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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
CREDENCIAMENTO Nº 01/2022 

PROCESSO Nº 1.570/2022 
 

Edital de chamamento público para 
credenciamento de laboratórios para realização 
de exames laboratoriais remunerados pela 
Tabela SUS.  

  
O Município de São Sepé, neste ato representado pelo Sr. Prefeito Municipal, 

no uso de suas atribuições, e em conformidade com a Lei n.º 8.666/93 e demais 
alterações, através da Gerência de Compras, Controle, Licitações e Contratos, torna 
público aos interessados que realizará CHAMAMENTO PÚBLICO, destinada ao 
CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS, nas 
condições deste edital e seus Anexos, regida pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 
1993 e suas alterações, que regulamenta o art. 37, inciso XXI da Constituição Federal 
de 1988.    

A documentação será recebida a partir do dia 11/05/2021 até 26/05/2022 em 
horário de expediente interno, no Escritório de Governo.  

  
1. DO OBJETO   
1.1. Constitui objeto do presente credenciamento a contratação de pessoa 

jurídica especializada na área da saúde para prestar serviços de exames laboratoriais, 
de acordo com as especificações e valores estabelecidos neste Edital, cujo processo 
e julgamento serão realizados de acordo com os preceitos da Lei 8.666/93.  

1.2. A remuneração pelos serviços executados é a constante do ANEXO III 
tendo, como parâmetros, os valores da Tabela do SUS. 

1.3. As empresas licitantes deverão possuir condições tais que garantam a 
responsabilidade, presteza, segurança e eficácia da execução dos serviços, de modo 
a obter pleno resultado na realização dos serviços mencionados neste Edital de 
credenciamento.  

1.4. Os serviços deverão manter, obrigatoriamente, nível de qualidade que 
garanta a possibilidade de diagnóstico seguro.  

1.5. O valor mensal disponível para exames é de R$ 20.524,50 (vinte mil e 
quinhentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos) não sendo obrigatória a 
utilização total do valor.  

  
2. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO  
2.1. Respeitadas as demais condições normativas e as constantes deste Edital, 

poderá participar desta chamada pública qualquer pessoa jurídica prestadora de 
serviços na área da saúde, legalmente estabelecida no país e que atenda as todas as 
exigências contidas neste Edital.  

2.2. A empresa credenciada deverá, obrigatoriamente, manter posto de coleta 
de material e entrega dos resultados no perímetro urbano do Município, atendendo 
todas as condições e padrões exigidos para a atividade contratada.  

  
3. DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS ENVELOPES  
3.1. Durante o período indicado no preâmbulo deste Edital, cada licitante 

deverá entregar junto a Gerência de Compras, Controle, Licitações e Contratos, 
respeitando o horário de atendimento externo, envelope de credenciamento contendo 
toda a documentação, devendo estar fechado e rubricado no fecho, contendo em sua 
parte externa, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:  
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ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO  
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2022  
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE  
ENDEREÇO, CNPJ E FONE PARA CONTATO  

 
3.2. Em hipótese alguma serão considerados os documentos apresentados fora 

dos termos expostos acima ou fora do horário e período aprazado, mesmo se 
remetidos ou expedidos antes da data de abertura deste certame, bem como os que 
contrariam os demais requisitos deste Edital, não cabendo às empresas qualquer 
direito à reclamação.  

   
4. DA APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO  
4.1. O envelope nº 01 – DOCUMENTAÇÃO – deverá conter os documentos a 

seguir relacionados, apresentados em original, ou por fotocópia autenticada por 
cartório ou por funcionário do Município ou, ainda, publicação em órgão de imprensa 
oficial, desde que perfeitamente legíveis (não serão aceitas cópias que não ofereçam 
condições de leitura das informações nelas contidas):  

a) CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
contendo as seguintes informações (Modelo – Anexo I):  

# Identificação da Empresa (Razão Social, CNPJ, endereço completo, número 
de telefone do e e-mail) e do processo licitatório;  

# Declaração de Inexistência de fato impeditivo de habilitação;  
# Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregados 

menores de 18 (dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 
menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, 
a partir de 14 (catorze) anos, nos termos da Emenda Constitucional nº 20, de 1998.  

b) REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresário, ato constitutivo, 
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado e, no caso de sociedade 
por ações e/ou cooperativas, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores, que comprove o objeto social compatível com o objeto desta 
licitação;  

c) REGULARIDADE FISCAL, documentos que comprovem a regularidade 
fiscal:  

# Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ;  
# Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta de débitos 

relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união), Estadual e Municipal;  
# Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

– FGTS; # Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.  
d) PROVA DE INSCRIÇÃO, REGISTRO ou CÓPIA DA CARTEIRA DE 

IDENTIDADE PROFISSIONAL expedida pelo Conselho Regional de sua 
Especialidade, do(s) responsável(eis) técnico(s) da empresa, acompanhada de cópia 
da sua Carteira de Identidade Profissional ou outro meio que comprove a vinculação 
do profissional com o licitante;  

e) ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO;  
f) ALVARÁ SANITÁRIO;  
g) CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, 

mesmo que atualmente o estabelecimento não preste serviços ao SUS.  
h) TERMO DE CREDENCIAMENTO devidamente preenchido, conforme 

modelo do termo de credenciamento constante do Anexo IV, com base na tabela 
constante no Anexo III.  
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5. DA ABERTURA E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO  

5.1. A presente licitação será processada e julgada de acordo com a legislação 
vigente.  

5.2. Recebido o envelope contendo a documentação do credenciado, a 
Comissão Permanente de Licitações fará a apreciação com vistas ao julgamento num 
prazo de até 10 (dez) dias contados da data final para credenciamento.  

5.3. O julgamento será realizado com base na análise quantitativa e formal dos 
documentos apresentados quanto ao conteúdo, vigência e veracidade.  

5.4. Será considerada inabilitada a empresa que:  
a) Deixar de apresentar qualquer um dos documentos solicitados no 

subitem “4” ou apresentá-los incompletos, incorretos, com a validade expirada ou em 
desacordo com as exigências do presente Edital, não se admitindo, em hipótese 
alguma, complementação posterior, após o horário e data aprazada indicado no 
preâmbulo deste Edital;  

b) Afrontar qualquer condição estabelecida neste Edital.  
5.5. Observados os critérios de aceitabilidade dos documentos de habilitação 

estabelecidos nos subitens anteriores, a Comissão Permanente de Licitação 
procederá ao CREDENCIAMENTO das propostas apresentadas de acordo com a 
tabela e divulgará a relação das empresas habilitadas.  

5.6. Esgotados os prazos de recursos administrativos, o processo será 
encaminhado para a autoridade competente que homologará o objeto à(s) 
empresas(s) que atenderem as condições estabelecidas.  

  
6. DA IMPUGNAÇÃO E DOS RECURSOS  
6.1. A impugnação deste credenciamento e de seus anexos deverá ser dirigida 

à autoridade que assinou o Edital e protocolada no Setor de Protocolo deste Município.  
6.2. Divulgada a decisão da Comissão Permanente de Licitação, no tocante à 

fase de habilitação se dela discordar, a licitante terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis 
para interpor recurso, contado da data de divulgação do resultado, e também nos 
demais casos previstos no art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93.  

6.3. Interposto o recurso em qualquer fase da licitação dele se dará ciência 
formalmente às demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis.  

6.4. O recurso deverá ser dirigido ao Prefeito Municipal, por intermédio da 
Comissão Permanente de Licitação.  

6.4.1. O recurso referente à fase de habilitação ou de classificação terá efeito 
suspensivo.  

6.5. Os recursos deverão ser datilografados/digitados devidamente 
fundamentados e assinado pelo representante legal da recorrente e/ou credenciado 
com poderes para tal.  

6.6. A impugnação ou o recurso interposto em desacordo com as condições 
deste Edital não serão conhecidos.  

6.7. Será franqueada aos interessados, desde a data da publicação deste 
Edital, vistas do processo de credenciamento na Gerência de Compras, Controle, 
Licitações e Contratos do Município, observado o horário de atendimento externo.  

  
7. DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS  
7.1. Findo análise documental, pareceres e homologação, fica desde já 

convocada a empresa para assinar o instrumento contratual observados os prazos 
abaixo, sob pena de decair do direito à contratação:  

a) 15 (quinze) dias corridos contados da publicação do resultado final de 
julgamento dos documentos de habilitação, salvo se interposto recurso administrativo;  
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b) 10 (dez) dias corridos contados da publicação do resultado de 
julgamento do(s) recurso(s) interposto(s) quanto ao julgamento.  

7.2. O subitem acima deverá ser desconsiderado caso seja outra a decisão 
da autoridade competente que não a homologação do processo licitatório ou outra for 
sua decisão.  

7.3. Caso o vencedor não atenda os prazos previstos no item 7.1, ensejará a 
aplicação das sanções estabelecidas no item SANÇÕES ADMINISTRATIVAS deste 
instrumento.  

  
8. DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA  
8.1. Além das obrigações regulamentares e das demais relacionadas neste 

Edital (e seus anexos) obriga-se, ainda, a empresa vencedora a:  
a) Prestar/executar os serviços em conformidade com o estabelecido neste 

Edital e seus anexos;  
b) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação, podendo-lhe ser exigida a comprovação, a qualquer tempo.  

  
9. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
9.1. Os recursos necessários ao cumprimento desta despesa correrão por 

conta das dotações da Lei Orçamentária Anual – LOA.  
Órgão: 07 | Unidade: 07 | Atividade: 2306 | Rubrica: 11319 | Desdobramento: 

33903950 | Fonte Recurso: 4501 | Conta Contábil: 9607; 9608; 9609 
  
10. DO PAGAMENTO  
10.1. O pagamento pela efetiva prestação do serviço objeto deste instrumento 

será efetuado até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente, mediante apresentação 
da Nota Fiscal correspondente, com a aceitação e atestado do responsável pelo 
recebimento das mesmas.  

