
MUNICÍPIO DE ANCHIETA (ES)
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

PET Nº 13416/2019

FLS: ____________

________________

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019-FMS

O MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no
CNPJ/MF nº 14.051.123/0001-66, conforme processo administrativo nº 13416/2019, por intermédio
da Comissão Permanente de Licitação, instituída pelo Decreto-A nº 176/2019, torna público, para
conhecimento dos interessados, que, realizará CHAMADA PÚBLICA para Credenciamento de
pessoas jurídicas especializadas para a prestação de serviços laboratoriais de diagnostico em anatomia
patológica e citologia em nível ambulatorial, de forma complementar ao Sistema Único de Saúde –
SUS, visando atender aos usuários do SUS no âmbito do Município de Anchieta, bem como pelas
demais normas pertinentes e condições estabelecidas no presente edital e respectivos anexos, com
amparo na Lei 8.666/93.

Os interessados deverão apresentar os documentos de Habilitação, a partir das 13 horas e 30

minutos do dia 22 de agosto de 2019, na sala da Comissão Permanente de licitação (CPL) no

Centro Administrativo Anexo II , situada à Rodovia do Sol, 1620, Conjunto Residencial Vila

Samarco – Anchieta – E.S. – C.E.P. 29.230-000.

1 – DO OBJETO

1.1 - O presente edital de chamada pública tem por objeto credenciamento de pessoas jurídicas

especializadas para a prestação de serviços laboratoriais de diagnostico em anatomia patológica e

citologia em nível ambulatorial, de forma complementar ao Sistema Único de Saúde – SUS, visando

atender aos usuários do SUS no âmbito do Município de Anchieta.

1.2- DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO OBJETO/SERVIÇO

1.2.1- EXAMES CITOPATOLÓGICOS

Este edital tem como finalidade detalhar a área de interesse da Secretaria Municipal de Saúde

de Anchieta- ES, para a contratação dos procedimentos com finalidade diagnóstica, de acordo

com a nomenclatura da “Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses e Próteses e

Materiais Especiais (OPM) do Sistema Único de Saúde - SUS”, Grupo 02- Procedimentos com

Finalidade Diagnóstica – Sub-grupo 03 - Diagnóstico por Anatomia Patológica e Citopatologia

Forma de organização: Exames Citopatológicos, estando organizado em Grupo, Sub-Grupo

Forma de Organização:

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica
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Subgrupo: 03 - Diagnóstico por anatomia patológica e citopatologia

Forma de Organização: 01 - Exame citopatológicos

Código Nome Modalidade Complexidade

EXAMES CITOPATOLOGICOS

Cód.do

Procedimento

Quantidade Valor

unitário

Valor total Especificação

02.03.01.001-9

(SIGTAP)

400 R$6,97 R$2.788,00 EXAME CITOPATOLOGICO

CERVICO-VAGINAL/MICROFLORA

02.03.01.003-5

(SIGTAP)

02 R$10,65 R$ 21,30
EXAME DE CITOLOGIA (EXCETO
CERVICO-VAGINAL)

02.03.01.007-8

(SIGTAP)

02 R$8,96 R$17,92 CONTROLE DE QUALIDADE DO
EXAME CITOPATOLÓGICO
CERVICO VAGINAL

1.2.1.1- DOS SERVIÇOS DE COLETA

É responsabilidade do (s) prestador (es) contratados, fornecer os materiais de consumo

para viabilizar a coleta e a conservação das amostras de materiais biológicos coletados

para os exames, obedecendo às normas de padronização da Secretaria Municipal de

Saúde de Anchieta: no caso das amostras de material que devem ser fixados em lâminas,

deverão ser fornecidas: escova cervical, espátula de Aires, lâminas de vidro de

26x76mm; solução alcoólica a 96% para fixação do material biológico coletado, na

lâmina e porta lâminas de microscopia (tipo frasco ou pote), fabricado em polipropileno

com capacidade para três lâminas de 26x76mm (com três ranhuras internas de forma

que as lâminas fiquem eretas) e tampa rosqueável (com vedação que evite vazamento);

A empresa deverá manter procedimentos internos que permitam a rastreabilidade da

amostra, identificação do profissional responsável pela leitura do exame, assim como a

data e horário desta. O procedimento deve ser devidamente formalizado, de modo que
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caso a Secretaria de saúde solicite acesso a estes ou aos instrumentos de controle estes

sejam prontamente entregues.

Caso seja verificado que a amostra coletada não está em condições de processamento

do exame, a empresa deverá entrar em contato com o Programa Saúde da Mulher onde

foi realizada a coleta do material para que esta solicite ao paciente seu comparecimento

na unidade de saúde para a coleta de nova amostra.

A empresa deverá se responsabilizar pela conduta de seus funcionários, especialmente

no que se refere ao atendimento às UBS.

1.2.1.2- DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE EXAMES

A empresa deverá fornecer sistema de gerenciamento que permitam o desenvolvimento

e implantação de um sistema de monitoramento de qualidade (MIQ) como segue:

Monitoramento do volume de trabalho.

• Revisão aleatória de 10% dos esfregaços negativos, revisão dos esfregaços

insatisfatórios e positivos.

• Correlação dos resultados dos exames citopatológicos com os resultados histológicos.

• Revisão rápida dos esfregaços negativos.

• Pré-escrutínio de todos os esfregaços.

• Análise dos diagnósticos discrepantes.

• Registro escrito das rotinas e procedimentos (manual de procedimentos).

• Auditoria interna.

• Educação permanente.

a) Sistema de conferência do material coletado para verificação de possíveis falhas de

coleta;

b) Critérios de aceitação e rejeição de amostras;

c) Instruções escritas quanto à realização de exames em amostras com restrições;

d) Rastreamento que indique a situação do procedimento;

e) é papel do laboratório, em parceria com os gestores municipais, elaborar e fornecer

informações (normas e/ou documentos instrutivos) sobre a forma correta para coleta,

fixação, identificação e transporte do material.

f) no setor de recepção e cadastro das amostras do prestador, deve-se observar

cuidadosamente a compatibilidade das informações da requisição de exame

citopotológico, padronizado para o Programa de Controle do Câncer do Colo do Útero

e da identificação dos frascos e recipientes contendo as amostras. Deve ser anotada a

quantidade de lâminas, observando-se as iniciais do nome da mulher nas respectivas

lâminas, bem como as condições do material (por exemplo: quantidade de fixador sobre
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a amostra, lâmina quebrada etc.). As lâminas e as requisições devem ser entregues

juntamente com uma listagem em duas vias contendo o nome das mulheres. O

profissional da recepção deve conferir, datar e assinar as vias de listagem e devolver

uma das vias ao portador para ser arquivada na US.

g) na recepção e na área técnica, deve haver instruções escritas, estabelecendo os

critérios de aceitação e rejeição de amostras, bem como de realização de exame com

restrição.

h) as amostras recebidas em condições adequadas serão cadastradas no SISCAN

(Sistema de Informação do Câncer), obtendo um número de registro do sistema, que

deve ser único para cada amostra. Esse número deve ser transcrito nas requisições (cito

de colo e mamografia).

i) os resultados dos exames citopatológicos devem utilizar o formulário padronizado ser

expressos nesses formulários para o SISCAN e expedidos de acordo com a procedência,

que deve contemplar:

• A avaliação da qualidade da amostra examinada, evitando que esfregaços inadequados

para análise do exame sejam considerados como negativos.

• os epitélios representados na amostra.

• O resultado do exame.

• A identificação do profissional de nível superior habilitado responsável pelo exame.

Os resultados deverão ser entregues em 15 dias úteis, sendo que estes deverão ser

contados a partir da data de entrega das lâminas na sede do prestador.

