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CHAMADA PÚBLICA n. 04/2015 

Processo n. 320572/2015 

1. PREÂMBULO 

1.1. O MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, por meio da Secretaria Municipal de 

Saúde/Fundo Municipal de Saúde inscrita no CNPJ/MF sob n. 03.507.548/0001-10, com 

sede na Av. Castelo Branco, Paço Municipal, n. 2.500 – CEP: 78.125-700, Várzea 

Grande/MT, doravante denominado simplesmente de Município, por meio da Comissão 

Permanente de Licitações nomeada pela Portaria n. 367/2015 torna público, para 

conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de 

CHAMAMENTO PÚBLICO para CREDENCIAMENTO de licitantes interessados no 

credenciamento de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de saúde 

laboratoriais, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme 

especificações técnicas constantes neste Termo de Referência e determinações da 

Portaria Ministerial n. 1034, de 05 de maio de 2010, mediante a celebração de 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, com fundamento no artigo 25, “caput” da 

Lei n. 8.666/93 e demais normas que regem a matéria, bem como, as cláusulas abaixo 

descritas. 

 

SESSÃO PÚBLICA DE HABILITAÇÃO E CREDENCIAMENTO 

Data: 28 de agosto de 2015 

Horário: 09h00min 

Observação: Neste dia e horário será realizada a sessão de credenciamento dos 

interessados, Apesar do prazo acima estabelecido, é permitido o 

credenciamento a qualquer tempo, de qualquer interessado, que preencha as 

condições mínimas deste instrumento convocatório. 

Endereço:  

COORDENADORIA DE LICITAÇÃO - SALA DE LICITAÇÕES 

Avenida Castelo Branco n. 2.500, Bairro Água Limpa, CEP n.78.125-725, Várzea 

Grande-MT. 

e-mail: pregaovg@hotmail.com   

Página institucional: www.varzeagrande.mt.gov.br – link: “Licitações” 

Telefone n.: (65) 3688-8054 

Dia e horário de funcionamento: de segunda à sexta-feira, das 12h00min às 

18h00min. 

mailto:pregaovg@hotmail.com
http://www.varzeagrande.mt.gov.br/
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O Termo de Referência foi formalizado pela Secretaria Municipal de Saúde, que se 

responsabiliza pelos quantitativos e descritivos formulados. 

O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados para consulta 

e/ou aquisição, no setor de Licitação da Prefeitura do município de Várzea Grande. 

Em havendo o interesse na aquisição do Edital será cobrado taxa pelo fornecimento, 

que deverá ser recolhida por meio de documento de arrecadação municipal – DAM, na 

importância de R$ 50,00 (cinqüenta reais). 

Observação: As respostas às solicitações, dúvidas, esclarecimentos e 

questionamentos, relativas ao Edital e seus anexos, inclusive de natureza técnica, 

serão divulgadas pela CPL por meio de disponibilização na página institucional, 

cabendo aos interessados o acompanhamento permanente. 

 

2 DO CREDENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE:  

2.1 De acordo com o artigo 199 da Constituição Federal, as instituições privadas 

poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde/SUS, seguindo 

suas diretrizes, mediante contrato de direito público;  

2.2 O credenciamento dos prestadores dos serviços mencionados no item 1, deverá 

atender às especificações e condições especiais, segundo as normas de vigilância 

sanitária.  

2.3 A prioridade do credenciamento será do prestador que melhor atender ao interesse 

público. A Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande distribuirá o serviço de 

forma a garantir o atendimento ininterrupto à população, prevenindo-se de situações de 

impedimento do prestador por motivo imprevisível, optando pela distribuição do serviço 

entre os fornecedores que melhor preencherem os requisitos exigidos neste Edital;  

2.4 As unidades contratadas deverão atuar em conformidade com os programas, metas 

e indicadores determinados pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria Municipal de 

Saúde, atuais e futuros. 

 

03. DO OBJETO: 

3.1 Chamamento Público visando o credenciamento de pessoa jurídica especializada na 

prestação de serviços de saúde laboratoriais, para atender as necessidades da 

Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações técnicas constantes neste 

Termo de Referência e determinações da Portaria Ministerial n. 1034, de 05 de maio de 

2010, mediante a celebração de CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, com 

fundamento no artigo 25, “caput” da Lei n. 8.666/93 e demais normas que regem a 

matéria, bem como, as cláusulas abaixo descritas. 
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4. DO VALOR E FONTE DOS RECURSOS: 

4.1. As despesas decorrentes da presente Licitação correrão a conta das seguintes 

dotações orçamentárias: 

 

Projeto/Atividade Elemento de Despesa Fonte 

2168 3.3.90.39 1002/203 

1051 3.3.90.39 1002 

2098 3.3.90.39 204/205 

2237 3.3.90.39 1002/204 

2144 3.3.90.39 1002/204/304 

2239 3.3.90.39 1002/204 

1307 3.3.90.39 1002/204 

 

4.2. O valor total orçado pela Secretaria de Saúde do Município de Várzea Grande para 

a realização dos exames ao preço da tabela SUS desta Municipalidade é de R$ 

6.188.033,50 (Seis milhões cento e oitenta e oito mil trinta e três reais e 

cinqüenta centavos) por um período de 12 (doze) meses. 

 

5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

5.1. Poderão participar desta licitação as empresas legalmente estabelecidas no País e 

que atendam as condições deste Edital e seus anexos e apresentem proposta na data, 

prazo e local indicado no preâmbulo deste instrumento convocatório. 

5.2. A empresa interessada em credenciar-se deverá enviar sua documentação 

habilitatória por meio de seu representante legal. 

5.3. Quaisquer manifestações em relação à licitação no momento da abertura do 

certame ficam condicionadas à apresentação de documento de identificação e o 

instrumento público ou particular de procuração, com firma reconhecida, e, ainda, cópia 

autenticada do contrato social. 

5.3.1 Em se tratando de dirigente, sócio, proprietário ou assemelhado da 

empresa, a documentação que comprova a legitimidade do representante deverá 

ser apresentada fora do invólucro na sessão de abertura. 

5.3.2. A não apresentação ou incorreção do documento de que trata o subitem 

anterior não implicará na inabilitação da licitante, mas impedirá o representante 

de se manifestar e responder pela empresa licitante. 

5.3.3. Poderão estar presentes mais de um representante autorizado de cada 

licitante, porém apenas um único representante poderá se manifestar durante a 

realização do certame, restando aos demais à condição de meros espectadores. 



 
 
 
 
 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

Av. Castelo Branco, Paço Municipal, n. 2.500 – CEP: 78.125-700 – Fone: 3688-8000 
Várzea Grande – Estado de Mato Grosso. 

4 

5.3.4. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais 

de uma empresa licitante. 

5.4. Em hipótese alguma serão concedidos prazos para apresentação de documentos 

que não forem entregues dentro do envelope de “Habilitação” e “Proposta de 

Preços” na data e horário estabelecidos no preâmbulo deste Edital, exceto nos casos 

previstos no Artigo 48, §3º da Lei Federal n. 8.666/93 e nos casos previstos na lei 

complementar n. 123/2006, LC 147/2015.  

5.5 Todos os interessados em prestar ao Sistema Único e Saúde – SUS deverão 

participar do chamamento, e são obrigados a encaminhar a documentação exigida e 

demonstrar o cumprimento dos requisitos deste Edital; 

5.6 Os serviços deverão ser prestados necessariamente dentro do limite territorial do 

município de Várzea Grande-MT; 

5.7 Os serviços devem obedecer ao contido na Portaria n. 1.034, de 05 de Maio de 

2010, RDC n. 306 de 07 de Dezembro de 2004, RDC n. 50 de 21 de Fevereiro de 2002, 

além das demais legislações existentes aplicáveis ou que sejam publicadas pelos órgãos 

competentes; 

5.8 As unidades deverão dispor de acesso específico para as pessoas 

portadoras de deficiência física; 

5.9 As instituições interessadas deverão disponibilizar aos setores correspondentes da 

Secretaria Municipal de Várzea Grande-MT, quando solicitadas, informações necessárias 

para elaboração por diagnósticos Municipais e Regionais, análise de perfil de população 

atendida, avaliações qualitativas do atendimento, acompanhamento da programação 

pactuada integrada entre outras; 

5.10 Os repasses financeiros relativos a prestações de serviços terão como referência a 

tabela SUS e serão reajustados na mesma proporção, índices e épocas dos reajustes 

determinados pelo Ministério da Saúde tanto nos casos de regime de internação, quanto 

os classificados como ambulatoriais, nos termos do artigo 26 da lei n. 8.080/90; 

5.11 Os serviços serão contratados na modalidade hospitalar conforme a necessidade 

do Município, bem como de acordo com a programação pactuada integrada – PPI e 

Processo de Regionalização Municipal; 

5.12 As instituições que realizem procedimentos cuja execução dependa da habilitação 

do Ministério da Saúde somente poderá executá-los se obtiver; 

5.13. As MICROEMPRESAS e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, por ocasião da 

participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para 

efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição, juntamente com a declaração de ser optante de MICROEMPRESA e 
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EMPRESA DE PEQUENO PORTE. Este documento deverá ser inserido no 

envelope de habilitação sob pena de não ser concedido os benefícios da Lei 

Complementar n. 123/2006. 

5.14. As empresas que forem beneficiárias da Lei Complementar n. 123/2006 e 

estiverem com a documentação fiscal vencida, deverão requerer juntamente com a 

declaração, a entrega da documentação regular caso seja credenciada no certame. 

 5.15. Não poderá participar desta licitação a empresa que: 

5.15.1. Esteja sob falência, concurso de credores, dissoluções, liquidações. 

5.15.2.  Empresa declarada inidônea perante a Administração Pública, nos 

âmbitos Federal, Estadual e Municipal; 

5.15.3. Empresa declarada suspensa de licitar e contratar, ainda que 

temporariamente, no âmbito Municipal. 

5.15.4. Empresa a qual seus Diretores, Responsáveis Técnicos ou Sócios figurem 

como funcionário, servidor ou ocupante de cargo comissionado na Prefeitura 

Municipal de Várzea Grande. 

 

6. DA IMPUGNAÇÃO  

6.1. Qualquer interessado poderá impugnar o presente Edital de Chamamento, 

estabelecendo-se o prazo improrrogável até 02 (dois) dias antes da sessão de 

recebimento dos envelopes. 

 

7. DA INSCRIÇÃO.  

7.1 Os interessados em se inscrever no processo de credenciamento deverão 

comparecer à sessão designada.  

7.1.1 Os envelopes de HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇO deverão ser 

entregues do dia 14 de agosto de 2015 a 28 de agosto de 2015 – Horário: 

das 12h às 17h30min. 

7.1.2 A SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES será realizada no dia 28 de 

agosto de 2015 às 09h00. 

7.1.3. Na hipótese da data estabelecida não haver expediente, em virtude de 

ponto facultativo ou feriado, prorroga-se automaticamente a abertura da sessão 

de recebimento de envelope e de habilitação para o próximo dia útil subseqüente. 

 

8. APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

8.1. Os interessados no presente credenciamento deverão protocolar no período, local e 

horário indicado no edital de credenciamento, 02 (dois) envelopes identificados, 
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lacrados e fechados, sendo diferenciados onde um conterá a documentação pertinente à 

sua Habilitação e outro envelope conterá a Proposta de Preços e condições que 

pretende prestar os serviços, endereçando-o com o nome e sede da 

entidade/prestadora, e a descrição do objeto do presente edital. 

8.2. Não serão recebidos envelopes após o prazo, dia e horário estabelecidos, bem 

como não serão aceitos aqueles enviados pelo correio. 

8.3. O interessado poderá se fazer representar na sessão de abertura, diretamente, por 

diretor ou um de seus sócios, ou indiretamente, por meio de procuração ou carta de 

credenciamento especifica. 

8.4. Em se tratando de representante legal da empresa, sócio ou diretor, deverá ser 

apresentada cópia do contrato, com a última alteração, ou do estatuto social e, quando 

for o caso, ata da eleição da Diretoria, em cópia autenticada, indicando a sua 

qualificação e seus poderes. 

8.5. Em se tratando de instrumento particular de procuração, este deverá ser 

apresentado no original ou em cópia autenticada, conferindo amplos poderes, inclusive 

para receber intimações, assinar contratos e desistir de recursos, firmado por 

representante legal da empresa, com firma reconhecida em Cartório de Notas. 

8.6. Em se tratando de carta de credenciamento, a mesma deverá ser apresentada no 

original, com firma reconhecida ou firmada por duas testemunhas devidamente 

qualificadas, com indicação do nome, RG, CPF e endereço. 

8.7. Os contratos sociais, estatutos sociais, atas de eleição, procurações e as cartas de 

credenciamento, acompanhados respectivamente de Cédula de Identidade de Registro 

Geral do Diretor ou Sócio da empresa, dos procuradores ou do representante 

credenciado, serão apresentados á Comissão, que os examinará no início da sessão, 

antes da abertura dos envelopes. 

8.8. Cada interessado somente poderá constituir um único representante para se 

manifestar durante os trabalhos. 

8.9. A não apresentação do credenciamento apenas impedirá o interessado de se 

manifestar durante os trabalhos, não lhe sendo permitidas refutações orais. 

8.10. Os documentos de credenciamento serão retidos e juntados ao processo de 

credenciamento. 

 

9. HABILITAÇÃO  

9.1 Na data e horário previstos para a apresentação do envelope, os interessados 

deverão apresentar a documentação pertinente á sua Habilitação, compreendendo: 

9.2 Da regularidade Jurídica: 
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  a) registro comercial em caso de empresa individual; 

  b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por 

ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

  c) inscrição de ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 

documentos de eleição de seus administradores; 

  d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 

em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

 

9.3 Da regularidade Fiscal: 

a) Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

b) Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativa 

ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual; 

c) Certidão de regularidade de débito com as Fazendas:  

C.1 Federal: Certidão Conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da 

União;  

C.2 Estadual: Certidão Negativa de Débito Fiscal Estadual (CND) 

específica para participar de licitações, (ressalvam-se os casos de 

unificação de certidão por força de legislação Estadual, quando será aceita a 

certidão unificada). 

C.3 Municipal: Certidão Negativa de Débito Municipal, expedida pela 

Prefeitura do respectivo domicílio tributário, (ressalvam-se os casos de 

unificação de certidão por força de legislação Estadual, quando será aceita a 

certidão unificada). 

d) Certidão do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS); 

e) Certidão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) em cumprimento a Lei n. 

12.440/2011 art. 29, inciso V; 

g) Certidão Negativa de Divida Ativa de competência da Procuradoria Geral do 

Estado do respectivo domicílio tributário, (ressalvam-se os casos de unificação de 

certidão por força de legislação Estadual, quando será aceita a certidão unificada).  

h) Certidão Negativa de Divida Ativa de competência da Procuradoria Geral do 

Município do respectivo domicílio tributário, (ressalvam-se os casos de unificação 
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de certidão por força de legislação Municipal, quando será aceita a certidão 

unificada). 

NOTA: As datas de validades aceitas nas certidões serão as datas consignadas nos 

documentos, ou na omissão de validade, considera-se 90 (noventa) dias da data de 

emissão. 

9.4 Relativos à Qualificação Econômico-Financeira 

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 

social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa 

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

balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há mais de 3 

(três) meses da data de apresentação da proposta. 

Observações: Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial 

e demonstrações contábeis assim apresentados: 

I.  Sociedades regidas pela Lei n. 6.404/76 (sociedade anônima): 

a. -publicados em Diário Oficial; ou 

b. -publicados em jornal de grande circulação; ou 

c. -por fotocópia registrada ou autenticada na Junta 

Comercial da sede ou domicílio da licitante. 

II. Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): 

a. acompanhados por fotocópia dos Termos de Abertura e de 

Encerramento do Livro Diário, devidamente autenticado na 

Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em 

outro órgão equivalente. 

III. Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar 123/2006 

a. Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte: 

b. acompanhados por fotocópia dos Termos de Abertura e de 

Encerramento do Livro Diário, devidamente autenticado na 

Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em 

outro órgão equivalente. 

IV. Sociedade criada no exercício em curso: 



 
 
 
 
 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

Av. Castelo Branco, Paço Municipal, n. 2.500 – CEP: 78.125-700 – Fone: 3688-8000 
Várzea Grande – Estado de Mato Grosso. 

9 

a. fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado 

ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio dos 

licitantes nos casos de sociedades anônimas; 

V. O balanço patrimonial, as demonstrações e o balanço de abertura deverão 

estar assinados pelos administradores das empresas constante do ato 

constitutivo, estatuto ou contrato social e por Contador legalmente 

habilitado; 

b) Todas as formas societárias deverão apresentar Certidão negativa de 

falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, 

cuja data de emissão não poderá ser superior a 90 (noventa) dias anteriores á 

data da licitação. 

9.5 Documentações Específicas e Complementares 

a) Alvará Sanitário ou Licença de Funcionamento expedido pela Vigilância 

Sanitária da sede do interessado; 

b) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade compatível com o 

objeto do presente credenciamento, por meio de atestados de capacidade técnica 

fornecida por pessoa jurídica de direito público ou privada); 

c) Relação da equipe médica e técnica com descrição da capacidade profissional, 

comprovação de inscrição no Conselho competente e carga horária; 

d) Declaração de sócios e diretores de que não ocupam cargo ou função de 

chefia, assessoramento ou função de confiança no Sistema Único de Saúde a nível 

Municipal, estadual ou Federal, nos termos do parágrafo 4° do artigo 6 da Lei 

8080/90; 

e) Indicação da capacidade física instalada, recursos humanos disponíveis para a 

produção dos serviços; 

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

g) Descrição detalhada dos equipamentos existentes na entidade / prestadora e 

disponíveis para os serviços; 

h) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 

Saúde (CNES); 

i) Declaração expressa e sob penas da Lei, conforme modelo constante do 

ANEXO III, parte integrante deste Edital, de que: 

i.1) não está impedida de celebrar ajustes com a Administração Pública, 

direta ou indireta; 
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i.2) não foi declarada inidônea pelo Poder Público de qualquer esfera; 

i.3) não existe fato impeditivo á sua habilitação; 

i.4) não possui no seu quadro de funcionários, menores de 18 (dezoito) 

anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 

(dezesseis) anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição 

de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos; 

j)  Declaração de que possui todas as condições necessárias para 

desenvolver as atividades contratadas, bem como de que disporá de instalação 

adequada, localizada no município de Várzea Grande/MT e/ou zona contigua em 

até 45 dias da assinatura do contrato.  

k) Plano de trabalho de entidade/estabelecimento, que servirá de base á 

elaboração do Plano Operativo, em conformidade com o disposto no artigo 2°, 

parágrafo 2° e artigo 7° da Portaria MS n° 1034/2010. 

9.6 Não serão aceitos protocolos e nem documentos com prazo de validade vencido. No 

caso de certidões, quando não consignarem prazo de validade, serão válidas as 

expedidas com data até 90 (noventa) dias anteriores à data limite para licitação. 

9.7 Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de 

cópia autenticada por tabelião de notas ou por um dos membros da Comissão de 

Licitação, ou publicação em órgão de imprensa oficial, ou ainda, emitida via Internet. 

10. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 

10.1. No dia e horário estabelecidos, na presença dos interessados, serão abertos os 

envelopes de HABILITAÇÃO pela Comissão especialmente designada, os quais serão 

rubricados por todos os presentes. 

10.2. Após rubrica, todos os interessados poderão analisar os documentos 

apresentados, apontando eventuais inconsistências que serão consignadas em ata. 

10.3. Após o apontamento das eventuais inconsistências será proferido julgamento pela 

Comissão acerca da habilitação. Caso a Comissão considere necessário maior tempo 

para análise dos documentos, a sessão poderá ser suspensa e reaberta posteriormente 

com intimação dos participantes. 

10.4. Será considerado inabilitado o licitante que não apresentar a documentação 

pertinente à sua participação ou que apresentar os documentos em desconformidade 

com a legislação (Lei 8.666/93). 

10.5. Após o exame dos documentos, o Presidente da Comissão designada cientificará 

os interessados sobre o resultado de habilitação, pessoalmente, caso o resultado seja 
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proferido em sessão, ou através de publicação no diário Oficial do Município e em jornal 

de grande circulação do Município. 

10.6. Transcorridos os prazos de recurso ou decididos os recursos eventualmente 

interpostos, serão retomados os trabalhos da Comissão Permanente de Licitações, com 

a convocação dos PRESTADORES habilitados para próxima fase. 

 

11. DA PROPOSTA  

11.1. Em data a ser marcada pela Comissão Permanente de Licitação e intimados todos 

os participantes, será aberto o envelope contendo a proposta, a qual deverá obedecer, 

na forma e no conteúdo, as exigências deste Edital, especialmente o que segue: 

11.1.1. Nome e endereço do proponente, CNPJ, Inscrição Estadual e municipal, 

Telefone, Fax e e-mail, se houver, 

11.1.2. Número da conta corrente, Banco e Agência; 

11.1.3. Especificação clara e detalhada dos serviços ofertados, conforme planilha de 

programação de Compra de Serviços de Saúde, por procedimento do SUS, conforme 

Tabela Unificada de Procedimentos (SIGTAP) do Ministério da Saúde. 

11.1.4. Declaração de que atenderá todos os Pré Requisitos Técnicos Mínimos quando 

da instalação no município, sob pena de rescisão do contrato e aplicação das 

penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93.  