10.1.1. A Nota Fiscal correspondente deverá ser entregue pela empresa 
vencedora diretamente ao responsável até o dia 5 de cada mês, que somente atestará 
a realização dos serviços e liberará a Nota  

Fiscal para pagamento quando cumpridas todas as condições pactuadas;  
10.1.2. A contagem para o 10º (décimo) dia, previsto no caput, só iniciar-se-á 

após a aceitação dos serviços pelo responsável e cumprimento pela empresa de todas 
as condições pactuadas;  

10.1.3. Para execução do pagamento, a empresa vencedora deverá fazer 
constar na Nota Fiscal correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível, em 
nome do Município, informando o número de sua conta corrente e a respectiva 
Agência;  

10.1.4. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a 
liquidação da despesa será devolvida à empresa e o pagamento ficará pendente até 
que o mesmo providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 
pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do 
documento fiscal, não acarretando quaisquer ônus ao Município;  

10.1.5. A critério da Administração poderão ser descontados dos pagamentos 
devidos os valores para cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros ou 
outras de responsabilidade da empresa vencedora;  

10.2. O Município poderá sustar todo e qualquer pagamento caso verifique a 
existência de uma ou mais das hipóteses abaixo descritas e enquanto perdurar o ato 
ou fato sem direito a qualquer reajustamento complementar ou acréscimo, conforme 
enunciado:  
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a) A empresa vencedora deixe de acatar quaisquer determinações 
exaradas pelo órgão fiscalizador do Município;  

b) Não cumprimento de obrigação assumida hipótese em que o pagamento 
ficará retido até que a empresa vencedora atenda à cláusula infringida;  

c) A empresa vencedora retarde indevidamente a entrega do objeto licitado 
por prazo que venha a prejudicar as atividades do Município;  

d) Débito da empresa para com o Município quer proveniente da execução 
deste instrumento, quer de obrigações de outros contratos;  

e) Em qualquer das hipóteses previstas nos parágrafos acima, ou de 
infração as demais cláusulas e obrigações estabelecidas neste instrumento.  

10.3. Para o efetivo pagamento, o credenciado deverá apresentar mensalmente 
à Secretaria Municipal da Saúde, até o 5º dia do mês subsequente à prestação dos 
serviços, relatório de prestação de contas, devidamente carimbado e assinado, 
contendo as seguintes informações de cada paciente beneficiado:  

a) Nome completo;  
b) Nº do Cartão SUS do paciente, se houver;  
c) Nº do RG ou CPF;  
d) Assinatura do paciente beneficiado;  
e) Tipo de exame realizado;  
f) Data de realização do atendimento;  
g) Documento de encaminhamento do paciente à empresa, emitido pela 

Secretaria Municipal da Saúde ou UBS com a autorização desta para a prestação do 
serviço.  

  
12. DA VIGÊNCIA  
12.1. O credenciamento permanecerá aberto a futuros interessados que 

preencherem as condições previstas nesse edital, durante todo o seu período de 
vigência.  

12.2. A vigência do credenciamento é de 5 (cinco) anos a contar da data de 
publicação.  

12.3. O contrato com os interessados vigerá a contar de sua assinatura até o 
final do Prazo de vigência do Edital de Chamamento Público para Credenciamento.  

12.4. O credenciado poderá solicitar o seu descredenciamento a qualquer 
tempo, desde que observado o prazo de antecedência de 30 (trinta) dias corridos 
contados a partir da solicitação mediante termo formal e termo de recebimento emitido 
pela Secretaria solicitante.  

  
13. DO REAJUSTAMENTO  
13.1. Respeitadas as demais condições previstas neste Edital e normas 

contidas na legislação vigente, os valores constantes da tabela de serviços serão 
reajustados conforme atualização dos valores pela Tabela SUS.  

  
14. DA FISCALIZAÇÃO  
14.1. Todos os serviços realizados bem como o cumprimento do disposto neste 

instrumento serão fiscalizados pelo Município, por intermédio da SMS - Secretaria 
Municipal de Saúde, que acompanhará a entrega do objeto, de acordo com o 
determinado neste instrumento, controlando os prazos estabelecidos para entrega do 
mesmo e apresentação de fatura, notificando à empresa vencedora a respeito de 
quaisquer reclamações ou solicitações havidas. A fiscalização dos contratos ficará a 
cargo dos servidores nomeados.  
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15. DISPOSIÇÕES REFERENTES À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
15.1. O Credenciado deverá realizar os serviços no local indicado no termo 

contratual.  
15.2. O Credenciado somente atenderá pacientes mediante apresentação do 

formulário de encaminhamento emitido pela Secretaria Municipal da Saúde, 
devidamente preenchido, assinado e autorizado pela mesma.  

15.3. O Credenciado deverá manter-se habilitado junto aos respectivos órgãos 
de fiscalização da sua categoria sob pena de rescisão contratual.  

15.4. Não serão objeto de pagamento os serviços não efetuados dentro da boa 
técnica profissional.  

15.5. O Credenciado responderá por todos os serviços prestados no 
atendimento ao paciente encaminhado pela Secretaria Municipal da Saúde, isentando 
integralmente o Município de todo e qualquer ato falho em que o paciente sentir-se 
lesado, conforme art. 70 da Lei Federal 8.666/93.  

15.6. No atendimento aos pacientes, o Credenciado deverá usar somente 
materiais descartáveis e instrumentais devidamente esterilizados.  

15.7. O Credenciado será responsável por todos os encargos fiscais, 
previdenciários, trabalhistas e assinar carteira de seus funcionários e das pessoas 
subordinadas a ele e envolvidas no atendimento, isentando integralmente o Município.  

15.8. O Credenciado é responsável pelo preenchimento de documentos 
referentes ao paciente em atendimento bem como pelo reagendamento e 
comunicação aos pacientes de eventuais horários cancelados.  

15.9. Os funcionários do Credenciado serão diretamente subordinados a ele.  
15.10. Os serviços contratados serão prestados através dos profissionais do 

estabelecimento credenciado.  
15.11. O Credenciado não poderá cobrar do paciente, ou seu responsável, 

qualquer complementação aos valores pagos pelos serviços prestados.  
15.12. Os uniformes, equipamentos de proteção individual (EPI) e objetos de 

uso necessários à prestação dos serviços objeto do presente edital são de 
responsabilidade do Credenciado.  

15.13. A autorização de quaisquer procedimentos junto aos credenciados é 
prerrogativa exclusiva da Secretaria Municipal de Saúde que o fará de acordo com a 
demanda da população e a disponibilidade orçamentária.  

  
16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
16.1. Ao credenciado que deixar de entregar os documentos exigidos para 

habilitação, assim como outros exigidos pelo Edital, no prazo estipulado, será aplicada 
a pena de ADVERTÊNCIA.  

16.2. Além das penalidades acima, também será punido o licitante nas 
seguintes sanções:  

a) Advertência: quando deixar de prestar/executar o serviço no prazo 
estipulado, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição;  

b) Multa: no percentual de 10% sobre o valor da sua proposta ou lance se 
não mantiver a mesma;  

c) Multa: no percentual de 20% sobre o total do contrato ou da ordem de 
compra/serviço se, advertido, deixar de prestar/executar o serviço até 15 dias do prazo 
estipulado, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição;  

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos se o 
credenciado for reincidente nas penalidades de advertência e/ou multa por mais de 
duas vezes até três, inclusive;  
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e) Multa: no percentual de 20% sobre o total do contrato ou da ordem de 
compra/serviço pela recusa em retira-la ou pela não assinatura do contrato no prazo 
estabelecido;  

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada no inciso “d”, quando ocorrido 
uma ou mais das seguintes situações:  

f.1) Apresentar documentação falsa para o certame;  
f.2) Quando frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer 

outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de 
obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da 
licitação;  

f.3) Quando devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento 
licitatório, ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassa-lo;  

f.4) Quando afastar ou procurar afastar outro licitante, por meio de violência, 
grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;  

f.5) Quando fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação instaurada 
para aquisição de bens ou mercadorias, ou contrato dela decorrente:  

I – elevando arbitrariamente os preços;  
II – vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou 

deteriorada;  
III – entregando uma mercadoria por outra, ou executando serviço diverso 

do que contratado;  
IV – alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria/serviço 

fornecida/executado;  
V – tornando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a proposta 

ou a execução do contrato.  
f.6) Sempre que anteriormente tenha sido aplicada a suspensão temporária em 

licitação e impedimento de contratar com a Administração;  
16.3. As penalidades acima relacionadas não são exaustivas, mas sim 

exemplificativas, podendo outras ocorrências ser analisadas e ter aplicação por 
analogia e de acordo com a Lei 8.666/93 e a Lei 10.520/02.  

16.4. As sanções previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas 
isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.  

16.5. A aplicação das sanções previstas neste instrumento não exclui a 
possibilidade de aplicação de outras, previstas na Lei nº 8.666/93.  

16.6. As multas poderão ser cumulativas, reiteradas e aplicadas em dobro, 
sempre que se repetir o motivo.  

16.7. A multa aplicada após regular processo administrativo será descontada 
da(s) fatura(s), cobrada judicialmente ou extrajudicialmente, a critério do Município.  

16.8. Da intenção de aplicação de quaisquer das penalidades previstas, será 
concedido prazo para defesa prévia de 05 (cinco) dias úteis a contar da notificação.  

16.9. Da aplicação da sanção caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis 
a contar da publicação no Diário Oficial do Estado e Imprensa Oficial do Município.  

16.10. As penalidades serão obrigatoriamente registradas, esgotada a fase 
recursal, no Cadastro de Fornecedores do Município – CRF.  

