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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 005/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 

PR2021.07/CLHO-01978 

CREDENCIAMENTO 
 
 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS. 

 

O MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA, inscrito no CNPJ sob o nº 05.281.738/0001-
98, com sede nesta cidade de Coelho Neto - MA, na Praça Getúlio Vargas, s/n, Centro, Coelho 
Neto - MA, torna público, para conhecimento dos interessados, que se encontra aberto ao 
público, sob a modalidade CREDENCIAMENTO, através da Comissão Permanente de Licitação, 
com base no art. 25, “caput”, da Lei Federal nº 8.666/93. 

1 - DO OBJETO 

1.1 - Constitui objeto desta licitação o credenciamento para contratação de empresa para 

Prestação de Serviço de Exames Laboratoriais para atender as necessidades do Município 

de Coelho Neto – MA, conforme especificado no Anexo I deste Edital. 

1.2 - O credenciamento será distribuído por item para os quais os interessados poderão 

participar de um ou mais itens. 

 

2- DA ENTREGA E ABERTURA ENVELOPES 

 

2.1 O envelope contendo os documentos dos interessados exigidos neste procedimento deverá ser 

entregue no dia 18/08/2021, às 10:00 horas, na Sala de Reuniões, no edifício-sede da Prefeitura 

Municipal de Coelho Neto - MA, localizada na Praça Getúlio Vargas, s/n, Centro, Coelho 

Neto - MA. 

 

3 - DAS PUBLICAÇÕES E INTIMAÇÕES 

3.1 - Todas as publicações e intimações, inclusive para fins de recurso, serão feitas no Diário 

Oficial do Municípios de Coelho Neto – MA. 

 

4 - DA IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO 
 

4.1 - Até 02 (dois) dias úteis, antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, 

qualquer cidadão poderá impugnar o ato convocatório deste credenciamento, devendo 

protocolizar opedido no setor de licitações, situado noprédio sede da Prefeitura Municipal ou 

encaminhá-lo pelos Correios ou e-mail, desde que os originais sejam apresentados à 

Administração até 02 (dois) dias úteis, antes da data fixada para a abertura do envelope, 

cabendo a Comissão Permanente de Licitação decidir sobre a petição no prazo de até 3 (três) 

dias úteis. 

4.1.1- Caso seja acolhida à impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para 

a realização do certame. 

4.1.2 - Decairá do direito de impugnar os termos deste edital, por falhas ou irregularidades, 
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o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes 

de habilitação, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

4.1.3 - A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar 

do processo licitatório. 

 

 

5 - DAS CONDIÇÕES PARAPARTICIPARE DORECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO 

5.1 - Poderão participar do presente credenciamento, pessoas jurídicas, legalmente 

constituídas, habilitadas, com idoneidade econômico-financeira, regularidade jurídico, fiscal 

e trabalhista, que não tenham sofrido penalidade de suspensão ou declaração de 

inidoneidade por parte do Poder Público,  e que satisfaçam as condições fixadas neste edital 

e anexos, e que aceitem as normas estabelecidas pelo Município através da Secretaria Municipal 

de Saúde. 

5.2 - A documentação será recebida em envelope fechado e com a seguinte descrição: 
 

 

 

5.3 - Os Documentos deverão ser apresentados da seguinte forma: 

a) Em originais ou publicação em Órgão Oficial, ou, ainda, por qualquer processo de cópia 

autenticada em Cartório, ou por servidor da administração municipal; 

b) Dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa expirar. Na hipótese do 

documento não conter expressamente o prazo de validade, deverá ser acompanhado de 

declaração ou regulamentação do órgão emissor que disponha sobre a validade do mesmo. Na 

ausência de tal declaração ou regulamentação, o documento será considerado válido pelo prazo 

de 90 (noventa) dias a partir da data de sua emissão. 

 

 
6- HABILITAÇÃO PESSOAJURÍDICA 

a) registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor acompanhado da última alteração, 

se houver, devidamente registrado, onde se possa identificar o administrador, em se tratando de 

sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhados de documentos que 

comprovem a eleição de seus administradores, devendo o objeto social ser compatível com o 

objeto da licitação; 

b.1) Em se tratandodealteraçãoconsolidada, estadeverá conter todas ascláusulas atribuídas por 

lei, em vigor,nestecasonãoseránecessáriaaapresentaçãodo primeirocontratosocial. 

b.1.1) Se a alteração consolidada encontrar-se desatualizada, o interessado deverá juntar, além 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO-MA 

 CREDENCIAMENTO Nº ***/2021 

ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO 

NOME DA LICITANTE    
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desta, as modificações posteriores. 

b.1.2) Em caso de alteração parcial registrada após alteração consolidada, ambas deverão ser 

apresentadas pelo licitante. 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 

em exercício; 

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 ou entidade competente. 