11.2. As propostas que não estiverem em consonância com as exigências deste Edital, 

serão desconsideradas; 

11.3. Os preços ofertados não poderão exceder os constantes da Tabela Unificada de 

Procedimentos do Sistema Único de Saúde (SIGTAP) do Ministério da Saúde. 

11.4. Declaração de que aceita as diretrizes e normas previstas na Constituição Federal 

na Lei 8.080/90 e 8.142/90. 

11.5. A propostas deverão estar dentro das determinações constantes nos artigo 8º e 

9º da Portaria n. 1034/2010 do Ministério da Saúde anexa a este Edital. 

 

12. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO E DOS RECURSOS: 

12.1. Analisada a documentação para verificar o cumprimento das exigências do Edital, 

para efeito de habilitação, a Prefeitura Municipal de Várzea Grande divulgará os 

resultados, por meio de publicação na impressa oficial. 

12.2. Os interessados poderão recorrer do resultado publicado, apresentando suas 

razões devidamente fundamentadas e por escrito, no prazo de até 03 (Três) dias úteis, 

contados do primeiro dia útil subsequente à data da divulgação, ficando, nesse período, 

autorizado que tenha vistas ao seu processo. 
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12.3. O recurso limitar-se-á a questões de habilitação e serão considerados os 

documentos anexados em fase de recurso. 

12.4. O recurso deverá ser protocolizado junto ao Protocolo Geral, sendo dirigido à 

Comissão Permanente de Licitações. 

12.5. Serão conhecidos somente os pedidos de revisão tempestivos, motivados e não 

protelatórios. 

12.6. Decidido em todas as instâncias administrativas sobre os recursos interpostos, o 

resultado final do processo de credenciamento será divulgado por meio da imprensa 

oficial. 

 

13. DA HOMOLOGAÇÃO  

13.1 - A homologação da Chamada Pública poderá ocorrer no prazo mínimo de 03 

(três) dias, contados da data da publicação da classificação final das entidades 

habilitadas.  

13.2 - A CPL encaminhará a relação das entidades devidamente habilitadas, para 

publicação em jornal de circulação regional, no site e no Mural Público da Prefeitura 

Municipal.  

13.3 - A Secretaria Municipal de Saúde poderá celebrar contrato/convênio de prestação 

de serviços, com as entidades consideradas habilitadas, mediante inexigibilidade de 

licitação (artigo 25, “caput”, da Lei nº 8.666/93), dando preferência às entidades 

filantrópicas sem fins lucrativos.  

  

14. DOS CRITÉRIOS PARA CONTRATAÇÃO 

14.1. A Comissão de Licitação considerará apta a contratação o (a) prestador (a) que 

cumprir todos os requisitos de habilitação e apresente a proposta nos termos do edital.  

14.1.1. Em havendo mais de um (a) prestador (a) apto, o contratado será 

escolhido segundo a classificação abaixo: 

14.1.1.1. Entidade filantrópica ou sem fins lucrativos, em cumprimento da 

prioridade prescrita no §1° do artigo 199 da Constituição Federal e artigo 25 

da lei 8.080/90; 

14.1.1.2. Demais pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

14.2. Em havendo mais de uma entidade filantrópica ou sem fins lucrativos será 

efetuado sorteio em data a ser marcada pela Comissão com intimação de todos os 

interessados através de publicação no diário Oficial do Município e em jornal de grande 

circulação do Município. 
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14.3. Em não havendo entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos, mas ocorrendo 

mais de uma pessoa jurídica apta, será dada preferência a contratação na forma do 

artigo 3º, §2º da lei n. 8666/93 e por fim, será efetuado o sorteio nos mesmos termos 

do item anterior.  

14.4. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação cientificará os interessados 

sobre o resultado de classificação do credenciamento, através de publicação no Diário 

Oficial do Município e em jornal de grande circulação do Município. 

14.5. Transcorridos os prazos de recurso, ou decididos os recursos eventualmente 

interpostos, serão retomados os trabalhos da Comissão, com a convocação do 

Prestador(a) credenciado(a), com vistas à assinatura do instrumento próprio. 

 

15. DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 

15.1. Estando a empresa apta à contratação, o processo será encaminhado a 

Procuradoria Geral do Município que verificará a regularidade do procedimento, visando 

a realização do processo de inexigibilidade de licitação, tomando-se por base o “caput” 

do artigo 25 da Lei de Licitações, tendo em vista o fato de que a competição resta 

faticamente impossibilitada, já que é do interesse da coletividade local que o maior 

número possível de empresas prestem os serviços especializados em questão, no 

intuito de ampliar o acesso da população envolvida. 

 

16. ASSINATURA DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO: 

16.1. A Pessoa Jurídica a ser contratada será notificada via fac-símile, e-mail ou por 

correspondência privada para, em até 05(cinco) dias corridos, contados da data do 

recebimento da notificação, assinar o respectivo instrumento, sob pena de decair do 

direito de celebrar o ajuste com a Administração Pública. 

16.1.1 As Entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos, em cumprimento da 

prioridade prescrita no §1° do artigo 199 da Constituição Federal e artigo 25 da lei 

8.080/90; 

16.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 

quando solicitado pela parte durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo 

justificado, aceito pela Secretária Municipal de Saúde.  

 

17. DO PAGAMENTO; 

17.1. O CONTRATANTE pagará, mensalmente, ao (á) CONTRATADO (A), pelos serviços 

efetivamente prestados, com base nos valores unitários de cada procedimento, 
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conforme Tabela Unificada de Procedimentos do SUS (SIGTAP) e suas 

respectivas normas em vigor, editadas pelo Ministério da Saúde. 

17.1.1 O valor máximo mensal estimado do presente CONTRATO é de até R$ 

515.669,46 (quinhentos e quinze mil, seiscentos e sessenta e nove reais e 

quarenta e seis centavos), pagos sob demanda, tomando-se por base o 

quantitativo de procedimentos programados nos termos da Planilha de Compra de 

Serviços de Saúde, e integrante deste. 

17.2 O pagamento deverá ser efetuado por procedimento, sendo limitado ao valor 

global anual constante do Termo de Referência. 

17.2.1 Entregar o relatório de atendimento, de acordo com as normas do 

Ministério da Saúde, até o 10º (décimo) dia útil de cada mês subsequente à 

prestação dos serviços na Superintendência de Controle, Avaliação e Regulação; 

17.2.2 Para o efetivo pagamento, o credenciado, empresa deverá apresentar 

mensalmente à Secretaria Municipal de Saúde, até o 10º (décimo) dia útil do mês 

subsequente à prestação dos serviços, através da segunda via da AIH 

(Autorização de Internação Hospitalar), assinada, carimbada pelo médico 

solicitante, médico regulador e médico supervisor, da Central de Regulação 

Municipal, mais o espelho da AIH juntamente com o arquivo de exportação 

(faturamento) 

17.3 O Fundo Municipal de Saúde pagará, mensalmente, aos prestadores, pelos 

serviços efetivamente prestados, estes deverão ser aprovados e se houver alguma 

divergência poderão sofrer glosas no teto máximo da unidade e nos valores unitários de 

cada procedimento, conforme tabelas do Sistema Único de Saúde; 

17.3.1 Resguardando o preço das tabelas nacionais de remuneração dos 

procedimentos do SAI/SUS, o município poderá à sua conveniência e 

disponibilidade orçamentária e financeira criar incentivos de valorização que 

alterem os valores dos procedimentos pagos; 

17.3.2 o pagamento de incentivos de que trata 16.3.1 somente poderá atingir os 

prestadores que tenham firmado Contrato de Prestação de Serviços, não 

abrangendo em hipótese alguma os prestadores que mantenham simples Termos 

de Ajuste Emergencial; 

17.4 os recursos de custeio das atividades ambulatoriais e hospitalares consignados no 

Fundo de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde são provenientes de transferências 

federais mensais, conforme valores fixados pela comissão intergestora Tripartite, no 

valor e rubrica fixados no Diário Oficial da União – D.O.U; 
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17.5 os valores estipulados nas tabelas do SIA/SUS serão revistos na mesma 

proporção, índices e épocas dos reajustes concedidos pelo Ministério da Saúde; 

17.6 a revisão da tabela do SAI/SUS independerá de Termo Aditivo, sendo necessário 

anotar no processo a origem e autorização da revisão dos valores, com a data da 

publicação do D.O.U. 

 

18. PRAZO PARA INICIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; 

18.1. Imediatamente após a assinatura do contrato e publicação do extrato na 

imprensa oficial e conseqüentemente a emissão da ordem. 

 

19. DAS SANÇÕES 

19.1. A Pessoa Jurídica a ser contratada, deverá observar as cláusula(s) ou 

obrigação(ões) constantes do Contrato a ser firmado, ou de dever originado de norma 

legal ou regulamentar pertinente ensejará ao MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE, 

garantida a prévia defesa, aplicar, em cada caso, as sanções previstas nos artigos 86, 

87 e 88 da Lei Federal n° 8666/93 e suas alterações.  

19.2. A imposição das penalidades previstas neste item ocorrerá depois de efetiva 

auditagem assistencial ou inspeção, e dela será notificado Pessoa Jurídica a ser 

contratada. 

19.3. Na aplicação das penalidades previstas em lei Pessoa Jurídica a ser contratada 

poderá interpor recurso administrativo, dirigido a autoridade competente, garantindo ao 

mesmo o direito de defesa em processo regular. 

19.4. Os procedimentos não realizados, os realizados sem autorização, ou impróprios á 

Prefeitura Municipal de Várzea Grande, serão identificados e glosados, após 

levantamento da supervisão laboratorial. 

19.5. O descredenciamento poderá ser realizado a qualquer tempo que houver 

descumprimento e irregularidades na execução dos serviços fixadas nas normas do SUS 

e sempre que a Pessoa Jurídica a ser contratada não atender as exigências deste Edital, 

seus anexos e contrato. 

19.6. As sanções a serem fixadas serão: 

a) multa  

b) advertência  

c) suspensão 

d) declaração de inidoneidade 

 

20. DA RESCISÃO 
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20.1. Constituem motivos para rescisão ou denúncia do Contrato a ser firmado, o não 

cumprimento de quaisquer de suas cláusulas e condições, bem como os motivos 

previstos na Lei Federal 8.666/93. 

20.2. Em caso de rescisão ou denúncia, se a interrupção das atividades em andamento 

puder causar prejuízo à população, a critério da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

VARZEA GRANDE, será observado o prazo de até 90 (noventa) dias para ocorrer a 

rescisão. 

20.2.1. Se neste prazo a Pessoa Jurídica a ser contratada negligenciar na 

prestação dos serviços que vierem a ser contratados, a multa eventualmente 

imposta poderá ser duplicada. 

20.3. A rescisão do Contrato será determinada pelo MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE e 

exarada no processo administrativo competente, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa, tudo com vista ao disposto na Lei 8.666/93, em especial ao seu artigo 78 e 79. 

20.4. Da decisão da Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande de rescindir o 

Contrato caberá á Pessoa Jurídica a ser contratada pedido de recurso, no prazo de 5 

(cinco) dias, a contar da intimação do ato. 

20.5. Sobre o pedido de reconsideração, formulado nos termos do subitem anterior, a 

Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande deverá se manifestar no prazo de 5 

(cinco) dias úteis e terá efeito suspensivo, salvo se houver interrupção dos serviços 

essenciais o que ensejará direito da Administração buscar alternativas para assegurar a 

plena prestação  dos serviços. 

 

21. DAS OBRIGAÇÕES 

21.1. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

21.1.1 É expressamente proibida a cobrança de qualquer quantia, sobre qualquer 

título, dos serviços prestados ao paciente, no limite de cobertura deste termo 

referência; 

21.1.2 A Contratada será responsabilizada pela cobrança indevida, feita ao 

paciente ou seu representante, por profissional, empregado, preposto ou outrem 

que utilize as instalações da empresa de forma eventual ou permanente; 

21.1.3 Comprovada a cobrança citada no item anterior, a Contratada deverá 

ressarcir ao paciente, o valor indevidamente cobrado, no prazo improrrogável de 

24 (vinte e quatro) horas a contar da data da comunicação, por escrito e se 

sujeitará a penalidade de advertência, a ser aplicada de forma escrita; 

21.1.4 Na hipótese de reincidência da cobrança, a Contratada se sujeitará a 

multa de duas vezes o valor cobrado; 
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21.1.5 Os valores serão cobrados em dobro em cada ocorrência, comprovada a 

reincidência; 

21.1.6 As penalidades mencionadas no item anterior somente serão aplicadas 

após regular processo administrativo, quando será assegurado a Contratada o 

direito de defesa; 

21.1.7 Sem prejuízo de acompanhamento, da fiscalização, da normatividade, 

exercida pelo Contratante, sobre a execução do objeto deste ajuste, as partes 

reconhecem a prerrogativa de controle e avaliação dos serviços prestados pelo 

Conselho Municipal de Saúde e autoridade normativa e fiscalizadora e genérica da 

Direção Nacional do SUS, decorrente da Lei Orgânica da saúde e demais legislação 

pertinentes e vigentes. 

21.1.8 E de responsabilidade exclusiva da contratada e integral da contratada a 

utilização de pessoal e fornecimento de insumos, incluído a coleta, necessários à 

execução do objeto avençado, incluindo os cargos trabalhistas, previdenciários, 

sociais e comerciais, resultantes dos vínculos empregatícios, cujos ônus e 

obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferido para o município. 

21.1.9  A contratada responsabiliza – se, única e exclusivamente, quanto a 

logística da retirada dos materiais coletas nas unidades de saúde municipais e 

entrega dos resultados. 

21.1.10 A contratada ainda se obriga a: 

a. Não utilizar que terceiros utiliza o paciente para afins de experimentação; 

b. Atender os pacientes com dignidade e respeito de modo universal e 

igualitário; 

c. Afixar aviso em local visível, de sua condição de entidade integrante do SUS e 

da gratuidade dos serviços prestados nesta condição; 

d. Justificar ao paciente ou seu representante, por escrito, as razões técnicas 

alegadas quando da decisão de não realização de qualquer ato profissional 

previsto no ajuste; 

e. Notificar o Município de Várzea Grande de eventual alteração de sua razão 

social ou de seu controle acionário e de mudança de sua diretoria, contrato ou 

estatuto, enviando ao mesmo, no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da 

data do registro da alteração, cópia autenticada da Certidão da Junta Comercial 

ou do cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas; 

f. Notificar o MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE de eventual alteração de sua 

razão social ou de seu controle acionário e de mudança de sua diretoria, contrato 

ou estatuto, enviando ao mesmo, no prazo de 30(trinta) dias contados a partir 
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da data do registro da alteração, cópia autenticada da Certidão da Junta 

Comercial ou do cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas; 

g. Comunicar eventual mudança de endereço com a antecedência mínima de 

30 (trinta) dias, ao MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE, que analisará a 

conveniência de manter os serviços prestados em outro endereço, podendo, 

ainda, rever as condições do Contrato, e até mesmo rescindi-lo, se entender 

conveniente; 

h. Manter, durante a execução do ajuste, todas as condições de habilitação 

exigidas no procedimento de credenciamento; 

i. Arcar com os encargos previdenciários durante a execução do ajuste; 

j. Realizar todos os serviços previstos neste ajuste e disponíveis em suas 

unidades, não podendo optar pela realização de alguns em detrimento de outros; 

k. Manter registro atualizado no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 

Saúde (CNES); 

l. Submeter-se a avaliações sistemáticas, de acordo com o Programa Nacional 

de Serviços as Saúde (PNASS); 

m. Submeter-se à regulação instituída pelo gestor; 

n. Apresentar, sempre que solicitado, relatórios de atividades que demonstrem, 

quantitativa e qualitativamente, o atendimento do objeto; 

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

p. Submeter-se ao Controle Nacional de Auditoria (SNA), no âmbito do SUS, 

apresentando toda a documentação necessária, desde que solicitado; 

q. Garantir o acesso dos Conselhos de Saúde aos serviços contratados, no 

exercício do seu poder de fiscalização; 

r. Aceitar nas mesmas condições as exclusões ou ampliações da unidades de 

saúde Municipal para redistribuição dos quantitativos fixados no quadro de 

demanda de exames constante do contrato; 

s. O horário para execução de serviços laboratoriais de Urgência e Emergência 

será de segunda a segunda-feira, 24 horas por dia; 

t. Responsabilizar-se anualmente pelo treinamento dos técnicos de laboratório 

e ou técnicos de Enfermagem, e por capacitações em Erros Pré analítico em 

coleta de material biológico, biossegurança em coleta laboratorial; 

u. Responsabilizar-se-á pelo destino do lixo infectante gerado nas instalações 

sob sua responsabilidade; 
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v. Implantar o Controle de Qualidade na unidade prestadora dos serviços, 

através de empresa certificada pelo ONA, ABNT/ INMETRO / NBR ou outras 

especificações; 

w. Apresentar POPS (Procedimento Operacionais Padrões) pertinentes ao setor. 

21.2  Dos Exames de interesse à saúde pública: 

a. Para todos os exames de interesse à saúde publica, deverá ser reservada 

uma alíquota da amostra para processamento por laboratório oficial de 

referência; 

b. Caberá à contratada a manutenção e encaminhamento dessa alíquota ao 

laboratório oficial de referencia, em condições de conservação que assegurem a 

viabilidade da amostra para o processamento a que se destina. 

c. Todos os resultados de exames laboratoriais referentes as doenças de 

notificação compulsória, deverão ser notificados à vigilância em saúde da 

Secretaria Municipal de Saúde. 

d. A notificação a que se refere o presente artigo deverá ser encaminhada em 

planilha, observando o calendário epidemiológico e tendo como prazo limite para 

encaminhamento a terça-feira subseqüente à semana notificada; 

e. As doenças de notificação imediata deverão ser notificadas por e-mail ou 

telefone no ato do diagnóstico positivo e inseridas na planilha de notificação da 

semana epidemiológica correspondente;  

f. A planilha de notificação deverá ser encaminhada mesmo em caso de 

nenhum resultado positivo na semana a que se refere e nesse caso deverão nela 

constar as notificações negativas. 

 

21.3 O (A) CONTRATADO (A) é responsável pela indenização de danos causados ao 

paciente, aos órgãos do SUS e a terceiros a ele vinculados, decorrentes de ação ou 

omissão voluntária, ou de negligência, imperícia ou imprudência praticadas por seus 

empregados, profissionais ou prepostos, ficando-lhe assegurado o direito de regresso. 

21.4 A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste contrato e pelo 

credenciamento será feito pelos órgãos competentes do SUS e pela Municipalidade não 

exclui nem reduz a responsabilidade do (a) CONTRATADO (A), nos termos da legislação 

aplicável. 

21.5 As CREDENCIADAS deverá assumir a responsabilidade por qualquer prejuízo 

causado em razão do serviço prestado ou decorrente de conduta culposa de seus 

colaboradores. 
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21.6. Das Obrigações da Contratante:  

21.6.1 Efetuar o pagamento à contratada de acordo com o prazo estabelecido, 

salvo a ocorrência de fatos previstos neste Contrato; 

21.6.2 Fornecer à contratada todas as informações necessárias à perfeita 

execução do objeto contratual; 

21.6.3 Promover, através do seu representante, o acompanhamento e a 

fiscalização dos serviços, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando 

em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à contratada as 

ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por 

parte daquela; 

21.2.4 Expedir formalmente, por escrito, as advertências, penalidades e multas 

dirigidas à contratada; 

21.2.5 Convocar a segunda colocada, quando a empresa não iniciar a obra após 

30 (trinta) dias da emissão da Ordem de Início de Serviço; 

 21.2.6 Recusar qualquer serviço cuja qualidade não se revista do padrão 

desejado, bem como qualquer material, produto ou equipamento que não atenda 

satisfatoriamente aos fins a que se destinam. Nesse caso, a contratada deverá 

retirar o material do local de realização da obra, no prazo de 24h00 (vinte e 

quatro horas);  

21.2.7 Prestar as informações necessárias, com clareza, ao (à) CONTRATADO 

(A), para execução dos serviços; 

21.2.8 Periodicamente vistoriar as instalações da entidade prestadora de 

serviços, para verificar se persistem as mesmas condições técnicas básicas 

comprovadas na ocasião da assinatura do Contrato; 

21.2.9 Fazer o encaminhamento dos usuários do SUS ao estabelecimento do (a) 

CONTRATADO (A), através da rede municipal de saúde. 

 

22. DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

22.1. O contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos 

termos da lei. 

 

23. DA FISCALIZAÇÃO 

23.1. Caberá a Secretaria Municipal de Saúde, por intermédio dos servidores 

Wellyngton Alessandro Dolce, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG n°. 

924717-3 SSP/MT e inscrito no CPF sob o nº. 603.794.131-91 e Madian Amália de 
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Amorim Campos, portadora da RG 1247344 SSP/MT e inscrito no CPF/MF sob n. 

009.489.201-65 a fiscalização do presente contrato.  

23.2 As coordenações de Regulação do Sistema – Saúde/Diretoria de regulação e de 

Controle e Avaliação do Acesso – Saúde/Diretoria de Controle e Avaliação, ambas 

responsáveis pela Regulação do Sistema de Saúde, em conjunto com a Diretoria de 

Vigilância Sanitária, todas da Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande/MT, para 

vistoriarem a execução e o recebimento dos serviços correspondentes ao ajuste, e a 

prestarem toda a assistência e a orientação que se fizerem necessárias. 