16.10.1. No caso de impedimento do direito de licitar e contratar, o licitante terá 
seu cadastro cancelado por igual período.  
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17. DOS ANEXOS  
17.1. Fazem parte desta Chamada Pública os seguintes anexos:  
ANEXO I – CARTA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO.  
ANEXO II – DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL 

(facultativa)  
ANEXO III – DA RELAÇÃO DOS SERVIÇOS  
ANEXO IV – TERMO DE PROPOSTA DE CREDENCIAMENTO  
ANEXO V – MINUTA DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO  
 
18. DISPOSIÇÕES GERAIS  
18.1. Aplicam-se a este ato os dispositivos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993 e suas alterações posteriores.  
18.2. O credenciado deverá examinar detidamente as disposições contidas 

neste Edital e seus anexos, pois a simples apresentação da DOCUMENTAÇÃO 
submete-o a aceitação incondicional de seus termos, independente de transcrição, 
bem como representa o conhecimento do objeto em licitação e a observância dos 
preceitos legais e regulamentares que a regem, não sendo aceita alegação de 
desconhecimento de qualquer pormenor.  

18.3. O MUNICÍPIO poderá, a qualquer tempo, realizar pesquisa de satisfação 
dos usuários atendidos bem como aplicar qualquer instrumento de avaliação da 
qualidade do atendimento prestado.  

18.4. Os casos omissos deverão ser avaliados por uma Comissão Especial de 
Credenciamento, composta de profissionais da Secretaria Municipal da Saúde, a qual 
será responsável por buscar referências na literatura médica e administrativa em 
saúde.  

18.5. Cada credenciado é responsável pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo, sendo-
lhe exigível, ainda, em qualquer época ou oportunidade, a apresentação de outros 
documentos ou informações complementares que se fizerem necessários a fim de 
completar a instrução do processo, conforme faculta o art. 43, § 3º da lei 8.666/93.  

18.6. É proibido a qualquer licitante tentar impedir o curso normal do processo 
licitatório mediante a utilização de recursos ou de meios meramente protelatórios, 
sujeitando-se o autor às sanções legais e administrativas previstas no art. 93, da Lei 
N. 8.666/93.  

18.7. O MUNICÍPIO reserva-se o direito de revogar a presente licitação por 
razões de interesse público ou anulá-la, no todo ou em parte por vício ou ilegalidade, 
bem como prorrogar o prazo para recebimento das propostas e/ou sessão de lances, 
desqualificar qualquer licitante ou desclassificar qualquer proposta, caso tome 
conhecimento de fato que afete a capacidade financeira, técnica ou comercial da 
licitante, sem que isto gere direito à indenização ou ressarcimento de qualquer 
natureza.  

18.8. Interessados poderão obter cópia do Edital no Departamento de 
Licitações do Município, ou na página www.saosepe.rs.gov.br.  

18.9. Maiores informações serão prestadas aos interessados no horário 
expediente, junto à Prefeitura Municipal de São Sepé, pelo telefone 55 3233-8135, ou 
pelo e-mail licitacoes@saosepe.rs.gov.br.  

São Sepé RS, 9 de maio de 2022.  
  
  
  

João Luiz dos Santos Vargas 
Prefeito Municipal  

 

http://www.mostardas.rs.gov.br/
http://www.saosepe.rs.gov.br/
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ANEXO I  
CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

  
Ao Município de São Sepé  

Ref. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2022  
  

  
(Empresa)______________________________, CNPJ 
Nº________________________, situada na  
 _______________________________________________ neste  ato  representada 
 por  
____________________ (qualificação e endereço do representante), abaixo 
assinado, declara:  

• que assume inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos 
apresentados;  

• sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fatos que possam impedir a sua 
habilitação na licitação em causa e que tem pleno conhecimento de todos os aspectos 
relativos a ela e concorda plenamente com suas condições;  

• que não possui em seu quadro de pessoal empregados menores de 18 (dezoito) anos, 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de menores de 16 (dezesseis) anos em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos;  
  
Atenciosamente,  
  
Local e Data,  
  

  
Assinatura do Responsável ou Representante Legal  

Portador do CPF cargo na empresa  
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ANEXO II 
DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL 

 
 
(Empresa) ___________________________________, CNPJ N. 
_________________________, sediada à 
__________________________________________(Endereço Completo) 
participante do CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2022, declara, na forma e sob as 
penas da Lei Federal Nº 8666/93, obrigando a empresa que respectivamente 
representa, que, se habilitada, não pretende recorrer da decisão da CPL quanto ao 
julgamento do Env. 01 – Documentação, renunciando, assim, expressamente, ao 
direito de recurso e ao prazo respectivo.  
   

São Sepé, ____ de ________ de 2021.  
   

  
  

Assinatura do Responsável ou Representante Legal  
Portador do CPF cargo na empresa  
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ANEXO III - RELAÇÃO DOS SERVIÇOS   
 

PROCEDIMENTOS - TABELA SUS DE EXAMES LABORATORIAIS 01/12 

GRUPO: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica  

SUB-GRUPO: 02 - Diagnóstico em Laboratório clínico 

Fonte SIGTAB Fundo Municipal de Saúde de São Sepé, RS  

CÓDIGO NOME DO EXAME Vlr Unit 

02.02.01.001-5 Clearance Osmolar  R$       3,51  

02.02.01.002-3 Determinação de capacidade de fixação do ferro   R$       2,01  

02.02.01.003-1 Determinação de cromatografia de aminoacidos  R$     15,65  

02.02.01.004-0 Determinação de curva glicemica (2 dosagens)  R$       3,63  

02.02.01.005-8 Detreminação de curva glicemica c/indução de cortisona (5 dosagem)   R$       6,55  

02.02.01.006-6 Determinação de cutva glicemica c/indução por cortizona (4 dosagem)   R$       3,68  

02.02.01.007-4 Determinação de curva glicemica clássica (5 dosagens)  R$     10,00  

02.02.01.008-2 Determinação de osmolaridade   R$       3,51  

02.02.01.009-0 Dosagem de 5-nucleotidase   R$       3,51  

02.02.01.010-4 Dosagem de acetona  R$       1,85  

02.02.01.011-2 Dosagem de acido ascorbico   R$       2,01  

02.02.01.012-0 Dosagem de ácido úrico  R$       1,85  

02.02.01.013-9 Dosagem de ácido vanilmandelico   R$       9,00  

02.02.01.014-7 Dosagem de aldolase  R$       3,68  

02.02.01.015-5 Dosagem de aIfa-1-antitripsina   R$       3,68  

02.02.01.016-3 Dosagem de alfa-1-gIicoproteína ácida   R$       3,68  

02.02.01.017-1 Dosagem de aIfa-2 macroglobulina macroglobulina  R$       3,68  

02.02.01.018-0 Dosagem de amilase  R$       2,25  

02.02.01.019-8 Dosagem de amonia  R$       3,51  

02.02.01.020-1 Dosagem de bilirrubina total e frações   R$       2,01  

02.02.01.021-0 Dosagem de calcio  R$       1,85  

02.02.01.022-8 Dosagem de calcio ionizavel   R$       3,51  

02.02.01.023-6 Dosagem de caroteno   R$       2,01  

02.02.01.024-4 Dosagem de catecolaminas   R$            -    

02.02.01.025-2 Dosagem de ceruloplasmina   R$       3,68  

02.02.01.026-0 Dosagem de cloreto   R$       1,85  

02.02.01.027-9 Dosagem de colesterol HDL   R$       3,51  

02.02.01.028-7 Dosagem de colesterol LDL   R$       3,51  

02.02.01.029-5 Dosagem de colesterol total   R$       1,85  

02.02.01.030-9 Dosagem de colinesterase   R$       3,68  

02.02.01.031-7 Dosagem de creatinina  R$       1,85  

02.02.01.032-5 Dosagem de creatinofosfoquinase (CPK)   R$       3,68  

02.02.01.033-3 Dosagem de creatinofosfoquinase fração MB   R$       4,12  

02.02.01.034-1 Dosagem de desidrognase alfa - hidroxibutilica   R$       3,51  

02.02.01.035-0 Dosagem de desidrogenase glutamica   R$       3,51  

02.02.01.036-8 Dosagem de desidrogenase latica  R$       3,68  

02.02.01.037-6 Dosagem de desidrogenase latica (isoenzimas fracionadas)   R$       3,68  

02.02.01.038-4 Dosagem de ferritina  R$     15,59  

02.02.01.039-8 Dosagem de ferro ferico   R$       3,51  

02.02.01.040-6 Dosagem de folato  R$     15,65  
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02.02.01.041-4 Dosagem de fosfatase acida total   R$       2,01  

02.02.01.042-2 Dosagem de fosfatase alcalina   R$       2,01  

02.02.01.043-0 Dosagem de fosforo  R$       1,85  

02.02.01.044-9 Dosagem de fração prostatica da fosfatase acida   R$       2,01  

02.02.01.045-7 Dosagem de galactose  R$       3,51  

PROCEDIMENTOS - TABELA SUS DE EXAMES LABORATORIAIS 02/12 

GRUPO: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica  

SUB-GRUPO: 02 - Diagnóstico em Laboratório  

Fonte SIGTAB Fundo Municipal de Saúde de São Sepé, RS   

CÓDIGO NOME DO EXAME  Vlr Unit  

02.02.01.046-5   Dosagem de gama glutamil -transperase (gama GT)  R$       3,51  

02.02.01.047-3  Dosagem de glicose  R$       1,85  

02.02.01.048-1   Dosagem de glicose-6 - fosfato desidrogenase  R$       3,68  

02.02.01.049-0  Dosagem de haptoglobina  R$       3,68  

02.02.01.050-3   Dosagem de hemoglobina glicosilada  R$       7,86  

02.02.01.051-1   Dosagem de hidroxiprolina  R$       3,68  

02.02.01.052-0   Dosagem de isomerase - fosfohetisose  R$       3,51  

02.02.01.053-8  Dosagem de lactato  R$       3,68  

02.02.01.054-6   Dosagem de leucino - aminopeptidase  R$       3,51  

02.02.01.055-4  Dosagem de lipase  R$       2,25  

02.02.01.056-2   Dosagem de magnesio  R$       2,01  

02.02.01.057-0   Dosagem de muco-proteínas  R$       2,01  

02.02.01.058-9   Dosagem de piruvato  R$       3,68  

02.02.01.059-7   Dosagem de porfirinas  R$       3,51  

02.02.01.060-0   Dosagem de potassio  R$       1,85  

02.02.01.061-9  Dosagem de proteínas totais  R$       1,40  

02.02.01.062-7   Dosagem de proteínas totais e frações  R$       1,85  

02.02.01.063-5  Dosagem de sódio  R$       1,85  

02.02.01.064-3 Dosagem de transaminase glutamico-oxalacetica (TGO)   R$       2,01  

