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 Credenciamento Nº 002/2021 - Objeto: Credenciamento para
contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de exames
laboratoriais, a fim de atender as necessidades dos usuários do serviço
de saúde do município de Santa Teresinha, em conformidade com os
ditames da Constituição Federal, Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações.
 Publicação Retificação Do Extrato De Inexibilidade – Processo
Administrativo Nº. 010/2021 – Inexibilidade Nº. 002/2021 – Objeto:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
telefonia fixa de prédios de responsabilidade da Secretaria Municipal de
Saúde.
 Edital De Credenciamento Nº 002/2021 - Processo Administrativo Nº
070/2021.
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PUBLICAÇÃO RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº010/2021
INEXIBILIDADE Nº002/2021
Objeto
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia
fixa de prédios de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde
Empresa
TELEMAR NORTE LESTE S/A, inscrita no CNPJ sob nº 33.000.118/0001-79
situada à R. do Lovradio 71, andar 2, centro, RJ.CEP 20.230-070
Valor
R$ 9.000,00 (nove mil reais)
Vigência
12 meses
Fundamento Legal
ART. 25, caput, DA LEI 8666/93
Dotação Orçamentaria
Unidade
Atividade
Elemento
Fonte
0301

2021-2020

339039

Santa Teresinha, 04 de janeiro de 2021
Agnaldo Figueiredo Andrade
Prefeito Municipal
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EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº. 002/2021
Dados do edital
Processo Administrativo /Data
Nº 070/2021, Data: 01/03/2021
Modalidade/Número da Licitação
Credenciamento nº 002/2021
Regência Legal
Lei Federal n.º 8.666, de 21/06/1993, Lei nº 6.729/79, reformada pela Lei nº 8.132/90, Lei Complementar n.º 123,
14/12/2006
Órgão Solicitante/ Setor Fiscalizador/Controle Social
Secretaria Municipal de Saúde
Objeto
Credenciamento para contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de exames laboratoriais, a fim de
atender as necessidades dos usuários do serviço de saúde do município de Santa Teresinha.
VI. Local e data para o Recebimento das Propostas, documentos relativos ABERTURA DO
CREDENCIAMENTO
DATA: 04/03/2021 DATA: 19/03/2021
LOCAL: Setor de Contratos e Licitações - localizado na Sede da Prefeitura Municipal, Praça Ápio Medrado, s/n –
Centro, Santa Teresinha – Bahia.
HORÁRIO: 8:00 às 15:00 Horas – Horário do Estado da Bahia.
Dotação orçamentária
Órgão / Unidade: 030909
Atividade: 2020 - GESTAO DAS ACOES DO HOSPITAL MUNICIPAL
Elemento da Despesa: 33903900
Fonte: 0114/6102
Prazo de Vigência do Contrato
12(doze) meses
LOCAL, HORÁRIO E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL
As informações e esclarecimentos do objeto desta licitação serão prestados pela Pregoeira e sua equipe de apoio,
diariamente, das 08h30min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min, no Setor de Licitações, Praça Apio Medrado
s/n – Centro – CEP 44.590.000 Santa Teresinha – Bahia, pelo e-mail: santateresinhalicita@gmail.com ou pelo telfax
(075) 3639-2132 / 3639-2141
PREGOEIRO/PRESIDENTE: RESPONSÁVEL/ATO DE DESIGNAÇÃO: João Bastos da Silva Junior- Decreto Nº.1491/2021 de
04 de janeiro de 2021
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 070/2021
CREDENCIAMENTO 002/2021
O Município de Santa Teresinha, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para
o conhecimento dos interessados que, a partir do dia 04 de março de 2021 até o dia 19 de março
de 2021, das 09h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min, no prédio da Prefeitura
Municipal, localizada à Praça Apio Medrado s/n – Centro – Santa Teresinha – Bahia, se reunirá a
Comissão de Licitação, com a finalidade de receber e avaliar a documentação dos interessados em
prestar os serviços especificados no Anexo I deste EDITAL DE CREDENCIAMENTO, cujo processo e
julgamento serão realizados de acordo com os procedimentos da Lei 8.666/93 e suas respectivas
alterações. Tipo Menor preço Por Item.
1 – DO OBJETO
1.1 - O presente edital tem por objeto o CREDENCIAMENTO, para contratação de pessoa jurídica
para prestação de serviços de exames laboratoriais, a fim de atender as necessidades dos usuários
do serviço de saúde do município de Santa Teresinha conforme especificações estabelecidas no
Anexo I, deste Edital, cujo processo e julgamento serão realizados de acordo com os preceitos da
supra referida Lei Federal de Licitações.
2 - DA RETIRADA DO EDITAL, DÚVIDAS E RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO
2.1. O edital poderá ser retirado, no período das 08h00min às 12h00min de 2ª a 6ª feira, no endereço
epigrafado no Preâmbulo deste Edital, e no sítio oficial na internet www.santateresinha.ba.gov.br)
2.2. As dúvidas sobre o Edital poderão ser esclarecidas, desde que encaminhadas, formalmente, à
Comissão de Licitação.
2.3 – A documentação será recebida em envelope fechado e com a seguinte descrição:
Edital de Credenciamento 002/2021
Envelope n.º 01 - DOCUMENTAÇÃO
NOME DA EMPRESA
3 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1 - Poderão participar do processo de credenciamento unidades de saúde, instaladas no Município