23.3 Caberá ainda ao fiscal do contrato, as seguintes obrigações: 

23.3.1 Orientar: estabelecer diretrizes, dar e receber informações sobre a 

execução do contrato; 

23.3.2  Fiscalizar: verificar o material utilizado e a forma de execução do objeto 

do contrato, confirmando o cumprimento das obrigações; 

23.3.3  Interditar: paralisar a execução do contrato por estar em desacordo com 

o pactuado; 

23.3.4  Intervir: assumir a execução do contrato; 

23.3.5  Informar: a Administração o cometimento de falhas e irregularidades 

detectadas pela Contratada que implique comprometimento da aquisição e/ou 

aplicação de penalidades previstas; e noticiar os casos de afastamento em virtude 

de férias, licenças ou outros motivos, para que o substituto (suplente) possa 

assumir a gestão do contrato, evitando prejuízos, interrupções e suspensão das 

atividades de fiscalização. 

23.3.6  Ter total conhecimento do contrato e suas cláusulas; 

23.3.7  Solicitar a seus superiores, em tempo hábil para adoção das medidas 

convenientes, decisões e providências que ultrapassarem a sua competência; 

23.3.8  Zelar pelo bom relacionamento com a contratada, mantendo um 

comportamento ético, probo e cortês; 

23.3.9  Conferir os dados das faturas antes de atestá-las, promovendo as 

correções devidas e arquivando cópia junto aos demais documentos pertinentes; 

23.3.10 Conferir os dados das faturas antes de atestá-las, promovendo as 

correções devidas e arquivando cópia junto aos demais documentos pertinentes; 

23.3.11 Anotar todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, 

informando ao Gestor do Contrato aquelas que dependam de providências, com 

vistas à regularização das faltas ou defeitos observados; 
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23.3.12 Anotar todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, 

informando ao Gestor do Contrato aquelas que dependam de providências, com 

vistas à regularização das faltas ou defeitos observados; 

23.3.13  Acompanhar e controlar, quando for o caso, as entregas e o estoque 

de materiais de reposição, destinados à execução do objeto contratado, 

principalmente quanto à sua quantidade e qualidade; 

23.3.14  Formalizar, sempre, os entendimentos com a Contratada ou seu 

Preposto, adotando todas as medidas que permitam compatibilizar as obrigações 

bilaterais; 

22.3.15 Avaliar constantemente a qualidade da execução contratual, propondo, 

sempre que cabíveis, medidas que visem reduzir gastos e racionalizar os serviços; 

22.3.16 Observar rigorosamente os princípios legais e éticos em todos os atos 

inerentes às suas atribuições, agindo com transparência no desempenho das suas 

atividades. 

Várzea Grande-MT, 12 de agosto de 2015. 

 

 

 

 

Cassius Clay Scofoni Faleiros de Azevedo 

Secretário de Saúde 
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ANEXO I  

TERMO DE REFERÊNCIA N. 38/2015 

PROCESSO GESPRO Nº 320572/2015 

1 - SECRETARIA: MUNICIPAL DE SAÚDE 

1.1 - SECRETÁRIO: CASSIUS CLAY S.F. DE AZEVEDO. 

2 - OBJETO ESPECÍFICO: 

2.1 - O presente Termo de Referência tem por objeto determinar as condições que 

disciplinarão o chamamento público para credenciamento de pessoa jurídica 

especializada na prestação de serviços de saúde laboratoriais, para atender as 

necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações técnicas 

constantes neste Termo de Referência e determinações da Portaria Ministerial n. 1034, 

de 05 de maio de 2010, mediante a celebração de CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS, com fundamento no artigo 25, “caput” da Lei n. 8.666/93. 

3 - JUSTIFICATIVA(S)  

A Prefeitura Municipal de Várzea Grande, em 22-05-2015, teve encerrada a 

vigência do contrato nº 041/2012, no seu segundo termo aditivo, referente a prestação 

de serviços de saúde laboratoriais, para atender as necessidades da Secretaria 

Municipal de Saúde.  

Paralelamente, disparou processo de contratação por dispensa emergencial, 

para assegurar a não paralisação dos serviços e a efetiva prestação de assistência a 

saúde dos usuários do atendimento fornecido pelo poder público municipal. 

É importante destacar que, atualmente, todas as Unidades de Saúde de Várzea 

Grande possuem uma demanda excessiva de pacientes oriundos do município e 

municípios adjacentes, de procedência emergencial, na sua maioria. 

Como um hospital de referência em alta complexidade, tem garantido um 

número alto de internações e realização de exames. É imprescindível a manutenção 

ininterrupta dos serviços especializados, para dar continuidade, sem interrupção aos 

exames de média e alta complexidade, prestados pelas unidades de saúde. 

Os exames laboratoriais contribuem para o diagnóstico, para o tratamento, 

monitorização ou prevenção de doenças e qualquer modificação do estado e equilíbrio 

fisiológico do paciente. 

A saúde, além, de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as 

pessoas representa uma conseqüência constitucional indissociável do direito à vida e 
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uma vida digna, deve ser exercita pelo Estado de forma responsável e continua, não 

havendo portando, qualquer justificativa para a interrupção dos serviços de saúde. 

A lei pressupõe uma situação fática de incontornável urgência, a demandar 

imediata intervenção do gestor, na estrita medida do necessário para atender a 

excepcionalidade verificada, no caso em comento, segundo a justificativa técnica 

encontram se esgotados. 

Assim, não há outra maneira de salvaguardar o atendimento do serviço pelo 

Município de Várzea Grande, a não ser pela contratação que se apresenta, privilegiando 

a vantajosidade e a competitividade. 

 

4 – OBJETIVO 

4.1 - Visa à abertura de chamamento público para credenciamento de pessoa jurídica 

especializada na prestação de serviços de saúde laboratoriais, para atender as 

necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações técnicas 

constantes neste Termo de Referência e determinações da Portaria Ministerial n. 1034, 

de 05 de maio de 2010, mediante a celebração de CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS, com fundamento no artigo 25, “caput” da Lei n. 8.666/93. 

5 – DESCRIÇÃO DOS ITENS, QUANTIDADES DE REFERÊNCIA:  

Vide Anexo I. 

6 – DA HABILITAÇÃO DA EMPRESA: 

A empresa deverá apresentar a documentação pertinente á sua Habilitação, 

compreendendo: 

l) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 

em se tratando de sociedade comercial, e no caso de sociedade por ações a 

mesma deverá apresentar também documento de eleição dos seus 

administradores; 

m) Inscrição do ato constitutivo, acompanhada de prova de diretoria em exercício, 

no caso de sociedade civil. 

n) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

o) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se 

houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto contratual; 

p) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, estadual e municipal do 

domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

q) Prova de regularidade para com o FGTS, através do Certificado de Regularidade 

do FGTS (CRF) demonstrando situação regular quanto aos recolhimentos; 
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r) Prova de regularidade relativa ao Instituto Nacional de Seguridade Social – 

INSS, através de Certidão Negativa de Débito (CND), demonstrando situação 

regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei; 

s) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem á boa situação 

financeira da interessada, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há 

mais de 03 (três) meses da data da licitação. O Balanço Patrimonial deverá estar 

registrado; 

t) Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica, cuja data de emissão não poderá ser superior a 60 (sessenta) 

dias anteriores á data da licitação. 

u) Prova de registro ou inscrição do estabelecimento na entidade profissional 

competente; 

v) Alvará Sanitário ou Licença de Funcionamento expedido pela Vigilância Sanitária 

da sede do interessado; 

w) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade compatível com o 

objeto do presente credenciamento, por meio de atestados de capacidade 

técnica fornecida por pessoa jurídica de direito público ou privada); 

x) Relação da equipe médica e técnica com descrição da capacidade profissional, 

comprovação de inscrição no Conselho competente e carga horária; 

y) Declaração de sócios e diretores de que não ocupam cargo ou função de chefia, 

assessoramento ou função de confiança no Sistema Único de Saúde a nível 

Municipal, estadual ou Federal, nos termos do parágrafo 4° do artigo 6 da Lei 

8080/90; 

z) Indicação da capacidade física instalada, recursos humanos disponíveis para a 

produção dos serviços; 

aa) Indicação da média de atendimentos realizados nos últimos 06 (seis) 

meses; 

bb) Descrição detalhada dos equipamentos existentes na entidade / 

prestadora e disponíveis para os serviços; 

cc) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 

(CNES); 

dd) Declaração expressa e sob penas da Lei, conforme modelo constante do 

ANEXO III, parte integrante deste Edital, de que: 
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s.1) não está impedida de celebrar ajustes com a Administração Pública, 

direta ou indireta; 

s.2) não foi declarada inidônea pelo Poder Público de qualquer esfera; 

s.3) não existe fato impeditivo á sua habilitação; 

s.4) não possui no seu quadro de funcionários, menores de 18 (dezoito) 

anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 

(dezesseis) anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição 

de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos; 

ee) Declaração de que possui todas as condições necessárias para 

desenvolver as atividades contratadas, bem como de que disporá de instalação 

adequada, localizada no município de Várzea Grande/MT e/ou zona contigua em 

até 45 dias da assinatura do contrato.  

ff) Plano de trabalho de entidade/estabelecimento, que servirá de base á 

elaboração do Plano Operativo, em conformidade com o disposto no artigo 2°, 

parágrafo 2° e artigo 7° da Portaria MS n° 1034/2010. 

Não serão aceitos protocolos e nem documentos com prazo de validade vencido. No 

caso de certidões, quando não consignarem prazo de validade, serão válidas as 

expedidas com data não superior a 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data limite 

para licitação. 

Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 

autenticada por tabelião de notas ou por um dos membros da Comissão de Licitação, ou 

publicação em órgão de imprensa oficial, ou ainda, emitida via Internet. 

7 – DO ACESSO: 

– O acesso ao credenciamento é livre a todos os profissionais, pessoas e/ou 

estabelecimentos de saúde, desde que pessoas jurídicas prestadoras dos serviços 

constantes do objeto deste Edital, na forma do artigo 44 do CC, e se dará a qualquer 

momento, a partir da data de publicação do edital, desde que atendidos os requisitos 

definidos. 

– De acordo com §1º do artigo 199 da Constituição Federal e o artigo 25 da Lei n.º 

8080/90, terão preferência inicialmente para contratação as entidades filantrópicas e as 

sem fins lucrativos, e na ausência destas, as entidades com incentivo e por último as de 

iniciativa privada. 

– As interessadas em participar deverão executar todos os serviços objeto deste 

credenciamento, sob a sua única e exclusiva responsabilidade, os quais deverão estar 

integralmente disponíveis nas unidades de saúde, de acordo com as condições 

determinadas pela Secretaria Municipal de Saúde. 
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8 – DOS CRITÉRIOS PARA CONTRATAÇÃO 

A Comissão de Licitação considerará apta a contratação o (a) prestador (a) que cumprir 

todos os requisitos de habilitação e apresente a proposta nos termos do edital.  

Em havendo mais de um (a) prestador (a) apto, o contratado será escolhido  segundo a 

classificação abaixo: 

 Entidade filantrópica ou sem fins lucrativos, em cumprimento da prioridade 

prescrita no §1° do artigo 199 da Constituição Federal e artigo 25 da lei 

8.080/90; 

 Demais pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

Em havendo mais de uma entidade filantrópica ou sem fins lucrativos será efetuado 

sorteio em data a ser marcada pela Comissão com intimação de todos os interessados 

através de publicação no diário Oficial do Município e em jornal de grande circulação do 

Município. 

Em não havendo entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos, mas ocorrendo mais de 

uma pessoa jurídica apta, será efetuado o sorteio nos mesmos termos do item anterior.  

O Presidente da Comissão de Licitação cientificará os interessados sobre o resultado de 

classificação do credenciamento, através de publicação no Diário Oficial do Município e 

em jornal de grande circulação do Município. 

Transcorridos os prazos de recurso, ou decididos os recursos eventualmente 

interpostos, serão retomados os trabalhos da Comissão, com a convocação do 

Prestador(a) credenciado(a), com vistas à assinatura do instrumento próprio. 

9 - DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 

Estando a empresa apta a contratação, o processo será encaminhado a Procuradoria 

Geral do Município que verificará a regularidade do procedimento, visando a realização 

do processo de inexigibilidade de licitação, tomando-se por base o “caput” do artigo 25 

da Lei de Licitações, tendo em vista o fato de que a competição resta faticamente 

impossibilitada, já que é do interesse da coletividade local que o maior número possível 

de empresas prestem os serviços especializados em questão, no intuito de ampliar o 

acesso da população envolvida. 

10 – ASSINATURA DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO: 

A Pessoa Jurídica a ser contratada será notificada via fac-símile, e-mail ou por 

correspondência privada para, em até 05(cinco) dias corridos, contados da data do 

recebimento da notificação, assinar o respectivo instrumento, sob pena de decair do 

direito de celebrar o ajuste com a Administração Pública. 
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O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 

solicitado pela parte durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, 

aceito pela Secretária Municipal de Saúde.  

As coordenações de Regulação do Sistema – Saúde/Diretoria de regulação e de 

Controle e Avaliação do Acesso – Saúde/Diretoria de Controle e Avaliação, ambas 

responsáveis pela Regulação do Sistema de Saúde, em conjunto com a Diretoria de 

Vigilância Sanitária, todas da Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande/MT, para 

vistoriarem a execução e o recebimento dos serviços correspondentes ao ajuste, e a 

prestarem toda a assistência e a orientação que se fizerem necessárias. 

Será admitida ao longo da execução do ajuste, a celebração de termo aditivo entre as 

partes, sempre que juridicamente exigido ou cabível, com o objetivo de se proceder às 

adequações que se tenham por necessárias ao disposto nos itens deste Edital, em face 

de eventuais alterações na legislação federal que regulamenta a matéria, aquelas 

relativas à demanda de usuários do SUS, bem como em detrimento de Portarias 

publicadas pelo Ministério da Saúde que afetem diretamente o conteúdo do presente 

ajuste. 

11- DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 

- Os serviços contratados serão executados pela Contratada em instalação adequada, 

localizada no município de Várzea Grande/MT e ou zona contígua, em até 30 (trinta) 

dias, de acordo com o este termo de referência. 

- A eventual mudança de endereço do estabelecimento da Contratada deverá ser, 

imediatamente, comunicada ao Contratante que analisará a conveniência de manter os 

serviços contratados, podendo, ainda, rever as condições do contrato e até mesmo 

denunciá-lo, se entender conveniente. 

- A mudança do Diretor Clínico ou Técnico, também será comunicada ao Contratante. 

Em ambos os casos, deverá ser procedida uma alteração cadastral junto ao Cadastro 

Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). 

- As alterações cadastrais que afetem diretamente a execução dos procedimentos 

constantes da planilha de programação de compras de serviços de saúde, devem ser 

previamente comunicadas e autorizadas pelo Contratante. 

- Os exames deverão ser solicitados em requisição própria pelos médicos da rede 

municipal de saúde. 

- O(s) agendamento(s) do(s) exame(s) só poderá(ão) ser(em) realizado(s) mediante a 

apresentação da(s) requisição(ões) supracitada(s); devidamente autenticada(s), e com 

autorização e regulação de exames do Setor responsável da Secretaria Municipal de 

Saúde (SMS). 
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 - A contratada fica responsável, tecnicamente, tanto na realização dos exames quanto 

na elaboração dos respectivos laudos. 

- O(s) resultado(s) do(s) exame(s) deverá(ão) ser(em) retirado(s) pelo usuário do 

Sistema Municipal de Saúde, junto ao Laboratório e/ou clínica que prestou o serviço. 

Em casos especiais de dificuldade do usuário retirar a Prefeitura recolherá conforme sua 

rotina. 

11.1 - CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO 

A Contratada deverá realizar em sua própria unidade os exames de imagem 

encaminhados pela Central de Regulação e os exames de análises clínicas 

encaminhados pelas unidades listadas abaixo: 

 Pronto socorro municipal de Várzea Grande; 

 Centro de especialidades médicas – Postão; 

 Policlínica do bairro Cristo Rei; 

 Policlínica do bairro Jardim Gloria – Dr. Moacir de Lannes; 

 Policlínica do bairro Jardim Marajoara – Dra. Arminda Guimarães Sato; 

 Policlínica do bairro Parque do Lago – Dr. Lucilo Macedo de Freitas; 

 Unidade de Pronto Atendimento – UPA. 

- A Contratada deverá recolher as amostras coletadas nas unidades abaixo conforme 

periodicidade determinada pelo cronograma de cada unidade. 

- A Contratada deverá disponibilizar ao Município, em forma de comodato, um 

computador e uma impressora zebra para cada unidade abaixo, com o objetivo 

de cadastro dos exames e impressão das etiquetas, as quais deverão conter nome do 

paciente, tipo de exame e tipo de tubo relativo aquele exame. Os custos relativos aos 

insumos de impressão, bem como a manutenção do computador e da impressora 

correrão por conta da Contratada. 

- A Contratada tem 7 (sete) dias corridos para disponibilizar os computadores e 

impressoras em todas as unidades e, enquanto não forem implementadas, a Contratada 

responsabiliza-se pelo fornecimento de etiquetas de identificação das amostras. 

- A Contratada deverá ter capacidade de atendimento de, pelo menos, 100 (cem) 

pacientes para exames de imagem por dia. 

11.2 - PRAZOS E ENTREGA DOS RESULTADOS: 

- Os laudos de análises clínicas deverão ser entregues pela Contratada em cada unidade 

solicitante, impressos e com garantia de confidencialidade do seu conteúdo.  Os 

mesmos também serão disponibilizados via internet, através de login e senha pessoal 

do paciente. 
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- Os exames de análises clínicas de urgência e emergência deverão ter os resultados 

entregues impressos em até 2 (duas) horas. 

- Os exames de análises clínicas ambulatoriais, não urgentes ou emergenciais, deverão 

ter seus resultados entregues impressos em até 5 (cinco) dias. 

12 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 Os serviços serão executados diretamente por profissionais de estabelecimento 

da Contratada; 

 Para os efeitos desse ajuste, consideram-se profissionais do próprio 

estabelecimento da Contratada:  

a. O membro do seu próprio corpo clínico; 

b. O profissional que tenha vínculo de emprego com a Contratada; 

c. O profissional autônomo que, eventual ou permanentemente, presta 

serviços a contratada. 

20 Equipara-se ao profissional autônomo, definido na alínea “c” do item acima a 

empresa, sociedade ou conglomerado de profissionais que exerçam atividades na 

área da saúde; 

21 É expressamente proibida a cobrança de qualquer quantia, sobre qualquer título, 

dos serviços prestados ao paciente, no limite de cobertura deste termo 

referência; 

22 A Contratada será responsabilizada pela cobrança indevida, feita ao paciente ou 

seu representante, por profissional, empregado, preposto ou outrem que utilize as 

instalações da empresa de forma eventual ou permanente; 

23 Comprovada a cobrança citada no item anterior, a Contratada deverá ressarcir ao 

paciente, o valor indevidamente cobrado, no prazo improrrogável de 24 (vinte e 

quatro) horas a contar da data da comunicação, por escrito e se sujeitará a 

penalidade de advertência, a ser aplicada de forma escrita; 

24 Na hipótese de reincidência da cobrança, a Contratada se sujeitará a multa de 

duas vezes o valor cobrado; 

25 Os valores serão cobrados em dobro em cada ocorrência, comprovada a 

reincidência; 

26 As penalidades mencionadas no item anterior somente serão aplicadas após 

regular processo administrativo, quando será assegurado a Contratada o direito 

de defesa; 

27 Sem prejuízo de acompanhamento, da fiscalização, da normatividade, exercida 

pelo Contratante, sobre a execução do objeto deste ajuste, as partes reconhecem 

a prerrogativa de controle e avaliação dos serviços prestados pelo Conselho 
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Municipal de Saúde e autoridade normativa e fiscalizadora e genérica da Direção 

Nacional do SUS, decorrente da Lei Orgânica da saúde e demais legislação 

pertinentes e vigentes. 

28 E de responsabilidade exclusiva da contratada e integral da contratada a 

utilização de pessoal e fornecimento de insumos, incluído a coleta, necessários à 

execução do objeto avençado, incluindo os cargos trabalhistas, previdenciários, 

sociais e comerciais, resultantes dos vínculos empregatícios, cujos ônus e 

obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferido para o município. 

29  A contratada responsabiliza – se, única e exclusivamente, quanto a logística da 

retirada dos materiais coletas nas unidades de saúde municipais e entrega dos 

resultados. 