02.02.01.065-1 Dosagem de transaminase glutamico-glutamico - piruvica (TGP)   R$       2,01  

02.02.01.066-0 Dosagem de transferrina  R$       4,12  

02.02.01.067-8 Dosagem de trigliceridios   R$       3,51  

02.02.01.068-6 Dosagem de triptofano   R$       3,51  

02.02.01.069-4 Dosagem de ureia   R$       1,85  

02.02.01.070-8 Dosagem de vitamina B12  R$     15,24  

02.02.01.071-6 Eletroforese de lipoproteinas   R$       3,68  

02.02.01.072-4 Eletroforese de proteínas  R$       4,42  

02.02.01.073-2 Gasometria - PH pCo2 po2 bicarbonato AS2 (excesso ou deficit base)   R$     15,65  

02.02.01.074-0 prova da d-xilose  R$       3,68  

02.02.01.075-9 teste de tolerancia a insulina/hipoglicemiante orais   R$       6,55  

02.02.01.076-7 Dosagem de 25 hidroxi vitamina D  R$     15,24  

02.02.01.077-5 Derminação de crematocrito no leite humano ordenhado   R$       1,53  

02.02.01.078-3 Acidez titulavel no leite humano (dornic)  R$       3,04  

02.02.01.079-1 Dosagem de peptideos natriureticos tpi B (BNP e NT - probnp)   R$     27,00  

02.02.02.001-0 Citoquimica hematológica  R$       6,48  

02.02.02.002-9 Contagem de plaquetas   R$       2,73  

02.02.02.003-7 Contagem de reticulocitos  R$       2,73  
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02.02.02.004-5 Determinação de curva de resistência   R$       2,73  

02.02.02.005-3 Determinação de enzimas eritrocitarias (CADA)   R$       2,73  

02.02.02.006-1 Determinação de Sulfo-hemoglobina   R$       2,73  

02.02.02.007-0 Determinaçãop de tempode coagulação   R$       2,73  

02.02.02.008-8 Determinação do tempoo de lidse da euglobulina   R$       2,73  

02.02.02.009-6 Determinação de tempo de sangramento - duke   R$       2,73  

02.02.02.010-0 Determinação de tempode sangramento de IVY   R$       9,00  

02.02.02.011-8 Determinação de tempo de sobrevida de hemacias  R$       5,79  

PROCEDIMENTOS - TABELA SUS DE EXAMES LABORATORIAIS 03/12 

GRUPO: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica 

SUB-GRUPO: 02 - Diagnóstico em Laboratório clínico 

Fonte SIGTAB Fundo Municipal de Saúde de São Sepé, RS   

CÓDIGO NOME DO EXAME  Vlr Unit  

02.02.02.012-6 Determinação de tempo de trombina  R$       2,85  

02.02.02.013-4 Determinação de tempo de tromoplastina parcial ativada (TTP ativada)   R$       5,77  

02.02.02.014-2 Determinação de tempo e atividade da protrombina (TAP)   R$       2,73  

02.02.02.015-0 Determinação de velocidade de hemossedimentação (VHS)  R$       2,73  

02.02.02.016-9 Dosagem de Anticoagulante circulante   R$       4,11  

02.02.02.017-7 Dosagem de antitrombina III  R$       6,48  

02.02.02.018-5 Dosagem de fator ll   R$       5,31  

02.02.02.019-3 Dosagem de fator IX   R$       7,61  

02.02.02.020-7 Dosagem de fator V   R$       4,73  

02.02.02.021-5 Dosagem de fator VII   R$       8,09  

02.02.02.022-3 Dosagem de fator VIII  R$       6,63  

02.02.02.023-1 Dosagem de fator VIII (lNlBlDOR)  R$     15,00  

02.02.02.024-0 Dosagem de fator VON Wiullebrand antigeno)   R$     18,91  

02.02.02.025-8 Dosagem de fator X  R$       6,66  

02.02.02.026-6 Dosagem de fator XI   R$       9,11  

02.02.02.027-4 Dosagem de fator XII   R$     10,51  

02.02.02.028-2 Dosagem de fator XIII   R$       6,66  

02.02.02.029-0 Dosagem de fibrinogenio   R$       4,60  

02.02.02.030-4 Dosagem de hemoglobina  R$       1,53  

02.02.02.031-2 Dosagem de hemoglobina-instabilidade a 370C   R$       2,73  

02.02.02.032-0 Dosagem de hemoglobina fetal  R$       2,73  

02.02.02.033-9 Dosagem de hemossiderina   R$       2,73  

02.02.02.034-7 Dosagam de plasminogenio   R$       4,11  

02.02.02.035-6 Eletroforense de hemoglobina  R$       5,41  

02.02.02.036-3 Eritrogramna (eritrocitos, hemoglobina, hematocrito)   R$       2,73  

02.02.02.037-1 Hematocrito  R$       1,53  

02.02.02.038-0 Hemograma completo   R$       4,11  

02.02.02.039-8 Leucograma  R$       2,73  

02.02.02.040-1 Pesquisa de atividade do cofator de ristocetina   R$     25,00  

02.02.02.041-0 Pesquisa de celulas LE  R$       4,11  

02.02.02.042-8 Pesquisa de coorpusculos de henz   R$       2,73  

02.02.02.043-6 Pesquisa de filaria  R$       2,73  

02.02.02.044-4 Pesquisa de hemoglobina S   R$       2,73  

02.02.02.045-2 Pesquisa de plasmodio   R$            -    
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02.02.02.046-0 Pesquisa de tripanossoma  R$       2,73  

02.02.02.047-9 
Prova de compatibilidade pre-tranfucional (meios salinos, albuminoso e 
coombs)  R$            -    

02.02.02.048-7 Prova de consumo de protrombina   R$       4,11  

02.02.02.049-5 Prova de retração do coagulo   R$       2,73  

02.02.02.050-9 Prova do laco  R$       2,73  

02.02.02.051-7 Rastreio p/deficiencia de enzimas eritrocitarias   R$       2,73  

02.02.02.052-5 Teste de agregação de plaquetas  R$     12,00  

02.02.02.053-3 Teste de Han ((hemolise acida)  R$       2,73  

02.02.02.054-1 Teste direto de antiglobulina humana (TAD)   R$       2,73  

02.02.02.055-0 Dosagem de proteínas C funcional  R$     75,00  

PROCEDIMENTOS - TABELA SUS DE EXAMES LABORATORIAIS 04/12 

PO: 02 - Procedimentos com finalidade 

B-GRUPO: 02 - Diagnóstico em Laboratório clínico 

Fonte SIGTAB Fundo Municipal de Saúde de São Sepé, RS   

CÓDIGO NOME DO EXAME  Vlr Unit  

02.02.02.056-8 Dosagem de proteina S funcional   R$   125,00  

02.02.02.057-6 Pesquisa de anticoagulante Iúpico   R$   110,00  

02.02.03.001-6 Contagem de linfocitos B   R$     15,00  

02.02.03.002-4 Contagem de linfocitos CD4/CD8   R$     15,00  

02.02.03.003-2 Contagem de linfocito T totais  R$     15,00  

02.02.03.004-0 Detecção de ácidos nucleivcos di HIV-1 (qualitativo)  R$     65,00  

02.02.03.005-9 Detecção de RNA do vírus da hepatite C (Qualitativo)   R$     96,00  

02.02.03.006-7 Determinação de complememnto (CHSO)   R$       9,25  

02.02.03.007-5 Determição de fator remaitoide  R$       2,83  

02.02.03.008-3 Determinação quantitativa de proteina C reativa   R$       9,25  

02.02.03.009-1 Dosagem de alfa-fetoproteina  R$     15,06  

02.02.03.010-S Dosagem de antiugeno prostatico especifico (PSA)   R$     16,42  

02.02.03.011-3 Dosagem de Beta -2- Microglobulina  R$     13,55  

02.02.03.012.1 Dosagem de complemento C3   R$     17,16  

02.02.03.013-0 Dosagem de complemento C4   R$     17,16  

02.02.03.014-8 Dosagem de crioaglutinina   R$       2,83  

02.02.03.015-6 Dosagem de imunoglobulina (IGA)   R$     17,16  

02.02.03.016-4 Dosagem de imunoglobulina (IGE)   R$       9,25  

02.02.03.017-2 Dosagem de imunoglobulina (IGG)   R$            -    

02.02.03.018-0 Dosagem de imunoglobulina (IGM)   R$     17,16  

02.02.03.019-9 Dosagem inibidor de C1 - esterase   R$       9,25  

02.02.03.020-2 Dosagem de proteina C   R$       2,83  

02.02.03.021-0 Reativa Genotipagem de vírus da hepatite C   R$   298,48  

02.02.03.022-9 Imunoeletroforese de proteínas  R$     17,16  

02.02.03.023-7 lmunofenotipagem de hemopatias malignas (por marcador)   R$     80,00  

02.02.03.024-5 Intradermorreação com derivado proteico purificado (PPD)   R$            -    

02.02.03.025-3 Pesquisa de anticorpo IGG anticardiolipina  R$     10,00  

02.02.03.026-1 Pesquuisa de anticorpo IGM anticardiolipina   R$     10,00  

02.02.03.027-0 Pesquisa de anticorpos anti-DNA  R$       8,67  

02.02.03.028-8 Pesquisa de anticorpos anti-helicobacter pylori   R$     17,16  

02.02.03.029-6 Pesquisa de anticopos anti-HIV-1 (western blot)   R$     85,00  
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02.02.03.030-0 Pesquisa de anticopos anti-HIV-1 + HYV-2 (elisa)   R$     10,00  

02.02.03.031-8 Pesquisa de anticopos anti-HTL-1 + HTLV-2  R$     18,55  

02.02.03.032-6 Pesquisa de anticorpos anti-ribonuclroproteinas (RNP)   R$     17,16  