de Santa Teresinha – Bahia, nos Municípios que atenderem a todas as exigências constantes deste
Edital e de seus Anexos.
3.2 - O envelope n.º 01 deverá conter os seguintes documentos:
3.2.1 Para comprovação da habilitação jurídica:
a) Carteira de identidade dos representantes legais;
b) Registro comercial, para empresa individual; Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado, para as sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por
ações, acompanhado dos documentos comprobatórios de eleição de seus administradores;
Inscrição do ato constitutivo, devidamente registrado, acompanhada de prova da diretoria
em exercício, para as sociedades civis e demais entidades;
3.2.2 Para comprovação da Regularidade Fiscal e Trabalhista será comprovada mediante a
apresentação dos seguintes Documentos:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
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b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual 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 Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante;
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através de certidão expedida pela Secretaria
da Receita Federal e certidão da dívida ativa da União emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional;
e) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), mediante a apresentação da Certidão
Negativa de Débitos/CND e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a
apresentação do Certificado de Regularidade do FTGS/CRF;
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
3.2.3 Para comprovação da qualificação técnica
a) Certificado atualizado de registro da empresa no Conselho Regional de Farmácia, e, também, no
Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia, se a direção técnica do laboratório for exercida
por médico;
b) Atestado de experiência de execução de serviço de saúde nas modalidades que ofertar para
contratação, emitido por órgão oficial e/ou entidade pública delegatória ou contratante do serviço,
onde conste o serviço envolvido e o tempo de prestação;
c) Alvará sanitário atualizado (Vigilância Sanitária Municipal ou Estadual);
d) Comprovação da empresa de possuírem seu quadro permanente na data do credenciamento
profissional de nível superior, detentor de certificado de especialização para os serviços ofertados;
e) Comprovação e indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico adequado e
disponível para realização do objeto do credenciamento, baseados na regulamentação da Agencia
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.
f) Compromisso formal na formado Anexo II, de disponibilidade de recursos humanos e materiais
para início de prestação de serviços no prazo definido no contrato.
3.2.4 Para comprovação da qualificação econômico-financeira:
a) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica dos
últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da entrega dos documentos;
b) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados
há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.
OBS. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e
demonstrações contábeis assim apresentados:
a) sociedades regidas pela Lei n.º 6.404/76 (sociedade anônima):
1 - publicados em Diário Oficial; ou
2 - publicados em jornal de grande circulação; ou
3 - por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do
licitante.
b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):
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1 - por fotocópia do Livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro
órgão equivalente; ou
2 - por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.
c) sociedade criada no exercício em curso:
1 - fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicílio do licitante.
3.2.4.1. As empresas obrigadas por Lei a apresentarem ECD – Escrituração Contábil Digital, deverão
juntar o respectivo comprovante de transmissão ao SPED (Serviço Público de Escrituração Digital) e
o conjunto completo de documentos transmitidos à Secretaria da Receita Federal e a Junta
Comercial, através de Sistema de Escrituração Digital, a saber:
a) “Recibo de Entrega de Livro Digital”, documento que dispõe de identificação do arquivo
(balanço e demonstrações) apresentados a Receita, sendo que o mesmo pode ser
confirmado no site da Receita Federal sobre o número de autenticação/identificação;
b) Termo de abertura e encerramento do Livro (arquivo digital) apresentado;
c) Balanço Patrimonial; e
d) Requerimento de Autenticação de Livro Digital (documento que confirma a solicitação da
empresa junto a Junta Comercial do Estado que o mesmo seja autenticado).
3.2.4.2. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinadas por
Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.
3.2.4.3. No presente caso a boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices de
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um) e
Endividamento Geral (IEG) mínimo igual a 1,0 resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, com
os valores extraídos de seu balanço patrimonial:

LG =

SG =

LC =

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Circulante
Passivo Circulante
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IEG =

