dia útil, a partir da data do crédito na conta do Fundo Municipal 
de Saúde, pelo Fundo Nacional de Saúde, em conformidade com a PT/GM/MS nº 2.617, de 
01/11/2013, desde que cumpridas todas as condições pactuadas. 
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9.3.3 As contas rejeitadas pelo serviço de processamento de dados contendo incorreções serão 
devolvidas ao CONTRATADO para correção, no prazo de 02 (dois) dias úteis. 

9.3.4 Ocorrendo erro ou falha de processamento das contas, por culpa da CONTRATANTE, este 
garantirá ao CONTRATADO o pagamento, no prazo avençado no contrato, pelos valores do mês 
imediatamente anterior, acertando-se as diferenças que houver no pagamento seguinte, mas 
ficando a CONTRATANTE exonerada do pagamento de multas e sanções financeiras, 
obrigando-se, entretanto, a corrigir monetariamente os créditos de outro acréscimo porventura 
incidente nas diferenças apuradas em favor do CONTRATADO. 

9.3.5 As contas rejeitadas quanto ao mérito serão objeto de análise pelos órgãos de avaliação e 
controle do SUS. 

9.4  A fiscalização do Município somente atestará o fornecimento e liberará a nota fiscal para pagamento 
quando cumpridas pela CONTRATADA todas as condições pactuadas. 

9.5 Os valores resultantes de eventuais glosas que forem apuradas pela Fiscalização do Contrato e/ou 
Auditoria serão encaminhados para desconto na Fatura apresentada no mês subsequente. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTE DO PREÇO 

10.1 Os valores estipulados na Cláusula Sétima – Do Preço, serão reajustados na proporção, índices 

e épocas dos reajustes concedidos pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE, garantindo sempre o equilíbrio 

econômico-financeiro do Contrato, nos termos do art. 26, da Lei Federal nº 8.080/90 e das normas gerais 

da Lei Federal de Licitações e Contratos Administrativos.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CONTROLE, AVALIAÇÃO, VISTORIA E FISCALIZAÇÃO 

11.1 A execução do contrato será avaliada pelos órgãos competentes do SUS, mediante 

procedimentos de supervisão indireta ou local, os quais observarão o cumprimento das cláusulas do 

Contrato, e de quaisquer outros dados necessários ao controle e avaliação dos serviços prestados. 

§1º. Sob critérios definidos em normatização complementar, poderá, em casos específicos, ser 

realizada auditoria especializada. 

§2º. Qualquer alteração ou modificação que importe em diminuição da capacidade operativa do 

Contratado poderá ensejar a revisão das condições estipuladas em contrato. 

§3º. A fiscalização exercida pela Contratante sobre os serviços não eximirá o Contratado da sua 

plena responsabilidade perante o Contratante, ou para com os usuários e terceiros, decorrentes de 

culpa ou dolo na execução do Contrato. 

§4º. O Contratado facilitará a Contratante o acompanhamento e a fiscalização permanente dos 

serviços e prestará todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelos servidores da 

Contratante, designados para tal fim. 

§5º. Em qualquer hipótese é assegurado ao CONTRATADO amplo direito de defesa, nos termos das 

normas gerais da Lei Federal de Licitações e Contratos Administrativos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES 

12.1 A inobservância de cláusulas contratuais ou de dever originado de norma legal ou regulamentar 

pertinente autorizará a Contratante a aplicar, em cada caso, as seguintes penalidades, as quais poderão 

ser aplicadas cumulativamente: 
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a) Advertência; 

b) Multa/dia; 

c) Suspensão temporária dos serviços 

12.2 A imposição das penalidades previstas nesta Cláusula dependerá da gravidade do fato que as 

motivar, considerada sua avaliação na situação e circunstância objetivas em que ele ocorreu, e dela será 

notificado o Contratado. 

12.3 A multa-dia corresponderá a 1/60 (hum sessenta avos) do último faturamento mensal liquidado, 

e poderão ser impostos até 20 (vinte) dias-multa. A multa será deduzida do valor do primeiro faturamento 

subsequente e sua imposição. 