30 A contratada se  ainda obriga a : 

x. Não utilizar que terceiros utiliza o paciente para afins de experimentação; 

y. Atender os pacientes com dignidade e respeito de modo universal e 

igualitário; 

z. Afixar aviso em local visível, de sua condição de entidade integrante do SUS 

e da gratuidade dos serviços prestados nesta condição; 

aa. Justificar ao paciente ou seu representante, por escrito, as razões técnicas 

alegadas quando da decisão de não realização de qualquer ato profissional 

previsto no ajuste; 

bb. Notificar o Município de Várzea Grande de eventual alteração de sua razão 

social ou de seu controle acionário e de mudança de sua diretoria, contrato ou 

estatuto, enviando ao mesmo, no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da 

data do registro da alteração, cópia autenticada da Certidão da Junta Comercial 

ou do cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas; 

cc. Notificar o MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE de eventual alteração de sua 

razão social ou de seu controle acionário e de mudança de sua diretoria, contrato 

ou estatuto, enviando ao mesmo, no prazo de 30(trinta) dias contados a partir 

da data do registro da alteração, cópia autenticada da Certidão da Junta 

Comercial ou do cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas; 

dd. Comunicar eventual mudança de endereço com a antecedência mínima de 

30 (trinta) dias, ao MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE, que analisará a 

conveniência de manter os serviços prestados em outro endereço, podendo, 

ainda, rever as condições do Contrato, e até mesmo rescindi-lo, se entender 

conveniente; 
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ee. Manter, durante a execução do ajuste, todas as condições de habilitação 

exigidas no procedimento de credenciamento; 

ff. Arcar com os encargos previdenciários durante a execução do ajuste; 

gg. Realizar todos os serviços previstos neste ajuste e disponíveis em suas 

unidades, não podendo optar pela realização de alguns em detrimento de outros; 

hh. Manter registro atualizado no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 

Saúde (CNES); 

ii. Submeter-se a avaliações sistemáticas, de acordo com o Programa Nacional 

de Serviços as Saúde (PNASS); 

jj. Submeter-se à regulação instituída pelo gestor; 

kk. Apresentar, sempre que solicitado, relatórios de atividades que demonstrem, 

quantitativa e qualitativamente, o atendimento do objeto; 

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

mm. Submeter-se ao Controle Nacional de Auditoria (SNA), no âmbito do SUS, 

apresentando toda a documentação necessária, desde que solicitado; 

nn. Garantir o acesso dos Conselhos de Saúde aos serviços contratados, no 

exercício do seu poder de fiscalização; 

oo. Aceitar nas mesmas condições as exclusões ou ampliações da unidades de 

saúde Municipal para redistribuição dos quantitativos fixados no quadro de 

demanda de exames constante do contrato; 

pp. O horário para execução de serviços laboratoriais de Urgência e Emergência 

será de segunda a segunda-feira, 24 horas por dia; 

qq. Responsabilizar-se anualmente pelo treinamento dos técnicos de laboratório 

e ou técnicos de Enfermagem, e por capacitações em Erros Pré analítico em 

coleta de material biológico, biossegurança em coleta laboratorial; 

rr. Responsabilizar-se-á pelo destino do lixo infectante gerado nas instalações 

sob sua responsabilidade; 

ss. Implantar o Controle de Qualidade na unidade prestadora dos serviços, 

através de empresa certificada pelo ONA, ABNT/ INMETRO / NBR ou outras 

especificações; 

tt. Apresentar POPS (Procedimento Operacionais Padrões) pertinentes ao setor. 

12.1 - Exames de interesse à saúde pública: 

g. Para todos os exames de interesse à saúde publica, deverá ser reservada 

uma alíquota da amostra para processamento por laboratório oficial de 

referência; 
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h. Caberá à contratada a manutenção e encaminhamento dessa alíquota ao 

laboratório oficial de referencia, em condições de conservação que 

assegurem a viabilidade da amostra para o processamento a que se destina. 

i. Todos os resultados de exames laboratoriais referentes as doenças de 

notificação compulsória, deverão ser notificados à vigilância em saúde da 

Secretaria Municipal de Saúde. 

j. A notificação a que se refere o presente artigo deverá ser encaminhada em 

planilha, observando o calendário epidemiológico e tendo como prazo limite 

para encaminhamento a terça-feira subseqüente à semana notificada; 

k. As doenças de notificação imediata deverão ser notificadas por e-mail ou 

telefone no ato do diagnóstico positivo e inseridas na planilha de notificação 

da semana epidemiológica correspondente;  

l. A planilha de notificação deverá ser encaminhada mesmo em caso de 

nenhum resultado positivo na semana a que se refere e nesse caso deverão 

nela constar as notificações negativas. 

 

- O (A) CONTRATADO (A) é responsável pela indenização de danos causados ao 

paciente, aos órgãos do SUS e a terceiros a ele vinculados, decorrentes de ação ou 

omissão voluntária, ou de negligência, imperícia ou imprudência praticadas por seus 

empregados, profissionais ou prepostos, ficando-lhe assegurado o direito de regresso. 

- A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste contrato e pelo 

credenciamento será feito pelos órgãos competentes do SUS e pela Municipalidade não 

exclui nem reduz a responsabilidade do (a) CONTRATADO (A), nos termos da legislação 

aplicável. 

 

13 -  DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 

 Efetuar os pagamentos ao (à) CONTRATADO (A) nos termos da Cláusula Oitava 

deste instrumento; 

 Exercer o controle e avaliação dos serviços prestados, autorizando os 

procedimentos a serem realizados; 

 Monitorar o funcionamento do estabelecimento de saúde do (a) CONTRATADO 

(A); 

 Prestar as informações necessárias, com clareza, ao (à) CONTRATADO (A), para 

execução dos serviços; 
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 Periodicamente vistoriar as instalações da entidade prestadora de serviços, para 

verificar se persistem as mesmas condições técnicas básicas comprovadas na 

ocasião da assinatura do Contrato; 

 Designar, mediante documento hábil, seção para supervisionar, fiscalizar os 

procedimentos e acompanhar a execução dos serviços de saúde; 

 Fazer o encaminhamento dos usuários do SUS ao estabelecimento do (a) 

CONTRATADO (A), através da rede municipal de saúde. 

 

14  – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: O valor do repasse financeiro relativo à 

execução dos serviços será aquele constante da Tabela Unificada de Procedimentos do 

SUS (SIGTAP) do Ministério da Saúde ou, excepcionalmente, valores menores aos 

praticados pela tabela. 

- As despesas decorrentes deste Contrato correrão pelas seguintes dotações 

orçamentárias: 

Projeto/Atividade Elemento de Despesa Fonte 

2168 3.3.90.39 1002/203 

1051 3.3.90.39 1002 

2098 3.3.90.39 204/205 

2237  3.3.90.39 1002/204 

2144 3.3.90.39 1002/204/304 

2239 3.3.90.39 1002/204 

1307 3.3.90.39 1002/204 

Valor Total R$ 6.188.033,50 

 

 

Nos exercícios financeiros futuros, em caso de alteração nas dotações orçamentárias, 

esta se processará mediante efetivação de termo aditivo. 

 

15 -  DO PREÇO:  

O CONTRATANTE pagará, mensalmente, ao (á) CONTRATADO (A), pelos serviços 

efetivamente prestados, com base nos valores unitários de cada procedimento, 

conforme Tabela Unificada de Procedimentos do SUS (SIGTAP) e suas 

respectivas normas em vigor, editadas pelo Ministério da Saúde. 

O valor máximo mensal estimado do presente CONTRATO é de até R$ 515.669,46 

(quinhentos e quinze mil, seiscentos e sessenta e nove reais e quarenta e seis 

centavos), pagos sob demanda, tomando-se por base o quantitativo de 
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procedimentos programados nos termos da Planilha de Compra de Serviços de Saúde, e 

integrante deste, cujo valor total do contrato, para 12 (doze) meses, possui o teto 

financeiro de R$ 6.188.033,50 (seis milhões, cento e oitenta e oito mil, trinta e 

três reais e cinqüenta centavos). 

 

16 – DO REAJUSTE: Os valores propostos são os da Tabela Unificada de 

Procedimentos do SUS (SIGTAP), sendo que serão repassados eventuais reajustes 

concedidos pelo Ministério da Saúde. 

 

17 - DAS SANÇÕES: 

A Pessoa Jurídica a ser contratada, deverá observar as cláusula(s) ou obrigação(ões) 

constantes do Contrato a ser firmado, ou de dever originado de norma legal ou 

regulamentar pertinente ensejará ao MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE, garantida a 

prévia defesa, aplicar, em cada caso, as sanções previstas nos artigos 86, 87 e 88 da 

Lei Federal n° 8666/93 e suas alterações.  

A imposição das penalidades previstas neste item ocorrerá depois de efetiva auditagem 

assistencial ou inspeção, e dela será notificado Pessoa Jurídica a ser contratada. 

Na aplicação das penalidades previstas em lei Pessoa Jurídica a ser contratada poderá 

interpor recurso administrativo, dirigido a autoridade competente, garantindo ao 

mesmo o direito de defesa em processo regular. 

Os procedimentos não realizados, os realizados sem autorização, ou impróprios á 

Prefeitura Municipal de Várzea Grande, serão identificados e glosados, após 

levantamento da supervisão laboratorial. 

O descredenciamento poderá ser realizado a qualquer tempo que houver 

descumprimento e irregularidades na execução dos serviços fixadas nas normas do SUS 

e sempre que a Pessoa Jurídica a ser contratada não atender as exigências deste Edital, 

seus anexos e contrato. 

As sanções a serem fixadas serão: 

a) multa;  

b) advertência;  

c) suspensão; 

d) declaração de inidoneidade. 
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18 - DA RESCISÃO: 

- Constituem motivos para rescisão ou denúncia do Contrato a ser firmado, o não 

cumprimento de quaisquer de suas cláusulas e condições, bem como os motivos 

previstos na Lei Federal 8.666/93. 

- Em caso de rescisão ou denúncia, se a interrupção das atividades em andamento 

puder causar prejuízo a população, a critério da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

VARZEA GRANDE, será observado o prazo de até 15 (quinze) dias para ocorrer a 

rescisão. 

Se neste prazo a Pessoa Jurídica a ser contratada negligenciar na prestação dos 

serviços que vierem a ser contratados, a multa eventualmente imposta poderá ser 

duplicada. 

A rescisão do Contrato será determinada pelo MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE e 

exarada no processo administrativo competente, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa, tudo com vista ao disposto na Lei 8.666/93, em especial ao seu artigo 78 e 79. 

19 - DA FISCALIZAÇÃO: 

Cabe aquele que acompanha e fiscaliza a execução do contrato: 

23 Orientar: estabelecer diretrizes, dar e receber informações sobre a execução do 

contrato; 

24 Fiscalizar: verificar o material utilizado e a forma de execução do objeto do contrato, 

confirmando o cumprimento das obrigações; 

25 Interditar: paralisar a execução do contrato por estar em desacordo com o pactuado; 

26 Intervir: assumir a execução do contrato; 

27 Informar: a Administração o cometimento de falhas e irregularidades detectadas pela 

Contratada que implique comprometimento da aquisição e/ou aplicação de 

penalidades previstas; e noticiar os casos de afastamento em virtude de férias, 

licenças ou outros motivos, para que o substituto (suplente) possa assumir a 

gestão do contrato, evitando prejuízos, interrupções e suspensão das atividades 

de fiscalização. 

28 Ter total conhecimento do contrato e suas cláusulas; 

29 Solicitar a seus superiores, em tempo hábil para adoção das medidas convenientes, 

decisões e providências que ultrapassarem a sua competência; 

30 Zelar pelo bom relacionamento com a contratada, mantendo um comportamento 

ético, probo e cortês; 

31 Conferir os dados das faturas antes de atestá-las, promovendo as correções devidas 

e arquivando cópia junto aos demais documentos pertinentes; 
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32 Conferir os dados das faturas antes de atestá-las, promovendo as correções devidas 

e arquivando cópia junto aos demais documentos pertinentes; 

33 Anotar todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, informando ao 

Gestor do Contrato aquelas que dependam de providências, com vistas à 

regularização das faltas ou defeitos observados; 

34 Anotar todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, informando ao 

Gestor do Contrato aquelas que dependam de providências, com vistas à 

regularização das faltas ou defeitos observados; 

35 Acompanhar e controlar, quando for o caso, as entregas e o estoque de materiais de 

reposição, destinados à execução do objeto contratado, principalmente quanto à 

sua quantidade e qualidade; 

36 Formalizar, sempre, os entendimentos com a Contratada ou seu Preposto, adotando 

todas as medidas que permitam compatibilizar as obrigações bilaterais; 

37 Avaliar constantemente a qualidade da execução contratual, propondo, sempre que 

cabíveis, medidas que visem reduzir gastos e racionalizar os serviços; 

38 Observar rigorosamente os princípios legais e éticos em todos os atos inerentes 

às suas atribuições, agindo com transparência no desempenho das suas 

atividades; 

20 - DOS PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS 

O pagamento será efetuado pelo SMS de várzea grande, no prazo de até 30 (trinta) 

dias consecutivos, contado da data de protocolização da nota fiscal/fatura, mediante 

ordem bancária, creditada em conta corrente do contratado. 

O contratado devera indicar no corpo da nota fiscal/fatura, a descrição completa dos 

serviços prestados a SMS de Várzea grande além do numero da conta, agência e nome 

do banco onde deverá ser feito o pagamento;  

Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas 

a contratada, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua 

rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das notas ficais/faturas. 

As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão 

de responsabilidade do contratado. 

21 – DESCRIÇÃO DA CONTRATAÇÃO: AQUISIÇÃO 

(  ) compras de matérias e bens comuns 

(  ) compras de equipamento e matérias permanentes 

(  )  serviços comuns – manutenção/prestação de serviços. 

( X) serviços especializados 

(  ) serviços técnicos  - consultoria/auditoria/assessoria. 
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(  ) serviços de engenharia e obras 

22 – CUSTOS ESTIMADOS: O valor estimado totaliza a importância de global de R$ 

6.188.033,50 (seis milhões, cento e oitenta e oito mil, trinta e três reais e 

cinqüenta centavos). 

23 – DA ISENÇÃO DO ICMS 

Fica previsto a aplicação do Convenio ICMS Confaz nº 87/2002.  

24– PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 

O prazo será de 12 (doze) meses a partir da data da assinatura do contrato. 

25 – PUBLICAÇÕES  

 (  ) jornal oficial da união – d.o.u        (X ) jornal oficial do Estado-Iomat 

 (x) jornal oficial do município - amm.  (x) internet 

 (  ) jornal de circulação estadual – outros 

26 – SUGESTÕES DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO  

 (   ) convite                                      (   ) pregão presencial 

 (   ) concorrência pública               (   ) Pregão Eletrônico 

 (   ) tomada de preços                   (  ) dispensa de licitação – ART.24 IV 

 (   ) leilão                                           ( x )Chamamento Público 

Declaração: 

Atesto para os devidos fins que as informações constantes no presente Termo são 

verídicas.  

Várzea Grande, 22 de Julho de 2015. 

SEBASTIÃO NEY DA S. PROVENZANO 

Assessor de Gestão e Atenção Hospitalar  

CASSIUS CLAY S. F. DE AZEVEDO  

Secretário Municipal de Saúde 
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ANEXO II – TABELA SUS (SIGTAP). 

 

ITEM Código SUS PROCEDIMENTO 

Preço 
Unitário- 
SUS (R$) 

Quantidade 
estimada 
mensal de 

exames 

Valor 
estimado 
mensal 

(R$) 

1 02.02.01.001-5 CLEARANCE OSMOLAR 3,51 12 42,12 

2 02.02.01.002-3 DETERMINACAO DE CAPACIDADE DE 
FIXACAO DO FERRO 

2,01 50 100,50 

3 02.02.01.003-1 DETERMINACAO DE CROMATOGRAFIA DE 
AMINOACIDOS 

15,65 10 156,50 

4 02.02.01.004-0 DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA (2 
DOSAGENS) 

3,63 192 696,96 

5 
02.02.01.005-8 DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA C/ 

INDUCAO POR CORTISONA (5 
DOSAGENS) 

6,55 10 65,50 

6 
02.02.01.006-6 DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA C/ 

INDUCAO POR CORTISONA (4 

DOSAGENS) 

3,68 10 36,80 

7 02.02.01.007-4 DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA 
CLASSICA (5 DOSAGENS) 

10 12 120,00 

8 02.02.01.008-2 DETERMINACAO DE OSMOLARIDADE 3,51 6 21,06 

9 02.02.01.009-0 DOSAGEM DE 5-NUCLEOTIDASE 3,51 6 21,06 

10 02.02.01.010-4 DOSAGEM DE ACETONA 1,85 4 7,40 

11 02.02.01.011-2 DOSAGEM DE ACIDO ASCORBICO 2,01 10 20,10 

12 02.02.01.012-0 DOSAGEM DE ACIDO URICO 1,85 1594 2948,90 

13 02.02.01.013-9 DOSAGEM DE ACIDO VANILMANDELICO 9 4 36,00 

14 02.02.01.014-7 DOSAGEM DE ALDOLASE 3,68 4 14,72 

15 02.02.01.015-5 DOSAGEM DE ALFA-1-ANTITRIPSINA 3,68 4 14,72 

16 02.02.01.016-3 DOSAGEM DE ALFA-1-GLICOPROTEINA 
ACIDA 

3,68 82 301,76 

17 02.02.01.017-1 DOSAGEM DE ALFA-2-MACROGLOBULINA 3,68 4 14,72 

18 02.02.01.018-0 DOSAGEM DE AMILASE 2,25 458 1030,50 

19 02.02.01.019-8 DOSAGEM DE AMONIA 3,51 6 21,06 

20 02.02.01.020-1 DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E 
FRACOES 

2,01 550 1105,50 
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21 02.02.01.021-0 DOSAGEM DE CALCIO 1,85 2200 4070,00 

22 02.02.01.022-8 DOSAGEM DE CALCIO IONIZAVEL 3,51 22 77,22 

23 02.02.01.023-6 DOSAGEM DE CAROTENO 2,01 6 12,06 

24 02.02.01.025-2 DOSAGEM DE CERULOPLASMINA 3,68 6 22,08 

25 02.02.01.026-0 DOSAGEM DE CLORETO 1,85 298 551,30 

26 02.02.01.027-9 DOSAGEM DE COLESTEROL HDL 3,51 3500 12285,00 

27 02.02.01.028-7 DOSAGEM DE COLESTEROL LDL 3,51 3500 12285,00 

28 02.02.01.029-5 DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL 1,85 3500 6475,00 

29 02.02.01.030-9 DOSAGEM DE COLINESTERASE 3,68 4 14,72 

30 02.02.01.031-7 DOSAGEM DE CREATININA 1,85 4975 9203,75 

31 02.02.01.032-5 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE 
(CPK) 

3,68 697 2564,96 

32 02.02.01.033-3 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE 
FRACAO MB 

4,12 697 2871,64 

33 02.02.01.034-1 DOSAGEM DE DESIDROGENASE ALFA-
HIDROXIBUTIRICA 

3,51 12 42,12 

34 02.02.01.035-0 DOSAGEM DE DESIDROGENASE 
GLUTAMICA 

3,51 20 70,20 

35 02.02.01.036-8 DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA 3,68 112 412,16 

36 02.02.01.037-6 DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA 
(ISOENZIMAS FRACIONADAS) 

3,68 45 165,60 

37 02.02.01.038-4 DOSAGEM DE FERRITINA 15,59 237 3694,83 

38 02.02.01.039-2 DOSAGEM DE FERRO SERICO 3,51 148 519,48 

39 02.02.01.040-6 DOSAGEM DE FOLATO 15,65 96 1502,40 

40 02.02.01.041-4 DOSAGEM DE FOSFATASE ACIDA TOTAL 2,01 45 90,45 

41 02.02.01.042-2 DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA 2,01 325 653,25 

42 02.02.01.043-0 DOSAGEM DE FOSFORO 1,85 150 277,50 

43 02.02.01.044-9 DOSAGEM DE FRACAO PROSTATICA DA 
FOSFATASE ACIDA 

2,01 40 80,40 

44 02.02.01.045-7 DOSAGEM DE GALACTOSE 3,51 12 42,12 

45 02.02.01.046-5 DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-
TRANSFERASE (GAMA GT) 

3,51 188 659,88 
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46 02.02.01.047-3 DOSAGEM DE GLICOSE 1,85 6514 12050,90 

47 02.02.01.048-1 DOSAGEM DE GLICOSE-6-FOSFATO 
DESIDROGENASE 

3,68 6 22,08 

48 02.02.01.049-0 DOSAGEM DE HAPTOGLOBINA 3,68 8 29,44 

49 02.02.01.050-3 DOSAGEM DE HEMOGLOBINA 
GLICOSILADA 

7,86 464 3647,04 

50 02.02.01.051-1 DOSAGEM DE HIDROXIPROLINA 3,68 14 51,52 

51 02.02.01.052-0 DOSAGEM DE ISOMERASE-FOSFOHEXOSE 3,51 14 49,14 

52 02.02.01.053-8 DOSAGEM DE LACTATO 3,68 716 2634,88 

53 02.02.01.054-6 DOSAGEM DE LEUCINO-AMINOPEPTIDASE 3,51 6 21,06 

54 02.02.01.055-4 DOSAGEM DE LIPASE 2,25 54 121,50 

55 02.02.01.056-2 DOSAGEM DE MAGNESIO 2,01 1889 3796,89 

56 02.02.01.057-0 DOSAGEM DE MUCO-PROTEINAS 2,01 8 16,08 

57 02.02.01.058-9 DOSAGEM DE PIRUVATO 3,68 14 51,52 

58 02.02.01.059-7 DOSAGEM DE PORFIRINAS 3,51 4 14,04 

59 02.02.01.060-0 DOSAGEM DE POTASSIO 1,85 3719 6880,15 

60 02.02.01.061-9 DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS 1,4 16 22,40 

61 02.02.01.062-7 DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E 
FRACOES 

1,85 322 595,70 

62 02.02.01.063-5 DOSAGEM DE SODIO 1,85 3561 6587,85 

63 02.02.01.064-3 DOSAGEM DE TRANSAMINASE 
GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO) 