02.02.03.033-4 Pesquisa de anticorpos antit-schistosomas  R$       5,74  

02.02.03.034-2 Pesquisa de anticorpos anti-SM   R$     17,16  

02.02.03.035-0 Pesquisa de anticorpos anti-SS-A (RO)   R$     18,55  

02.02.03.036-9 Pesquisa de anticorpos anti-SS-B (LA)  R$     18,55  

02.02.03.037-7 Pesquisa de virus de anticorpos antiadebovirus   R$       9,25  

02.02.03.038-5 Pesquisa de anticorpos antiamebas  R$     10,00  

02.02.03.039-3 Pesquisa de anticorpos anti aspergillus   R$       9,25  

02.02.03.040-7 Pesquisa de anticorposantibrucelas   R$       3,70  

02.02.03.041-5 Pesquisa de anticorpos anticisticerco  R$       5,83  

02.02.03.042-3 Pesquisa de anticorpos anticlamidia (por imunofluorescencia)   R$     10,00  

02.02.03.043-1 Pesquisa de anticorpos anticortex suprarenal  R$     17,16  

PROCEDIMENTOS - TABELA SUS DE EXAMES LABORATORIAIS 05/12 

GRUPO: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica 

SUB-GRUPO: 02 - Diagnóstico em Laboratório clínico 
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02.02.03.044-0 pesquisa de anticorpos antiequinococos   R$       9,25  

02.02.03.045-8 Pesquisa de anticorpos antiescleroderma (SCL70)   R$     10,00  

02.02.03.046-6 Pesquisa de anticorpos antiespermatozoides  R$       9,70  

02.02.03.047-4 Pesquisa de anticorpos antiestreptolisna O (ASLO)   R$       2,83  

02.02.03.048-2 Pesquisa de anticorpos antifigado  R$     10,00  

02.02.03.049-0 Pesquisa de anticorpos antigliadina (gluten) IGG IGM e IGA   Revog.   

02.02.03.050-4 Pesquisa de anticorpos antiglomerulo  R$     10,00  

02.02.03.051-2 Pesquisa de anticorpos antilhota de langerhans   R$     10,00  

02.02.03.052-0 Pesquisa de anticorpos antinsulina  R$     17,16  

02.02.03.053-9 Pesquisa de anticorpos de antilrptospiras   R$       4,10  

02.02.03.054-7 Pesquisa de anticorpos antilisteria  R$       5,50  

02.02.03.055-5 Pesquisa de anticorpos antimicrossomas  R$     17,16  

02.02.03.056-3  Pesquisa de anticorpos antimitocondria  R$     17,16  

02.02.03.057-1 Pesquisa de anticorpos antimusculo estriado  R$     17,16  

02.02.03.058-0 Pesquisa de anticorpos antimusculo liso  R$     17,16  

02.02.03.059-8 Pesquisa de anticorpos antinucleo  R$     17,16  

02.02.03.060-1 Pesquisa de anticorpos antiparietais  R$     17,16  

02.02.03.061-0 Pesquisa de anticorpos antiplasmodios  R$     10,00  

02.02.03.062-8 Pesquisa de anticorpos antitireoglobulina  R$     17,16  

02.02.03.063-6 
Pesquisa de anticorpos contra antigeno de superfície do virus da hepatite 
b  R$     18,55  

02.02.03.064-4 Pesquisa de anticorpos contra antigeno e do virus da hepatite b (anti-hbe)  R$     18,55  

02.02.03.065-2 Pesquisa de anticorpos contra histoplasma  R$       7,78  

02.02.03.066-0 Pesquisa de anticorpos contra o sporotrix schenkii  R$       9,71  

02.02.03.067-9 Pesquisa de anticorpos contra o virus da hepatite c (anti—hcv)  R$     18,55  

02.02.03.068-7 Pesquisa de anticorpos contra o virus da hepatite d (anti-hdv)  R$     18,55  

02.02.03.069-5 Pesquisa de anticorpos contra o virus do sarampo  R$       9,25  

02.02.03.070-9 Pesquisa de anticorpos contra paracoccidioides brasiliensis  R$       4,10  
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02.02.03.071-7 Pesquisa de anticorpos e/ou antigeno do virus sincicial respiratorio  R$     18,55  

02.02.03.072-5 Pesquisa de anticorpos eie anticlamidia  R$     17,16  

02.02.03.073-3 Pesquisa de anticorpos heterofilos conta o virus epstein-barr  R$       2,83  

02.02.03.074-1 Pesquisa de anticorpos igg anticitomegalovirus  R$     11,00  

02.02.03.075-0 Pesquisa de anticorpos igg antileishmanias  R$       9,25  

02.02.03.076-8 Pesquisa de anticorpos igg antitoxoplasma  R$     16,97  

02.02.03.077-6 Pesquisa de anticorpos igg antitrypanosoma cruzi  R$       9,25  

02.02.03.078-4 
Pesquisa de anticorpos igg e igm contra antigeno central do virus da 
hepat  R$     18,55  

02.02.03.079-2 Pesquisa de anticorpos igg contra arbovirus  R$     30,00  

02.02.03.080-6 Pesquisa de anticorpos igg contra o virus da hepatite a (hav-igg)  R$     18,55  

02.02.03.081-4  Pesquisa de anticorpos igg contra o virus da rubeola  R$     17,16  

02.02.03.082-2  Pesquisa de anticorpos igg contra o virus da varicela-herpes zoster  R$     17,16  

02.02.03.083-0  Pesquisa de anticorpos igg contra o virus epstein-barr  R$     17,16  

02.02.03.084-9  Pesquisa de anticorpos igg contra o virus herpes simples  R$     17,16  

02.02.03.085-7  Pesquisa de anticorpos igm anticitomegalovirus  R$     11,61  

02.02.03.086-5  Pesquisa de anticorpos igm antileishmanias  R$     10,00  

02.02.03.087-3  Pesquisa de anticorpos igm antitoxoplasma  R$     18,55  

02.02.03.088-1  Pesquisa de anticorpos igm antitrypanosoma cruzi  R$       9,25  

PROCEDIMENTOS - TABELA SUS DE EXAMES LABORATORIAIS 06/12 

GRUPO: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica 
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02.02.03.089-0  
Pesquisa de anticorpos igm contra antigeno central do virus da hepa- tite 
b 9anti-hbc-igm0  R$     18,55  

02.02.03.090-3  Pesquisa de anticorpos igm contra arbovirus  R$     20,00  

02.02.03.091-1  Pesquisa de anticorpos igm contra o virus da hepatite a (hav-igg)  R$     18,55  

02.02.03.092-0  Pesquisa de anticorpos igm contra o virus da rubeola  R$     17,16  

02.02.03.093-8  Pesquisa de anticorpos igm contra o virus da varicela-herpes zoster  R$     17,16  

02.02.03.094-6  Pesquisa de anticorpos igm contra o virus epstein-bar r  R$     17,16  

02.02.03.095-4  Pesquisa de anticorpos igm contra o virus herpes simples  R$     17,16  

02.02.03.096-2  Pesquisa de antigeno carcinoembrionario (cea)  R$     13,35  

02.02.03.097-0  Pesquisa de antigeno de superfície do virus da hepatite b (hbsag)  R$     18,55  

02.02.03.098-9  Pesquisa de antigeno e do virus da hepatite b (hbeag)  R$     18,55  

02.02.03.099-7  Detecção de clamídia e gonococo por biologia molecular  R$     60,00  

02.02.03.100-4  Pesquisa de crioglobulinas  R$       2,83  

02.02.03.101-2  Pesquisa de fator reumatoide (waaler-rose)  R$       4,10  

02.02.03.102-0  Pesquisa de hiv-1 por imunofluorescencia  R$     10,00  

02.02.03.103-9  Pesquisa de imunoglobulina e (ige) alergeno-especifica  R$       9,25  

02.02.03.104-7  Pesquisa de trypanosoma cruzi (por imunofluorescencia)  R$     10,00  

02.02.03.105-5  Provas de prausnitz-kustner (pk)  R$       1,77  

02.02.03.106-3  Provas imuno-alergicas bacterianas  R$       1,77  

02.02.03.107-1  Quantificação de rna do hiv-1  R$     18,00  

02.02.03.108-0  Quantificação de rna do vírus da hepatite c  R$   168,48  

02.02.03.109-8 Teste treponemico p/ detecção de sífilis   R$       4,10  

02.02.03.110-1   Reação de montenegro id  R$       2,83  

02.02.03.111-0  Teste não treponemico p/ detecção de sífilis  R$       2,83  
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02.02.03.112-8  Teste fta-abs igg p/ diagnostico da sífilis  R$     10,00  

02.02.03.113-6  Teste fta-abs igm p/ diagnostico da sífilis  R$     10,00  

02.02.03.114-4  Testes alergicos de contato  R$       1,77  

02.02.03.115-2  Testes cutaneos de leitura imediata  R$       1,77  

02.02.03.116-0  Testes rapidos p/ diagnostico da sífilis  Revog.  