12.4 A imposição de quaisquer das sanções ora estipuladas não excluirá o direito da Contratante 

exigir o ressarcimento integral dos prejuízos e das perdas e danos que o fato gerador da penalidade 

acarretar para os órgãos gestores do SUS, seus usuários e terceiros, independentemente da 

responsabilidade criminal e/ou ética do autor do fato. 

12.5 O valor da multa será descontado dos pagamentos devidos pela Contratante ao Contratado. 

12.6 As penalidades elencadas nos itens precedentes poderão ser aplicadas sem prejuízo das 

demais sanções, administrativas e/ou penais, previstas na Lei Federal n.º 8.666/93, com as alterações 

posteriores. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO 

13.1 Constituem motivos para a rescisão do presente Contrato o não cumprimento de quaisquer de suas 
cláusulas e condições, Edital de CHAMADA PÚBLICA nº 02/2019  e seus anexos, bem como os 
motivos previstos na legislação referente a Licitações e Contratos Administrativos, sem prejuízo das 
multas previstas na Cláusula Décima Primeira. 

§1º. O CONTRATADO reconhece desde já os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 
administrativa prevista na legislação referente a Licitações e Contratos Administrativos. 

§2º. Quaisquer dos motivos de descredenciamento previstos no item 13 do Termo de Referência. 
§3º. Em caso de rescisão contratual, se a interrupção das atividades em andamento puder causar prejuízo 

à população, será observado o prazo de 120 (cento e vinte) dias para ocorrer a rescisão. Se neste 
prazo a CONTRATADA negligenciar a prestação dos serviços ora contratados a multa cabível poderá 
ser duplicada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS RECURSOS PROCESSUAIS 

14.1 Dos atos de aplicação de penalidade previstos neste Contrato, ou de sua rescisão, praticados 

pelo CONTRATANTE, caberá recurso na forma estabelecida na Lei Federal 8.666/93. 

 

§1º. Da decisão do Secretário Municipal de Saúde que rescindir o presente Contrato cabe, 

inicialmente, pedido de reconsideração, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato. 

§2º. Sobre o pedido de reconsideração formulado nos termos do parágrafo 1º, o Secretário Municipal 

de Saúde deverá manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias e poderá, ao recebê-lo, atribuir-lhe eficácia 

suspensiva, desde que o faça motivadamente diante de razões de interesse PÚBLICA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO 
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15.1 O presente Contrato será vigente a partir da Assinatura e vigorará pelo prazo de 12 (doze) 

meses, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, da Lei 8.666/93. 

§1º. A parte que não interessar a prorrogação contratual deverá comunicar a sua intenção, por 

escrito, à outra parte, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias. 

§2º. A inobservância, pelo CONTRATADO, de qualquer uma das Cláusulas do presente Contrato 

ensejará a sua rescisão imediata, sem prejuízo das sanções previstas neste instrumento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS ALTERAÇÕES 

16.1 Qualquer das alterações do presente Contrato será objeto de Termo Aditivo, na forma da 

legislação referente a Licitações e Contratos Administrativos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO 

17.1 As questões decorrentes da execução deste Instrumento que não possam ser dirimidas 

administrativamente serão processadas e julgadas no Foro do Município de Sapucaia do Sul/RS, que 

prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas 

do presente Contrato. 

Para firmeza e validade do que foi pactuado, lavra-se o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor 

e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das 

partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo. 

 

Sapucaia do Sul, ___ de ______________ de 2019. 

 

 
 
 
 
 
Credenciante:  
Roberta Pires Bazzo: 
Secretária Municipal de Saúde 
CPF:____________________ 
 
 
 
Luis Rogerio Link 
Prefeito Municipal de Sapucaia do Sul/ RS 
CPF: ____________________ 
 

 
Credenciado: Nome 
________________________ 
_________________________________________ 
CPF:_________________________ 

 

 

 

ANEXO ÚNICO - CONTRATO 
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ANEXO I 

 

Copiar Termo de Referência do Edital 

 

 

 