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Total

OBS: A empresa que apresentar resultado igual ou menor do que 01 (um) em quaisquer dos índices
acima referidos deverá comprovar patrimônio líquido de 10% do valor cumulativo de todos os
contratos a serem celebrados pelo licitante, como dado objetivo de qualificação econômico-financeira.
3.2.4.4. As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao
balanço.
3.2.4.5. Caso o memorial não seja apresentado, a Comissão reserva-se o direito de efetuar os
cálculos.
3.2.4.6. Se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado,
juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente.
3.2.4.7. Os interessados que, por suas características próprias, estiverem legalmente desobrigadas
da apresentação de balanço para efeitos fiscais deverão firmar declaração nesse sentido e apresentar
a documentação contábil que lhe for pertinente na forma da lei, devidamente assinada por contador
responsável.
3.2.4.8. Na habilitação em licitações para o fornecimento de bens para pronta entrega ou para a
locação de materiais, não será exigido do MEI, ME ou EPP a apresentação de documentação relativa
à qualificação econômico-financeira, de que trata o art. 31 da Lei Federal nº 8.666/93
3.3 - Os documentos poderão ser apresentados em fotocópias autenticadas por um tabelião, ou por
servidor público desta Administração Pública Municipal, sendo dispensada a autenticação quando se
tratar de cópia disponibilizada por intermédio da Internet.
4 - DO PROCEDIMENTO
4.1 Recebidos os envelopes de documentos, a Comissão de Licitações fará à apreciação dos mesmos
num prazo de até 02 (dois) dias, contados da data limite do recebimento;
4.2 Após a fase de habilitação, o credenciado será convocado para, no prazo de até 05(cinco) dias úteis,
proceder à assinatura do termo contratual.
4.3 O resultado do julgamento da habilitação e do julgamento dos recursos administrativos interpostos
pelos licitantes (caso ocorram), deste processo será publicado no Quadro de Avisos desta Prefeitura
Municipal, situada no endereço constante do preâmbulo, deste Edital.
5 – DO PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 O pagamento dos serviços será efetuado até o 10º dias após a emissão da Nota Fiscal, atestada
pelo setor competente, em conformidade com os preços fixados neste edital.
5.2 Para o efetivo pagamento, o credenciado, deverá apresentar mensalmente ao Órgão competente,
até o 10º dia útil do mês subseqüente ao da prestação, nota fiscal e relatórios dos
atendimentos/procedimentos, com data, nomes e assinaturas dos pacientes atendidos bem como os
procedimentos realizados, com preços unitários e totais de cada paciente, juntamente com a guia de
exame autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde, e deverá constar o número do Contrato.
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5.3 As despesas com a realização dos serviços objeto do presente Edital correrão pela seguinte dotação
orçamentária:
Órgão / Unidade: 030909
Atividade: 2020 - GESTAO DAS ACOES DO HOSPITAL MUNICIPAL
Elemento da Despesa: 33903900
Fonte: 0114/6102
6 – DOS SERVIÇOS E DA DURAÇÃO DOS SERVIÇOS
6.1 O Credenciado deverá realizar os serviços, em estabelecimento próprio, cujo local será indicado no
termo contratual;
6.2 O Credenciado deverá manter-se habilitado junto aos respectivos órgãos de fiscalização da sua
categoria, sob pena de rescisão contratual.
6.3 O Credenciado será responsável por todos os encargos fiscais, previdenciários, trabalhistas e
tributários, relacionados à sua empresa ou aos seus funcionários e subordinados envolvidos nas
divulgações do objeto deste Edital, isentando integralmente o Município de Santa Teresinha.
6.4 Os serviços serão prestados no prazo de 12 (doze) meses a partir da data de vigência do termo
contratual, podendo ser renovado por iguais e sucessivos períodos.
7 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1 Ao Município de Santa Teresinha fica assegurado o direito de, no interesse público, revogar ou
anular o presente processo de credenciamento, sem que caiba aos licitantes quaisquer direitos a
reclamações ou indenizações;
7.2 Aplica-se ao presente Edital de Credenciamento os dispositivos da Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993, e suas alterações.
7.3. Fica assegurado a Comissão o direito de proceder exames e outras diligências, a qualquer tempo,
na extensão necessária, a fim de esclarecer possíveis dúvidas a respeito de quaisquer dos elementos
apresentados no transcurso do processo.
7.4 O Município de Santa Teresinha-BA poderá, a qualquer tempo, motivadamente, adiar, revogar,
total ou parcialmente, ou mesmo anular o presente processo, sem que disso decorra qualquer direito
de indenização ou ressarcimento para os interessados, conforme as hipóteses previstas na Lei
8.666/93.
7.5. O Município de Santa Teresinha-BA poderá a qualquer tempo, antes de firmar o contrato,
descredenciar o interessado, sem que a este caiba o direito de indenização ou reembolso, na hipótese
de vir a comprovar a existência de fato ou circunstância que desabone sua idoneidade financeira,
comprometa sua capacidade técnica ou administrativa, ou, ainda, que reduza sua capacidade de
prestação de serviço.
7.6. A participação no presente processo implica o conhecimento e submissão a todas as condições
previstas neste edital e nos seus Anexos.
7.7. O Município de Santa Teresinha-BA poderá, a qualquer tempo e na forma da lei, realizar novos
credenciamentos, através da divulgação de um novo regulamento.
20.6. Haverá uma rotatividade entre os contratados, de acordo às necessidades da CONTRATANTE
e da população, e de forma a assegurar um tratamento isonômico aos contratados;
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20.9. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente edital, fica eleito o Foro da Comarca
de Santa Teresinha, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.
8. DOS RECURSOS AO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CREDENCIAMENTO
8.1 - A requerente terá o prazo de 05 dias úteis, contado da data da publicação do resultado, para
interpor recurso do indeferimento do credenciamento, na forma do art. 109, inciso I, da Lei 8.666/93.
Santa Teresinha - Bahia, 02 de março de 2021.