 

6.2.1 – DA QUALIFICAÇÃOTÉCNICA 

 

a) a) Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público 

ou privado, comprovando que prestou serviços com características similares, 

quantidades e prazos compatíveis aos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade 

Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como 

a identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas 

identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 

b) Impressão da Ficha Reduzida do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 

(CNES), disponível no site: http://cnes.datasus.gov.br/; 

c) Declaração de disponibilidade das condições técnicas à prestação dos serviços 

definidos no presente Edital, firmada pelo representante legal da empresa; 

d) Registro do responsável técnico no órgão de classe competente; 

e) Habilitação do Laboratório junto aos órgãos públicos e ao Conselho Regional 

profissional. 

 
6.2.2 – DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA 

6.2.2.1- Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo cartório distribuidor da 

sede da pessoa jurídica, emitida, no máximo, 90 (noventa) dias antes da data fixada 

para abertura dos envelopes “Documentação”. 

 
6.2.2.2- No caso de certidão de recuperação judicial positiva, a licitante deverá, 

juntamente com a certidão, sob pena de inabilitação, apresentar comprovação de 

que o plano de recuperação expressamente prevê a participação da empresa em contratações 

públicas, bem como que referido plano foi homologado judicialmente. 

 

6.2.3 – DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) atualizado, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente e compatível com o objeto desta licitação; 

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

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

compatível com o objeto contratual; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa a Tributos Federais e à 
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Dívida Ativa da União e prova de regularidade perante o Instituto Nacional de 

Seguridade Social – INSS, através de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da 

Receita Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, 

conforme Portarias MF 358 e 443/2014. 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual; 

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por 

lei, mediante a apresentação de Certificado de Regularidade de Situação perante o 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ou documento equivalente que 

comprove a regularidade. 

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), provando a inexistência de 

débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 

 

6.2.4 – DEMAIS DOCUMENTOS E DECLARAÇÕES: 

a) Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal, na forma do Decreto nº 4.358/2002. 

 
 

6.3 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação 

deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e 

endereço respectivo, observando-se que: 

a) se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou 

b) se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 

c) se o licitante for matriz, e o executor do credenciamento for filial, a documentação 

deverá ser apresentada com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente; 

d) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

 
6.4- DA ADESÃO AO CREDENCIAMENTO 

 

6.4.1 - As proponentes ao responderem ao Credenciamento, concordam integralmente com 

os termos deste Edital e seus Anexos e deverão apresentar junto à documentação 

exigida: 

a) Declaração da sua concordância expressa, conforme modelo constante do Anexo III 

deste Edital. 

a) Termo de Adesão ao Credenciamento devidamente preenchido, conforme modelo Anexo IV 

deste Edital. 

 

 
7– DO PROCEDIMENTO 

7.1 - A Comissão poderá, durante a análise da documentação, convocar os interessados para 

quaisquer esclarecimentos, porventura necessários. 
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7.2 - A recusa será sempre baseada no não cumprimento de cláusulas estabelecidas pelo Edital 

de Credenciamento. 

7.3 - Serão credenciadas todas as licitantes que satisfizerem as exigências contidas neste edital. 

 

7.4 - As pessoas aptas ao credenciamento serão notificadas via e-mail. 

7.5 – O paciente que necessitar dos serviços, objeto deste credenciamento, poderá escolher 
dentre os credenciados, o que lhe for mais conveniente. 

7.5.1 – Caso o credenciado, escolhido pelo paciente, já tenha acabado sua cota dos itens do 

objeto deste credenciamento, deverá o paciente optar pela escolha de outro dentre os 

credenciados, que melhor lhe atenda. 

 

8 - DOS RECURSOS 

8.1 - Os atos praticados pela Comissão Permanente de Licitação são susceptíveis de recursos 

pelos licitantes no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de divulgação da 

classificação, na forma do art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

8.2 - Os recursos deverão ser interpostos mediante petição devidamente fundamentada e 

subscrita pelo concorrente ou por seu representante legal. 

8.3 - Os recursos e as impugnações devem observar os seguintes requisitos: 

a) Serem digitalizados e devidamente fundamentados; 

b) Serem assinados pelo Recorrente ou por Procurador, que deverá juntar o instrumento 

original de procuração; 

c) Serem assinados pelo representante legal da recorrente ou por Procurador devidamente 

habilitado; 

d) Serem protocolados na Prefeitura Municipal, encaminhados pelo Correios, ou por e-mail, 

desde que os originais sejam apresentados à Administração até no máximo 5 (cinco) dias úteis. 

8.4 - Interposto o recurso, será comunicado aos demais licitantes que poderão impugná-lo, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

8.5 - Os recursos e as impugnações interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 
 

9 - DA DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA 

9.1 – As despesas decorrentes deste Credenciamento correrão àcontadadotação 

orçamentária:  

1101 Secretaria Municipal de Saúde 
10 122 0119 2.023 Manut. e Func. da Secretaria Municipal de Saúde 
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 
0102000000 Receitas de Imposto e trans. vinc.  
 