Os laudos deverão ser liberados e impressos direto do SISCANWEB, sendo estes

enviados ao Programa Saúde da Mulher.

Nas hipóteses em que as características técnicas do exame não permitirem o

cumprimento dos prazos acima estabelecidos, estes poderão ser estendidos por igual

prazo, devendo a empresa comunicar o fato ao contratante.

Recomenda-se aos laboratórios seguirem as orientações dos Conselhos de Classe e

Sociedades Científicas para o arquivamento das lâminas de citopatologia (negativas ou

positivas), para o cadastramento de amostras, para as requisições e cópias de laudos

laboratoriais e para os formulários de laudos originais manuscritos (dados brutos).

Para o arquivamento das lâminas deve-se levar em consideração a necessidade de

revisão de quaisquer esfregaços negativos prévios, bem como de histopatológicos,

sempre que for feito o diagnóstico de um novo caso de neoplasia intraepitelial cervical,

que é um procedimento recomendado no controle interno da qualidade.
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Requisições e cópias de laudos laboratoriais originais devem ser arquivados por um

período mínimo de cinco anos cópia pois os originais deverão ser devolvidos ao

Programa junto da nota fiscal. Após esse prazo, pode-se realizar microfilmagem,

arquivos informatizados ou outros métodos de registro que assegurem a restauração

plena das informações. Os laudos informatizados originalmente podem ser arquivados

em forma magnética.

Disponibilizar ao Programa Saúde da Mulher, estatísticas de produção mensal que deve

vir anexada a nota discriminando o tipo e o número realizados no mês, detalhando a

quantidade de exames, quantidade de paciente; monitoramento de material coletado

para o controle dos materiais das unidades.

Os procedimentos apresentados estão descritos com os valores pagos pelo Ministério da

Saúde na Competência 06/2019 e podem ser consultados diretamente pelo SIGTAP no

site: http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-

unificada/app/sec/procedimento/publicados/consultar.

1.2.2- EXAMES ANATOMOPATOLÓGICOS

Este edital tem como finalidade detalhar as áreas de interesse da Secretaria Municipal de Saúde

de Anchieta-ES, para a contratação dos procedimentos com finalidade diagnóstica, de acordo

com a nomenclatura da “Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses e Próteses e

Materiais Especiais (OPM) do Sistema Único de Saúde - SUS”, Grupo 02- Procedimentos com

Finalidade Diagnóstica – Sub-grupo 03 - Diagnóstico por Anatomia Patológica e

Citopatologia – Forma de Organização - Exames Anátomo patológicos, estando organizado em

Grupo, Sub-Grupo e Forma de Organização:

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Subgrupo: 03 - Diagnóstico por anatomia patológica e citopatologia

Forma de Organização: 02 - Exames anatomopatológicos

Cód.do

Procedimento

Quantidade Valor

unitário

Valor total Especificação

02.03.02.006-5

(SIGTAP) 10

R$45,83 R$458,30 EXAME ANATOMOPATOLOGICO DE

MAMA - BIOPSIA

02.03.02.007-3

(SIGTAP) 15

R$43,21 R$648,15 EXAME ANATOMOPATOLOGICO DE

MAMA - PECA CIRURGICA

http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/publicados/consultar
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/publicados/consultar
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02.03.02.008-1

(SIGTAP) 15

R$24,00 R$360,00 EXAME ANATOMO-PATOLOGICO DO

COLO UTERINO – BIOPSIA

02.03.02.002-2

(SIGTAP) 15

R$43,21 R$648,15 EXAME ANATOMO-PATOLOGICO DO

COLO UTERINO - PEÇA CIRURGICA

02.03.02.003-0

(SIGTAP) 10

R$24,00 R$240,00 EXAME ANATOMO-PATOLÓGICO PARA

CONGELAMENTO / PARAFINA POR

PEÇA CIRURGICA OU POR BIOPSIA

(EXCETO COLO UTERINO E MAMA)

02.01.01.015-1

(SIGTAP) 10

R$18,33 R$183,30 BIOPSIA DE ENDOMETRIO

02.01.01.056-9

(SIGTAP) 10

R$70,00 R$700,00 BIOPSIA/EXERESE DE NODULO DE

MAMA

02.03.01.004-3

(SIGTAP) 10

R$35,34 R$353,40 EXAME CITOPATOLOGICO DE MAMA

02.01.01.002-0

(SIGTAP) 15

R$14,10 R$211,50 BIOPSIA / PUNCAO DE TUMOR

SUPERFICIAL DA PELE

02.01.01.037-2

(SIGTAP)
10

R$25,83 R$258,30 BIOPSIA DE PELE E PARTES MOLES

02.01.01.051-8

(SIGTAP) 10

R$18,33 R$183,30

BIOPSIA/PUNÇÃO DE VULVA

02.01.01.066-6

(SIGTAP) 15

R$18,33 R$274,95 BIOPSIA DO COLO UTERINO

02.09.01.003-7

(SIGTAP)
20

R$48,16 R$963,20 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA
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02.09.01.002-9

(SIGTAP)
10

R$112,66 R$1.126,60 COLONOSCOPIA (COLOSCOPIA)

02.01.01.003-8

(SIG TAP)

10 R$ 123,70

(serviço

hospitalar)

R$1.237,00 BIOPSIA CIRURGICA DE TIREOIDE

02.01.01.041-0
- (SIG TAP)

10 R$ 92,38 R$923,80 BIOPSIA DE PROSTATA

1.2.2.1- DOS SERVIÇOS DE COLETA

É responsabilidade do(s) prestador(es) contratados, fornecer à todas as Unidades

Especializadas, Ambulatoriais, Públicas e Contratualizadas, sob Gestão Municipal e

sob sua responsabilidade, os recipientes, líquidos de conservação para exames

Anatomia Patológica, de acordo com a natureza dos procedimentos, observando o

quantitativo necessário para cada unidade tendo como referência os exames enviados e

as solicitações feitas pelo Programa Saúde da Mulher.

A empresa deverá manter procedimentos internos que permitam a rastreabilidade da

amostra, identificação do profissional responsável pela leitura do exame, assim como a

data e horário desta. O procedimento deve ser devidamente formalizado, de modo que

caso a Secretaria de Saúde solicite acesso a estes ou aos instrumentos de controle estes

sejam prontamente entregues.

Caso seja verificado que a amostra coletada não está em condições de processamento

do exame, a empresa deverá entrar com o Programa Saúde da Mulher que enviou a

coleta do material, para que esta tome as providências necessárias.

Todos os equipamentos deverão ser registrados perante o Ministério da Saúde, todos os

analíticos deverão ter controle de qualidade interno e externo de qualidade de acordo

com a RDC n° 302 de 13 de outubro de 2005.

A empresa deverá se responsabilizar pela conduta de seus funcionários, especialmente

no que se refere ao atendimento dos pacientes caso aconteça que deve sempre se pautar

por parâmetros mínimos de urbanidade e cortesia.
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1.2.2.1- DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE EXAMES

A empresa deverá fornecer sistema de gerenciamento laboratorial cuja utilização deverá

contemplar funcionalidades que permitam a automatização de todo o processo de

processamento dos exames, emissão de relatórios de gerenciamento, produtividade e

comunicação.

O referido sistema deverá possuir as seguintes características:

a) Sistema de conferência do material coletado.

b) Critérios de aceitação e rejeição de amostras;

c) Instruções escritas quanto à realização de exames em amostras com restrições;

d) Rastreamento que indique a situação do procedimento;

e) Os resultados de exames de anatomia patológica serão entregues em formulário

específico, seguindo as normas previstas na Resolução do CFM n. 1.832/2007,

observando, neste caso, todas as garantias referentes à privacidade e segurança das

informações;

f) Liberação condicional envolvendo resultados e dados dos pacientes e das amostras

(idade, sexo e origem);

g) Sistema de Soroteca, com controle de racks, possibilitando a manutenção por

período indeterminado

h) Estatísticas de: produção mensal discriminando o tipo e o número realizados no mês,

detalhando a quantidade de exames, quantidade de paciente.