02.02.03.117-9  Teste não treponemico p/ detecção de sífilis em gestantes  R$       2,83  

02.02.03.118-7  Dosagem de anticorpos antitransglutaminaise recombinante humano iga  R$     18,55  

02.02.03.119-5  Dosagem da fração c1q do complemento  R$     17,16  

02.02.03.120-9  Dosagem de troponina  R$       9,00  

02.02.03.121-7  Dosagem do antigeno ca 125  R$     13,35  

02.02.03.122-5  Exame laboratorial para doença de gaucher i  R$     80,00  

02.02.03.123-3  Exame laboratorial para doença de gaucher ii  R$   120,00  

02.02.03.124-1  Genotipagem do hiv  R$            -    

02.02.03.125-0  Detecção de rna do htlv-1  R$     65,00  

02.02.03.126-8  Pesquisa de anticorpos anticorpos anti-htlv-1 (western-blot)  R$     85,00  

02.02.03.127-6  Dosagem de adenosina-desaminase (ada)  R$     13,06  

02.02.03.128-4  Antibeta 2 glicoproteina i -igg  R$   125,00  

02.02.03.129-2  Dosagem de anti-beta-2-glicoproteína i - igm  R$   125,00  

02.02.03.130-6  Diagnóstico e reavaliação de hemoglobinúria paroxistica noturna  R$     80,00  

02.02.04.001-1  Dosagem de estercobilinogenio fecal  R$       1,65  

PROCEDIMENTOS - TABELA SUS DE EXAMES LABORATORIAIS 07/12 
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02.02.04.002-0  Dosagem de gordura fecal  R$       3,04  

02.02.04.003-8  Exame coprologico funcional  R$       3,04  

02.02.04.004-6  Identificacao de fragmentos de helmintos  R$       1,65  

02.02.04.005-4  Pesquisa de enterobius vermiculares (oxiurus oxiura)  R$       1,65  

02.02.04.006-2  Pesquisa de eosinofilos  R$       1,65  

02.02.04.007-0  Pesquisa de gordura fecal  R$       1,65  

02.02.04.008-9  Pesquisa de larvas nas fezes  R$       1,65  

02.02.04.009-7  Pesquisa de leucocitos nas fezes  R$       1,65  

02.02.04.010-0  Pesquisa de leveduras nas fezes  R$       1,65  

02.02.04.011-9  Pesquisa de ovos de schistosomas (em fragmento de mucosa)  R$       1,65  

02.02.04.012-7  Pesquisa de ovos e cistos de parasitas  R$       1,65  

02.02.04.013-5  Pesquisa de rotavirus nas fezes  R$     10,25  

02.02.04.014-3  Pesquisa de sangue oculto nas fezes  R$       1,65  

02.02.04.015-1  Pesquisa de substancias redutoras nas fezes  R$       1,65  

02.02.04.016-0  Pesquisa de tripsina nas fezes  R$       1,65  

02.02.04.017-8  Pesquisa de trofozoitas nas fezes  R$       1,65  

02.02.05.001-7  Analise de caracteres físicos, elementos e sedimento da urina  R$       3,70  

02.02.05.002-5  Clearance de creatinina  R$       3,51  

02.02.05.003-3  Clearance de fosfato  R$       3,51  

02.02.05.004-1  Clearance de ureia  R$       3,51  

02.02.05.005-0  Contagem de addis  R$       2,04  

02.02.05.006-8  Determinacao de osmolalidade  R$       3,70  
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02.02.05.007-6  Identificação de glicídios urinários por cromatografia (camada del- gada)  R$       3,70  

02.02.05.008-4  Dosagem de citrato  R$       2,01  

02.02.05.009-2  Dosagem de microalbumina na urina  R$       8,12  

02.02.05.010-6  Dosagem de oxalato  R$       3,68  

02.02.05.011-4  Dosagem de proteínas (urina de 24 horas)  R$       2,04  

02.02.05.012-2  Dosagem e/ou fracionamento de acidos organicos  R$       3,04  

02.02.05.013-0  Exame qualitativo de calculos urinarios  R$       3,70  

02.02.05.014-9  Pesquisa / dosagem de aminoacidos (por cromatografia)  R$       3,70  

02.02.05.015-7  Pesquisa de alcaptona na urina  R$       2,04  

02.02.05.016-5  Pesquisa de aminoacidos na urina  R$       3,70  

02.02.05.017-3  Pesquisa de beta-mercapto-lactato-dissulfiduria  R$       2,04  

02.02.05.018-1  Pesquisa de cadeias leves kappa e lambda  R$       2,40  

02.02.05.019-0  Pesquisa de cistina na urina  R$       2,04  

02.02.05.020-3  Pesquisa de coproporfirina na urina  R$       2,04  

02.02.05.021-1  Pesquisa de erros inatos do metabolismo na urina  R$       3,70  

02.02.05.022-0  Pesquisa de fenil-cetona na urina  R$       2,04  

02.02.05.023-8  Pesquisa de frutose na urina  R$       2,04  

02.02.05.024-6  Pesquisa de galactose na urina  R$       3,36  

02.02.05.025-4  Pesquisa de gonadotrofina corionica  R$            -    

02.02.05.026-2  Pesquisa de homocistina na urina  R$       2,04  

02.02.05.027-0  Pesquisa de lactose na urina  R$       2,04  

02.02.05.028-9  Pesquisa de mucopolissacarideos na urina  R$       3,70  
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02.02.05.029-7 Pesquisa de porfobilinogenio na urina  R$       2,04  

02.02.05.030-0 Pesquisa de proteínas urinarias (por eletroforese)  R$       4,44  

02.02.05.031-9  Pesquisa de tirosina na urina  R$       2,04  

02.02.05.032-7  Prova de diluicao (urina)  R$       2,04  

02.02.06.001-2  Determinação de índice de tiroxina livre  R$     12,54  

02.02.06.002-0  Determinação de retenção de t3  R$     12,54  

02.02.06.003-9  Determinação de t3 reverso  R$     14,69  

02.02.06.004-7 Dosagem de 17-alfa-hidroxiprogesterona  R$     10,20  

02.02.06.005-5   Dosagem de 17-cetosteroides totais  R$       6,72  

02.02.06.006-3  Dosagem de 17-hidroxicorticosteroides  R$       6,72  

02.02.06.007-1  Dosagem de acido 5-hidroxi-indol-acetico (serotonina)  R$       6,72  

02.02.06.008-0  Dosagem de adrenocorticotrofico (acth)  R$     14,12  

02.02.06.009-8  Dosagem de aldosterona  R$     11,89  

02.02.06.010-1  Dosagem de amp cíclico  R$     12,01  

02.02.06.011-0  Dosagem de androstenediona  R$     11,53  

02.02.06.012-8  Dosagem de calcitonina  R$     14,38  

02.02.06.013-6  Dosagem de cortisol  R$       9,86  

02.02.06.014-4  Dosagem de dehidroepiandrosterona (dhea)  R$     11,25  

02.02.06.015-2  Dosagem de dihidrotestoterona (dht)  R$     11,71  

02.02.06.016-0  Dosagem de estradiol  R$     10,15  
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02.02.06.017-9  Dosagem de estriol  R$     11,55  

02.02.06.018-7  Dosagem de estrona  R$     11,12  

02.02.06.019-5  Dosagem de gastrina  R$     14,15  

02.02.06.020-9  Dosagem de globulina transportadora de tiroxina  R$     15,35  

02.02.06.021-7  Dosagem de gonadotrofina corionica humana (hcg, beta hcg)  R$       7,85  

02.02.06.022-5  Dosagem de hormonio de crescimento (hgh)  R$     10,21  

02.02.06.023-3  Dosagem de hormonio foliculo-estimulante (fsh)  R$       7,89  

02.02.06.024-1  Dosagem de hormonio luteinizante (lh)  R$       8,97  

02.02.06.025-0  Dosagem de hormonio tireoestimulante (tsh)  R$       8,96  

02.02.06.026-8  Dosagem de insulina  R$     10,17  

02.02.06.027-6  Dosagem de paratormonio  R$     43,13  

02.02.06.028-4  Dosagem de peptideo c  R$     15,35  

02.02.06.029-2  Dosagem de progesterona  R$     10,22  

02.02.06.030-6  Dosagem de prolactina  R$     10,15  

02.02.06.031-4  Dosagem de renina  R$     13,19  

02.02.06.032-2  Dosagem de somatomedina c (igf1)  R$     15,35  

02.02.06.033-0  Dosagem de sulfato de hidroepiandrosterona (dheas)  R$     13,11  

02.02.06.034-9  Dosagem de testosterona  R$     10,43  

02.02.06.035-7  Dosagem de testosterona livre  R$     13,11  

02.02.06.036-5  Dosagem de tireoglobulina  R$     15,35  

02.02.06.037-3  Dosagem de tiroxina (t4)  R$       8,76  

02.02.06.038-1  Dosagem de tiroxina livre (t4 livre)  R$     11,60  

02.02.06.039-0  Dosagem de triiodotironina (t3)  R$       8,71  

02.02.06.040-3  Teste de estímulo da prolactina / tsh apos trh  R$     12,01  

02.02.06.041-1  Teste de estímulo da prolactina apos clorpromazina  R$     12,01  
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02.02.06.042-0  Teste de estímulo com gnrh ou com agonista gnrh  R$     12,01  

02.02.06.043-8  Teste de estímulo do hgh apos glucagon  R$     12,01  

02.02.06.044-6  Teste de supressao do cortisol apos dexametasona  R$     12,01  

02.02.06.045-4  Teste de supressao do hgh apos glicose  R$     12,01  

02.02.06.046-2  Teste p/ investigacao do diabetes insipidus  R$       8,43  

02.02.06.047-0  Pesquisa de macroprolactina  R$     12,15  

02.02.07.001-8  Dosagem de acido delta-aminolevulinico  R$       2,06  

02.02.07.002-6  Dosagem de acido hipurico  R$       2,23  

02.02.07.003-4  Dosagem de acido mandelico  R$       3,68  

02.02.07.004-2  Dosagem de acido metil-hipurico  R$       2,04  

02.02.07.005-0  Dosagem de acido valproico  R$     15,65  

02.02.07.006-9  Dosagem de ala-desidratase  R$       3,51  

02.02.07.007-7  Dosagem de alcool etílico  R$       2,01  

02.02.07.008-5  Dosagem de aluminio  R$     27,50  

02.02.07.009-3  Dosagem de aminoglicosideos  R$     10,00  

02.02.07.010-7  Dosagem de anfetaminas  R$     10,00  

02.02.07.011-5  Dosagem de antidepressivos triciclicos  R$     10,00  
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02.02.07.012-3  Dosagem de barbituratos  R$     13,13  