João Bastos da Silva Junior
Presidente da Comissão de Licitação

EDITAL DE LICITAÇÃO
CREDENCIAMENTO 002/2021
ANEXO I
ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO
OBJETO: Credenciamento para contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de exames
laboratoriais, a fim de atender as necessidades dos usuários do serviço de saúde do município de
Santa Teresinha.
1 – TABELA DE EXAMES E PROCEDIMENTOS
ITEM

EXAME

DESCRIÇÃO

1

AUR

ACIDO URICO

2

ALB

3
4

QUANT

VALOR UNT

VALOR TOTAL

600

R$

2,00

R$

1.200,00

ALBUMINA

20

R$

2,00

R$

40,00

AMI

AMILASE

50

R$

2,25

R$

112,50

ASO

ANTIESTREPTOLISINA O (ASO)

200

R$

2,30

R$

460,00

BAA

BAAR - BACILOSCOPIA 1ª
AMOSTRA

300

R$

9,00

R$

2.700,00

6

BHCG

BETA HCG

200

R$

6,50

R$

1.300,00

7

BTF

BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES

300

R$

3,60

R$

1.080,00

5
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8

AP1

BIOPSIA SIMPLES

20

R$

120,00

R$

2.400,00

9

CIT

CITOLOGIA ONCÓTICA

200

R$

19,00

R$

3.800,00

10

HDL

COLESTEROL HDL

400

R$

3,60

R$

1.440,00

11

LDL

COLESTEROL LDL

400

R$

3,60

R$

1.440,00

12

COL

COLESTEROL TOTAL

400

R$

2,00

R$

800,00

13

CTF

COLESTEROL TOTAL E FRAÇÕES

2000

R$

12,80

R$

25.600,00

14

VLDL

COLESTEROL VLDL

400

R$

3,60

R$

1.440,00

15

COOBI

COOMBS INDIRETO

50

R$

15,00

R$

750,00

16

CRE

CREATININA

2000

R$

2,00

R$

4.000,00

17

CK

CREATINO FOSFOQUINASE-CPK

100

R$

12,00

R$

1.200,00

18

CKMB

CREATINO FOSFOQUINASE-MB

100

R$

12,00

R$

1.200,00

19

GTT

CURVA GLICEMICA 0 E 120

50

R$

22,00

R$

1.100,00

ELA

ELETROFORESE DE
HEMOGLOBINAS

70

R$

18,00

R$

1.260,00

21

FAZ

FALCEMIA

40

R$

3,50

R$

140,00

22

FR

FATOR REUMATOIDE

200

R$

3,00

R$

600,00

23

FAL

FOSFATASE ALCALINA

400

R$

2,10

R$

840,00

GGT

GAMA-GLUTAMILTRANSFERASE GGT

400

R$

3,60

R$

1.440,00

25

GLI

GLICOSE JEJUM

2500

R$

2,00

R$

5.000,00

26

GPP

GLICOSE POS-PRANDIAL

100

R$

2,00

R$

200,00

27

GSRH

GRUPO SANGUINEO ABO/RH

400

R$

1,50

R$

600,00

28

HBCT

HBC TOTAL, ANTI

120

R$

15,00

R$

1.800,00

29

HBS

HBS, ANTI

120

R$

13,00

R$

1.560,00

30

HBSAG

HBSAG

120

R$

13,00

R$

1.560,00

31

A1C

HEMOGLOBINA GLICOSILADA

600

R$

13,00

R$

7.800,00

32

HEM

HEMOGRAMA COMPLETO

3000

R$

5,00

R$

15.000,00

33

VHS

HEMOSSEDIMENTAÇÃO - VHS

600

R$

3,00

R$

1.800,00

34

HBIGG

HEPATITE B HBCAC-IGG

120

R$

15,00

R$

1.800,00

35

HBIGM

HEPATITE B HBCAC-IGM

120

R$

15,00

R$

1.800,00

HIV

HIV 1 E 2,
ANTÍGENO/ANTICORPOS

120

R$

14,00

R$

1.680,00

20

24

36
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37

PAR

PARASITOLOGICO DE FEZES

2000

R$

1,95

R$

3.900,00

38

K

POTÁSSIO

300

R$

8,00

R$

2.400,00

39

PCR

PROTEINA C REATIVA

600

R$

2,50

R$

1.500,00

40

PTF

PROTEINAS TOTAIS E FRACOES

200

R$

3,60

R$

720,00

41

PSATL

PSA LIVRE/TOTAL

300

R$

9,00

R$

2.700,00

42

PSO

SANGUE OCULTO

30

R$

7,35

R$

220,50

43

NA

SÓDIO

300

R$

8,00

R$

2.400,00

44

TC

TEMPO DE COAGULACAO

350

R$

2,80

R$

980,00

45

TP