Entregar os resultados dos exames num período de até 15 dias. As situações

excepcionais em que houver a necessidade de prazo maior, só serão permitidas com

justificativa por escrito e enviado à Gerência de Média e Alta Complexidade/ Programa

Saúde da Mulher.

Fornecer os resultados dos exames em formulário do SISCAWEB entregues na sede da

Secretaria Municipal de saúde – Programa Saúde da Mulher ou na Gerencia de Média e

Alta Complexidade.

Os interessados em participar deste Credenciamento poderão apresentar proposta

para realizar 01 (um) ou mais procedimentos constantes deste edital.

Os procedimentos apresentados estão descritos com os valores pagos pelo Ministério da

Saúde na Competência 06/2019 e podem ser consultados diretamente pelo SIGTAP no

site: http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-

unificada/app/sec/procedimento/publicados/consultar.

http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/publicados/consultar
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/publicados/consultar
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2 – DA FONTE DE RECURSO

2.1 - As despesas oriundas do objeto deste certame correrão a conta da seguinte dotação orçamentária:

Secretaria de Saúde Classificação Funcional Natureza
de

Despesa

Ficha Fonte

Gerencia de Média e Alta

Complexidade

0301.103020342.141

Manutenção do Laboratório de
Análises Clinicas Municipal

3.3.90.39.50 395

1.211.000

1.530.0002

2212000007

3 - DOS PREÇOS E DISTRIBUIÇÃO DO TETO FINANCEIRO

3.1. Os serviços a serem contratados em decorrência deste Credenciamento serão remunerados

de acordo com os preços vigentes à época da assinatura do Contrato, constantes no Sistema de

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

Especiais - SIGTAP/SUS. A distribuição do teto financeiro destinado aos serviços

laboratoriais de diagnóstico em anatomia patológica e citologia será feita de forma

igualitária aos credenciados, respeitando-se as pactuações vigentes, as necessidades do

Município de Anchieta e a proposta apresentada por cada prestador.

Em caso de desistência de algum credenciado, o teto financeiro a ele correspondente será
distribuído entre os demais credenciados aptos a contratar.

4 – LOCAIS DE ENTREGA DOS EXAMES E PRAZO DE ENTREGA

4.1 - O local da entrega dos exames se dará no Programa da Saúde da Mulher na Secretaria de

Saúde.

4.2- Fica definido o prazo máximo para entrega de 15 dias, após o recebimento da amostra.

5- DA FISCALIZAÇÃO

5.1- Fica a cargo do Programa Saúde da Mulher e da Gerencia da Média e Alta Complexidade

o cumprimento do contrato pelo fornecedor.
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5.2- A execução dos atos decorrentes do credenciamento e respectivo Contrato será

acompanhado e fiscalizado pelas servidoras Alana Alves Araújo- Enfermeira da Saúde da

Mulher , Grasielle de Mattos Vieira –GOMAC e Thiara Duprat Tatagiba Oliveira.

6- DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES:

6.1- Os documentos de habilitação exigidos neste Edital deverão ser apresentados em um

único envelope opaco, lacrado e indevassável, no qual sugerimos inserir as seguintes informações:

ENVELOPE ÚNICO – HABILITAÇÃO E PROPOSTA

PREFEITURAMUNICIPAL DE ANCHIETA-ES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Razão/denominação social completa do participante

Data e horário da abertura

CREDENCIAMENTO Nº 001/2019 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

6.2- Para a habilitação e credenciamento os interessados deverão apresentar, num envelope

único, a documentação abaixo relacionada, em via original e/ou emitida via “internet” e/ou por

meio de publicação em órgão da imprensa oficial ou ainda qualquer processo de cópia,

devidamente autenticada por cartório competente ou servidor da unidade que realizará o

Credenciamento, observado o art. 32 da Lei 8.666/1993, cujos prazos de validade deverão

estar vigentes quando da data da sessão de abertura dos envelopes.

7 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA

7.1-PARA COMPROVAÇÃO DE HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a) comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e demais alterações ou última

alteração, desde que consolidada, devidamente registrados no órgão competente, a

saber: Registro de Empresas Mercantis (Junta Comercial) ou Registro Civil de Pessoas

Jurídicas (Cartório), conforme o caso, em cujo “Objeto Social” esteja enquadrado o

objeto deste Credenciamento;

b.1) no caso de Sociedade por Ações, deverá ainda ser apresentada a última Ata de

eleição dos seus administradores, acompanhada das respectivas Carteiras de Identidade;
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b.2) no caso de Entidades Filantrópicas, deverá ainda ser apresentada a última Ata de

eleição dos seus administradores, acompanhada das respectivas Carteiras de Identidade.

7.2-PARA COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) Comprovante de regularidade referente aos Tributos Federais, Dívida Ativa da

União e Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS (Certidão conjunta), expedido

pela Secretaria da Receita Federal, devidamente válido;

b) comprovante de regularidade referente à Fazenda Pública do Estado onde o

participante estiver domiciliado, devidamente válido;

c) comprovante de regularidade referente à Fazenda Pública do Município onde o

participante estiver domiciliado, devidamente válido;

d) comprovante de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

- FGTS, devidamente válido;

e) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,

mediante a apresentação de certidão negativa, devidamente válida.

OBS: A licitante poderá apresentar Certidão Positiva com Efeito de Negativa.

f) Declaração de empregado menor, conforme modelo descrito no Anexo II.

7.3-PARA COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

a) Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, expedida

pelos Cartórios Distribuidores competentes, do domicílio do participante, datada de, no

máximo, 60 (sessenta) dias consecutivos anteriores à data da sessão de abertura dos

envelopes, salvo se a mesma trouxer consignado o seu prazo de validade.

a.1) Considerando orientação do Tribunal de Contas do Estado do Espírito

Santo, as empresas que apresentarem certidão POSITIVA de RECUPERAÇÃO

JUDICIAL, poderão participar da licitação, desde que o juízo em que tramita o

procedimento de recuperação judicial certifique que a empresa está em situação

econômico-financeira que a possibilite contratar com a Administração Pública (art.58,

NLRF).

7.4-PARA COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
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a) Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por pessoas jurídicas de direito

público ou privado, preferencialmente em papel timbrado das empresas ou órgãos

adquirentes de serviços, devidamente assinado(s), comprovando a aptidão dos

participantes para a prestação dos serviços pertinentes ao objeto deste

Credenciamento, sem quaisquer restrições;

b) Alvará de Licença Sanitária, expedido pelo órgão competente do Município ou

Estado onde a empresa está instalada, devidamente válido na forma da legislação

vigente;

c) Comprovante de registro dos participantes junto ao respectivo Conselho de

Classe, expedido pelo Conselho da região do domicílio dos participantes, com

indicação dos respectivos responsáveis técnicos, devidamente válido na forma da

legislação vigente;

d) Comprovante de registro dos participantes e do(s) respectivo(s) responsável(eis)

técnico(s), junto ao Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde -

SCNES/SUS/MS/DATASUS, devidamente válido na forma da legislação vigente;

e) Certificado comprobatório de participação em Programa de Monitoramento de

Qualidade Externo (Ensaio de Proficiência), devidamente válido na forma da

legislação vigente;

f) Documentos comprobatórios da existência de Controle Interno de Qualidade (CIQ),

revestidos das formalidades legais;

g) Declaração expressa (conforme anexo IX) de que disponibilizará estrutura e equipe

técnica necessárias para a execução dos serviços objeto deste Credenciamento,

h) Documentos comprobatórios do vínculo do(s) respectivo(s) responsável(eis)

técnico(s) indicados na Declaração a que se refere a letra “c” deste subitem, conforme

segue:

h.1) no caso de empregados: cópia(s) da(s) Carteiras(s) de Trabalho e

Previdência Social e/ou Ficha(s) e/ou Livro(s) de Registro de empregados;

h.2) no caso de sócios: cópia do Registro Comercial, Estatuto ou Contrato

Social atualizado, devidamente registrados no Órgão competente, a saber: Registro de