02.02.07.013-1  Dosagem de benzodiazepinicos  R$     13,48  

02.02.07.014-0  Dosagem de cadmio  R$       6,55  

02.02.07.015-8  Dosagem de carbamazepina  R$     17,53  

02.02.07.016-6  Dosagem de carboxi-hemoglobina  R$       4,11  

02.02.07.017-4  Dosagem de chumbo  R$       8,83  

02.02.07.018-2  Dosagem de ciclosporina  R$     58,61  

02.02.07.019-0  Dosagem de cobre  R$       3,51  

02.02.07.020-4  Dosagem de digitalicos (digoxina, digitoxina)  R$       8,97  

02.02.07.021-2  Dosagem de etossuximida  R$     15,65  

02.02.07.022-0  Dosagem de fenitoina  R$     35,22  

02.02.07.023-9  Dosagem de fenol  R$       2,05  

02.02.07.024-7  Dosagem de formaldeido  R$       3,51  

02.02.07.025-5  Dosagem de lítio  R$       2,25  

02.02.07.026-3  Dosagem de mercurio  R$       2,04  

02.02.07.027-1  Dosagem de meta-hemoglobina  R$       4,11  

02.02.07.028-0  Dosagem de metabolitos da cocaína  R$     10,00  

02.02.07.029-8  Dosagem de metotrexato  R$     10,00  

02.02.07.030-1  Dosagem de quinidina  R$     10,00  

02.02.07.031-0  Dosagem de salicilatos  R$       2,01  

02.02.07.032-8  Dosagem de sulfatos  R$       3,51  

02.02.07.033-6  Dosagem de teofilina  R$     15,65  

02.02.07.034-4  Dosagem de tiocianato  R$       3,68  

02.02.07.035-2  Dosagem de zinco  R$     15,65  

02.02.08.001-3  Antibiograma  R$       4,98  

02.02.08.002-1  Antibiograma c/ concentracao inibitoria minima  R$     13,33  

02.02.08.003-0  Antibiograma p/ micobacterias  R$     13,33  

02.02.08.004-8  Baciloscopia direta p/ baar tuberculose (diagnóstica)  R$       4,20  
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02.02.08.005-6  Baciloscopia direta p/ baar (hanseníase)  R$       4,20  

02.02.08.006-4  Baciloscopia direta p/ baar tuberculos (controle)  R$       4,20  

02.02.08.007-2  Bacterioscopia (gram)  R$       2,80  

02.02.08.008-0  Cultura de bacterias p/ identificacao  R$       5,62  

02.02.08.009-9  Cultura do leite humano (pos-pasteurização)  R$       5,62  

02.02.08.010-2  Cultura p/ herpesvirus  R$       4,33  

02.02.08.011-0  Cultura para baar  R$       5,63  

02.02.08.012-9  Cultura para bacterias anaerobicas  R$     10,25  

02.02.08.013-7  Cultura para identificacao de fungos  R$       4,19  

02.02.08.014-5  Exame microbiologico a fresco (direto)  R$       2,80  

02.02.08.015-3  Hemocultura  R$     11,49  

02.02.08.016-1  Identificacao automatizada de microorganismos  R$       5,63  

02.02.08.017-0  Pequisa de pneumocysti carini  R$       4,33  

02.02.08.018-8  Pesquisa de bacilo difterico  R$       2,80  
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02.02.08.019-6  Pesquisa de estreptococos beta-hemoliticos do grupo a  R$       4,33  

02.02.08.020-0  Pesquisa de haemophilus ducrey  R$       2,80  

02.02.08.021-8  Pesquisa de helicobacter pylori  R$       4,33  

02.02.08.022-6  Pesquisa de leptospiras  R$       2,80  

02.02.08.023-4  Pesquisa de treponema pallidum  R$       5,04  

02.02.08.024-2  Prova confirmatória da presença de micro-organismos coliformes  R$       5,62  

02.02.09.001-9  Acido urico liquido no sinovial e derrames  R$       1,89  

02.02.09.002-7  Adenograma  R$       5,79  

02.02.09.003-5  Citologia p/ clamidia  R$       4,33  

02.02.09.004-3  Citologia p/ herpesvirus  R$       4,33  

02.02.09.005-1  Contagem especifica de celulas no liquor  R$       1,89  

02.02.09.006-0  Contagem global de celulas no liquor  R$       1,89  

02.02.09.007-8  
Determinacao de fosfolipidios relacao lecitina - esfingomielina no liquido 
aminiotico  R$       6,56  

02.02.09.008-6  Dosagem de creatinina no liquido amniotico  R$       1,89  

02.02.09.009-4  Dosagem de fosfatase alcalina no esperma  R$       2,01  

02.02.09.010-8  Dosagem de frutose  R$       2,01  

02.02.09.011-6  Dosagem de frutose no esperma  R$       2,01  

02.02.09.012-4  Dosagem de glicose no liquido sinovial e derrames  R$       1,89  

02.02.09.013-2  Dosagem de proteínas no liquido sinovial e derrames  R$       1,89  

02.02.09.014-0  Dosagem de sodio e cloro no suor (c/ coleta)  R$            -    

02.02.09.015-9  Eletroforese de proteínas c/ concentracao no liquor  R$       5,23  

02.02.09.016-7  Espectrofotometria no liquido amniotico  R$       6,56  

02.02.09.021-3  Pesquisa de anticorpos antiespermatozoides ( elisa )  R$       2,01  

02.02.09.022-1  Dosagem de fosfatase ácida no esperma  R$       2,01  

02.02.09.023-0  Pesquisa de caracteres físicos no liquor  R$       1,89  

02.02.09.024-8  Pesquisa de celulas orangiofilas  R$       1,89  

02.02.09.025-6  Pesquisa de cristais c/ luz polarizada  R$       1,89  

02.02.09.017-5  Esplenograma  R$       5,79  

02.02.09.018-3  Exame de caracteres físicos contagem global e especifica de celulas  R$       1,89  

02.02.09.019-1 Mielograma  R$       5,79  
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02.02.09.026-4 Pesquisa de espermatozoides (apos vasectomia)  R$       4,80  

02.02.09.027-2  Pesquisa de ragocitos no liquido sinovial e derrames  R$       1,89  

02.02.09.028-0  Prova de progressao espermatica (cada)  R$       9,70  

02.02.09.029-9  
Prova do latex p/ haemophillus influenzae, streptococcus pneumoniae, 
neisseria meningitidis (sorotipos a, b,c)  R$       1,89  

02.02.09.030-2  Prova do latex p/ pesquisa do fator reumatoide  R$       1,89  

02.02.09.031-0  Reacao de pandy  R$       1,89  

02.02.09.032-9  Reacao de rivalta no liquido sinovial e derrames  R$       1,89  

02.02.09.033-7  Teste de clements  R$       1,89  

02.02.09.034-5  Teste de gastroacidograma - secrecao basal por 60 em 4 amostras  R$       4,69  

02.02.09.035-3  Teste de hollander no suco gastrico  R$       4,69  

02.02.09.036-1  Teste molecular para a detecção do complexo mycobacterium tubercul  R$            -    
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02.02.10.001-4  
Determinacao de cariotipo em cultura de longa duracao (c/ tecnica de 
bandas)  R$   180,00  

02.02.10.002-2  
Determinacao de cariotipo em medula ossea e vilosidades corionicas (c/ 
tecnica de bandas)  R$   160,00  

02.02.10.003-0  Determinacao de cariotipo em sangue periferico (c/ tecnica de bandas)  R$   160,00  

02.02.10.004-9  Quantificação/amplificação do her-2  R$   120,00  

02.02.10.005-7  Focalização isoelétrica da transferrina  R$            -    

02.02.10.006-5  Análise de dna pela técnica de southern blot  R$            -    

02.02.10.007-3  Análise de dna por mlpa  R$            -    

02.02.10.008-1  Identificação de mutação/rearranjos por pcr, pcr sensível a metilação,  R$            -    

02.02.10.009-0  Fish em metáfase ou núcleo interfásico, por doença  R$            -    

02.02.10.010-3  Identificação de alteração cromossônica submicroscópica por array-  R$            -    

02.02.10.011-1  Identificaçâo de mutação por sequenciamento por amplicon até 500 pa  R$            -    

02.02.10.012-0  Identificação de glicosaminoglicanos urinários por cromatografia em  R$            -    

02.02.10.013-8  Identificação de oligossacarídeos e sialossacarídeos por cromatograf  R$            -    

02.02.10.014-6  Dosagem quantitativa de carnitina, perfil de acilcarnitinas  R$            -    

02.02.10.015-4  Dosagem quantitativa de aminoácidos  R$            -    

02.02.10.016-2  Dosagem quantitativa de ácidos orgânicos  R$            -    

02.02.10.017-0  Ensaios enzimáticos no plasma e leucócitos para diagnóstico de erros  R$            -    

02.02.10.018-9  Ensaios enzimáticos em eritrócitos para diagnóstico de erros inatos d  R$            -    

02.02.10.019-7  Ensaios enzimáticos em tecido cultivado para diagnóstico de erros ina  R$            -    

02.02.10.020-0  Sequenciamento completo do exoma  R$            -    

02.02.10.021-9  Diagnóstico de leucemia cromossoma philadelphia positivo por técnica  R$   144,24  

02.02.10.022-7  
Reavaliação diagnóstica de leucemia cromossoma philadelphia positivo 
por tecnica molecular  R$   168,48  

02.02.11.003-6  Deteccao molecular em fibrose mística (confirmatorio)  R$     66,00  

02.02.11.004-4  Dosagem de fenilalanina (controle/ diagnostico tardio)  R$       5,50  

02.02.11.005-2  Dosagem de fenilalanina e tsh ou t4  R$     12,10  

02.02.11.006-0  
Dosagem de fenilalanina tsh ou t4 e deteccao da variante de hemoglobina 
(componente do teste do pezinho)  R$     20,90  

02.02.10.023-5  Pesquisa de mutação do gene da protrombina  R$   180,00  

02.02.11.001-0  Deteccao de variantes da hemoglobina (diagnostico tardi  R$       8,80  

02.02.11.002-8  Deteccao molecular de mutacao em hemoglobinopatias (confirmatório)  R$     66,00  
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02.02.11.007-9 Dosagem de tripsina imunorreativa (componente do teste do pezinho)  R$       5,50  

02.02.11.008-7  Dosagem de tsh e t4 livre (controle/ diagnostico tardio)  R$     13,20  