TEMPO DE PROTROMBINA

300

R$

10,00

R$

3.000,00

46

TS

TEMPO DE SANGRAMENTO

300

R$

2,80

R$

840,00

TTPA

TEMPO DE TROMBOPLASTINA P.
ATIVADA

200

R$

10,00

R$

2.000,00

TOXOG

TOXOPLASMOSE IGG,
ANTICORPOS

120

R$

10,00

R$

1.200,00

TOXOM

TOXOPLASMOSE IGM,
ANTICORPOS

120

R$

10,00

R$

1.200,00

TGO

TRANSAMINASE OXALACETICA
(TGO/AST)

1500

R$

2,10

R$

3.150,00

TGP

TRANSAMINASE PIRÚVICA
(TGP/ALT)

1500

R$

2,10

R$

3.150,00

52

TRI

TRIGLICERIDEOS

2000

R$

3,51

R$

7.020,00

53

URE

UREIA

2000

R$

1,85

R$

3.700,00

54

URI

URINA TIPO I

2000

R$

5,00

R$

10.000,00

55

URO

UROCULTURA

250

R$

23,00

R$

5.750,00

56

VDRL

VDRL SIFILIS

400

R$

3,00

R$

1.200,00

47
48
49
50
51

57

TROPONINA

50

R$

82,00

R$

4.100,00

58

MIOGLOBINA

50

R$

116,00

R$

5.800,00

Total

R$ 163.873,00

DA EXECUÇÃO:
a) Do local da realização dos exames: A realização dos exames será nos estabelecimentos
credenciados.
b) Das vagas: A contratada deverá disponibilizar vaga não superior a 15 (quinze) dias a contar
da data de solicitação do agendamento;
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c) Em caráter de urgência, as vagas deverão ser disponibilizadas em no máximo em até 24
(vinte e quatro) horas;
2 – DAS OBRIGAÇÕES:
DA CONTRATADA
1. Receber, analisar e emitir resultado do material encaminhado, exclusivamente pela SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, para os usuários do SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE,
residentes no Município;
2.Deverão ser obedecidos todos os princípios técnicos para a realização destes exames;
3.Encaminhar
para
pagamento
juntamente
com
a
nota
fiscal,
relatórios
dos
atendimentos/procedimentos, com data, nomes e assinaturas dos pacientes atendidos bem como
os procedimentos realizados, com preços unitários e totais de cada paciente, juntamente com a guia
de exame autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde;
4.Encaminhar
para
pagamento
juntamente
com
a
nota
fiscal,
relatórios
dos
atendimentos/procedimentos, com data, nomes e assinaturas dos pacientes atendidos bem como
os procedimentos realizados, com preços unitários e totais de cada paciente, juntamente com a guia
de exame autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde;
5.NÃO PODERÁ HAVER COBRANÇA AO PACIENTE, DE QUALQUER ESPÉCIE PARA REALIZAÇÃO
DESTES EXAMES.
DO CONTRATANTE
1.Encaminhar o agendamento dos exames;
2.Pagar regularmente a CONTRATANTE o valor devido pela prestação do serviço;
1

- DO PAGAMENTO

1.Os pagamentos serão efetuados mensalmente até o 10º dia útil do mês subseqüente a prestação
dos serviços, com apresentação da nota fiscal e relatórios dos atendimentos/procedimentos, com
data, nomes e assinaturas dos pacientes atendidos bem como os procedimentos realizados, com
preços unitários e totais de cada paciente, juntamente com a guia de exame autorizado pela
Secretaria Municipal de Saúde, e deverá constar o número do Contrato.
PARAGRAFO PRIMEIRO – Pelos serviços efetivamente prestados, deverão ser pagos mediante nota
fiscal/fatura.
DO REAJUSTE
a)

a revisão de preços, terá como base aquela aplicada tabela SUS.