Empresas Mercantis (Junta Comercial) ou Registro Civil de Pessoas Jurídicas
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(Cartório), conforme o caso, ou de Certidão Simplificada emitida pelo respectivos

Órgãos, devidamente atualizada;

h.3) no caso de prestadores de serviços por tempo determinado: cópia do

Contrato de Prestação de Serviços firmado entre o participante e o(s) profissional(is)

técnico(s), devidamente assinado, o qual não poderá ter prazo superior a 24 (vinte e

quatro) meses, observada a legislação trabalhista.

i) Findada a Primeira Fase e, caso não haja proposta para todos os exames, proceder-

se-á com uma SEGUNDA FASE, e assim sucessivamente, adotando-se os mesmos

procedimentos da Primeira, até que se consiga o credenciamento para todos os exames

previstos neste edital.

Caso ocorra o credenciamento para todos os exames previstos neste edital ainda na

Primeira Fase, não será necessária nova fase de credenciamento.

j) Declaração de conhecimento do Edital, seus anexos, instruções e procedimentos. –

Anexo III

8 – DO PROCEDIMENTO DO JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS:

8.1. Após recebido o envelope, a Comissão Permanente de Licitação se reunirá para abertura do

mesmo e análise dos documentos em conformidade com as exigências do item 07 deste edital. A

qualificação técnica será analisada por profissionais técnicos indicados pela Secretaria de Saúde.

8.2. Após a análise da documentação, a Comissão Permanente de Licitação lavrará a ata da reunião

onde constará o resultado do julgamento da documentação apresentada pela proponente;

8.3. O resultado do julgamento e seu extrato será publicado nos meios legais utilizados pela Prefeitura

Municipal de Anchieta/ES;

8.4. Em caso de inabilitação da proponente, a mesma terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para

apresentação de recurso contra a decisão da Comissão Permanente de Licitação, observando os

seguintes critérios:

a) Serem dirigidos a CPL - Comissão Permanente de Licitação, digitado ou datilografados,

devidamente fundamentados e, se for o caso, acompanhados de documentação pertinente;
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b) Serem assinados por representante legal da proponente ou Procurador com poderes específicos,

hipótese em que deverá ser anexado o instrumento procuratório;

c) Os recursos deverão ser protocolizados no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de

Anchieta, e fora do prazo legal, não serão conhecidos.

7 – DO PRAZO CONTRATUAL

7.1. O prazo de vigência do contrato advindo do Credenciamento será de 12 (dozes) a contar da data

de assinatura do instrumento contratual, podendo ser renovado conforme previsão legal na Lei

8.666/93, artigo 57, inciso II, haja vista que os serviços são de caráter contínuo, não podendo ter sua

execução ser paralisada, o que comprometeria o trabalho de prevenção e diagnósticos realizados pela

Secretaria de Saúde do Município de Anchieta.

8 – DA FORMA DE PAGAMENTO

8.1- O(s) pagamento(s) será(ão) realizado(s) mediante a apresentação à Secretaria Municipal de

Saúde – Fundo Municipal de Saúde de Anchieta dos seguinte documentos

a) Relação dos serviços efetivamente prestados, contendo as informações geradas no Sistema de

Informação do Câncer - SISCAN/MS e também relação de todos os outros exames realizados não

liberados via SISCANWEB, bem como anexar a Relação Nominal de todos os Pacientes, com

identificação do Município, emitida pelo SISCAN/MS e também dos não lançados no SISCAN do

período de realização dos exames (histo e cito que não seja colo e mama);

b) Documento(s) de regularidade fiscal exigidos para a habilitação no procedimento licitatório,

sem emendas ou rasuras.

c) Nota fiscal contendo a quantidade de exames efetivamente realizados, valor unitário e valor

total.

c.1) Orienta-se que coloque nas observações da nota fiscal: o número do contrato, da nota

de empenho, da Ordem de Serviço e o número da conta corrente para pagamento;

c.2) A nota fiscal deverá conter o mesmo CNPJ e razão social apresentado no

credenciamento;

d) Estes documentos depois de conferidos e visados, serão encaminhados para o processamento e

pagamento no prazo de até 30 (trinta) dias corridos após a respectiva apresentação.

e) Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(ais), ou outra circunstância

impeditiva, o(s) mesmo(s) será(ão) devolvido(s) à empresa contratada para correção, sendo que o
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recebimento definitivo será suspenso, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a

partir da data de apresentação do novo documento fiscal, devidamente corrigido;

f) O Município de Anchieta-ES, através do Fundo Municipal de Saúde, poderá deduzir do

pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de

descumprimento de suas obrigações;

g) O pagamento referente ao valor da nota fiscal será feito por Ordem Bancária na conta

fornecida pela contratada, ficando a mesma responsável por avisar qualquer alteração das informações

bancárias

A Nota Fiscal Eletrônica deverá ser emitida em nome do Fundo Municipal de Saúde de Anchieta-

ES, localizado à Avenida José Petri, nº 1621, Vila Residencial Samarco – Anchieta/ES, CNPJ Nº

14.051.123/0001-66.

9 – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS:

9.1. Em caso de celebração de contrato, este poderá ser alterado conforme previsto no artigo 65 da Lei

8.666/93.

10 – DA RESCISÃO CONTRATUAL

10.1- Em caso de celebração de contrato, este poderá ser rescindido caso ocorra algumas das

condições previstas nos arts.78 e 79 da Lei 8.666/93.

11 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

11.1 – Aos participantes deste Credenciamento poderão ser aplicadas as seguintes sanções, além da

responsabilização por perdas e danos:

11.1.1 – advertência, nos casos de:

a) desistência deste Credenciamento, por motivo justo decorrente de fato

superveniente e aceito pela Administração;

11.1.2 –multas, nos seguintes casos e percentuais:

a) por atraso injustificado na execução dos serviços até 60 dias consecutivos contados

do término dos prazos fixados no Contrato ou na Ordem de Serviço: 0,3% (três décimos por

cento) ao dia sobre o valor global do Contrato e, a critério da Administração, rescisão do

Contrato e cancelamento da Ordem de Serviço;
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b) por atraso injustificado na execução dos serviços superior a 60 dias consecutivos

contados do término dos prazos fixados no Contrato ou na Ordem de Serviço: 15% (quinze

por cento) sobre o valor global do Contrato e, a critério da Administração, rescisão do

Contrato e cancelamento da Ordem de Serviço;

c) por recusa injustificada em assinar o Contrato ou receber a Ordem de Serviço,

dentro de 05 cinco dias úteis contados da data de seu envio ou convocação para assinatura do

Contrato ou recebimento da Ordem de Serviço: 15% (quinze por cento) sobre o valor global

do Contrato e, a critério da Administração, rescisão do Contrato e cancelamento da Ordem de

Serviço;

d) por inexecução, total ou parcial injustificada do Contrato ou da Ordem de Serviço:

20% (vinte por cento) sobre o valor global do Contrato e, a critério da Administração,

rescisão do Contrato e cancelamento da Ordem de Serviço;

e) por quaisquer cobranças realizadas aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS:

10 (dez) vezes o valor correspondente ao serviço cobrado e, a critério da Administração,

rescisão do Contrato e cancelamento da Ordem de Serviço;