Saúde1201 Fundo Municipal de Saúde 
10 122 0119 2.031 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS 
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 
0102000000 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde 
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0114000001 Transferência SUS Bloco de manutenção 
 
1201 Fundo Municipal de Saúde 
10 302 0119 2.032 Manutenção de Hospitais, Postos de Saúde UPA'S 
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 
0114000001 Transferência SUS Bloco de manutenção 

 

10 – DO PRAZO 

10.1 – O prazo de vigência do credenciamento será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua 

publicação, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, a critério da 

Administração Pública, desde que observado o disposto no art. 57 da Lei 8666 e demais normas 

legais pertinentes. 

 

11 - DA FISCALIZAÇÃO 

11.1 - A fiscalização dos serviços será do Município através da Secretaria Municipal de Saúde, 

ou de quem esta determinar. 

11.2 - A CONTRATADA proporcionará todas as facilidades necessárias ao pessoal que a 

Secretaria Municipal de Saúde designe para exercer a ação fiscalizadora que lhe é facultada. 

11.3 - A fiscalização de que trata este item terá por objeto, notadamente, as condições para 

prestação dos serviços bem como o controle "a posteriori" dos serviços prestados, cabendo 

exclusivamente à CONTRATADA integral responsabilidade e eficiência técnica da prestação dos 

serviços. 

11.4 - A existência da fiscalização não eximirá a(s) pessoa (s) jurídica(s) credenciada(s) de 

nenhuma responsabilidade civil ou penal quanto aos seus atos para a prestação de serviços. 

 

11.5 - A fiscalização dosserviçosnão elidirá nemreduzirá aresponsabilidade da CONTRATADA, de 

sua administração e prepostos, inclusive perante terceiros, proveniente de qualquer ação 

indevida ou omissão, cuja eventual ocorrência não implicará, jamais, corresponsabilidade do 

Município de Coelho Neto - MA. 

 

12 – DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO 

12.1 - Caberá ao credenciado as seguintes obrigações no cumprimento do objeto deste 

credenciamento: 

12.1.1 - Executar o objeto deste credenciamento de acordo com as especificações exigidas 

neste edital e seus anexos e de acordo com sua proposta; 

12.1.2 - Respeitar os prazos fixados neste edital; 

12.1.3 - Comunicar à Secretaria Municipal de Saúde toda e qualquer alteração de dados 

cadastrais, para atualização, bem como proceder a(s) alteração (ões) cadastral (is) no CNES- 

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, nos casos em que fornecessário; 

12.1.4 - Atender, durante a vigência do credenciamento, a todos os pedidos solicitados pelo 

credenciante; 

12.1.5 - Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos a que vier causar ao 

credenciante, aos usuários e a terceiros a eles vinculados, tendo como agente o prestador, na 
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pessoa de prepostos ou estranhos; 

12.1.6 - Apresentar sempre que solicitado pelo credenciante, comprovação de cumprimento 

das obrigações tributárias e sociais legalmente exigidas; 

 

12.1.10- Fornecer o objeto descrito neste credenciamento, estritamente de acordo com as 

especificações descritas nas ordens de fornecimento emitidas pelo credenciante; 

12.1.11 - Executar os serviços solicitados, rigorosamente dentro de suas respectivas normas 

técnicas; 

12.1.12 - Permitir o acesso de quaisquer funcionários, auditores e outros profissionais, eventual 

ou permanente designados pelo credenciante, para supervisionar e/ou acompanhar a execução 

dos serviços; 

12.1.13 - Atender o contratante deforma que este possa assegurar aousuário um serviço de 

qualidade, pois é seu direito ser atendido com dignidade, respeito, de modo universal, integral 

e igualitário; 

12.1.14 - Responsabilizar- se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, securitários, 

taxas, impostos e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre seu pessoal 

necessário à execução do credenciamento; 

12.1.15 - Responsabilizar- se pelo transporte dos produtos de seu estabelecimento até o local 

determinado ou deste até o seu estabelecimento, bem como pelo seu descarregamento; 

12.1.16 - Garantir a confidencialidade dos dados e informações sobre os usuários; 

12.1.17 - Cumprir as normas definidas pelo credenciante quanto ao fluxo de atendimento, 

prazos de entrega e de garantia e outros procedimentos necessários ao ágil relacionamento 

com o contratante, visando garantir o bom atendimento aos usuários; 

12.1.18 - Manter, durante toda a vigência do credenciamento, os valores propostos, 

respeitando a Tabela constante do Termo de Referência; 

12.1.19 - Manter durante todo o credenciamento, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas no credenciamento; 

12.1.20 - Entregar relatório de produção devidamente aprovado pela Secretaria Municipal de 

Saúde, juntamente com a Nota Fiscal na Secretaria Municipal de Administração, até o 5º dia útil 

de cada mês, referente à produção do mês anterior. 