2,01 2045 4110,45 

64 02.02.01.065-1 DOSAGEM DE TRANSAMINASE 
GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP) 

2,01 2012 4044,12 

65 02.02.01.066-0 DOSAGEM DE TRANSFERRINA 4,12 46 189,52 

66 02.02.01.067-8 DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS 3,51 3031 10638,81 

67 02.02.01.068-6 DOSAGEM DE TRIPTOFANO 3,51 6 21,06 

68 02.02.01.069-4 DOSAGEM DE UREIA 1,85 4576 8465,60 

69 02.02.01.070-8 DOSAGEM DE VITAMINA B12 15,24 60 914,40 

70 02.02.01.071-6 ELETROFORESE DE LIPOPROTEINAS 3,68 8 29,44 
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71 02.02.01.072-4 ELETROFORESE DE PROTEINAS 4,42 22 97,24 

72 02.02.01.073-2 GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 
BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE ) 

15,65 4 62,60 

73 02.02.01.074-0 PROVA DA D-XILOSE 3,68 6 22,08 

74 02.02.01.075-9 TESTE DE TOLERANCIA A INSULINA / 
HIPOGLICEMIANTES ORAIS 

6,55 6 39,30 

75 02.02.01.076-7 DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D 15,24 12 182,88 

76 02.02.02.001-0 CITOQUIMICA HEMATOLOGICA 6,48 10 64,80 

77 02.02.02.002-9 CONTAGEM DE PLAQUETAS 2,73 4 10,92 

78 02.02.02.003-7 CONTAGEM DE RETICULOCITOS 2,73 46 125,58 

79 02.02.02.004-5 DETERMINACAO DE CURVA DE 
RESISTENCIA GLOBULAR 

2,73 20 54,60 

80 02.02.02.005-3 DETERMINACAO DE ENZIMAS 
ERITROCITARIAS (CADA) 

2,73 10 27,30 

81 02.02.02.006-1 DETERMINACAO DE SULFO-
HEMOGLOBINA 

2,73 14 38,22 

82 02.02.02.007-0 DETERMINACAO DE TEMPO DE 
COAGULACAO 

2,73 350 955,50 

83 02.02.02.008-8 DETERMINACAO DE TEMPO DE LISE DA 
EUGLOBULINA 

2,73 20 54,60 

84 02.02.02.009-6 DETERMINACAO DE TEMPO DE 
SANGRAMENTO –DUKE 

2,73 288 786,24 

85 02.02.02.010-0 DETERMINACAO DE TEMPO DE 
SANGRAMENTO DE IVY 

9 10 90,00 

86 02.02.02.011-8 DETERMINACAO DE TEMPO DE 
SOBREVIDA DE HEMACIAS 

5,79 10 57,90 

87 02.02.02.012-6 DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBINA 2,85 12 34,20 

88 
02.02.02.013-4 DETERMINACAO DE TEMPO DE 

TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA 
(TTP ATIVADA) 

5,77 1650 9520,50 

89 02.02.02.014-2 DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE 
DA PROTROMBINA (TAP) 

2,73 1764 4815,72 

90 02.02.02.015-0 DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE 
HEMOSSEDIMENTACAO (VHS) 

2,73 804 2194,92 

91 02.02.02.016-9 DOSAGEM DE ANTICOAGULANTE 
CIRCULANTE 

4,11 6 24,66 

92 02.02.02.017-7 DOSAGEM DE ANTITROMBINA III 6,48 6 38,88 

93 02.02.02.018-5 DOSAGEM DE FATOR II 5,31 6 31,86 

94 02.02.02.019-3 DOSAGEM DE FATOR IX 7,61 6 45,66 
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95 02.02.02.020-7 DOSAGEM DE FATOR V 4,73 6 28,38 

96 02.02.02.021-5 DOSAGEM DE FATOR VII 8,09 6 48,54 

97 02.02.02.022-3 DOSAGEM DE FATOR VIII 6,63 6 39,78 

98 02.02.02.023-1 DOSAGEM DE FATOR VIII (INIBIDOR) 15 10 150,00 

99 02.02.02.024-0 DOSAGEM DE FATOR VON WILLEBRAND 
(ANTIGENO) 

18,91 10 189,10 

100 02.02.02.025-8 DOSAGEM DE FATOR X 6,66 6 39,96 

101 02.02.02.026-6 DOSAGEM DE FATOR XI 9,11 10 91,10 

102 02.02.02.027-4 DOSAGEM DE FATOR XII 10,51 10 105,10 

103 02.02.02.028-2 DOSAGEM DE FATOR XIII 6,66 10 66,60 

104 02.02.02.029-0 DOSAGEM DE FIBRINOGENIO 4,6 4 18,40 

105 02.02.02.030-4 DOSAGEM DE HEMOGLOBINA 1,53 4 6,12 

106 02.02.02.031-2 DOSAGEM DE HEMOGLOBINA - 
INSTABILIDADE A 37OC 

2,73 10 27,30 

107 02.02.02.032-0 DOSAGEM DE HEMOGLOBINA FETAL 2,73 4 10,92 

108 02.02.02.033-9 DOSAGEM DE HEMOSSIDERINA 2,73 4 10,92 

109 02.02.02.034-7 DOSAGEM DE PLASMINOGENIO 4,11 4 16,44 

110 02.02.02.035-5 ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA 5,41 26 140,66 

111 02.02.02.036-3 ERITROGRAMA (ERITROCITOS, 
HEMOGLOBINA, HEMATOCRITO) 

2,73 66 180,18 

112 02.02.02.037-1 HEMATOCRITO 1,53 90 137,70 

113 02.02.02.038-0 HEMOGRAMA COMPLETO 4,11 8827 36278,97 

114 02.02.02.039-8 LEUCOGRAMA 2,73 46 125,58 

115 02.02.02.040-1 PESQUISA DE ATIVIDADE DO COFATOR 
DE RISTOCETINA 

25 46 1150,00 

116 02.02.02.041-0 PESQUISA DE CELULAS LE 4,11 46 189,06 

117 02.02.02.042-8 PESQUISA DE CORPUSCULOS DE HEINZ 2,73 10 27,30 

118 02.02.02.043-6 PESQUISA DE FILARIA 2,73 30 81,90 

119 02.02.02.044-4 PESQUISA DE HEMOGLOBINA S 2,73 16 43,68 
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120 02.02.02.046-0 PESQUISA DE TRIPANOSSOMA 2,73 20 54,60 

121 02.02.02.048-7 PROVA DE CONSUMO DE PROTROMBINA 4,11 20 82,20 

122 02.02.02.049-5 PROVA DE RETRACAO DO COAGULO 2,73 20 54,60 

123 02.02.02.050-9 PROVA DO LACO 2,73 12 32,76 

124 02.02.02.051-7 RASTREIO P/ DEFICIENCIA DE ENZIMAS 
ERITROCITARIAS 

2,73 10 27,30 

125 02.02.02.052-5 TESTE DE AGREGACAO DE PLAQUETAS 12 8 96,00 

126 02.02.02.053-3 TESTE DE HAM (HEMOLISE ACIDA) 2,73 4 10,92 

127 02.02.02.054-1 TESTE DIRETO DE ANTIGLOBULINA 
HUMANA (TAD) 

2,73 10 27,30 

128 02.02.12.001-5 DETERMINACAO DE ANTICORPOS 
ANTIPLAQUETARIOS 

10,65 10 106,50 

129 02.02.12.002-3 DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE 
GRUPO ABO 

1,37 417 571,29 

130 02.02.12.003-1 FENOTIPAGEM DE SISTEMA RH - HR 10,65 4 42,60 

131 
02.02.12.004-0 IDENTIFICACAO DE ANTICORPOS 

SERICOS IRREGULARES C/ PAINEL DE 
HEMACIAS 

10,65 6 63,90 

132 02.02.12.005-8 PESQUISA DE ANTICORPOS IRREGULARES 
PELO METODO DA ELUICAO 

5,79 4 23,16 

133 02.02.12.006-6 PESQUISA DE ANTICORPOS SERICOS 
IRREGULARES 37OC 

5,79 6 34,74 

134 02.02.12.007-4 PESQUISA DE ANTICORPOS SERICOS 
IRREGULARES A FRIO 

5,79 6 34,74 

135 02.02.12.008-2 PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D 
FRACO) 

1,37 418 572,66 

136 02.02.12.009-0 TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA 
HUMANA (TIA) 

2,73 58 158,34 

137 02.02.12.010-4 TITULACAO DE ANTICORPOS ANTI A E/OU 
ANTI B 

5,79 4 23,16 

138 02.02.06.001-2 DETERMINACAO DE INDICE DE TIROXINA 
LIVRE 

12,54 36 451,44 

139 02.02.06.002-0 DETERMINACAO DE RETENCAO DE T3 12,54 8 100,32 

140 02.02.06.003-9 DETERMINACAO DE T3 REVERSO 14,69 36 528,84 

141 02.02.06.004-7 DOSAGEM DE 17-ALFA-
HIDROXIPROGESTERONA 

10,2 10 102,00 

142 02.02.06.005-5 DOSAGEM DE 17-CETOSTEROIDES 
TOTAIS 

6,72 10 67,20 

143 02.02.06.006-3 DOSAGEM DE 17-
HIDROXICORTICOSTEROIDES 

6,72 4 26,88 

144 02.02.06.007-1 DOSAGEM DE ACIDO 5-HIDROXI-INDOL-
ACETICO (SEROTONINA) 

6,72 6 40,32 
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145 02.02.06.008-0 DOSAGEM DE ADRENOCORTICOTROFICO 
(ACTH) 

14,12 4 56,48 

146 02.02.06.009-8 DOSAGEM DE ALDOSTERONA 11,89 10 118,90 

147 02.02.06.010-1 DOSAGEM DE AMP CICLICO 12,01 6 72,06 

148 02.02.06.011-0 DOSAGEM DE ANDROSTENEDIONA 11,53 12 138,36 

149 02.02.06.012-8 DOSAGEM DE CALCITONINA 14,38 16 230,08 

150 02.02.06.013-6 DOSAGEM DE CORTISOL 9,86 54 532,44 

151 02.02.06.014-4 DOSAGEM DE 
DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA) 

11,25 14 157,50 

152 02.02.06.015-2 DOSAGEM DE DIHIDROTESTOTERONA 
(DHT) 

11,71 2 23,42 

153 02.02.06.016-0 DOSAGEM DE ESTRADIOL 10,15 362 3674,30 

154 02.02.06.017-9 DOSAGEM DE ESTRIOL 11,55 2 23,10 

155 02.02.06.018-7 DOSAGEM DE ESTRONA 11,12 4 44,48 

156 02.02.06.019-5 DOSAGEM DE GASTRINA 14,15 14 198,10 

157 02.02.06.020-9 DOSAGEM DE GLOBULINA 
TRANSPORTADORA DE TIROXINA 

15,35 16 245,60 

158 02.02.06.021-7 DOSAGEM DE GONADOTROFINA 
CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG) 

7,85 396 3108,60 

159 02.02.06.022-5 DOSAGEM DE HORMONIO DE 
CRESCIMENTO (HGH) 

10,21 34 347,14 

160 02.02.06.023-3 DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-
ESTIMULANTE (FSH) 

7,89 452 3566,28 

161 02.02.06.024-1 DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE 
(LH) 

8,97 274 2457,78 

162 02.02.06.025-0 DOSAGEM DE HORMONIO 
TIREOESTIMULANTE (TSH) 

8,96 2420 21683,20 

163 02.02.06.026-8 DOSAGEM DE INSULINA 10,17 366 3722,22 

164 02.02.06.027-6 DOSAGEM DE PARATORMONIO 43,13 16 690,08 

165 02.02.06.028-4 DOSAGEM DE PEPTIDEO C 15,35 4 61,40 

166 02.02.06.029-2 DOSAGEM DE PROGESTERONA 10,22 104 1062,88 

167 02.02.06.030-6 DOSAGEM DE PROLACTINA 10,15 242 2456,30 

168 02.02.06.031-4 DOSAGEM DE RENINA 13,19 4 52,76 

169 02.02.06.032-2 DOSAGEM DE SOMATOMEDINA C (IGF1) 15,35 20 307,00 
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170 02.02.06.033-0 DOSAGEM DE SULFATO DE 
HIDROEPIANDROSTERONA (DHEAS) 

13,11 16 209,76 

171 02.02.06.034-9 DOSAGEM DE TESTOSTERONA 10,43 116 1209,88 

172 02.02.06.035-7 DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE 13,11 38 498,18 

173 02.02.06.036-5 DOSAGEM DE TIREOGLOBULINA 15,35 10 153,50 

174 02.02.06.037-3 DOSAGEM DE TIROXINA (T4) 8,76 830 7270,80 

175 02.02.06.038-1 DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE) 11,6 1235 14326,00 

176 02.02.06.039-0 DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3) 8,71 848 7386,08 

177 02.02.06.041-1 TESTE DE ESTIMULO DA PROLACTINA 
APOS CLORPROMAZINA 

12,01 2 24,02 

178 02.02.06.042-0 TESTE DE ESTIMULO DE LH E FSH APOS 
GONADORRELINA 

12,01 4 48,04 

179 02.02.06.043-8 TESTE DE ESTIMULO DO HGH APOS 
GLUCAGON 

12,01 2 24,02 

180 02.02.06.044-6 TESTE DE SUPRESSAO DO CORTISOL 
APOS DEXAMETASONA 

12,01 2 24,02 

181 02.02.06.045-4 TESTE DE SUPRESSAO DO HGH APOS 
GLICOSE 

12,01 2 24,02 

182 02.02.06.046-2 TESTE P/ INVESTIGACAO DO DIABETES 
INSIPIDUS 

8,43 4 33,72 

183 02.02.06.047-0 PESQUISA DE MACROPROLACTINA 12,15 4 48,60 

184 02.02.03.001-6 CONTAGEM DE LINFOCITOS B 15 10 150,00 

185 02.02.03.002-4 CONTAGEM DE LINFOCITOS CD4/CD8 15 10 150,00 

186 02.02.03.003-2 CONTAGEM DE LINFOCITOS T TOTAIS 15 10 150,00 

187 02.02.03.004-0 DETECCAO DE RNA DO HIV-1 
(QUALITATIVO) 

65 30 1950,00 

188 02.02.03.005-9 DETECCAO DE RNA DO VIRUS DA 
HEPATITE C (QUALITATIVO) 

96 16 1536,00 

189 02.02.03.006-7 DETERMINACAO DE COMPLEMENTO 
(CH50) 

9,25 6 55,50 

190 02.02.03.007-5 DETERMINACAO DE FATOR REUMATOIDE 2,83 337 953,71 

191 02.02.03.008-3 DETERMINACAO QUANTITATIVA DE 
PROTEINA C REATIVA 

9,25 32 296,00 

192 02.02.03.009-1 DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEINA 15,06 18 271,08 

193 02.02.03.010-5 DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO 
ESPECIFICO (PSA) 

16,42 1727 28357,34 

194 02.02.03.011-3 DOSAGEM DE BETA-2-MICROGLOBULINA 13,55 16 216,80 
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195 02.02.03.012-1 DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3 17,16 16 274,56 

196 02.02.03.013-0 DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4 17,16 12 205,92 

197 02.02.03.014-8 DOSAGEM DE CRIOAGLUTININA 2,83 4 11,32 

198 02.02.03.015-6 DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA A (IGA) 17,16 8 137,28 

199 02.02.03.016-4 DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA E (IGE) 9,25 108 999,00 

200 02.02.03.018-0 DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA M (IGM) 17,16 6 102,96 

201 02.02.03.019-9 DOSAGEM DE INIBIDOR DE C1-ESTERASE 9,25 8 74,00 

202 02.02.03.020-2 DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA 2,83 1476 4177,08 

203 02.02.03.021-0 GENOTIPAGEM DE VIRUS DA HEPATITE C 298,48 2 596,96 

204 02.02.03.022-9 IMUNOELETROFORESE DE PROTEINAS 17,16 26 446,16 

205 02.02.03.023-7 IMUNOFENOTIPAGEM DE HEMOPATIAS 
MALIGNAS (POR MARCADOR) 

80 4 320,00 

206 
02.02.03.025-3 PESQUISA DE ANTICORPO IGG 

ANTICARDIOLIPINA 
10 4 40,00 

207 
02.02.03.026-1 PESQUISA DE ANTICORPO IGM 

ANTICARDIOLIPINA 
10 4 40,00 

208 02.02.03.027-0 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-DNA 8,67 4 34,68 

209 
02.02.03.028-8 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-

HELICOBACTER PYLORI 
17,16 4 68,64 

210 
02.02.03.029-6 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 

(WESTERN BLOT) 
85 30 2550,00 

211 02.02.03.030-0 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + 
HIV-2 (ELISA) 

10 1847 18470,00 

212 02.02.03.031-8 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HTLV-1 
+ HTLV-2 

18,55 24 445,20 

213 02.02.03.032-6 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-
RIBONUCLEOPROTEINA (RNP) 

17,16 4 68,64 

214 02.02.03.033-4 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-
SCHISTOSOMAS 

5,74 16 91,84 

215 02.02.03.034-2 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SM 17,16 16 274,56 

216 02.02.03.035-0 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-A 
(RO) 

18,55 16 296,80 

217 02.02.03.036-9 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-B 
(LA) 

18,55 16 296,80 

218 02.02.03.037-7 PESQUISA DE ANTICORPOS 
ANTIADENOVIRUS 

9,25 10 92,50 
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219 02.02.03.038-5 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIAMEBAS 10 10 100,00 

220 
02.02.03.039-3 PESQUISA DE ANTICORPOS 

ANTIASPERGILLUS 
9,25 10 92,50 

221 02.02.03.040-7 PESQUISA DE ANTICORPOS 
ANTIBRUCELAS 

3,7 4 14,80 

222 02.02.03.041-5 PESQUISA DE ANTICORPOS 
ANTICISTICERCO 

5,83 10 58,30 

223 
02.02.03.042-3 PESQUISA DE ANTICORPOS 

ANTICLAMIDIA (POR 
IMUNOFLUORESCENCIA) 

10 36 360,00 

224 02.02.03.043-1 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTICORTEX 
SUPRARENAL 

17,16 4 68,64 

225 
02.02.03.044-0 PESQUISA DE ANTICORPOS 

ANTIEQUINOCOCOS 
9,25 4 37,00 

226 
02.02.03.045-8 PESQUISA DE ANTICORPOS 

ANTIESCLERODERMA (SCL 70) 
10 2 20,00 

227 
02.02.03.046-6 PESQUISA DE ANTICORPOS 

ANTIESPERMATOZOIDES 
9,7 10 97,00 

228 
02.02.03.047-4 PESQUISA DE ANTICORPOS 

ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO) 
2,83 266 752,78 

229 02.02.03.048-2 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIFIGADO 10 4 40,00 

230 02.02.03.050-4 PESQUISA DE ANTICORPOS 
ANTIGLOMERULO 

10 6 60,00 

231 02.02.03.051-2 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIILHOTA 
DE LANGERHANS 

10 2 20,00 

232 02.02.03.052-0 PESQUISA DE ANTICORPOS 
ANTIINSULINA 

17,16 2 34,32 

233 
02.02.03.053-9 PESQUISA DE ANTICORPOS 

ANTILEPTOSPIRAS 
4,1 4 16,40 

234 02.02.03.054-7 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTILISTERIA 5,5 4 22,00 

235 
02.02.03.055-5 PESQUISA DE ANTICORPOS 

ANTIMICROSSOMAS 
17,16 64 1098,24 

236 
02.02.03.056-3 PESQUISA DE ANTICORPOS 

ANTIMITOCONDRIA 
17,16 2 34,32 

237 
02.02.03.057-1 PESQUISA DE ANTICORPOS 

ANTIMUSCULO ESTRIADO 
17,16 6 102,96 

238 
02.02.03.058-0 PESQUISA DE ANTICORPOS 

ANTIMUSCULO LISO 
17,16 2 34,32 

239 02.02.03.059-8 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO 17,16 254 4358,64 

240 02.02.03.060-1 PESQUISA DE ANTICORPOS 
ANTIPARIETAIS 

17,16 2 34,32 



 
 
 
 
 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

Av. Castelo Branco, Paço Municipal, n. 2.500 – CEP: 78.125-700 – Fone: 3688-8000 
Várzea Grande – Estado de Mato Grosso. 