11.1.3 – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com

a Administração:

a) por atraso injustificado na execução dos serviços superior a 60 dias consecutivos

contados do término dos prazos fixados no Contrato ou na Ordem de Serviço: até 1 (um) ano

e, a critério da Administração, rescisão do Contrato e cancelamento da Ordem de Serviço;

b) por desistência deste Credenciamento, após ser declarado habilitado, sem motivo

justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Administração: até 1 (um) ano;

c) por recusa injustificada em assinar o Contrato ou receber a Ordem se Serviço,

dentro de 05 dias úteis contados da data de seu envio ou convocação para assinatura do

Contrato ou recebimento da Ordem de Serviço: até 3 (três) anos e, a critério da

Administração, rescisão do Contrato e cancelamento da Ordem de Serviço;

d) por inexecução total ou parcial, injustificada do Contrato: até 4 (quatro) anos e, a

critério da Administração, rescisão do Contrato e cancelamento da Ordem de Serviço;

e) por apresentar documento falso, fraudado ou adulterado: até 5 (cinco) anos;

f) por quaisquer cobranças realizadas aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS:
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até 2 (dois) anos e, a critério da Administração, rescisão do Contrato e cancelamento da

Ordem de Serviço;

11.1.4 – Declaração de inidoneidade (Anexo I) 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 os participantes ressarcirem a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

11.2 – As multas previstas no subitem 11.1.2 serão descontadas de imediato no pagamento devido ou

cobradas judicialmente, se for o caso.

11.3 – Antes de liquidadas ou relevadas quaisquer multas, nenhum pagamento será feito ao

Credenciado.

11.4 – As sanções previstas nos subitens 11.1.1, 11.1.3 e 611.1.4 poderão ser aplicadas juntamente

com a do subitem 6.1.2, facultada a defesa prévia dos participantes, no respectivo processo, no prazo

de 05 dias úteis.

11.5 – A suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração e a declaração de

inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública serão declaradas em função da

natureza e gravidade da falta cometida.

11.6 – A sanção prevista no inciso 6.1.4 é de competência exclusiva da Gerencia de Média e Alta

Complexidade, facultada a defesa dos interessados no respectivo processo, no prazo de 05 dias úteis

da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

11.7 – As demais sanções previstas nos subitens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3 são de competência da

Gerencia de Média e Alta Complexidade.

12 – DA FORMA DE FISCALIZAÇÃO:

12.1. O Fiscal do contrato, designado pela contratante, ficará responsável por zelar pelo efetivo

cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos, de

acordo com o Art. 67 da lei 8.666/93 e, após a comprovação da conformidade, providenciará a

solicitação de pagamento da Nota Fiscal emitida pela contratada;



MUNICÍPIO DE ANCHIETA (ES)
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

PET Nº 13416/2019

FLS: ____________

________________

12.2- Para tanto, o Fiscal deverá acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições contratadas, bem como

indicar as eventuais glosas das faturas e providenciar, quando for o caso, o recibo ou termo

circunstanciado necessário ao recebimento do objeto do contrato e pagamento do preço ajustado,

conforme definido no instrumento de contrato;

12.3- A fiscalização da Contratação não exclui a responsabilidade da empresa, mesmo perante

terceiros, por quaisquer irregularidades, inclusive resultante de imperfeições técnicas, emprego de

material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade

da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.12.2. Do pagamento, serão feitas as retenções

legais.

13 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

13.1. Aos credenciados é assegurado o direito de interposição de Recurso, nos termos do art. 109 da

Lei nº. 8666/93, o qual será recebido e processado nos termos ali estabelecidos.

13.2. A eventual impugnação ao Edital de Credenciamento deve ser apresentada por escrito até 2 (dois)

dias antes da data para o credenciamento, Art 41 da Lei 8666/93.

14- DAS INFORMAÇÕES E DOS ESCLARECIMENTOS

14.1. Pedidos de informações e esclarecimentos relativos ao presente edital e às condições para

atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto poderão ser prestadas das

seguintes formas:

a) Na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada no Centro Administrativo Municipal Anexo

II na Rodovia do Sol, 1.620, km 21,5, Vila Residencial Samarco;

b) Pelo telefone (28) 3536-3358.

c) Via protocolo geral da Prefeitura, dirigidos a CPL - Comissão Permanente de Licitação,

datilografados, devidamente fundamentados, assinados por representante legal do interessado ou

Procurador com poderes específicos, hipótese em que deverá ser anexado o instrumento procuratório;

d) Pelo e-mail: licitacaoanchieta@gmail.com.

20.DISPOSIÇÕES GERAIS

mailto:licitacaoanchieta@gmail.com
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20.1- Naquilo em que for omisso, o presente edital, reger-se-á pela Lei nº. 8.666/1993 e pelas

condições estabelecidas no Edital de Credenciamento.

20.2- A Administração disponibilizará aos interessados, além deste Edital e seus Anexos, outros

elementos que, a seu critério, forem considerados indispensáveis ao pleno conhecimento das regras

fixadas neste Edital de Credenciamento.

20.3- A Administração poderá, a qualquer tempo, antes da data limite para a entrega dos envelopes,

proceder a modificações neste Edital, promovendo sua divulgação por meio dos mesmos veículos por

meio dos quais se deu a publicação do texto original e reabrindo os prazos inicialmente estabelecidos,

exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a apresentação da documentação.

20.4- As impugnações e recursos deverão ser protocolados junto ao Protocolo Geral do Município

de Anchieta, situado na Rodovia do Sol, 1.620 – Km 21,5 – Vila Residencial Samarco Anchieta-

ES, CEP 29.230-000, devendo ser endereçados à Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura

Municipal de Anchieta-ES.

20.5- As solicitações de vistas e/ou cópias de quaisquer documentos do processo poderão ser

protocolados junto ao Protocolo Geral do Município de Anchieta, no endereço mencionado acima.

20.6- A Administração poderá revogar este Credenciamento, por interesse público decorrente de fato

superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anulá-lo

por ilegalidade, total ou parcialmente, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer

escrito e devidamente fundamentado.

20.7- Os credenciados não terão direito a quaisquer indenizações em decorrência da revogação e/ou

anulação deste Credenciamento, ressalvado o direito dos credenciados de boa-fé de serem ressarcidos

pelos encargos que tiverem suportado em virtude de eventual execução de serviço anteriormente

autorizado pela Administração.

21.DO FORO

21.1- Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame, fica eleito o foro da cidade de Anchieta/ES,

excluindo-se qualquer outro, por mais especial que seja.

22.ANEXOS
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20.1. Os anexos abaixo relacionados, integrantes do presente Edital, poderão ser obtidos junto ao setor

de Licitações e Contratos na Prefeitura Municipal de Anchieta-ES:

a) Anexo I – modelo de declaração de idoneidade;

b) Anexo II - modelo de declaração que a empresa não possui em seu quadro de pessoal menores de

idade;

c) Anexo III – modelo de declaração de conhecimento do edital, seus anexos, instruções e

procedimentos;

d) Anexo VII - Estimativa de Exames

e) Anexo VIII- Termo de Referência.

f) Anexo VIII-Minuta do Contrato

g) Anexo IX- Declaração Expressa de Disponibilidade

Anchieta/ES, em 31 de julho de 2019.

Renata Santos da Costa
PRESIDENTE DA CPL/PMA
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ANEXO I

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE.

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE ANCHIETA

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente sob a modalidade de

Chamada Pública nº 001/2019-FMS, instaurado por esta Prefeitura, que não fomos declarados

inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas, declarando, em

consequência, a inexistência de fato superveniente e impeditivo da habilitação no certame.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

_____________________________________

PROPONENTE

CNPJ

ASSINATURA
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ANEXO II

CHAMADA PÚBLICA 001/2019-FMS

MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE NOMINISTÉRIO DO TRABALHO

EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII, DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE ANCHIETA

Chamada Pública nº 001/2019-FMS.