DA FISCALIZAÇÃO
Os trabalhos a serem conduzidos através da CONTRATADA serão fiscalizados, conjuntamente, por
representante desta e representante do CONTRATANTE, os quais serão indicados, nominalmente,
em documento anexo ao contrato de prestação de serviços.
DA ESTRUTURA, MATERIAL/EQUIPAMENTOS A SER DISPONIBILIZADOS:
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1 - toda infraestrutura, material e/ou equipamentos, para prestação do serviço será de
responsabilidade da contratada.
Santa Teresinha – Ba, 02 de março de 2021

João Bastos da Silva Junior
Presidente da Comissão de Licitação
EDITAL DE LICITAÇÃO CREDENCIAMENTO 002/2021
ANEXO II
Requerimento de Credenciamento
EMPRESA:
CNPJ:
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
ENDEREÇO:
(Rua, Avenida, complemento e nº, bairro)
Telefone(s):
Fax:
E-mail:
Sr. Presidente,
Vimos, por meio do presente, requerer nosso credenciamento no item ........, do
Anexo I, em conformidade com o Edital nº 002/2021, juntando para tanto, todos
os documentos exigidos, devidamente assinados e rubricados.
Declaramos ainda, sob as penas da lei, que:
a)
Tomamos conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das
obrigações objeto deste credenciamento;
b)
Encontramo-nos idôneos para licitar, contratar ou firmar convênio com órgãos ou
entidades da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal;
c)
Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente
credenciamento bem como estar ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
d)
Concordamos integralmente com os termos do edital e de seus anexos.
Data:______, de _____ de 2021.
Nome e assinatura do representante legal
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EDITAL DE LICITAÇÃO
CREDENCIAMENTO 002/2021
ANEXO III
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
O MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público, com
endereço e número de CNPJ indicados no rodapé, neste ato representado por........., doravante
denominado CONTRATANTE e ................, CNPJ/CPF n.º ................., com endereço na.................,
................, ......., representada neste ato pelo (a) Sr. (a) .............,...................... , portador (a) da
cédula de identidade nº..............., SSP-BA, e CPF n.º ..........., com endereço na.......... , doravante
denominada CONTRATADA, firmam o presente contrato de Prestação de Serviço, decorrente da
homologação, em despacho datado de __/__/2021, e oriundo do processo de licitatório de
credenciamento nº 002/2021, sujeitando-se os contratantes às Leis Federais 8.666, de 21 de junho
de 1993, com suas alterações posteriores, e as cláusulas abaixo descritas:
CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1 - O objeto do presente contrato é a Credenciamento para contratação de pessoa jurídica para
prestação de serviços de exames laboratoriais, a fim de atender as necessidades dos usuários do
serviço de saúde do município de Santa Teresinha conforme planilha abaixo:
CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME E FORMA DE EXECUÇÃO
O CONTRATO deverá ser executado sob regime de empreitada por preço global, de acordo com as
condições avençadas no presente contrato e principalmente observando a Lei Federal nº8.666/93,
com suas modificações, respondendo a parte inadimplente pelas consequências de sua inexecução
total ou parcial.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
3.1. O CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor global estimado de R$... (...);
3.2. A nota fiscal/fatura não aprovada pelo CONTRATANTE, será devolvida à CONTRATADA para as
necessárias correções, contando-se os prazos acima estabelecidos a partir da data de sua
reapresentação para efeito de pagamento.
3.3. A devolução da fatura não aprovada pelo CONTRATANTE, em hipótese alguma, servirá de
pretexto para que a CONTRATADA suspenda a prestação do serviço, objeto deste contrato.
3.3. Mensalmente, a adjudicatária encaminhará Nota Fiscal dos serviços executados que deverá ser
entregue na Secretaria Municipal de Saúde, até o 5º dia útil do mês subsequente ao da prestação do
serviço;
2.4 - O pagamento será creditado em nome da CONTRATADA, através de Ordem Bancária, no Banco
_________, Agência nº ______, Conta Corrente nº _______.
2.5. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de
alguma forma para tal, fica convencionado que o preço ajustado será financeiramente atualizado com
base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor IGP-M, no período compreendido entre a data de
vencimento da fatura e a de seu efetivo pagamento, pro rata die.
2.6. A taxa de remuneração financeira devida pelo Departamento de Tesouraria Geral, entre a data
de vencimento da fatura e a de seu efetivo pagamento, será de 6%(seis por cento) ao ano(art. 406 do
Código Civil), mediante aplicação da seguinte fórmula :
EM = I x N x VP
Onde:
EM= Encargos Moratórios;
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N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I = Índice de atualização financeira = 0, 0283014 (assim apurado):
I= (TX/100)
365