49 

241 02.02.03.061-0 PESQUISA DE ANTICORPOS 
ANTIPLASMODIOS 

10 8 80,00 

242 
02.02.03.062-8 PESQUISA DE ANTICORPOS 

ANTITIREOGLOBULINA 
17,16 30 514,80 

243 

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

18,55 248 4600,40 

244 

02.02.03.064-4 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA 
ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B 
(ANTI-HBE) 

18,55 155 2875,25 

245 
02.02.03.065-2 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA 

HISTOPLASMA 
7,78 16 124,48 

246 02.02.03.066-0 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O 
SPOROTRIX SCHENKII 

9,71 10 97,10 

247 02.02.03.067-9 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O 
VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV) 

18,55 1065 19755,75 

248 02.02.03.068-7 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O 
VIRUS DA HEPATITE D (ANTI-HDV) 

18,55 20 371,00 

249 02.02.03.069-5 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O 
VIRUS DO SARAMPO 

9,25 2 18,50 

250 02.02.03.070-9 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA 
PARACOCCIDIOIDES BRASILIENSIS 

4,1 2 8,20 

251 
02.02.03.071-7 PESQUISA DE ANTICORPOS E/OU 

ANTIGENO DO VIRUS SINCICIAL 
RESPIRATORIO 

18,55 4 74,20 

252 02.02.03.072-5 PESQUISA DE ANTICORPOS EIE 
ANTICLAMIDIA 

17,16 4 68,64 

253 02.02.03.073-3 PESQUISA DE ANTICORPOS HETEROFILOS 
CONTA O VIRUS EPSTEIN-BARR 

2,83 8 22,64 

254 02.02.03.074-1 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG 
ANTICITOMEGALOVIRUS 

11 442 4862,00 

255 02.02.03.075-0 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG 
ANTILEISHMANIAS 

9,25 4 37,00 

256 02.02.03.076-8 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG 
ANTITOXOPLASMA 

16,97 790 13406,30 

257 02.02.03.077-6 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG 
ANTITRYPANOSOMA CRUZI 

9,25 4 37,00 

258 
02.02.03.078-4 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA 

ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA 
HEPATITE B  (ANTI-HBC-IGG) 

18,55 240 4452,00 

259 02.02.03.079-2 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA 
ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA) 

30 10 300,00 

260 02.02.03.080-6 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA 
O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG) 

18,55 224 4155,20 

261 02.02.03.081-4 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA 
O VIRUS DA RUBEOLA 

17,16 570 9781,20 

262 02.02.03.082-2 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA 
O VIRUS DA VARICELA-HERPES ZOSTER 

17,16 2 34,32 
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263 02.02.03.083-0 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA 
O VIRUS EPSTEIN-BARR 

17,16 4 68,64 

264 02.02.03.084-9 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA 
O VIRUS HERPES SIMPLES 

17,16 16 274,56 

265 02.02.03.085-7 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM 
ANTICITOMEGALOVIRUS 

11,61 444 5154,84 

266 02.02.03.086-5 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM 
ANTILEISHMANIAS 

10 2 20,00 

267 02.02.03.087-3 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM 
ANTITOXOPLASMA 

18,55 792 14691,60 

268 02.02.03.088-1 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM 
ANTITRYPANOSOMA CRUZI 

9,25 8 74,00 

269 
02.02.03.089-0 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA 

ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA 
HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM) 

18,55 146 2708,30 

270 02.02.03.090-3 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA 
ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA) 

20 12 240,00 

271 02.02.03.091-1 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA 
O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG) 

18,55 336 6232,80 

272 02.02.03.092-0 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA 
O VIRUS DA RUBEOLA 

17,16 568 9746,88 

273 02.02.03.093-8 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA 
O VIRUS DA VARICELA-HERPES ZOSTER 

17,16 2 34,32 

274 02.02.03.094-6 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA 
O VIRUS EPSTEIN-BARR 

17,16 12 205,92 

275 02.02.03.095-4 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA 
O VIRUS HERPES SIMPLES 

17,16 6 102,96 

276 02.02.03.096-2 PESQUISA DE ANTIGENO 
CARCINOEMBRIONARIO (CEA) 

13,35 6 80,10 

277 02.02.03.097-0 PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE 
DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG) 

18,55 1637 30366,35 

278 02.02.03.098-9 PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA 
HEPATITE B (HBEAG) 

18,55 14 259,70 

279 02.02.03.099-7 PESQUISA DE CLAMIDIA (POR CAPTURA 
HIBRIDA) 

60 4 240,00 

280 02.02.03.100-4 PESQUISA DE CRIOGLOBULINAS 2,83 6 16,98 

281 02.02.03.101-2 PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE 
(WAALER-ROSE) 

4,1 50 205,00 

282 02.02.03.102-0 PESQUISA DE HIV-1 POR 
IMUNOFLUORESCENCIA 

10 12 120,00 

283 02.02.03.103-9 PESQUISA DE IMUNOGLOBULINA E (IGE) 
ALERGENO-ESPECIFICA 

9,25 142 1313,50 

284 02.02.03.104.7 PESQUISA DE TRYPANOSOMA CRUZI 10 6 60,00 

285 02.02.03.105.5 PROVAS DE PRAUSNITZ-KUSTNER(PK) 1,77 6 10,62 

286 02.02.03.106.3 PROVAS INUNO-AÇERGICAS 
BACTERIANAS 

1,77 10 17,70 
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287 02.02.03.107.1 QUANTIFICAÇÃO DO RNA DO HIV-1 18 14 252,00 

288 02.02.03.108.0 QUANTIFICAÇÃO DO RNA DO VIRUS DA 
HETATITE C 

168,48 10 1684,80 

289 02.02.03.109.8 REAÇÃO DE 
HEMAGLUTINAÇÃO(PTHA)P/DIAGNOSTICO 

4,1 2 8,20 

290 02.02.03.110.1 REAÇÃO DE MONTENEGRO ID 2,83 1039 2940,37 

291 02.02.03.111.0 TESTE DE VDRL P/DETECÇÃO DE SIFILIS 2,83 4 11,32 

292 02.02.03.112.8 TESTE FTA-ABS IGG P/DIAGNOSTICO DA 
SIFILIS 

10 46 460,00 

293 02.02.03.113.6 TESTE FTA-ABS IGM P/DIAGNOSTICO DA 
SIFILIS 

10 46 460,00 

294 02.02.03.114.4 TESTES ALERGICOS DE CONTATO 1,77 8 14,16 

295 02.02.03.115.2 TESTES CUTANEOS DE LEITURA 
IMEDIATA 

1,77 6 10,62 

296 02.14.01.007.4 TESTES RAPIDOS PARA SIFILIS 1 4 4,00 

297 02.02.03.117.9 VDRL P/DETECÇÃO DE SIFILIS EM 
GESTANTE 

2,83 10 28,30 

298 02.02.03.118.7 DOSAGEM DE ANTICORPOS 
ANTITRANSGLUTAMINAISE 

18,55 30 556,50 

299 02.02.03.119.5 DOSAGEM DE FRAÇÃO C1Q 
COMPLEMENTO 

17,16 2 34,32 

300 02.02.07.001-8 DOSAGEM DE ACIDO DELTA-
AMINOLEVULINICO 

2,06 6 12,36 

301 02.02.07.002-6 DOSAGEM DE ACIDO HIPURICO 2,23 12 26,76 

302 02.02.07.003-4 DOSAGEM DE ACIDO MANDELICO 3,68 16 58,88 

303 02.02.07.004-2 DOSAGEM DE ACIDO METIL-HIPURICO 2,04 10 20,40 

304 02.02.07.005-0 DOSAGEM DE ACIDO VALPROICO 15,65 2 31,30 

305 02.02.07.006-9 DOSAGEM DE ALA-DESIDRATASE 3,51 30 105,30 

306 02.02.07.007-7 DOSAGEM DE ALCOOL ETILICO 2,01 10 20,10 

307 02.02.07.008-5 DOSAGEM DE ALUMINIO 27,5 16 440,00 

308 02.02.07.009-3 DOSAGEM DE AMINOGLICOSIDEOS 10 16 160,00 

309 02.02.07.010-7 DOSAGEM DE ANFETAMINAS 10 16 160,00 

310 02.02.07.011-5 DOSAGEM DE ANTIDEPRESSIVOS 
TRICICLICOS 

10 10 100,00 

311 02.02.07.012-3 DOSAGEM DE BARBITURATOS 13,13 2 26,26 
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312 02.02.07.013-1 DOSAGEM DE BENZODIAZEPINICOS 13,48 10 134,80 

313 02.02.07.014-0 DOSAGEM DE CADMIO 6,55 10 65,50 

314 02.02.07.015-8 DOSAGEM DE CARBAMAZEPINA 17,53 6 105,18 

315 02.02.07.016-6 DOSAGEM DE CARBOXI-HEMOGLOBINA 4,11 22 90,42 

316 02.02.07.017-4 DOSAGEM DE CHUMBO 8,83 10 88,30 

317 02.02.07.018-2 DOSAGEM DE CICLOSPORINA 58,61 10 586,10 

318 02.02.07.019-0 DOSAGEM DE COBRE 3,51 2 7,02 

319 02.02.07.020-4 DOSAGEM DE DIGITALICOS (DIGOXINA, 
DIGITOXINA) 

8,97 10 89,70 

320 02.02.07.021-2 DOSAGEM DE ETOSSUXIMIDA 15,65 4 62,60 

321 02.02.07.022-0 DOSAGEM DE FENITOINA 35,22 2 70,44 

322 02.02.07.023-9 DOSAGEM DE FENOL 2,05 6 12,30 

323 02.02.07.024-7 DOSAGEM DE FORMALDEIDO 3,51 2 7,02 

324 02.02.07.025-5 DOSAGEM DE LITIO 2,25 6 13,50 

325 02.02.07.026-3 DOSAGEM DE MERCURIO 2,04 10 20,40 

326 02.02.07.027-1 DOSAGEM DE META-HEMOGLOBINA 4,11 12 49,32 

327 02.02.07.028-0 DOSAGEM DE METABOLITOS DA COCAINA 10 28 280,00 

328 02.02.07.029-8 DOSAGEM DE METOTREXATO 10 4 40,00 

329 02.02.07.030-1 DOSAGEM DE QUINIDINA 10 4 40,00 

330 02.02.07.031-0 DOSAGEM DE SALICILATOS 2,01 4 8,04 

331 02.02.07.032-8 DOSAGEM DE SULFATOS 3,51 4 14,04 

332 02.02.07.033-6 DOSAGEM DE TEOFILINA 15,65 8 125,20 

333 02.02.07.034-4 DOSAGEM DE TIOCIANATO 3,68 6 22,08 

334 02.02.07.035-2 DOSAGEM DE ZINCO 15,65 2 31,30 

335 02.02.08.001-3 ANTIBIOGRAMA 4,98 106 527,88 

336 02.02.08.002-1 ANTIBIOGRAMA C/ CONCENTRACAO 
INIBITORIA MINIMA 

13,33 10 133,30 
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337 02.02.08.003-0 ANTIBIOGRAMA P/ MICOBACTERIAS 13,33 12 159,96 

338 02.02.08.004-8 BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR 
TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA) 

4,2 34 142,80 

339 02.02.08.005-6 BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR 
(HANSENIASE) 

4,2 10 42,00 

340 02.02.08.006-4 BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR 
TUBERCULOS (CONTROLE) 

4,2 10 42,00 

341 02.02.08.007-2 BACTEROSCOPIA (GRAM) 2,8 58 162,40 

342 02.02.08.008-0 CULTURA DE BACTERIAS P/ 
IDENTIFICACAO 

5,62 500 2810,00 

343 02.02.08.009-9 CULTURA DO LEITE MATERNO (POS-
PASTEURIZACAO) 

5,62 10 56,20 

344 02.02.08.010-2 CULTURA P/ HERPESVIRUS 4,33 12 51,96 

345 02.02.08.011-0 CULTURA PARA BAAR 5,63 20 112,60 

346 02.02.08.012-9 CULTURA PARA BACTERIAS 
ANAEROBICAS 

10,25 16 164,00 

347 02.02.08.013-7 CULTURA PARA IDENTIFICACAO DE 
FUNGOS 

4,19 10 41,90 

348 02.02.08.014-5 EXAME MICROBIOLOGICO A FRESCO 
(DIRETO) 

2,8 4 11,20 

349 02.02.08.016-1 IDENTIFICACAO AUTOMATIZADA DE 
MICROORGANISMOS 

5,63 26 146,38 

350 02.02.08.017-0 PEQUISA DE PNEUMOCYSTI CARINI 4,33 16 69,28 

351 02.02.08.018-8 PESQUISA DE BACILO DIFTERICO 2,8 12 33,60 

352 02.02.08.019-6 PESQUISA DE ESTREPTOCOCOS BETA-
HEMOLITICOS DO GRUPO A 

4,33 8 34,64 

353 02.02.08.020-0 PESQUISA DE HAEMOPHILUS DUCREY 2,8 10 28,00 

354 02.02.08.021-8 PESQUISA DE HELICOBACTER PYLORI 4,33 6 25,98 

355 02.02.08.022-6 PESQUISA DE LEPTOSPIRAS 2,8 4 11,20 

356 02.02.08.023-4 PESQUISA DE TREPONEMA PALLIDUM 5,04 4 20,16 

357 02.02.05.001-7 ANALISE DE CARACTERES FISICOS, 
ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA 

3,7 4915 18185,50 

358 02.02.05.002-5 CLEARANCE DE CREATININA 3,51 12 42,12 

359 02.02.05.003-3 CLEARANCE DE FOSFATO 3,51 20 70,20 

360 02.02.05.004-1 CLEARANCE DE UREIA 3,51 26 91,26 

361 02.02.05.005-0 CONTAGEM DE ADDIS 2,04 10 20,40 
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362 02.02.05.006-8 DETERMINACAO DE OSMOLALIDADE 3,7 10 37,00 

363 02.02.05.007-6 DOSAGEM DE ACUCARES (POR 
CROMATOGRAFIA) 

3,7 6 22,20 

364 02.02.05.008-4 DOSAGEM DE CITRATO 2,01 2 4,02 

365 02.02.05.009-2 DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA 8,12 10 81,20 

366 02.02.05.010-6 DOSAGEM DE OXALATO 3,68 2 7,36 

367 02.02.05.011-4 DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 
HORAS) 

2,04 18 36,72 

368 02.02.05.012-2 DOSAGEM E/OU FRACIONAMENTO DE 
ACIDOS ORGANICOS 

3,04 4 12,16 

369 02.02.05.013-0 EXAME QUALITATIVO DE CALCULOS 
URINARIOS 

3,7 4 14,80 

370 02.02.05.014-9 PESQUISA / DOSAGEM DE AMINOACIDOS 
(POR CROMATOGRAFIA) 

3,7 6 22,20 

371 02.02.05.015-7 PESQUISA DE ALCAPTONA NA URINA 2,04 4 8,16 

372 02.02.05.016-5 PESQUISA DE AMINOACIDOS NA URINA 3,7 2 7,40 

373 02.02.05.017-3 PESQUISA DE BETA-MERCAPTO-LACTATO-
DISSULFIDURIA 

2,04 10 20,40 

374 02.02.05.018-1 PESQUISA DE CADEIAS LEVES KAPPA E 
LAMBDA 

2,4 2 4,80 

375 02.02.05.019-0 PESQUISA DE CISTINA NA URINA 2,04 2 4,08 

376 02.02.05.020-3 PESQUISA DE COPROPORFIRINA NA 
URINA 

2,04 4 8,16 

377 02.02.05.021-1 PESQUISA DE ERROS INATOS DO 
METABOLISMO NA URINA 

3,7 4 14,80 

378 02.02.05.022-0 PESQUISA DE FENIL-CETONA NA URINA 2,04 2 4,08 

379 02.02.05.023-8 PESQUISA DE FRUTOSE NA URINA 2,04 8 16,32 

380 02.02.05.024-6 PESQUISA DE GALACTOSE NA URINA 3,36 2 6,72 

381 02.02.05.026-2 PESQUISA DE HOMOCISTINA NA URINA 2,04 4 8,16 

382 02.02.05.027-0 PESQUISA DE LACTOSE NA URINA 2,04 2 4,08 

383 02.02.05.028-9 PESQUISA DE MUCOPOLISSACARIDEOS 
NA URINA 

3,7 4 14,80 

384 02.02.05.029-7 PESQUISA DE PORFOBILINOGENIO NA 
URINA 

2,04 4 8,16 

385 02.02.05.030-0 PESQUISA DE PROTEINAS URINARIAS 
(POR ELETROFORESE) 

4,44 6 26,64 

386 02.02.05.031-9 PESQUISA DE TIROSINA NA URINA 2,04 8 16,32 
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387 02.02.05.032-7 PROVA DE DILUICAO (URINA) 2,04 10 20,40 

388 02.02.04.001-1 DOSAGEM DE ESTERCOBILINOGENIO 
FECAL 

1,65 16 26,40 

389 02.02.04.002-0 DOSAGEM DE GORDURA FECAL 3,04 4 12,16 

390 02.02.04.003-8 EXAME COPROLOGICO FUNCIONAL 3,04 10 30,40 

391 02.02.04.004-6 IDENTIFICACAO DE FRAGMENTOS DE 
HELMINTOS 

1,65 6 9,90 

392 02.02.04.005-4 PESQUISA DE ENTEROBIUS 
VERMICULARES (OXIURUS OXIURA) 

1,65 8 13,20 

393 02.02.04.006-2 PESQUISA DE EOSINOFILOS 1,65 10 16,50 

394 02.02.04.007-0 PESQUISA DE GORDURA FECAL 1,65 50 82,50 

395 02.02.04.008-9 PESQUISA DE LARVAS NAS FEZES 1,65 20 33,00 

396 02.02.04.009-7 PESQUISA DE LEUCOCITOS NAS FEZES 1,65 16 26,40 

397 02.02.04.010-0 PESQUISA DE LEVEDURAS NAS FEZES 1,65 40 66,00 

398 02.02.04.011-9 PESQUISA DE OVOS DE SCHISTOSOMAS 
(EM FRAGMENTO DE MUCOSA) 

1,65 4 6,60 

399 02.02.04.012-7 PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE 
PARASITAS 

1,65 2208 3643,20 

400 02.02.04.013-5 PESQUISA DE ROTAVIRUS NAS FEZES 10,25 10 102,50 

401 02.02.04.014-3 PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS 
FEZES 

1,65 26 42,90 

402 02.02.04.015-1 PESQUISA DE SUBSTANCIAS REDUTORAS 
NAS FEZES 

1,65 26 42,90 

403 02.02.04.016-0 PESQUISA DE TRIPSINA NAS FEZES 1,65 8 13,20 

404 02.02.04.017-8 PESQUISA DE TROFOZOITAS NAS FEZES 1,65 10 16,50 

QUANTIDADES E VALORES ESTIMADOS MENSAIS: 515.669,46 
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ANEXO III 

(MODELO) 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

 Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de 

licitação, na modalidade ______________ XXX/XXXX, da Prefeitura Municipal de Várzea 

Grande - MT que: 

 assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos 

apresentados à Comissão Permanente de Licitações, nos sujeitando a eventuais 

averiguações que se façam necessárias; 

 comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas no Edital; 

 que para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de 

licitação, na modalidade ______________ n. XXX/2015, da Prefeitura Municipal de 

Várzea Grande, não ter recebido desta ou de qualquer outra entidade da 

Administração em âmbito Federal, Estadual e Municipal, SUSPENSÃO 

TEMPORÁRIA de participação em licitação e/ou impedimento de contratar com a 
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Administração, assim como não ter recebido declaração de INIDONEIDADE para 

licitar e/ou contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal, regido pela 

Lei n. 8.666/93 e alterações, bem como que até a presente data inexistem fatos 

impeditivos para nossa habilitação, e que estamos cientes da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores, na forma do artigo 32, §2º da lei 8666/93: 

 que nossa empresa não está impedida de celebrar ajustes/contratos com a 

Administração Pública, direta ou indireta; 

 que tomamos conhecimento de todas as informações e das condições locais para 

cumprimento das obrigações objeto desta licitação; 

 que não possuímos em nosso quadro de funcionários, menores de 18 (dezoito) 

anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos 

em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 

(catorze) anos; 

 que os sócios e diretores de que não ocupam cargo ou função de chefia, 

assessoramento ou função de confiança no Sistema Único de Saúde a nível 

Municipal, estadual ou Federal, nos termos do parágrafo 4° do artigo 6 da Lei 

8080/90; 

Várzea Grande-Mt., ___ de ____ de 2015 

 

(Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa) 

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE: (CARIMBO DO CNPJ) 
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ANEXO IV 

(MODELO) 

DECLARAÇÃO DE QUE ACEITA AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL 

 

A Empresa ___________________, CNPJ: _____________, com sede à 

_____________________________________, por seu representante legal abaixo 

assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital da ______________ no. xxx/2015 da 

Prefeitura Municipal de Várzea Grande – MT,  DECLARA, para os devidos fins e legais 

efeitos, que aceita todas as exigências contidas no Edital de _____________ No. 

xxx/2015, bem como se submete a todas as propostas estatuídas na Lei Federal no. 

8.666 / 93 e suas alterações. 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

  

 

Cidade, em ___de ____ de _______. 

  

 

________________________________________ 

RESPONSÁVEL LEGAL PELA EMPRESA (NOME E CPF) 

EMPRESA (NOME E CNPJ) 
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ANEXO V 

MODELO DE CREDENCIAMENTO ESPECÍFICO 

 

Pelo presente, a empresa................................................................, situada 

no(a)............................................................................................................., 

CNPJ nº. ....................................., por seu 

.............................................................. (diretor ou sócio com poderes de 

gerência), outorga ao Sr. .................................., RG nº. .........................., amplos 

poderes para representá-la junto à Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT na 

CHAMADA Nº. 04/2015, inclusive poderes para interpor ou desistir de recursos, 

receber intimações, enfim, praticar todos os atos que julgar necessário ao citado 

processo, podendo o credenciado receber intimações no seguinte endereço: ........(Rua, 

número, complementos, bairro, cidade, unidade da federação, CEP). 

(Local e Data) 

 

(Nome e assinatura do subscritor, devidamente identificado) 

  

 

________________________________________ 

(Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa) 

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE: (Carimbo do CNPJ) 

 

 



 
 
 
 
 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

Av. Castelo Branco, Paço Municipal, n. 2.500 – CEP: 78.125-700 – Fone: 3688-8000 
Várzea Grande – Estado de Mato Grosso. 