____________________ , inscrita no CNPJ/MF nº____________ , por intermédio de seu

representante legal, o(a) Sr(a)___________________ , portador(a) do documento de identidade RG nº

______________ , emitido pela SSP/__ , e do CPF nº___________ , DECLARA, sob as penas da lei,

para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993,

acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: que emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

local, __ de _________________ de 2019.

_____________________________________

PROPONENTE

CNPJ

ASSINATURA
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ANEXO III

CHAMADA PÚBLICA 001/2019-FMS

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES

PROPONENTE:......................................................................................................................

ENDEREÇO............................................................................................................................

CNPJ: ................................................ FONE/FAX: (0xx..........)

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente, sob a modalidade de

Chamada Pública nº 001/2019-FMS, instaurado pelo MUNICÍPIO DE ANCHIETA, de que essa

empresa recebeu e/ou obteve acesso a todos os documentos e tomou conhecimento de todas as

informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da presente licitação.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

...................,.......de.........................de 2019.

_____________________________________

PROPONENTE

CNPJ

ASSINATURA
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ANEXO IV

CHAMADA PÚBLICA 001/2019-FMS

TABELAS DE ESTIMATIVAS DE EXAMES

ESTIMATIVA DE EXAMES

CITOPATOLÓGICOS:

CODIGO PROCEDIMENTO ESTIMATIVA

MENSAL ANUAL

02.03.01.001-9

(SIGTAP)

EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO-

VAGINAL/MICROFLORA 400 4.800

02.03.01.003-5

(SIGTAP)
EXAME DE CITOLOGIA (EXCETO
CERVICO-VAGINAL)

10 120

02.03.01.007-8

(SIGTAP)

CONTROLE DE QUALIDADE DO
EXAME CITOPATOLÓGICO CERVICO
VAGINAL

02 24

ANATOMOPATOLOGICOS:

CODIGO PROCEDIMENTO ESTIMATIVA

MENSAL ANUAL

02.03.02.006-5

(SIGTAP)

EXAME ANATOMOPATOLOGICO DE MAMA -

BIOPSIA 10 120

02.03.02.007-3

(SIGTAP)

EXAME ANATOMOPATOLOGICO DE MAMA -

PECA CIRURGICA 15 180
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02.03.02.008-1

(SIGTAP)

EXAME ANATOMO-PATOLOGICO DO COLO

UTERINO – BIOPSIA 15 180

02.03.02.002-2

(SIGTAP)

EXAME ANATOMO-PATOLOGICO DO COLO

UTERINO - PEÇA CIRURGICA 15 180

02.03.02.003-0

(SIGTAP)

EXAME ANATOMO-PATOLÓGICO PARA

CONGELAMENTO / PARAFINA POR PEÇA

CIRURGICA OU POR BIOPSIA (EXCETO COLO

UTERINO E MAMA)

10 120

02.01.01.015-1

(SIGTAP)

BIOPSIA DE ENDOMETRIO

10 120

02.01.01.056-9

(SIGTAP)

BIOPSIA/EXERESE DE NODULO DE MAMA

10 120

02.03.01.004-3

(SIGTAP)

EXAME CITOPATOLOGICO DE MAMA

10 120

02.01.01.002-0

(SIGTAP)

BIOPSIA/PUNCAO DE TUMOR SUPERFICIAL

DA PELE 15 180

02.01.01.037-2

(SIGTAP)

BIOPSIA DE PELE E PARTES MOLES

10 120

02.01.01.051-8

(SIGTAP) BIOPSIA/PUNÇÃO DE VULVA 10 120

02.01.01.066-6

(SIGTAP)

BIOPSIA DO COLO UTERINO

15 180

02.09.01.003-7

(SIGTAP)

ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA

20 240
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02.09.01.002-9

(SIGTAP)

COLONOSCOPIA (COLOSCOPIA)

10 120

02.01.01.003-8 (SIG

TAP)

BIOPSIA CIRURGICA DE TIREOIDE 10 120

02.01.01.041-0 -
BIOPSIA DE PROSTATA 10 120
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ANEXO V

CHAMADA PÚBLICA 001/2019-FMS

TERMO DE REFERÊNCIA

ÓRGÃO REQUERENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – GERÊNCIA OPERACIONAL DE MÉDIA E ALTA

COMPLEXIDADE.

OBJETO DO PEDIDO

Credenciamento de pessoas jurídicas especializadas para a prestação de serviços laboratoriais de diagnostico em

anatomia patológica e citologia em nível ambulatorial, de forma complementar ao Sistema Único de Saúde –

SUS, visando atender aos usuários do SUS no âmbito do Município de Anchieta.

JUSTIFICATIVA

Considerando, a necessidade de uma prestação de serviços de saúde adequados às demandas através dos

programas do Ministério da Saúde, como o Programa de Saúde da Mulher que estabelece atividades voltadas a

prevenção de câncer de mama e uterino.

Considerando, a necessidade de captação precoce de doenças, visando maiores sucesso junto aos seus

respectivos tratamentos.

Considerando, a necessidade de atender os usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, no que se refere à

realização de exames citopatológicos, que são procedimento que podem detectar alterações da morfologia celular

para o diagnóstico (definitivo ou presuntivo) ou prevenção de doenças.

Considerando, a necessidade de atender Sistema Único de Saúde – SUS, no que se refere à realização de

exames Citopatológicos e Anatomopatológicos, que são procedimentos para o diagnóstico de doenças ou para

estabelecer o estadiamento de tumores, a partir dos estudos à macroscopia, mesoscopia e ao microscópio de

amostras de tecidos e órgãos retirados de pacientes.

O Credenciamento de pessoas jurídicas especializadas para a prestação de serviços laboratoriais de diagnostico

em anatomia patológica e citologia em nível ambulatorial, de forma complementar ao Sistema Único de Saúde –

SUS, visando atender aos usuários do SUS no âmbito do Município de Anchieta se mostra extremamente

necessário.
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DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO OBJETO/SERVIÇO

EXAMES CITOPATOLÓGICOS

Este Termo de Referência tem como finalidade detalhar a área de interesse da Secretaria Municipal de Saúde de

Anchieta- ES, para a contratação dos procedimentos com finalidade diagnóstica, de acordo com a nomenclatura

da “Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses e Próteses e Materiais Especiais (OPM) do Sistema Único

de Saúde - SUS”, Grupo 02- Procedimentos com Finalidade Diagnóstica – Sub-grupo 03 - Diagnóstico por

Anatomia Patológica e Citopatologia

Forma de organização: Exames Citopatológicos, estando organizado em Grupo, Sub-Grupo

Forma de Organização:

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Subgrupo: 03 - Diagnóstico por anatomia patológica e citopatologia

Forma de Organização: 01 - Exame citopatológicos

Código Nome Modalidade Complexidade

EXAMES CITOPATOLOGICOS

Cód.do

Procedimento

Quantidade Valor

unitário

Valor total Especificação

02.03.01.001-9

(SIGTAP)

400 R$6,97 R$2.788,00 EXAME CITOPATOLOGICO

CERVICO-VAGINAL/MICROFLORA

02.03.01.003-5

(SIGTAP)

02 R$10,65 R$ 21,30
EXAME DE CITOLOGIA (EXCETO
CERVICO-VAGINAL)

02.03.01.007-8

(SIGTAP)

02 R$8,96 R$17,92 CONTROLE DE QUALIDADE DO
EXAME CITOPATOLÓGICO
CERVICO VAGINAL

DOS SERVIÇOS DE COLETA

É responsabilidade do (s) prestador (es) contratados, fornecer os materiais de consumo para viabilizar a coleta e a

conservação das amostras de materiais biológicos coletados para os exames, obedecendo às normas de
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padronização da Secretaria Municipal de Saúde de Anchieta: no caso das amostras de material que devem ser

fixados em lâminas, deverão ser fornecidas: escova cervical, espátula de Aires, lâminas de vidro de 26x76mm;

solução alcoólica a 96% para fixação do material biológico coletado, na lâmina e porta lâminas de microscopia

(tipo frasco ou pote), fabricado em polipropileno com capacidade para três lâminas de 26x76mm (com três

ranhuras internas de forma que as lâminas fiquem eretas) e tampa rosqueável (com vedação que evite

vazamento);

A empresa deverá manter procedimentos internos que permitam a rastreabilidade da amostra, identificação do

profissional responsável pela leitura do exame, assim como a data e horário desta. O procedimento deve ser

devidamente formalizado, de modo que caso a Secretaria de saúde solicite acesso a estes ou aos instrumentos de

controle estes sejam prontamente entregues.