I = (6/100)
365

I = 0,00033438

TX = Percentual da taxa anual = 6%
2.7.Os pagamentos serão efetuados mensalmente até o 10º dia útil do mês subseqüente a prestação
dos serviços, com apresentação da nota fiscal e relatórios dos atendimentos/procedimentos, com
data, nomes e assinaturas dos pacientes atendidos bem como os procedimentos realizados, com
preços unitários e totais de cada paciente, juntamente com a guia de exame autorizado pela
Secretaria Municipal de Saúde, e deverá constar o número do Contrato.
§ 1º Na fatura/nota fiscal deverão estar destacados os valores relativos ao IR, INSS e ao ISSQN, caso
ocorra o fato gerador destes ou outros impostos, sob pena de retenção dos valores no ato do
pagamento.
§ 2º Fica expressamente estabelecido que no preço acima estão incluídos todos os custos diretos e
indiretos requeridos para a execução do objeto especificado na cláusula primeira deste instrumento,
constituindo-se na única remuneração devida.
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E REAJUSTAMENTO
4.1. O prazo de vigência do presente contrato será de 12(doze) meses, contados da data de sua
assinatura, podendo ser objeto de prorrogação, por períodos sucessivos, mediante lavratura de
termo aditivo, nos termos do art. 57, da Lei nº 8666/93, com suas alterações posteriores.
4.2 A revisão de preços, terá como base aquela aplicada tabela SUS.
CLÁUSULA QUINTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas com a realização dos serviços objeto do presente contrato
seguinte dotação orçamentária:

correrão pela

Órgão / Unidade: 030909
Atividade: 2020 - GESTAO DAS ACOES DO HOSPITAL MUNICIPAL
Elemento da Despesa: 33903900
Fonte: 0114/6102
CLÁUSULA SEXTA - DAS SANÇÕES
6.1. A Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, em caso de inexecução total ou parcial
do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, inadimplemento contratual
ou não veracidade das informações prestadas, garantida prévia defesa:
I – advertência, sanção de que trata o inciso I do art. 87, da Lei nº 8.666/93, que poderá ser aplicada
nos seguintes casos:
a) Descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas na licitação;
b) Outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços do
CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.
II – multas, que poderão ser recolhidas em qualquer agência bancária integrante da Rede
Arrecadadora de Receitas Municipais, por meio de Documento de Arrecadação Municipal – DAM, a
ser preenchido de acordo com instruções fornecidas pela CONTRATANTE:
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a) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor mensal do contrato por atraso no inicio da execução do
serviço, a contar da data de recebimento da ordem de serviço;
b) Após 24 horas de paralisação será considerada a inexecução parcial do contrato, sendo aplicada
cumulativamente multa de 2 % (dois por cento) sobre o valor total do contrato.
c) no caso de inexecução total do contrato será aplicada cumulativamente multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor total do contrato e a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de
contratar com a Administração pelo prazo de 2 (dois) anos.
d) As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato.
III – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município
de Santa Teresinha-Bahia por prazo não superior a 02 (dois) anos;
IV – 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 autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento à Administração pelos prejuízos
resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
6.2 No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa,
com prazo de 05 (cinco) dias úteis para as sanções previstas nos incisos I, II e III do item 6.1 supra
e 10 (dez) dias corridos para a sanção prevista no inciso IV do mesmo item;
6.3O valor da multa aplicada deverá ser recolhido
olhid ao Tesouro Municipal no prazo de 05 (cinco) dias
a contar da notificação ou decisão do recurso.
o. Se o valor da multa não for pago ou depositado, será
automaticamente descontado do pagamento a que a CONTRATADA fizer jus. Em caso de inexistência
ou insuficiência de crédito da CONTRATADA, o valor devido será cobrado administrativamente ou
inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado mediante processo de execução fiscal, com os
encargos correspondentes;
6.4. As sanções previstas nos incisos III e IV do item 6.1 poderão ser aplicadas à CONTRATADA
que em razão do contrato objeto desta licitação:
I – praticarem atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
II – demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública, em
virtude de atos ilícitos praticados;
III – sofrerem condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos.
6.5. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 6.1 supra, poderão ser aplicadas juntamente
com a do inciso II do mesmo item, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo,
no prazo de 05 (cinco) dias úteis;
6.6. A licitante adjudicatária que se recusar injustificadamente, em firmar o Contrato dentro do
prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da notificação que lhe será encaminhada, estará sujeita à
multa de 5% (cinco por cento) do valor total adjudicado, sem prejuízo das demais penalidades
cabíveis, por caracterizar descumprimento total da obrigação assumida;
CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO
7.1. Este Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Contratante, por conveniência
administrativa ou por infringência de qualquer das condições pactuadas;
7.2. O não cumprimento das disposições especificadas neste Contrato implicará automaticamente
na quebra de Contrato, ensejando rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal N 0
8.666/93, reconhecidos desde já os direitos da Administração, com relação às normas contratuais e
as previstas em Lei ou Regulamento dispostas no presente instrumento;
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7.3. O presente Contrato é rescindível, ainda, independentemente de qualquer interpelação Judicial
ou Extra-Judicial, nos casos de:
7.3.1.Omissão de pagamento pela Contratante;
7.3.2.Inadimplência de qualquer de suas cláusulas por qualquer uma das partes;
7.3.3.Acerto em comum acordo por iniciativa de uma das partes, mediante aviso por escrito com a
antecedência de 30(trinta) dias.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES
DO CONTRATANTE (MUNICÍPIO):
a) Proceder à definição precisa do objeto deste contrato, por especificações e referências necessárias
a sua perfeita execução pela CONTRATADA;
b) Realizar o pagamento de acordo com o disposto na cláusula 3ª do presente contrato;
c) Fazer o acompanhamento e fiscalização da execução do contrato, através de preposto credenciado;
DA CONTRATADA:
1 – Responsabilizar-se por quaisquer danos causados direta ou indiretamente ao CONTRATANTE
e/ou a terceiros;
3