60 

 

ANEXO VI 

MODELO 

(papel timbrado da empresa) 

À: Prefeitura Municipal de Várzea Grande 

CHAMADA n. 04/2015 

Sessão Pública: 28 de agosto 2015 às 09h00min. 

Local:  Sala de Licitações – Prefeitura Municipal de Várzea Grande - MT  
 

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

Nome de Fantasia: 

Razão Social: 

CNPJ: Insc. Est.: 

Endereço: 

Bairro: Cidade: 

CEP: E-mail: 

Telefone: Fax: 

Contato: Telefone: 

Banco:  Conta Bancária: 

Nome e nº da Agência: 

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  PPRREEÇÇOOSS  

CÓDIGO 

SUS 
PROCEDIMENTO 

QUANT 

ESTIM. 

MÊS/ 

EXAME 

 

QUANT 

ESTIM. 

ANUAL 

EXAME 

PREÇO 

UNIT. 

SUS 

(R$) 

VALOR 

ESTIM. 

MENSAL 

(R$) 

VALOR 

ESTIM. 

ANUAL 

(R$) 

       

 

Declaro para os devidos fins que estão inclusas no valor cotado todas as despesas com 

mão-de-obra, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e 

comerciais e, ainda, os gastos com frete, carga e descarga. 

    Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.    Prazo de entrega: ______ 

_____________________, XX de xxx de 2015. 

_________________________________________________ 

Representante Legal 

Nome:____________________________________ 

RG_______________________________________ 

CPF______________________________________ 
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ANEXO VII – MODELO 

(papel timbrado da empresa) 

 

Chamada n. 04/2015 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES 

 

 

A Empresa _________________________________________________,inscrita no CNPJ 

nº._____________________, localizada à ________________________, por intermédio 

de seu representante legal, o(a) Sr(a)___________________________, portador(a) da 

Cédula de Identidade nº_________________ e  do CPF nº._______________________, 

declara para os devidos fins que em conformidade com o art. 32, parágrafo 2º da Lei n.º 

8.666/93, não existem fatos supervenientes ao seu credenciamento  na Prefeitura 

Municipal de Várzea Grande que sejam impeditivos de sua habilitação para este certame.  

 

 

                                                                                                                                                                               

                                                          _________, ____ de ___________ de 2015. 

 

 

 

_________________________________________________ 

Representante LegaL 
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ANEXO VIII – MODELO 

 

(papel timbrado da empresa) 

 

CHAMADA N. 04/2015 

 

D E C L A R A Ç Ã O  

 

    Declaramos em atendimento ao previsto no inciso XXXIII, 

do artigo 7° da Constituição Federal e inciso V, artigo, 27 da Lei 8666/93; que não 

possuímos, em nosso quadro de pessoal, empregados com menos de 18 (dezoito) anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, menores de 16 (dezesseis) anos, em 

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz e em nenhuma hipótese, menores de 

14 (quatorze) anos.  

   __________, ____ de ___________ de 2015. 

_____________________________________________ 

Representante Legal 

Nome:____________________________________ 

RG_______________________________________ 

CPF______________________________________ 

 

 

Obs.: Se o licitante possuir menores de 16 (dezesseis) anos na condição de aprendiz 

deverá declarar expressamente. 
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ANEXO IX 

 

MINUTA DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº ______/______ 

 

Termo de Contrato de Prestação de 

Serviços de xxxxxxxxxxxxxxxxx, celebrado 

entre o MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE, 

através da Secretaria Municipal de 

Saúde/Fundo Municipal de Saúde de 

Várzea Grande e a Empresa .................., 

autorizado através da Chamada Pública nº 

04/2015 e procedimento de Inexigibilidade 

de Licitação nº: ____/2015.  

O MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, por meio da Secretaria Municipal de 

Saúde/Fundo Municipal de Saúde de Várzea Grande, fundo público inscrito no CNPJ n. 

11.364.895/0001-60, sito ao anexo com Paço Municipal Couto Magalhães à Avenida 

Castelo Branco, n. 2.500, Bairro Água Limpa – Município de Várzea Grande, neste ato 

representado pelo Secretário _______________, brasileiro, portadora da Carteira de 

Identidade n. ___, e do CPF n. ____________, denominada CONTRATANTE, e do 

outro lado a empresa, --------------------, inscrita no CNPJ/MF sob o n.----------/-------, 

estabelecida à ------------------, Bairro ------- em --------, CEP:--------------------, Fone/

 Fax (65)----------, neste Ato,  representada pelo seu --------------, brasileiro, 

portador da Carteira de Identidade RGn° ---------------SSP/----  e de CPF/MF n°---------

----, doravante denominada CONTRATADA, em vista o constante e decidido no 

Processo arquivado na Superintendência de Licitação, resolvem celebrar o presente 

Contrato, decorrente de licitação da INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. ___/2015, 

conforme descrito no Edital da CHAMADA PUBLICADA N. 04.2015 e seus Anexos, 

sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei n° 8.666/93 de 21.06.93 e suas 

alterações, em conformidade com as disposições a seguir. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

1.1 O presente contrato tem por objeto a pessoa jurídica especializada na prestação de 

serviços de saúde laboratoriais, para atender as necessidades da Secretaria Municipal 
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de Saúde, conforme especificações técnicas constantes neste Termo de Referência e 

determinações da Portaria Ministerial n. 1034, de 05 de maio de 2010, mediante a 

celebração de CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, com fundamento no artigo 25, 

“caput” da Lei n. 8.666/93 e demais normas que regem a matéria, bem como, as 

cláusulas abaixo descritas.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

2.1 O valor total do deste contrato para a realização dos exames ao preço da tabela 

SUS será de R$ _____ (____________) mensal por um período de 12 (doze) 

meses. 

2.2 – As despesas do presente contrato correrão à conta da Dotação Orçamentária:  

Projeto/Atividade Elemento de Despesa Fonte 

2168 3.3.90.39 1002/203 

1051 3.3.90.39 1002 

2098 3.3.90.39 204/205 

2237 3.3.90.39 1002/204 

2144 3.3.90.39 1002/204/304 

2239 3.3.90.39 1002/204 

1307 3.3.90.39 1002/204 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO  

3.1. O CONTRATANTE pagará, mensalmente, ao (á) CONTRATADO (A), pelos serviços 

efetivamente prestados, com base nos valores unitários de cada procedimento, 

conforme Tabela Unificada de Procedimentos do SUS (SIGTAP) e suas 

respectivas normas em vigor, editadas pelo Ministério da Saúde. 

3.1.1 O valor máximo mensal estimado do presente CONTRATO é de até R$ 

515.669,46 (quinhentos e quinze mil, seiscentos e sessenta e nove reais e 

quarenta e seis centavos), pagos sob demanda, tomando-se por base o 

quantitativo de procedimentos programados nos termos da Planilha de Compra de 

Serviços de Saúde, e integrante deste. 

3.2 O pagamento deverá ser efetuado por procedimento, sendo limitado ao valor global 

anual constante do Termo de Referência. 

3.2.1 Entregar o relatório de atendimento, de acordo com as normas do Ministério 

da Saúde, até o 10º (décimo) dia útil de cada mês subsequente à prestação dos 

serviços na Superintendência de Controle, Avaliação e Regulação; 

3.2.2 Para o efetivo pagamento, o credenciado, empresa deverá apresentar 

mensalmente à Secretaria Municipal de Saúde, até o 10º (décimo) dia útil do mês 

subsequente à prestação dos serviços, através da segunda via da AIH 
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(Autorização de Internação Hospitalar), assinada, carimbada pelo médico 

solicitante, médico regulador e médico supervisor, da Central de Regulação 

Municipal, mais o espelho da AIH juntamente com o arquivo de exportação 

(faturamento) 

3.3 O Fundo Municipal de Saúde pagará, mensalmente, aos prestadores, pelos serviços 

efetivamente prestados, estes deverão ser aprovados e se houver alguma divergência 

poderão sofrer glosas no teto máximo da unidade e nos valores unitários de cada 

procedimento, conforme tabelas do Sistema Único de Saúde; 

3.3.1 Resguardando o preço das tabelas nacionais de remuneração dos 

procedimentos do SAI/SUS, o município poderá à sua conveniência e 

disponibilidade orçamentária e financeira criar incentivos de valorização que 

alterem os valores dos procedimentos pagos; 

3.3.2 o pagamento de incentivos de que trata 3.3.1 somente poderá atingir os 

prestadores que tenham firmado Contrato de Prestação de Serviços, não 

abrangendo em hipótese alguma os prestadores que mantenham simples Termos 

de Ajuste Emergencial; 

3.4 os recursos de custeio das atividades ambulatoriais e hospitalares consignados no 

Fundo de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde são provenientes de transferências 

federais mensais, conforme valores fixados pela comissão intergestora Tripartite, no 

valor e rubrica fixados no Diário Oficial da União – D.O.U; 

3.5 os valores estipulados nas tabelas do SIA/SUS serão revistos na mesma proporção, 

índices e épocas dos reajustes concedidos pelo Ministério da Saúde; 

3.6 a revisão da tabela do SAI/SUS independerá de Termo Aditivo, sendo necessário 

anotar no processo a origem e autorização da revisão dos valores, com a data da 

publicação do D.O.U.  

 
CLAUSULA QUARTA – DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO  

4.1 Os serviços contratados serão executados pela Contratada em instalação adequada, 

localizada no município de Várzea Grande/MT e ou zona contígua, em até 30 (trinta) 

dias, de acordo com o este termo de referência. 

4.2 A eventual mudança de endereço do estabelecimento da Contratada deverá ser, 

imediatamente, comunicada ao Contratante que analisará a conveniência de manter os 

serviços contratados, podendo, ainda, rever as condições do contrato e até mesmo 

denunciá-lo, se entender conveniente. 
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4.3 A mudança do Diretor Clínico ou Técnico, também será comunicada ao Contratante. 

Em ambos os casos, deverá ser procedida uma alteração cadastral junto ao Cadastro 

Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). 

4.4 As alterações cadastrais que afetem diretamente a execução dos procedimentos 

constantes da planilha de programação de compras de serviços de saúde, devem ser 

previamente comunicadas e autorizadas pelo Contratante. 

4.5 Os exames deverão ser solicitados em requisição própria pelos médicos da rede 

municipal de saúde. 

4.6 O(s) agendamento(s) do(s) exame(s) só poderá(ão) ser(em) realizado(s) mediante 

a apresentação da(s) requisição(ões) supracitada(s); devidamente autenticada(s), e 

com autorização e regulação de exames do Setor responsável da Secretaria Municipal 

de Saúde (SMS). 

4.7 A contratada fica responsável, tecnicamente, tanto na realização dos exames 

quanto na elaboração dos respectivos laudos. 

4.8 O(s) resultado(s) do(s) exame(s) deverá(ão) ser(em) retirado(s) pelo usuário do 

Sistema Municipal de Saúde, junto ao Laboratório e/ou clínica que prestou o serviço. 

Em casos especiais de dificuldade do usuário em retirar a Prefeitura recolherá conforme 

sua rotina; 

4.9 É expressamente proibida a cobrança de qualquer quantia, sobre qualquer título, 

dos serviços prestados ao paciente, no limite de cobertura deste termo referência. 

4.10 - CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO 

4.10.1 A Contratada deverá realizar em sua própria unidade os exames de 

imagem encaminhados pela Central de Regulação e os exames de análises clínicas 

encaminhados pelas unidades listadas abaixo: 

 Pronto socorro municipal de Várzea Grande; 

 Centro de especialidades médicas – Postão; 

 Policlínica do bairro Cristo Rei; 

 Policlínica do bairro Jardim Gloria – Dr. Moacir de Lannes; 

 Policlínica do bairro Jardim Marajoara – Dra. Arminda Guimarães Sato; 

 Policlínica do bairro Parque do Lago – Dr. Lucilo Macedo de Freitas; 

 Unidade de Pronto Atendimento – UPA. 

4.10.2 A Contratada deverá recolher as amostras coletadas nas unidades abaixo 

conforme periodicidade determinada pelo cronograma de cada unidade. 

4.10.3 A Contratada deverá disponibilizar ao Município, em forma de 

comodato, um computador e uma impressora zebra para cada unidade 
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abaixo, com o objetivo de cadastro dos exames e impressão das etiquetas, as 

quais deverão conter nome do paciente, tipo de exame e tipo de tubo relativo 

aquele exame. Os custos relativos aos insumos de impressão, bem como a 

manutenção do computador e da impressora correrão por conta da 

Contratada. 

4.10.4 A Contratada tem 7 (sete) dias corridos para disponibilizar os 

computadores e impressoras em todas as unidades e, enquanto não forem 

implementadas, a Contratada responsabiliza-se pelo fornecimento de etiquetas de 

identificação das amostras. 

4.10.5 A Contratada deverá ter capacidade de atendimento de, pelo menos, 100 

(cem) pacientes para exames de imagem por dia. 

4.11 PRAZOS E ENTREGA DOS RESULTADOS: 

4.11.1 Os laudos de análises clínicas deverão ser entregues pela Contratada em 

cada unidade solicitante, impressos e com garantia de confidencialidade do seu 

conteúdo.  Os mesmos também serão disponibilizados via internet, através de 

login e senha pessoal do paciente. 

4.11.2 Os exames de análises clínicas de urgência e emergência deverão ter os 

resultados entregues impressos em até 2 (duas) horas. 

4.11.3 Os exames de análises clínicas ambulatoriais, não urgentes ou 

emergenciais, deverão ter seus resultados entregues impressos em até 5 (cinco) 

dias. 

 
CLÁUSULA  QUINTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO/ALTERAÇÃO  

5.1 O contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos 

da lei. 

 

5.2 O contrato poderá ser acrescido ou suprimido em até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor inicial atualizado do contrato (art. 65, §1º da Lei de Licitações e Contratos).  

 

CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO  

6.1. Caberá a Secretaria Municipal de Saúde, por intermédio dos servidores Wellyngton 

Alessandro Dolce, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG n°. 924717-3 

SSP/MT e inscrito no CPF sob o nº. 603.794.131-91 e Madian Amália de Amorim 

Campos, portadora da RG 1247344 SSP/MT e inscrito no CPF/MF sob n. 009.489.201-

65 a fiscalização do presente contrato.  



 
 
 
 
 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

Av. Castelo Branco, Paço Municipal, n. 2.500 – CEP: 78.125-700 – Fone: 3688-8000 
Várzea Grande – Estado de Mato Grosso. 

68 

6.2 As coordenações de Regulação do Sistema – Saúde/Diretoria de regulação e de 

Controle e Avaliação do Acesso – Saúde/Diretoria de Controle e Avaliação, ambas 

responsáveis pela Regulação do Sistema de Saúde, em conjunto com a Diretoria de 

Vigilância Sanitária, todas da Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande/MT, para 

vistoriarem a execução e o recebimento dos serviços correspondentes ao ajuste, e a 

prestarem toda a assistência e a orientação que se fizerem necessárias. 

6.3  Caberá ainda ao fiscal do contrato, as seguintes obrigações: 

6.3.1 Orientar: estabelecer diretrizes, dar e receber informações sobre a 

execução do contrato; 

6.3.2  Fiscalizar: verificar o material utilizado e a forma de execução do objeto 

do contrato, confirmando o cumprimento das obrigações; 

6.3.3 Interditar: paralisar a execução do contrato por estar em desacordo com 

o pactuado; 

6.3.4  Intervir: assumir a execução do contrato; 

6.3.5  Informar: a Administração o cometimento de falhas e irregularidades 

detectadas pela Contratada que implique comprometimento da aquisição e/ou 

aplicação de penalidades previstas; e noticiar os casos de afastamento em virtude 

de férias, licenças ou outros motivos, para que o substituto (suplente) possa 

assumir a gestão do contrato, evitando prejuízos, interrupções e suspensão das 

atividades de fiscalização. 

6.3.6  Ter total conhecimento do contrato e suas cláusulas; 

6.3.7  Solicitar a seus superiores, em tempo hábil para adoção das medidas 

convenientes, decisões e providências que ultrapassarem a sua competência; 

6.3.8 Zelar pelo bom relacionamento com a contratada, mantendo um 

comportamento ético, probo e cortês; 

6.3.9 Conferir os dados das faturas antes de atestá-las, promovendo as 

correções devidas e arquivando cópia junto aos demais documentos pertinentes; 

6.3.10 Conferir os dados das faturas antes de atestá-las, promovendo as 

correções devidas e arquivando cópia junto aos demais documentos pertinentes; 

6.3.11 Anotar todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, 

informando ao Gestor do Contrato aquelas que dependam de providências, com 

vistas à regularização das faltas ou defeitos observados; 

6.3.12 Anotar todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, 

informando ao Gestor do Contrato aquelas que dependam de providências, com 

vistas à regularização das faltas ou defeitos observados; 
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6.3.13  Acompanhar e controlar, quando for o caso, as entregas e o estoque de 

materiais de reposição, destinados à execução do objeto contratado, 

principalmente quanto à sua quantidade e qualidade; 

6.3.14  Formalizar, sempre, os entendimentos com a Contratada ou seu 

Preposto, adotando todas as medidas que permitam compatibilizar as obrigações 

bilaterais; 

6.3.15 Avaliar constantemente a qualidade da execução contratual, propondo, 

sempre que cabíveis, medidas que visem reduzir gastos e racionalizar os serviços; 

6.3.16  Observar rigorosamente os princípios legais e éticos em todos os atos 

inerentes às suas atribuições, agindo com transparência no desempenho das suas 

atividades; 

 

CLÁUSULA SETIMA – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS  

7.1 Os valores propostos são os da Tabela Unificada de Procedimentos do SUS 

(SIGTAP), sendo que os preços somente serão repassados se houver eventuais 

reajustes concedidos pelo Ministério da Saúde.  

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1 A contratada deverá cumprir rigorosamente todo objeto da contratação, 

executando os serviços especificados no Termo de Referência; 

8.2 A Contratada será responsabilizada pela cobrança indevida, feita ao paciente ou seu 

representante, por profissional, empregado, preposto ou outrem que utilize as 

instalações da empresa de forma eventual ou permanente; 

8.3 Comprovada a cobrança citada no item anterior, a Contratada deverá ressarcir ao 

paciente, o valor indevidamente cobrado, no prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) 

horas a contar da data da comunicação, por escrito e se sujeitará a penalidade de 

advertência, a ser aplicada de forma escrita; 

8.4 Na hipótese de reincidência da cobrança, a Contratada se sujeitará a multa de duas 

vezes o valor cobrado; 

8.5 Os valores serão cobrados em dobro em cada ocorrência, comprovada a 

reincidência; 

8.6 As penalidades mencionadas no item anterior somente serão aplicadas após regular 

processo administrativo, quando será assegurado a Contratada o direito de defesa; 

8.7 Sem prejuízo de acompanhamento, da fiscalização, da normatividade, exercida pelo 

Contratante, sobre a execução do objeto deste ajuste, as partes reconhecem a 

prerrogativa de controle e avaliação dos serviços prestados pelo Conselho Municipal de 
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Saúde e autoridade normativa e fiscalizadora e genérica da Direção Nacional do SUS, 

decorrente da Lei Orgânica da saúde e demais legislação pertinentes e vigentes. 

8.8 E de responsabilidade exclusiva da contratada e integral da contratada a utilização 

de pessoal e fornecimento de insumos, incluído a coleta, necessários à execução do 

objeto avençado, incluindo os cargos trabalhistas, previdenciários, sociais e comerciais, 

resultantes dos vínculos empregatícios, cujos ônus e obrigações em nenhuma hipótese 

poderão ser transferido para o município. 

8.9  A contratada responsabiliza-se, única e exclusivamente, quanto a logística da 

retirada dos materiais coletas nas unidades de saúde municipais e entrega dos 

resultados. 