02.02.11.009-5  
Dosagem de 17 hidroxi progesterona em papel de filtro (componente do 
teste do pezinho)  R$       8,00  

02.02.11.010-9  Dosagem da atividade da biotinidase em amostras de sangue e  R$       5,50  

02.02.11.011-7  Dosagem quantitativa da atividade da biotinidase em amostras de soro  R$   137,00  

02.02.11.012-5  Detecção molecular de mutação em hiperplasica adrenal congenita  R$     66,00  

02.02.11.013-3  Detecção molecular de mutação em deficiencia de biotinidade  R$     66,00  

02.02.11.014-1  Dosagem de clereto no suor  R$   150,00  

02.02.12.001-5  Determinação de anticorpos anti plaquetários  R$     10,65  

02.02.12.002-3  Detreminação direta e reversa de grupo abo  R$       1,37  

02.02.12.003-1 Fenotipagem de sistema rh - hr  R$     10,65  
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02.02.12.004-0  Identificação de anticorpos sericos irregulares c/painel de hemacias  R$     10,65  

02.02.12.005-8  Pesquisa de anticorpos irregulares pelo método da eluição  R$       5,79  

02.02.12.006-6  Pesquisa de anticorpos sericos irrefgulares 370c  R$       5,79  

02.02.12.007.4  Pesquisa de anticorpos sericos irregulares a frio  R$       5,79  

02.02.12.008-2  Pesquisa de fator rh (inclui d fraco)  R$       1,37  

02.02.12.009-0  Teste indireto de antiglobulina humana (tia)  R$       2,73  

02.02.12.010-4  Titulacao de anticorpos anti a e/ou anti b  R$       5,79  

  



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ 

RIO GRANDE DO SUL 

www.saosepe.rs.gov.br 
 

Rua Plácido Chiquiti, nº 900 – Cx. Postal: 158 – CEP: 97340-000 24  
Fones: (55) 3233-1088, 3233-1535, 3233-1600, 3233-2281 e 3233-1919  

ANEXO IV 
PROPOSTA DE CREDENCIAMENTO 

  
  

Através do presente, a empresa _______________________________inscrita no 
CNPJ ou CPF nº ____________________ com sede na rua 
__________________________, número _________________, complemento 
_________, bairro _____________________, na cidade de 
________________________ (RS), vem propor credenciamento para realização de 
exames laboratoriais, conforme descrito no Edital de Chamamento Público nº 
01/2022, compreendendo os exames do Anexo III, pela Tabela SUS.  
  
Local e data  

  
  
  

Assinatura do Responsável ou Representante Legal  
Portador do CPF cargo na empresa  
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ANEXO V  
MINUTA TERMO DE CREDENCIAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ANÁLISES CLÍNICAS CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2022 
  

O MUNICÍPIO DE SÃO SEPÉ, pessoa jurídica de direito público, sito na Rua 
Plácido Chiquiti, nº 900, Estado do Rio Grande do Sul, neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal, João Luiz dos Santos Vargas, brasileiro, casado, Advogado, 
portador da RG nº 3015051976 SJS/RS, CPF nº 176.930.630-72, residente e 
domiciliado na Rua Osvaldo Aranha, nº 1322, Centro, nesta cidade, de ora em diante 
denominada unicamente CREDENCIANTE, e ...., inscrita no CNPJ sob o nº ...., com 
sede na …., n° …, Bairro … na cidade de …./RS, neste ato representado por …., 
doravante denominado CREDENCIADO, têm justo e acordado este Termo de 
Credenciamento, de conformidade com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações, e mediante as seguintes cláusulas e condições:  

  
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  
O presente Termo tem por objeto a prestação dos serviços de análises clínicas, 

para pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal da Saúde, em conformidade 
com o Edital de Chamamento Público nº 01/2022, Processo nº 1.570/2022.  

  
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO  
Os serviços contratados por este Termo serão pagos, de acordo com o número 

de procedimentos efetuados, tendo como referência os valores contidos na tabela 
SUS.  

  
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO  
A vigência do credenciamento é de 5 (cinco) anos a contar da data de 

publicação.  
 
O contrato com os interessados vigerá a contar de sua assinatura até o final do 

Prazo de vigência do Edital de Chamamento Público para Credenciamento.  
 
O credenciado poderá solicitar o seu descredenciamento a qualquer tempo, 

desde que observado o prazo de antecedência de 30 (trinta) dias corridos contados a 
partir da solicitação mediante termo formal e termo de recebimento emitido pela 
Secretaria solicitante.  

   
CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA E DO PRAZO DE PAGAMENTO  
O pagamento pelos serviços prestados pelo credenciado será efetuado 

mensalmente, tendo em conta o número de procedimentos efetivamente realizados 
por encaminhamento do Município, multiplicado pelo valor correspondente da Tabela 
constante no item 1.1 do edital.  

 
O pagamento somente será efetuado mediante apresentação da autorização 

do atendimento, devidamente assinada pelo paciente, comprovando a prestação do 
serviço, acompanhada do documento fiscal idôneo.  

 
A documentação indicada acima deverá ser entregue na Secretaria da Saúde 

do Município até o dia 5 (cinco) de cada mês, sendo que o pagamento será realizado 
até 10º (décimo) dia útil do mês, após o seu recebimento e confirmação da prestação 
dos serviços.  
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Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente 
pelo INPC do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração pagará 
a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata.  

  
CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE  
Os valores serão reajustados de acordo com a Tabela SUS.  
  
CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO  
I. O Credenciado deverá prestar seus serviços no Município de São 

Sepé/RS, em estabelecimento que possua Alvará de Saúde.  
II. O Credenciamento caracteriza uma relação contratual de prestação de 

serviços;  
III. O Credenciado deverá manter durante a vigência deste Termo as 

condições de habilitação exigidas para a sua celebração;  
IV. É de responsabilidade exclusiva e integral do Credenciado a utilização 

de pessoal para a execução dos respectivos procedimentos, incluídos encargos 
trabalhistas, previdenciários, sociais e fiscais resultantes de vínculo empregatício ou 
comerciais. É também de inteira responsabilidade do Credenciado eventuais 
indenizações por quaisquer modalidades de danos que venham a ser causados a 
terceiros na prestação dos serviços contratados;  

V. Caberá ao Credenciado o fornecimento de todos os equipamentos e mão 
de obra, necessários à plena execução dos serviços indicados no edital e neste termo 
de credenciamento;  

VI. Se, no decorrer da vigência do Termo de Credenciamento, comprovar-
se a má qualidade na prestação dos serviços, obriga-se o Credenciado a refazê-los, 
sem qualquer custo adicional para o usuário da rede pública municipal;  

VII. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas ou o 
cumprimento em desacordo com o pactuado acarretará, ao Credenciado, as 
penalidades previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8666/93 e alterações, conforme a 
gravidade da infração independente da incidência de multa, aplicando ainda, as 
seguintes penalidades:  

a) multa no valor de um (01) salário mínimo, por ocorrência;  
b) suspensão temporária e participação em licitação e impedimento de 

contratar com o Município pelo prazo de 02 (dois) anos;  
c) o Credenciado, ainda, estará sujeita a indenizar a qualquer título danos, 

que por sua culpa, na prestação dos serviços contratados, cause prejuízos aos 
usuários da rede pública municipal de saúde ou a terceiros de acordo com o Código 
Civil.  

VIII. É vedado:  
a) o trabalho do credenciado em dependências ou setores próprios do 

Município;  
b) não poderá fazer parte do quadro social ou de empregados do 

CREDENCIADO, sob pena de rescisão deste Termo, servidor público, contratado sob 
qualquer título; ocupante de cargo eletivo ou com registro oficial de candidatura a 
cargo no Município CREDENCIANTE;  

c) a transferência dos direitos e obrigações decorrentes desse Termo.  
  
CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO  
O Credenciante exercerá a fiscalização e a observação das especificações 

constantes neste Termo por meio da Secretaria Municipal da Saúde.  
1º A fiscalização a ser exercida pelo Credenciante sobre todos os termos do 

presente, ocorrerá para preservar o interesse público, sendo que eventual atraso 
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nesta tarefa, não lhe implicará corresponsabilidade pela eventual prestação de 
serviços incorreta.  

 
2º Fica designado por parte do Credenciante a Secretária Municipal da Saúde 

como responsável pelo acompanhamento e fiscalização de que trata o presente 
Termo, juntamente com os membros nomeados.  

 
3º Também caberá ao Credenciante, a fiscalização dos aspectos legais, 

trabalhistas e previdenciários.  
   
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO  
O presente Termo poderá ser rescindido nos termos dos artigos 77 a 79 da Lei 

Federal nº 8666/93, e numa das seguintes hipóteses:  
a) pela ocorrência de seu termo final;  
b) por solicitação do Credenciado;  
c) por acordo entre as partes;  
d) unilateral, pelo CREDENCIANTE, após o devido processo legal, no caso 

de descumprimento de condição estabelecida no Edital ou no Termo de 
Credenciamento.  

    
CLÁUSULA NONA– DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
As despesas decorrentes do presente Termo correrão pelas seguintes 

dotações orçamentárias:  
Órgão: 07 | Unidade: 07 | Atividade: 2306 | Rubrica: 11319 | Desdobramento: 

33903950 | Fonte Recurso: 4501 | Conta Contábil: 9607; 9608; 9609 
 
O valor mensal disponível para exames é de R$ 20.524,50 (vinte mil e 

quinhentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos) não sendo obrigatória a 
utilização total do valor.  

    
CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO  
Fica eleito o foro da Comarca de São Sepé/RS para dirimir as dúvidas oriundas 

deste Termo, quando não solvidas administrativamente.  
E, por estarem justos e acordados, assinam o presente Termo, em três vias de 

igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.  
   

São Sepé/RS, ...... de ......................... de 2020.  
 

JOÃO LUIZ DOS SANTOS VARGAS 
PREFEITO MUNICIPAL 

CREDENCIANTE 

  
 

CREDENCIADO 
 
 

Testemunhas: ________________________    _____________________________  
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