Caso seja verificado que a amostra coletada não está em condições de processamento do exame, a empresa

deverá entrar em contato com o Programa Saúde da Mulher onde foi realizada a coleta do material para que esta

solicite ao paciente seu comparecimento na unidade de saúde para a coleta de nova amostra.

A empresa deverá se responsabilizar pela conduta de seus funcionários, especialmente no que se refere ao

atendimento às UBS.

DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE EXAMES

A empresa deverá fornecer sistema de gerenciamento que permitam o desenvolvimento e implantação de um

sistema de monitoramento de qualidade (MIQ) como segue: Monitoramento do volume de trabalho.

• Revisão aleatória de 10% dos esfregaços negativos, revisão dos esfregaços insatisfatórios e positivos.

• Correlação dos resultados dos exames citopatológicos com os resultados histológicos.

• Revisão rápida dos esfregaços negativos.

• Pré-escrutínio de todos os esfregaços.

• Análise dos diagnósticos discrepantes.

• Registro escrito das rotinas e procedimentos (manual de procedimentos).

• Auditoria interna.

• Educação permanente.

a) Sistema de conferência do material coletado para verificação de possíveis falhas de coleta;

b) Critérios de aceitação e rejeição de amostras;

c) Instruções escritas quanto à realização de exames em amostras com restrições;

d) Rastreamento que indique a situação do procedimento;

e) é papel do laboratório, em parceria com os gestores municipais, elaborar e fornecer informações (normas e/ou

documentos instrutivos) sobre a forma correta para coleta, fixação, identificação e transporte do material.

f) no setor de recepção e cadastro das amostras do prestador, deve-se observar cuidadosamente a compatibilidade
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das informações da requisição de exame citopotológico, padronizado para o Programa de Controle do Câncer do

Colo do Útero e da identificação dos frascos e recipientes contendo as amostras. Deve ser anotada a quantidade

de lâminas, observando-se as iniciais do nome da mulher nas respectivas lâminas, bem como as condições do

material (por exemplo: quantidade de fixador sobre a amostra, lâmina quebrada etc.). As lâminas e as requisições

devem ser entregues juntamente com uma listagem em duas vias contendo o nome das mulheres. O profissional

da recepção deve conferir, datar e assinar as vias de listagem e devolver uma das vias ao portador para ser

arquivada na US.

g) na recepção e na área técnica, deve haver instruções escritas, estabelecendo os critérios de aceitação e rejeição

de amostras, bem como de realização de exame com restrição.

h) as amostras recebidas em condições adequadas serão cadastradas no SISCAN (Sistema de Informação do

Câncer), obtendo um número de registro do sistema, que deve ser único para cada amostra. Esse número deve ser

transcrito nas requisições (cito de colo e mamografia).

i) os resultados dos exames citopatológicos devem utilizar o formulário padronizado ser expressos nesses

formulários para o SISCAN e expedidos de acordo com a procedência, que deve contemplar:

• A avaliação da qualidade da amostra examinada, evitando que esfregaços inadequados para análise do exame

sejam considerados como negativos.

• os epitélios representados na amostra.

• O resultado do exame.

• A identificação do profissional de nível superior habilitado responsável pelo exame.

Os resultados deverão ser entregues em 15 dias úteis, sendo que estes deverão ser contados a partir da data de

entrega das lâminas na sede do prestador.

Os laudos deverão ser liberados e impressos direto do SISCANWEB, sendo estes enviados ao Programa Saúde

da Mulher.

Nas hipóteses em que as características técnicas do exame não permitirem o cumprimento dos prazos acima

estabelecidos, estes poderão ser estendidos por igual prazo, devendo a empresa comunicar o fato ao contratante.

Recomenda-se aos laboratórios seguirem as orientações dos Conselhos de Classe e Sociedades Científicas para o

arquivamento das lâminas de citopatologia (negativas ou positivas), para o cadastramento de amostras, para as

requisições e cópias de laudos laboratoriais e para os formulários de laudos originais manuscritos (dados brutos).

Para o arquivamento das lâminas deve-se levar em consideração a necessidade de revisão de quaisquer

esfregaços negativos prévios, bem como de histopatológicos, sempre que for feito o diagnóstico de um novo caso

de neoplasia intraepitelial cervical, que é um procedimento recomendado no controle interno da qualidade.

Requisições e cópias de laudos laboratoriais originais devem ser arquivados por um período mínimo de cinco

anos cópia pois os originais deverão ser devolvidos ao Programa junto da nota fiscal. Após esse prazo, pode-se

realizar microfilmagem, arquivos informatizados ou outros métodos de registro que assegurem a restauração

plena das informações. Os laudos informatizados originalmente podem ser arquivados em forma magnética.
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Disponibilizar ao Programa Saúde da Mulher, estatísticas de produção mensal que deve vir anexada a nota

discriminando o tipo e o número realizados no mês, detalhando a quantidade de exames, quantidade de paciente;

monitoramento de material coletado para o controle dos materiais das unidades.

Os procedimentos apresentados estão descritos com os valores pagos pelo Ministério da Saúde na Competência

06/2019 e podem ser consultados diretamente pelo SIGTAP no site: http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-

unificada/app/sec/procedimento/publicados/consultar.

EXAMES ANATOMOPATOLÓGICOS

Este Termo de Referência tem como finalidade detalhar as áreas de interesse da Secretaria Municipal de Saúde

de Anchieta-ES, para a contratação dos procedimentos com finalidade diagnóstica, de acordo com a

nomenclatura da “Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses e Próteses e Materiais Especiais (OPM) do

Sistema Único de Saúde - SUS”, Grupo 02- Procedimentos com Finalidade Diagnóstica – Sub-grupo 03 -

Diagnóstico por Anatomia Patológica e Citopatologia – Forma de Organização - Exames Anátomo patológicos,

estando organizado em Grupo, Sub-Grupo e Forma de Organização:

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Subgrupo: 03 - Diagnóstico por anatomia patológica e citopatologia

Forma de Organização: 02 - Exames anatomopatológicos

Cód.do

Procedimento

Quantidade Valor

unitário

Valor total Especificação

02.03.02.006-5

(SIGTAP) 10

R$45,83 R$458,30 EXAME ANATOMOPATOLOGICO DE

MAMA - BIOPSIA

02.03.02.007-3

(SIGTAP) 15

R$43,21 R$648,15 EXAME ANATOMOPATOLOGICO DE

MAMA - PECA CIRURGICA

02.03.02.008-1

(SIGTAP) 15

R$24,00 R$360,00 EXAME ANATOMO-PATOLOGICO DO

COLO UTERINO – BIOPSIA

02.03.02.002-2

(SIGTAP) 15

R$43,21 R$648,15 EXAME ANATOMO-PATOLOGICO DO

COLO UTERINO - PEÇA CIRURGICA

02.03.02.003-0

(SIGTAP) 10

R$24,00 R$240,00 EXAME ANATOMO-PATOLÓGICO PARA

CONGELAMENTO / PARAFINA POR

http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/publicados/consultar
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/publicados/consultar
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PEÇA CIRURGICA OU POR BIOPSIA