 

13 - DAS OBRIGAÇÕES DOCREDENCIANTE 

13.1 - Efetuar o pagamento ao credenciado, que será feito mediante a apresentação de 

documentos hábeis para cobrança eapós liberação dadespesa pelo setor requisitante; 

13.2 - Prestar todas as informações necessárias aoprestador para realização do serviço; 

 

13.3 - Respeitar os prazos estipulados neste edital; 

13.4 - Esclarecer os usuários sobre os seus direitos e prestar todas as informações 

necessárias, pertinentes aos produtos deste edital; 

13.5 - Notificar o credenciado, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou irregularidades 
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encontradas no objeto; 

13.6 - Fiscalizar e acompanhar o cumprimento das condições estabelecidas no Edital, bem 

como dos serviços executados, consoante o disposto no art. 67 da Lei 8.666/93. 

 

 

14 – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 

14.1 - A Prefeitura Municipal de Coelho Neto - MA pagará pelos serviços prestados os preços 

unitários constantes do Anexo I deste Edital, em real, multiplicados pelas quantidades de 

atendimentos efetivamente realizados. 

14.1.1 Eventual cobrança de qualquer valor excedente dos pacientes ou de seus 

responsáveis acarretará na imediata rescisão do contrato e sujeição à Declaração de 

Inidoneidade e responsabilização Civil e Criminal. 

14.2 Os prestadores responderão exclusiva e integralmente pela utilização de pessoal 

para a execução do objeto contratado, incluídos os encargos trabalhistas, 

previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujo 

ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para a Secretaria 

Municipal de Saúde; 

14.3 - O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente da prestação 

dos serviços, com apresentação de Nota Fiscal. 

14.4 - A Nota Fiscal apresentada deverá estar acompanhada da Certidão Negativa de Débito 

relativa a débitos previdenciários ou Certidão Positiva com efeitos Negativa de Débitos 

Previdenciários e CRF do FGTS, atualizados, caso contrário ocorrerá à paralisação do 

pagamento, sobre o qual não incidirão juros de mora ou correção monetária. 

14.5 - Se os documentos mencionados no item 14.3 estiverem com validade vencida até a data do 

pagamento, a CONTRATADA deverá providenciar e apresentar nova documentação, sem a qual 

o referido pagamento ficará retido. 

14.6 - Em caso deirregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será 

contado a partir da regularização dos mesmos e sua reapresentação. 

14.7 - O Município poderá sustar o pagamento a que a prestadora de serviço tenha direito, 

enquanto não sanados os defeitos, vícios ou incorreções resultantes da contratação e/ou não 

recolhimento de multa aplicada. 

14.8 - Os pagamentos efetuados à prestadora de serviço não a isentarão de suas obrigações e 

responsabilidades vinculadas à execução do serviço, especialmente aquelas relacionadas com a 

qualidade. 

 

15 – DO REAJUSTE 

Em caso de alteração do valor previsto em Portaria do Ministério da Saúde, o reajuste será 

formalizado mediante a celebração de Termo Aditivo ao Termo de Credenciamento. 

 

16 – TERMO DE ADESÃO AO CREDENCIAMENTO 

16.1 – Seráfirmado o Termode Adesão ao Credenciamento, conforme AnexoIVdeste edital. 

 
17 – SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

 

17.1 - Pela inexecução total ou parcial do serviço o Município poderá, garantida prévia defesa, 

além do descredenciamento, aplicar à prestadora de serviço as seguintes sanções previstas no 

art. 87 da lei 8.666/93: 
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a) advertência; 

b) multa na forma prevista no item 17.3.; 

c) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a 

Administração Publica, por prazo não superior a dois anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

17.2 - Asmultas aplicadas na execução doserviço serão descontadas dospagamentos devidosà 

prestadora de serviço, a critério exclusivo do Município, e quando for o caso, cobradas 

judicialmente. 

17.3 - Poderá ser aplicada multa indenizatória de 10% sobre o valor total da Nota Fiscal/Fatura, 

relativa ao mês da ocorrência, quando a prestadora de serviços: 

a) prestar informações inexatas ou causar embaraços à fiscalização; 

b) transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia autorização 

por escrito do gestor do credenciamento; 

c) executar osserviços em desacordo com asnormas técnicas ouespecificações, independente da 

obrigação de fazer as correções necessárias às suas expensas; 

d) desatender as determinações da fiscalização; 

e) cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais e municipais; 

f) não iniciar, sem justa causa, a execução do serviço no prazo fixado; 

g) não executar, sem justa causa, a totalidade ou parte do objeto; 

h) praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, imperícia, 

negligência, dolo ou má fé, venha causar danos ao Município e/ou a terceiros, independente da 

obrigação da prestadora de serviços em reparar os danos causados. 

17.4 - Asmultas poderão ser reiteradas eaplicadas em dobro, sempre que se repetir omotivo. 

 
18 – DO DESCREDENCIAMENTO 

18.1 - Opresente credenciamento tem caráter precário. Aqualquer momento, a CREDENCIADA 

pode solicitar descredenciamento, caso não tenha mais interesse. A CREDENCIADA ou a 

Administração podem denunciar o credenciamento, caso seja constatada qualquer 

irregularidade na observância e cumprimento das normas fixadas neste Edital ou na legislação 

pertinente. 