- Não subcontratar prestação do serviço, sem prévia aprovação do CONTRATANTE;

4- Manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da assinatura do
mesmo;
5- As despesas relativas ao serviço/fornecimento supracitados correrão por conta da CONTRATADA.
6 - Somente serão pagos os serviços que estiverem em conformidade com as obrigações e
especificações constantes na tabela da Clausula Primeira.
7 - A CONTRATADA deverá manter-se habilitado junto aos respectivos órgãos de fiscalização da sua
categoria, sob pena de rescisão contratual.
8

- A CONTRATADA fica obrigada a manter, durante toda a execução deste contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas no Edital de Credenciamento nº 002/2021, o qual está vinculado este
instrumento contratual.

9 - Receber, analisar e emitir resultado do material encaminhado, exclusivamente pela
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, para os usuários do SITEMA MUNICIPAL
DE SAÚDE, residentes no Município;
10 - Deverão ser obedecidos todos os princípios técnicos para a realização destes exames;
11 - Encaminhar para pagamento juntamente com a nota fiscal, relatórios dos
atendimentos/procedimentos, com data, nomes e assinaturas dos pacientes atendidos
bem como os procedimentos realizados, com preços unitários e totais de cada paciente,
juntamente com a guia de exame autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde;
12 - Encaminhar para pagamento juntamente com a nota fiscal, relatórios dos
atendimentos/procedimentos, com data, nomes e assinaturas dos pacientes atendidos
bem como os procedimentos realizados, com preços unitários e totais de cada paciente,
juntamente com a guia de exame autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde;
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13 NÃO PODERÁ HAVER COBRANÇA AO PACIENTE, DE QUALQUER ESPÉCIE PARA
REALIZAÇÃO DESTES EXAMES.
Parágrafo Único - A CONTRATADA será responsável por todas as obrigações sociais de proteção
aos seus profissionais, bem como todas as despesas necessárias para a execução dos serviços
credenciados, incluindo despesas com deslocamentos, estadia, alimentação, salários, encargos
sociais, previdenciários, comerciais, trabalhistas e quaisquer outros que se fizerem necessários ao
cumprimento das obrigações decorrentes deste contrato, isentando integralmente o CONTRATANTE.
CLAUSULA NONA – DA VINCULAÇÃO
O presente contrato está vinculado ao Edital de Credenciamento n° 002/2021 e à Lei n.º 8.666/93
e suas alterações, mesmo nos casos omissos.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICIDADE
O CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do contrato bem como dos extratos de
termos aditivos, se for o caso, e outras determinadas em Lei, na forma prescrita no art. 61, parágrafo
único, da Lei nº 8.666/93, em resumo, no quadro de aviso da Prefeitura Municipal de Santa
Teresinha.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO
Para todas as questões oriundas do presente contrato será competente o foro da Comarca de Santa
Teresinha - Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justos e acordados, as partes assinam o presente contrato em duas vias de igual teor,
para que se produzam os efeitos de Lei.
Santa Teresinha – Bahia, ..... de ........................ de 2021.

MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA
Contratante
_____________________________
Contratada
Representado através do Sr.
CPF

TESTEMUNHAS:
1) ____________________________________
2) ____________________________________
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EDITAL DE LICITAÇÃO
CREDENCIAMENTO 002/2021
ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO
(Papel timbrado da empresa)

Conforme o que determina o Art. 27, Inciso V, da Lei 8.666/93 e suas alterações, e,
em cumprimento ao disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, que relata:
“São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua
condição social, proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito
anos e de qualquer trabalho a menores dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir
de quatorze anos”.
Desta forma declaramos a não existência de qualquer trabalhador em nosso quadro
funcional que se enquadre no texto das Leis, Artigos e Incisos citados acima, bem como
salientamos o conhecimento das sanções e penalidades previstas em Lei, pela omissão ou falha
de informações, que vierem posteriormente a serem apuradas, quanto á presente declaração.

______________, ______de _______________________de 2021.
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