8.10 A contratada se ainda obriga a: 

a. Não utilizar que terceiros utiliza o paciente para afins de experimentação; 

b. Atender os pacientes com dignidade e respeito de modo universal e igualitário; 

c. Afixar aviso em local visível, de sua condição de entidade integrante do SUS e 

da gratuidade dos serviços prestados nesta condição; 

d. Justificar ao paciente ou seu representante, por escrito, as razões técnicas 

alegadas quando da decisão de não realização de qualquer ato profissional 

previsto no ajuste; 

e. Notificar o Município de Várzea Grande de eventual alteração de sua razão 

social ou de seu controle acionário e de mudança de sua diretoria, contrato ou 

estatuto, enviando ao mesmo, no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da 

data do registro da alteração, cópia autenticada da Certidão da Junta Comercial 

ou do cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas; 

f. Notificar o MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE de eventual alteração de sua razão 

social ou de seu controle acionário e de mudança de sua diretoria, contrato ou 

estatuto, enviando ao mesmo, no prazo de 30(trinta) dias contados a partir da 

data do registro da alteração, cópia autenticada da Certidão da Junta Comercial 

ou do cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas; 

g. Comunicar eventual mudança de endereço com a antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, ao MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE, que analisará a conveniência de 

manter os serviços prestados em outro endereço, podendo, ainda, rever as 

condições do Contrato, e até mesmo rescindi-lo, se entender conveniente; 

h. Manter, durante a execução do ajuste, todas as condições de habilitação 

exigidas no procedimento de credenciamento; 

i. Arcar com os encargos previdenciários durante a execução do ajuste; 
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j. Realizar todos os serviços previstos neste ajuste e disponíveis em suas 

unidades, não podendo optar pela realização de alguns em detrimento de outros; 

k. Manter registro atualizado no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 

(CNES); 

l. Submeter-se a avaliações sistemáticas, de acordo com o Programa Nacional de 

Serviços as Saúde (PNASS); 

m. Submeter-se à regulação instituída pelo gestor; 

n. Apresentar, sempre que solicitado, relatórios de atividades que demonstrem, 

quantitativa e qualitativamente, o atendimento do objeto; 

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

p. Submeter-se ao Controle Nacional de Auditoria (SNA), no âmbito do SUS, 

apresentando toda a documentação necessária, desde que solicitado; 

q. Garantir o acesso dos Conselhos de Saúde aos serviços contratados, no 

exercício do seu poder de fiscalização; 

r. Aceitar nas mesmas condições as exclusões ou ampliações da unidades de 

saúde Municipal para redistribuição dos quantitativos fixados no quadro de 

demanda de exames constante do contrato; 

s. O horário para execução de serviços laboratoriais de Urgência e Emergência 

será de segunda a segunda-feira, 24 horas por dia; 

t. Responsabilizar-se anualmente pelo treinamento dos técnicos de laboratório e 

ou técnicos de Enfermagem, e por capacitações em Erros Pré analítico em coleta 

de material biológico, biossegurança em coleta laboratorial; 

u. Responsabilizar-se-á pelo destino do lixo infectante gerado nas instalações sob 

sua responsabilidade; 

v. Implantar o Controle de Qualidade na unidade prestadora dos serviços, através 

de empresa certificada pelo ONA, ABNT/ INMETRO / NBR ou outras especificações; 

w. Apresentar POPS (Procedimento Operacionais Padrões) pertinentes ao setor. 

8.11 Dos Exames de interesse à saúde pública: 

a. Para todos os exames de interesse à saúde publica, deverá ser reservada uma 

alíquota da amostra para processamento por laboratório oficial de referência; 

b. Caberá à contratada a manutenção e encaminhamento dessa alíquota ao 

laboratório oficial de referencia, em condições de conservação que assegurem a 

viabilidade da amostra para o processamento a que se destina. 

c. Todos os resultados de exames laboratoriais referentes as doenças de 

notificação compulsória, deverão ser notificados à vigilância em saúde da 

Secretaria Municipal de Saúde. 
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d. A notificação a que se refere o presente artigo deverá ser encaminhada em 

planilha, observando o calendário epidemiológico e tendo como prazo limite para 

encaminhamento a terça-feira subseqüente à semana notificada; 

e. As doenças de notificação imediata deverão ser notificadas por e-mail ou 

telefone no ato do diagnóstico positivo e inseridas na planilha de notificação da 

semana epidemiológica correspondente;  

f. A planilha de notificação deverá ser encaminhada mesmo em caso de nenhum 

resultado positivo na semana a que se refere e nesse caso deverão nela constar 

as notificações negativas. 

8.12 O (A) CONTRATADO (A) é responsável pela indenização de danos causados ao 

paciente, aos órgãos do SUS e a terceiros a ele vinculados, decorrentes de ação ou 

omissão voluntária, ou de negligência, imperícia ou imprudência praticadas por seus 

empregados, profissionais ou prepostos, ficando-lhe assegurado o direito de regresso. 

8.13 A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste contrato e pelo 

credenciamento será feito pelos órgãos competentes do SUS e pela Municipalidade não 

exclui nem reduz a responsabilidade do (a) CONTRATADO (A), nos termos da legislação 

aplicável. 

8.14 As CREDENCIADAS deverá assumir a responsabilidade por qualquer prejuízo 

causado em razão do serviço prestado ou decorrente de conduta culposa de seus 

colaboradores. 

8.15 As CREDENCIADAS deverá assumir a responsabilidade por qualquer prejuízo 

causado em razão do serviço prestado ou decorrente de conduta culposa de seus 

colaboradores. 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.1 Efetuar o pagamento à contratada de acordo com o prazo estabelecido, salvo a 

ocorrência de fatos previstos neste Contrato; 

9.2 Fornecer à contratada todas as informações necessárias à perfeita execução do 

objeto contratual; 

9.3 Promover, através do seu representante, o acompanhamento e a fiscalização dos 

serviços, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as 

falhas detectadas e comunicando à contratada as ocorrências de quaisquer fatos que, a 

seu critério, exijam medidas corretivas por parte daquela; 

9.4 – Expedir formalmente, por escrito, as advertências, penalidades e multas dirigidas 

à contratada; 

9.5 – Convocar a segunda colocada, quando a empresa não iniciar a obra após 30 

(trinta) dias da emissão da Ordem de Início de Serviço; 
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9.6 – Recusar qualquer serviço cuja qualidade não se revista do padrão desejado, bem 

como qualquer material, produto ou equipamento que não atenda satisfatoriamente aos 

fins a que se destinam. Nesse caso, a contratada deverá retirar o material do local de 

realização da obra, no prazo de 24h00 (vinte e quatro horas);  

9.7 – Analisar e atestar os documentos apresentados pela contratada, através do setor 

de fiscalização da obra. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – RESCISÃO CONTRATUAL  

10.1. Constituem motivos para rescisão ou denúncia do Contrato a ser firmado, o não 

cumprimento de quaisquer de suas cláusulas e condições, bem como os motivos 

previstos na Lei Federal 8.666/93. 

10.2. Em caso de rescisão ou denúncia, se a interrupção das atividades em andamento 

puder causar prejuízo à população, a critério da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

VARZEA GRANDE, será observado o prazo de até 90 (noventa) dias para ocorrer a 

rescisão. 

10.2.1. Se neste prazo a Pessoa Jurídica a ser contratada negligenciar na prestação 

dos serviços que vierem a ser contratados, a multa eventualmente imposta poderá ser 

duplicada. 

10.3. A rescisão do Contrato será determinada pelo MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE e 

exarada no processo administrativo competente, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa, tudo com vista ao disposto na Lei 8.666/93, em especial ao seu artigo 79. 

10.4. Da decisão da Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande de rescindir o 

Contrato caberá á Pessoa Jurídica a ser contratada pedido de recurso, no prazo de 5 

(cinco) dias, a contar da intimação do ato. 

10.5. Sobre o pedido de reconsideração, formulado nos termos do subitem anterior, a 

Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande deverá se manifestar no prazo de 5 

(cinco) dias úteis e terá efeito suspensivo, salvo se houver interrupção dos serviços 

essenciais o que ensejará direito da Administração buscar alternativas para assegurar a 

plena prestação  dos serviços. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E SANÇÕES  

11.1. A Pessoa Jurídica a ser contratada, deverá observar as cláusula(s) ou 

obrigação(ões) constantes do Contrato a ser firmado, ou de dever originado de norma 

legal ou regulamentar pertinente ensejará ao MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE, 

garantida a prévia defesa, aplicar, em cada caso, as sanções previstas nos artigos 86, 

87 e 88 da Lei Federal n° 8666/93 e suas alterações.  



 
 
 
 
 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

Av. Castelo Branco, Paço Municipal, n. 2.500 – CEP: 78.125-700 – Fone: 3688-8000 
Várzea Grande – Estado de Mato Grosso. 

74 

11.2. A imposição das penalidades previstas neste item ocorrerá depois de efetiva 

auditagem assistencial ou inspeção, e dela será notificado Pessoa Jurídica a ser 

contratada. 

11.3. Na aplicação das penalidades previstas em lei Pessoa Jurídica a ser contratada 

poderá interpor recurso administrativo, dirigido a autoridade competente, garantindo ao 

mesmo o direito de defesa em processo regular. 

11.4. Os procedimentos não realizados, os realizados sem autorização, ou impróprios á 

Prefeitura Municipal de Várzea Grande, serão identificados e glosados, após 

levantamento da supervisão laboratorial. 

11.5. O descredenciamento poderá ser realizado a qualquer tempo que houver 

descumprimento e irregularidades na execução dos serviços fixadas nas normas do SUS 

e sempre que a Pessoa Jurídica a ser contratada não atender as exigências deste Edital, 

seus anexos e contrato. 

11.6. As sanções a serem fixadas serão: 

a) multa  

b) advertência  

c) suspensão 

d) declaração de inidoneidade 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES GERAIS  

12.1 – Fazem parte integrante destes instrumentos os documentos constantes do 

Processo 312496/2015, respeitando o disposto no Edital de Credenciamento nº 

XXX/XXX e da Inexigibilidade de Licitação nº ____/2015 e seus anexos e observações, 

tendo plena validade entre as partes contratantes.  

12.2 – A tolerância de qualquer das partes, relativas às infrações cometidas contra 

disposições deste contrato, não exime o infrator de ver exigido, a qualquer tempo, seu 

cumprimento integral.  

12.3 – A CONTRATADA se obriga a manter as condições de habilitação e qualificação 

durante a vigência deste contrato, sob pena da aplicação das disposições da cláusula 

oitava.  

12.4 – Aplicam-se a este instrumento os demais dispositivos previstos na Lei 8.666/93 

e alterações.  

13 – DO FORO 

13.1 – Fica eleito o Foro da Comarca de Várzea Grande para dirimir quaisquer dúvidas 

oriundas da execução deste instrumento.  
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E, por assim acordarem, firmam este instrumento em duas vias, de igual teor e 

forma, perante duas testemunhas abaixo assinadas.  

 

VÁRZEA GRANDE-MT, ........ de ....................... de 2015. 

CONTRATANTE: 

Município de VÁRZEA GRANDE-MT 

Prefeita Municipal 

Secretaria de Saúde 

Procurador Geral do Município 

CONTRATADA: 

Representante Legal 

TESTEMUNHA 1: 

RG                                                   CPF 

TESTEMUNHA 2: 

RG                                                              CPF 
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ANEXO XI – PORTARIA 1034/2010 – MINISTÉRIO DA SAÚDE 

PORTARIA Nº 1.034, DE 5 DE MAIO DE 2010 (*) 

Dispõe sobre a participação 

complementar das instituições 

privadas com ou sem fins 

lucrativos de assistência à saúde 

no âmbito do Sistema Único de 

Saúde. 

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os 

incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e 

Considerando que, segundo o art. 30, inciso VII, da Constituição, e os arts. 18, 

inciso I, e 17, inciso III da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, compete ao 

Município e, supletivamente, ao Estado, gerir e executar serviços públicos de 

atendimento à saúde da população, podendo ambos recorrer, de maneira 

complementar, aos serviços ofertados pela iniciativa privada, quando os serviços de 

saúde da rede pública forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial 

necessária; 

Considerando o contido no art. 16, inciso XIV, da Lei nº 8.080, de 1990, segundo 

o qual compete à direção nacional "elaborar normas para regular as relações entre o 

Sistema Único de Saúde - SUS e os serviços privados contratados de assistência à 

saúde"; 

Considerando a aplicabilidade aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal 

das normas gerais da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação 

complementar, especialmente o que estabelecem os arts. 17, inciso X, 24 a 26 e 43 da 

Lei nº 8.080, de 1990; 

Considerando a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, que dispõe sobre a 

certificação das entidades beneficentes de assistência social; 

Considerando a Portaria nº 399/GM/MS, de 22 de fevereiro de 2006, que aprova 

as diretrizes operacionais do Pacto pela Saúde, e a Portaria nº 699/GM/MS, de 30 de 

março de 2006, que regulamenta as diretrizes operacionais dos Pactos pela Vida e de 

Gestão; 
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Considerando a necessidade de implementar a contratação de serviços de 

assistência à saúde pelos gestores públicos, baseada em critérios uniformes; e 

Considerando a Resolução nº 71, de 2 de setembro de 1993, do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS), que aponta a necessidade do disciplinamento da contratação 

de instituições prestadoras de serviços complementares de saúde, resolve: 

Art. 1º Dispor sobre a participação de forma complementar das instituições 

privadas com ou sem fins lucrativos de assistência à saúde no âmbito do Sistema Único 

de Saúde - SUS. 

Art. 2º Quando as disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura 

assistencial à população de uma determinada área, o gestor estadual ou municipal 

poderá complementar a oferta com serviços privados de assistência à saúde, desde 

que: 

I - comprovada a necessidade de complementação dos serviços públicos de 

saúde e, 

II - haja a impossibilidade de ampliação dos serviços públicos de saúde. 

§ 1º A complementação dos serviços deverá observar aos princípios e as diretrizes 

do SUS, em especial, a regionalização, a pactuação, a programação, os parâmetros de 

cobertura assistencial e a universalidade do acesso. 

§ 2º Para fins de organização da rede de serviços e justificativa da necessidade de 

complementaridade, deverá ser elaborado um Plano Operativo para os serviços públicos 

de saúde, nos termos do art. 7º da presente Portaria. 

§ 3º A necessidade de complementação de serviços deverá ser aprovada pelo 

Conselho de Saúde e constar no Plano de Saúde respectivo. 

Art. 3º A participação complementar das instituições privadas de assistência à 

saúde no SUS será formalizada mediante contrato ou convênio, celebrado entre o ente 

público e a instituição privada, observadas as normas de direito público e o disposto 

nesta Portaria. 

Parágrafo único. Para a complementaridade de serviços de saúde com instituições 

privadas com ou sem fins lucrativos serão utilizados os seguintes instrumentos: 



 
 
 
 
 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

Av. Castelo Branco, Paço Municipal, n. 2.500 – CEP: 78.125-700 – Fone: 3688-8000 
Várzea Grande – Estado de Mato Grosso. 

78 

I - convênio, firmado entre ente público e a instituição privada sem fins 

lucrativos, quando houver interesse comum em firmar parceria em prol da 

prestação de serviços assistenciais à saúde; 

II - contrato administrativo, firmado entre ente público e instituições privadas 

com ou sem fins lucrativos, quando o objeto do contrato for a compra de 

serviços de saúde. 

Art. 4º O Estado ou o Município deverá, ao recorrer às instituições privadas, dar 

preferência às entidades filantrópicas e às sem fins lucrativos, observado o disposto na 

legislação vigente. 

Art. 5º As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos deixarão de ter 

preferência na contratação com o SUS, e concorrerão em igualdade de condições com 

as entidades privadas lucrativas, no respectivo processo de licitação, caso não cumpram 

os requisitos fixados na legislação vigente. 

Parágrafo único. As entidades filantrópicas e sem fins lucrativos deverão 

satisfazer, para a celebração de instrumento com a esfera de governo interessada, os 

requisitos básicos contidos na Lei nº 8.666, de 1993, e no art. 3º da Lei nº 12.101, 

independentemente das condições técnicas, operacionais e outros requisitos ou 

exigências fixadas pelos gestores do SUS. 

Art. 6º Após ter sido dada a devida preferência às entidades filantrópicas e sem 

fins lucrativos, e ainda persistindo a necessidade de complementação da rede pública 

de saúde, será permitido ao ente público recorrer à iniciativa privada, observado o 

disposto na Lei nº 8.666, de 1993. 

Art. 7º O Plano Operativo é um instrumento que integrará todos os ajustes entre 

o ente público e a instituição privada, devendo conter elementos que demonstrem a 

utilização da capacidade instalada necessária ao cumprimento do objeto do contrato, a 

definição de oferta, fluxo de serviços e pactuação de metas. 

Art. 8º As instituições privadas de assistência à saúde contratadas ou conveniadas 

com o SUS devem atender às seguintes condições: (Redação dada pela PRT GM/MS nº 

3.114 de 07.10.2010) 

I - manter registro atualizado no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 

Saúde (CNES); (Redação dada pela PRT GM/MS nº 3.114 de 07.10.2010) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2010/prt3114_07_10_2010.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2010/prt3114_07_10_2010.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2010/prt3114_07_10_2010.html
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II - submeter-se a avaliações sistemáticas, de acordo com o Programa Nacional 

de Avaliação de Serviços de Saúde (PNASS);(Redação dada pela PRT GM/MS nº 

3.114 de 07.10.2010) 

III - submeter-se à regulação instituída pelo gestor; (Redação dada pela PRT 

GM/MS nº 3.114 de 07.10.2010) 

IV - obrigar-se a apresentar, sempre que solicitado, relatórios de atividade que 

demonstrem, quantitativa e qualitativamente, o atendimento do 

objeto; (Redação dada pela PRT GM/MS nº 3.114 de 07.10.2010) 

V - atender as diretrizes da Política Nacional de Humanização (PNH); (Redação 

dada pela PRT GM/MS nº 3.114 de 07.10.2010) 

VI - submeter-se ao Controle Nacional de Auditoria (SNA), no âmbito do SUS, 

apresentando toda documentação necessária, desde que solicitado; (Redação 

dada pela PRT GM/MS nº 3.114 de 07.10.2010) 

VII - obrigar-se a 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 para o paciente; e (Redação dada pela 

PRT GM/MS nº 3.114 de 07.10.2010) 

VIII - garantir o acesso dos conselhos de saúde aos serviços contratados no 

exercício do seu poder de fiscalização. (Redação dada pela PRT GM/MS nº 3.114 

de 07.10.2010) 

Art. 9º Os contratos e convênios firmados deverão atender aos seguintes 

requisitos: 

I - os serviços contratados e conveniados ficam submetidos às normas do 

Ministério da Saúde e das Secretarias de Saúde dos Estados e Municípios; 

II - para efeito de remuneração, os serviços contratados deverão utilizar como 

referência a Tabela de Procedimentos SUS; 

III - os estabelecimentos deverão ser identificados no contrato pelo código do 

CNES, de acordo com os dados que constem nesse cadastro. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2010/prt3114_07_10_2010.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2010/prt3114_07_10_2010.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2010/prt3114_07_10_2010.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2010/prt3114_07_10_2010.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2010/prt3114_07_10_2010.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2010/prt3114_07_10_2010.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2010/prt3114_07_10_2010.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2010/prt3114_07_10_2010.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2010/prt3114_07_10_2010.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2010/prt3114_07_10_2010.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2010/prt3114_07_10_2010.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2010/prt3114_07_10_2010.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2010/prt3114_07_10_2010.html
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Art. 10. Os Estados, os Municípios e o Distrito Federal adotarão instrumentos de 

controle e avaliação dos serviços contratados, além daqueles já previstos no âmbito do 

SNA, visando garantir o acesso da população a serviços de saúde de qualidade. 

Art. 11. Para efeito da contratação dos serviços de assistência à saúde, os 

Estados, os Municípios e o Distrito Federal poderão suplementar o objeto desta Portaria, 

para atender às necessidades e peculiaridades locais. 

Art. 12. Os Estados, os Municípios e o Distrito Federal adaptarão seus contratos e 

convênios ao disposto nesta Portaria, no prazo máximo de 1 (um ano), a contar da data 

de sua publicação, não mais se admitindo, transcorrido esse prazo, ajustes sem os 

respectivos termos de contrato ou convênio. 

Parágrafo único. É obrigatório o preenchimento dos campos referentes ao contrato 

no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - SCNES. 

Art. 13. O Manual de Orientações para Contratação de Serviços de Saúde no SUS 

estará disponível no endereço eletrônico do Ministério da Saúde 

(http://www.saude.gov.br/sas). 

Art. 14. A Secretaria de Atenção à Saúde - SAS promoverá a articulação com as 

Secretarias de Saúde dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, para a 

implementação do processo de contratação de serviços de saúde. 

Art. 15. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 16. Fica revogada a Portaria nº 3.277/GM, de 22 de dezembro de 2006, 

publicada no Diário Oficial da União - DOU nº 246, de 26 de dezembro de 2006, seção 

1, página 253. 

 

JOSÉ GOMES TEMPORÃO 

 

 

 

 

 

 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt3277_22_12_2006_comp.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt3277_22_12_2006_comp.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt3277_22_12_2006_comp.html
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AVISO DE LICITAÇÃO 

CHAMADA PÚBLICA N. 04/2015 

O Município de Várzea Grande, por meio do Fundo Municipal de Saúde torna publico aos 

interessados que, fará realizar licitação na modalidade de CHAMADA PÚBLICA, para 

CREDENCIAMENTO, cujo objeto é o credenciamento de pessoa jurídica especializada na 

prestação de serviços de saúde laboratoriais, para atender as necessidades da 

Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações técnicas constantes neste 

Termo de Referência e determinações da Portaria Ministerial n. 1034, de 05 de maio de 

2010, mediante a celebração de CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, com 

fundamento no artigo 25, “caput” da Lei n. 8.666/93 e demais normas que regem a 

matéria. Os interessados deverão entregar a documentação exigida na 

Superintendência de Licitação no endereço abaixo, no período das 12:00 às 17:30 

horas do dia 14 de agosto de 2015 ao dia 28 de agosto de 2015.  A abertura dos 

envelopes se dará em sessão pública do dia 28 de agosto de 2015, às 09h00min (fuso 

horário local). O Edital completo está à disposição dos interessados, na Prefeitura 

Municipal de Várzea Grande - Superintendência de Licitação, nos dias úteis das 

12h00min às 18h00min, sito à Avenida Castelo Branco, 2500 – Várzea Grande/MT, 

mediante recolhimento da taxa de R$ 50,00 - não restituível e gratuitamente, no site: 

www.varzeagrande.mt.gov.br. 

Várzea Grande-MT, 12 de agosto de 2015. 

 

 

 

 

CASSIUS CLAY SCOFONI FALEIROS DE AZEVEDO 

Secretário Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 