18.2 - A CREDENCIADA que desejar iniciar o procedimento de descredenciamento deverá 

solicitá-lo mediante aviso escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

18.3 - A Administração pode, a qualquer momento, solicitar um descredenciamento se: 

 

a) a CREDENCIADA não atender, por 03 (três) vezes, as solicitações da Secretaria Municipal de 

Saúde, conforme Anexo I; 

b) após haver confirmado recebimento de ofício da Secretaria Municipal de Saúde solicitando a 

execução de um trabalho, a CREDENCIADA deixar de executá-lo; 

18.5 - Fica facultada a defesa prévia da CREDENCIADA, aserapresentada noprazo de 5 (cinco) 

dias úteis, contados da notificação de descredenciamento. 

 
19 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

19.1 – O Prefeito Municipal de Coelho Neto - MA, na defesa do interesse do serviço público e de 
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acordo com a legislação vigente, reserva-se o direito de prorrogar, anular ou revogar, no 

todo, ou em parte, o presente credenciamento, de oficio ou por provocação, ou 

conveniência pública, sempre que ocorrer ilegalidade ou irregularidade. 

19.2 - Ao inscrever-se no presente Credenciamento a interessada declara conhecer, aceitar e 

obedecer plenamente os termos do presente Edital e de possuir os documentos 

comprobatórios das condições nele exigidas 

19.3 - É vedada a transferência total ou parcial, para terceiros, do objeto dopresente Edital. 

19.4- Fica eleito o foro da Comarca de Coelho Neto, Estado da Maranhão, para solucionar 

quaisquer questões oriundas deste credenciamento. 

19.5- Quaisquer elementos, informações ou esclarecimentos relativos a este 

credenciamento, serão prestados pela Comissão Permanentede Licitação, pelo email 

cpl.coelhoneto.ma@gmail.com 

19.6- Constituem Anexosdeste Edital: 

a) ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA 

b) ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 

d) ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO QUE CONCORDA COM AS CONDIÇÕES DO EDITAL 

e) ANEXO IV - TERMO DE ADESÃO 

Coelho Neto - MA, 22 de julho de 2021.  

 

 
Josely Maria Silva Almeida 

Secretaria Municipal de Saúde 

 



SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE 

 
 
 

 

 
 

1 – DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto do presente credenciamento a “contratação de empresa para 

Prestação de Serviço de Exames Laboratoriais para atender as necessidades do Município 

de Coelho Neto – MA.”. 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

1 
PROCEDIMENTO DIAGNÓSTICO EM BIÓPSIAS SIMPLES, 
IMPRINT OU CELL BLOCK 600 UNIDADE 116,67 70002,00 

2 
PROCEDIMENTO DIAGNÓSTICO EM LÂMINAS DE PAAF – ATÉ 
6 LÂMINAS (ANALISE) 200 UNIDADE 156,67 31334,00 

3 
PROCEDIMENTO DIAGNOSTICO CITOPATOLÓGICO 
ONCÓTICO DE LÍQUIDOS 300 UNIDADE 103,00 30900,00 

4 COOMBS INDIRETO 500 UNIDADE 8,95 4475,00 

5 ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA 1000 UNIDADE 38,67 38670,00 

6 TOTG 1000 UNIDADE 34,67 34670,00 

7 TOXOPLASMOSE IgM, IgG 2000 UNIDADE 37,67 75340,00 

8 TSH 4000 UNIDADE 10,49 41960,00 

9 T4 LIVRE 4000 UNIDADE 13,60 54400,00 

10 T3 4000 UNIDADE 12,64 50560,00 

11 UROCULTURA 3000 UNIDADE 49,00 147000,00 

12 FERRO SÉRICO 2000 UNIDADE 6,74 13480,00 

13 HEMOGLOBINA GLICADA 6000 UNIDADE 18,24 109440,00 

14 VITAMINA D 2000 UNIDADE 29,10 58200,00 

15 RUBEÓLA 3000 UNIDADE 38,11 114330,00 

16 CITOMEGALOVIRUS 3000 UNIDADE 34,54 103620,00 

17 PSA LIVRE 6000 UNIDADE 19,31 115860,00 

18 PSA TOTAL 6000 UNIDADE 19,31 115860,00 

19 PROTEINÚRIA DE 24HS 3000 UNIDADE 31,66 94980,00 

20 SOROLOGIA PARA CLAMIDIA 500 UNIDADE 184,44 92220,00 

21 TAP 1000 UNIDADE 12,64 12640,00 

22 SOROLOGIA HIV 1 E HIV 2 3000 UNIDADE 15,33 45990,00 

23 ANTI-ESTREPTOLISINA O 2000 UNIDADE 6,51 13020,00 

24 FAN 1000 UNIDADE 22,57 22570,00 

25 TTPA 1000 UNIDADE 12,64 12640,00 

26 GAMA GT 1000 UNIDADE 6,64 6640,00 

27 FOSFATASE ALCALINA 1000 UNIDADE 6,14 6140,00 

28 CITRATO 2000 UNIDADE 31,01 62020,00 

29 OXALATO 1000 UNIDADE 34,17 34170,00 

30 CISTINA (QUANTITATIVO) 1000 UNIDADE 21,68 21680,00 

ANEXO I 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº PR2021.07/CLHO-01978 – CHAMADA 
PÚBLICA Nº 005/2021 

TERMO DE REFERÊNCIA 
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31 CLEARENCE DE CREATINA 1000 UNIDADE 17,04 17040,00 

32 AST/ALT 1000 UNIDADE 6,14 6140,00 

33 CALCIO IÔNICO 1000 UNIDADE 6,14 6140,00 

34 FALCI TESTE 1000 UNIDADE 29,37 29370,00 

35 HORMÔNIO DE CRESCIMENTO (GH) 1000 UNIDADE 26,67 26670,00 

36 HORMÔNIO FOLÍCULO ESTIMULANTE (FSH) 2000 UNIDADE 18,57 37140,00 

37 HORMÔNIO LUTEINIZANTE 2000 UNIDADE 19,04 38080,00 

38 INSULINA 2000 UNIDADE 23,37 46740,00 

39 DOSAGEM DE ESTRADIOL 1000 UNIDADE 14,71 14710,00 

40 TESTOSTERONA 2000 UNIDADE 11,30 22600,00 

41 DOSAGEM DO TSH 2000 UNIDADE 10,32 20640,00 

42 DOSAGEM DE CÁLCIO 2000 UNIDADE 6,14 12280,00 

43 DOSAGEM DE VITAMINA B 2000 UNIDADE 23,37 46740,00 

44 DOSAGEM DE HORMÔNIO PARATIREOIDIANO (PTH) 2000 UNIDADE 20,47 40940,00 

45 DOSAGEM DE CREATINO FOSFOQUINASE FRAÇÃO MB 2000 UNIDADE 6,84 13680,00 

46 DETERMINAÇÃO DE FATOR REUMATÓIDE 2000 UNIDADE 6,17 12340,00 

47 DOSAGEM DE PROTÍNA C REATIVA QUANTITATIVO 1000 UNIDADE 13,08 13080,00 

48 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C 3000 UNIDADE 24,52 73560,00 

49 HBSAG 2000 UNIDADE 24,52 49040,00 

50 
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG E IGM CONTRA O ANTIGENO 
CENTRA DO VÍRUS DA HEPATITE B (ANTI-GBC-TOTAL) 2000 UNIDADE 24,52 49040,00 

51 DOSAGEM DE TIROXINA (T4) 2000 UNIDADE 12,65 25300,00 

52 CEA 3000 UNIDADE 23,71 71130,00 

53 PROGESTERONA 2000 UNIDADE 13,07 26140,00 

54 PROLACTINA 1000 UNIDADE 13,05 13050,00 

55 HIV (ANTI-HIV) 1000 UNIDADE 15,33 15330,00 

56 HEPATITE B (ANTI-HVA IGG E IGM) 2000 UNIDADE 24,52 49040,00 

57 HEPATITE A (ANTI-HVA IGG E IGM) 2000 UNIDADE 33,96 67920,00 

58 DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO 2000 UNIDADE 8,64 17280,00 

59 FATOR RH (INCLUI D FRACO) 2000 UNIDADE 8,64 17280,00 

60 ANTI HCV 2000 UNIDADE 24,52 49040,00 

61 COVID – AG SWAB RÁPIDO 2000 UNIDADE 76,00 152000,00 

62 ANTI-HBs 1000 UNIDADE 24,52 24520,00 

TOTAL 2.738.811,00 

 

1.2 Tais valores compreenderão todas as despesas do credenciado, inclusive com materiais, 

equipamentos, insumos, embalagens, logística, mão de obra, encargos sociais e administrativos, 

transportes, taxas, impostos, seguros, lucros, e quaisquer outras despesas eventuais 

relacionadas à execução do objeto deste. 

1.3 Os procedimentos serão realizados diretamente no laboratório da contratada, e 

executados no município de Coelho Neto – MA. 

1.4  Os laboratórios deverão dispor de acessibilidade. 

1.5 A realização dos procedimentos para o exame, bem como a coleta, agendamento e 
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entrega de resultados de exames deverá ser feita na sede do município de Coeho Neto 

/MA, em horário comercial, sendo no mínimo de 08 (oito) horas diárias e 05 (cinco) dias 

por semana onde a contratada assumirá todos os ônus decorrentes para a execução dos 

serviços. 

1.6 A empresa contratada será responsável pelo local, áreas físicas destinadas à coleta, 

funcionários e responsável técnico habilitado, material necessário às coletas, 

medicamentos, transporte; todo e qualquer ônus imprescindível para a realização dos 

exames e boa execução dos serviços. 

2. DO QUANTITATIVO  
2.1. As quantidades previstas na tabela acima são estimativas máximas para o período de 
validade do Contrato, reservando-se que a Secretaria Municipal de Saúde, no direito de 
adquirir em cada item o quantitativo que julgar necessário, podendo ser parcial, integral ou 
até mesmo abster-se de adquirir quaisquer itens especificados.  
 
3. DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS 
3.1. Durante a vigência do contrato, os preços contratados serão fixos e irreajustáveis, exceto 
nas hipóteses, devidamente comprovadas na ocorrência de situação prevista na alínea “d” do 
inciso II do art. 65 da Lei nº. 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado;  
3.2. O preço contratado poderá ser revisto em face de eventual redução daqueles praticados 
no mercado, ou de fato que eleve o custo dos equipamentos registrados; 
3.3. Quando o preço inicialmente contratado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao 
preço praticado no mercado a CONTRATANTE convocará o CONTRATADO, visando à 
negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;  
3.4. Frustrada a negociação, o CONTRATADO será liberado do compromisso assumido; 
3.5. Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 
da Lei nº. 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar 
rescindir o Contrato e iniciar outro processo licitatório. 
 
4. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO  
4.1.O Contrato terá a vigência até 12 meses, entrando em vigor na data da assinatura do 
ajuste, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57 da lei federal 8.666/93 e alterações. 
 
5.DA SOLICITAÇÃO, DO LOCAL, DO PRAZO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

5.1. Os prestadores contratados deverão estar disponíveis para a prestação do serviço 
contratado a Secretaria Municipal de Saúde de Coelho Neto-MA a partir do momento de 
assinatura do contrato; 
5.2. Os serviços deverão ser prestados conforme as necessidades da secretaria, mediante 
emissão da ordem de serviço; 
5.3. Os serviços deverão ser prestados nos locais indicados nas ordens de serviço emitidas 
pela Secretaria; 
5.4. O prazo máximo para entrega será de até 05 (cinco) dias corridos, contados a partir do 
recebimento da ordem de serviço.  
 
6. DO RECEBIMENTO 
6.1. O recebimento do objeto contratual observará o seguinte procedimento: 
6.1.1. Recebimento provisório, lavrado na data de fornecimento dos serviços e do respectivo 
faturamento, de acordo com o disposto no art. 73, II, alínea “a”, da Lei n.º 8.666/1993, não 
implicando em reconhecimento da regularidade dos serviços prestados, nem do respectivo 
faturamento. 
6.1.1.1. O recebimento provisório consiste na identificação e conferência dos serviços, com 
ênfase na integridade física e quantitativa. 
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6.1.2. Recebimento definitivo, lavrado em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento 
provisório, de acordo com o disposto no art. 73, II, alínea “b”, da Lei n.º 8.666/1993, 
compreendendo a aceitação do serviço, segundo a quantidade, características físicas e 
especificações técnicas contratadas. 
6.1.2.1. O recebimento definitivo consiste na verificação do atendimento dos serviços aos 
termos e condições do Edital, Contrato e seus anexos, inclusive a proposta comercial da 
Contratada. 
 
7. DO PAGAMENTO 

7.1. O pagamento será efetuado até 30(trinta) dias contados da entrega da NOTA FISCAL 
ELETRÔNICA DE FORNECIMENTO, EMITIDA CONFORME PROTOCOLO N° 085/2010 
APROVADO PELO CONFAZ-CONSELHO NACIONAL DE POLITICA FAZENDARIA, 
OBRIGATORIAMENTE ACOMPANHADA DO DANFE (DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA 
FISCAL ELETRONICA). 
7.2. – Para a efetivação do pagamento a empresa CONTRATADA deverá comprovar a 

regularidade com as seguintes obrigações:  

 Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de 
Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União e o   FGTS; 

 CNDT (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas) 
           7.3. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste 

Edital, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob 
pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos 
decorrentes. 
7.4 As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas da respectiva ordem de serviço. 
7.5. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA. 
   
8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
8.1 Dentre outras atribuições decorrentes da celebração deste Contrato Administrativo para 
prestação de serviços, a Contratada se obriga a:  
a) prestar os serviços no prazo estabelecido no Termo de Referência, contados a partir do 
recebimento da respectiva Autorização de Serviço expedida pelo CONTRATANTE, conforme 
especificações técnicas estabelecidas Ato convocatório e em sua Proposta de Preços, 
observadas as respectivas quantidades, qualidade e preços;  

b) não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do Contrato;  
c) designar preposto para resolver todos os assuntos relativos à execução deste Contrato, 
indicando seus endereços físico e eletrônico (e-mail), telefone, celular e fac-símiles;  
d) comunicar imediatamente qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, CNPJ, 
dados bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que forem importantes;  
e) responsabilizar-se pela qualidade dos serviços prestados, sob pena de responder pelos danos 
causados à Administração ou a terceiros;  
f) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança do local onde serão 
prestados os serviços;  
g) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança, higiene e medicina 
do trabalho;  
h) responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra necessárias à 
execução deste Contrato, como única e exclusiva empregadora;  
i) responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em serviço, 
por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem;  
j) responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da prestação dos serviços, não excluindo 
ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;  
l) manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 



SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE 

 
 
 

 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.  
 
9. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  
9.1. O Município de Coelho Neto, pessoa jurídica de direito público, por intermédio da 
Secretaria Municipal de Saúde, obriga-se a:  
a) emitir as respectivas ordens de serviços;  
b) acompanhar e fiscalizar os serviços realizados;  
c) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a realização dos serviços, 
podendo recusar aquelas que não estejam de acordo com as especificações exigidas;  

d) efetuar os pagamentos à CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos, 
observando as normas administrativas e financeiras em vigor;  
e) comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a prestação dos 
serviços;  
f) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados 
da CONTRATADA;  
g) propor a aplicação das sanções administrativas e demais cominações legais pelo 
descumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA.  
 
10.DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS  
 Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e 
demais obrigações assumidas, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a 
prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 
10.1 - Advertência; 
10.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução 
total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial; 
10.3 - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o 
máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, 
injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, deixar de atender 
totalmente à solicitação ou à Autorização de Serviço, recolhida no prazo máximo de 15 
(quinze) dias, contado da comunicação oficial; 
10.4 - multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o 
máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, 
injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, atender parcialmente à 
solicitação ou à Autorização de Serviço, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, 
contado da comunicação oficial; 
10.5 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO, por até 2 (dois) anos. 
10.6 - Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de 
até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que: 

a) ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato; 
b) não mantiver a proposta, injustificadamente; 
c) comportar-se de modo inidôneo; 
d) fizer declaração falsa; 
e) cometer fraude fiscal; 
f) falhar ou fraudar na execução do Contrato; 
g) não celebrar o contrato; 
h) deixar de entregar documentação exigida no certame; 
i) apresentar documentação falsa. 

 
10.7 - Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento 
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de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às 
demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93. 
10.8 - Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e 
aceito pela Administração do CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados na 
Cláusula 17.6 deste, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas. 
10.9 - As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a 
Administração do CONTRATANTE, poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com 
a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 
11 – DA RESCISÃO  

Constituem motivos ensejadores da rescisão do presente Contrato, os enumerados no Artigo 
78 da lei federal 8.666/93.  
1.1 – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
11.2 - A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos 
créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE, 
além das sanções previstas neste instrumento.  
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº ***** – CHAMADA PÚBLICA Nº ***/2021 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 
 
 
 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 

 
À Prefeitura Municipal de Coelho Neto - MA 

 

 
CREDENCIAMENTO N° ***/2021 

 
 
 

  , inscrita no CNPJ sob o nº , com sede na Rua 

  , nº , Bairro  , na cidade de / , por seu 

representante legal, Senhor , portador da Cédula de Identidade, RG nº 

  e do CPF nº , residente e domiciliado na Rua , nº 

  , Bairro , em / , DECLARA, para devidos fins do 

disposto no inciso Vdoartigo 27 da Lei Federal nº 8.666/93 ealterações, acrescido pela Leinº 

9.854, de 27 de outubro de 1.999, regulamentado pelo Decreto nº 4.358/2002, que não 

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

emprega menor de 16 (dezesseis) anos. 

 
( ) Emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. 

 

 

  , de de 2021. 
 
 
 
 
 
 

 

(assinatura do representante legal da licitante) 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº ***** - CREDENCIAMENTO Nº ***/2021 

MODELO DEDECLARAÇÃO 

 
 
 
 

 

DECLARAÇÃO QUE CONCORDA COM AS CONDIÇÕES DO EDITAL 
 

 
À Prefeitura Municipal de Coelho Neto - MA 

 
 
 

CREDENCIAMENTO N° ***/2021 
 
 
 
 

  (nome do licitante), inscrito no CPF sob o n.º 

  , declara, sob as penas da lei, que, concorda com as condições fixadas e 

se compromete a prestar os serviços no valor estipulado neste edital. 

 
Por ser verdade, firma a presente. 

 
 
 

(Local), (data) 
 
 
 
 

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

Assinatura do licitante 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº ***** – CHAMADA PÚBLICA Nº ***/2021 

TERMO DE ADESÃO 

 
 

 

 

 

 

TERMO DE ADESÃO AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº ***/2021 

Pelo presente instrumento apessoa física ou a empresa com 

sede      na e inscrita no CPF/CNPJ 
sob o 

nº neste ato representado por seu representante legal 

  , portador do CPF/RG , vem ADERIR às regras 

constantes do Edital de CHAMADA PÚBLICA nº ***/2021, Processo Licitatório n° **** e 

Credenciamento n° ***/2021, DECLARA: 

I - Estar ciente e de pleno acordo com as disposições e obrigações dos instrumentos 

consignados. 

II - De acordo com o presente Termo de Adesão e as condições previstas no Edital de 

Credenciamento. 

 

 
Igualmente, informamos que concordamos com todas as condições estipuladas no 

edital.  

(local edata) , de de 2021. 

 

Carimbo e assinatura pessoa física ou da empresa   