(EXCETO COLO UTERINO E MAMA)

02.01.01.015-1

(SIGTAP) 10

R$18,33 R$183,30 BIOPSIA DE ENDOMETRIO

02.01.01.056-9

(SIGTAP) 10

R$70,00 R$700,00 BIOPSIA/EXERESE DE NODULO DE

MAMA

02.03.01.004-3

(SIGTAP) 10

R$35,34 R$353,40 EXAME CITOPATOLOGICO DE MAMA

02.01.01.002-0

(SIGTAP) 15

R$14,10 R$211,50 BIOPSIA / PUNCAO DE TUMOR

SUPERFICIAL DA PELE

02.01.01.037-2

(SIGTAP)
10

R$25,83 R$258,30 BIOPSIA DE PELE E PARTES MOLES

02.01.01.051-8

(SIGTAP) 10

R$18,33 R$183,30

BIOPSIA/PUNÇÃO DE VULVA

02.01.01.066-6

(SIGTAP) 15

R$18,33 R$274,95 BIOPSIA DO COLO UTERINO

02.09.01.003-7

(SIGTAP)
20

R$48,16 R$963,20 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA

02.09.01.002-9

(SIGTAP)
10

R$112,66 R$1.126,60 COLONOSCOPIA (COLOSCOPIA)

02.01.01.003-8

(SIG TAP)

10 R$ 123,70

(serviço

hospitalar)

R$1.237,00 BIOPSIA CIRURGICA DE TIREOIDE
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02.01.01.041-0
- (SIG TAP)

10 R$ 92,38 R$923,80 BIOPSIA DE PROSTATA

DOS SERVIÇOS DE COLETA

É responsabilidade do(s) prestador(es) contratados, fornecer à todas as Unidades Especializadas, Ambulatoriais,

Públicas e Contratualizadas, sob Gestão Municipal e sob sua responsabilidade, os recipientes, líquidos de

conservação para exames Anatomia Patológica, de acordo com a natureza dos procedimentos, observando o

quantitativo necessário para cada unidade tendo como referência os exames enviados e as solicitações feitas pelo

Programa Saúde da Mulher.

A empresa deverá manter procedimentos internos que permitam a rastreabilidade da amostra, identificação do

profissional responsável pela leitura do exame, assim como a data e horário desta. O procedimento deve ser

devidamente formalizado, de modo que caso a Secretaria de Saúde solicite acesso a estes ou aos instrumentos de

controle estes sejam prontamente entregues.

Caso seja verificado que a amostra coletada não está em condições de processamento do exame, a empresa

deverá entrar com o Programa Saúde da Mulher que enviou a coleta do material, para que esta tome as

providências necessárias.

Todos os equipamentos deverão ser registrados perante o Ministério da Saúde, todos os analíticos deverão ter

controle de qualidade interno e externo de qualidade de acordo com a RDC n° 302 de 13 de outubro de 2005.

A empresa deverá se responsabilizar pela conduta de seus funcionários, especialmente no que se refere ao

atendimento dos pacientes caso aconteça que deve sempre se pautar por parâmetros mínimos de urbanidade e

cortesia.

DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE EXAMES

A empresa deverá fornecer sistema de gerenciamento laboratorial cuja utilização deverá contemplar

funcionalidades que permitam a automatização de todo o processo de processamento dos exames, emissão de

relatórios de gerenciamento, produtividade e comunicação.

O referido sistema deverá possuir as seguintes características:

a) Sistema de conferência do material coletado.

b) Critérios de aceitação e rejeição de amostras;

c) Instruções escritas quanto à realização de exames em amostras com restrições;

d) Rastreamento que indique a situação do procedimento;

e) Os resultados de exames de anatomia patológica serão entregues em formulário específico, seguindo as

normas previstas na Resolução do CFM n. 1.832/2007, observando, neste caso, todas as garantias referentes à

privacidade e segurança das informações;
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f) Liberação condicional envolvendo resultados e dados dos pacientes e das amostras (idade, sexo e origem);

g) Sistema de Soroteca, com controle de racks, possibilitando a manutenção por período indeterminado

h) Estatísticas de: produção mensal discriminando o tipo e o número realizados no mês, detalhando a quantidade

de exames, quantidade de paciente.

Entregar os resultados dos exames num período de até 15 dias. As situações excepcionais em que houver a

necessidade de prazo maior, só serão permitidas com justificativa por escrito e enviado à Gerência de Média e

Alta Complexidade/ Programa Saúde da Mulher.

Fornecer os resultados dos exames em formulário do SISCAWEB entregues na sede da Secretaria Municipal de

saúde – Programa Saúde da Mulher ou na Gerencia de Média e Alta Complexidade.

Os interessados em participar deste Credenciamento poderão apresentar proposta para realizar 01 (um)

ou mais procedimentos constantes deste termo de referência.

Os procedimentos apresentados estão descritos com os valores pagos pelo Ministério da Saúde na Competência

06/2019 e podem ser consultados diretamente pelo SIGTAP no site: http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-

unificada/app/sec/procedimento/publicados/consultar.

DOS PREÇOS E DISTRIBUIÇÃO DO TETO FINANCEIRO

Os serviços a serem contratados em decorrência deste Credenciamento serão remunerados de acordo com os

preços vigentes à época da assinatura do Contrato, constantes no Sistema de Gerenciamento da Tabela de

Procedimentos, Medicamentos e Órteses, Próteses e Materiais Especiais - SIGTAP/SUS. A distribuição do teto

financeiro destinado aos serviços laboratoriais de diagnóstico em anatomia patológica e citologia será feita

de forma igualitária aos credenciados, respeitando-se as pactuações vigentes, as necessidades do Município de

Anchieta e a proposta apresentada por cada prestador.

Em caso de desistência de algum credenciado, o teto financeiro a ele correspondente será distribuído entre os

demais credenciados aptos a contratar.

FINALIDADE

Manter os serviços de Secretaria Municipal de Saúde e garantir a oferta de serviços essenciais aos usuários do

Sistema Único de Saúde (SUS), viabilizando condições e intervenções resolutivas, em busca da manutenção da

vida e do bem-estar do paciente.

LOCAIS DE ENTREGA DOS EXAMES

Programa da Saúde da Mulher na Secretaria de Saúde.

PRAZO DE ENTREGA

http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/publicados/consultar
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/publicados/consultar
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Fica definido o prazo máximo para entrega de 15 dias, após o recebimento da amostra.

ACOMPANHAMENTO

Fica a cargo do Programa Saúde da Mulher e da Gerencia da Média e Alta Complexidade o cumprimento do

contrato pelo fornecedor.

ESTIMATIVA DE EXAMES

CITOPATOLÓGICOS:

CODIGO PROCEDIMENTO ESTIMATIVA

MENSAL ANUAL

02.03.01.001-9

(SIGTAP)

EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO-

VAGINAL/MICROFLORA 400 4.800

02.03.01.003-5

(SIGTAP)
EXAME DE CITOLOGIA (EXCETO
CERVICO-VAGINAL)

10 120

02.03.01.007-8

(SIGTAP)

CONTROLE DE QUALIDADE DO
EXAME CITOPATOLÓGICO CERVICO
VAGINAL

02 24

ANATOMOPATOLOGICOS:

CODIGO PROCEDIMENTO ESTIMATIVA

MENSAL ANUAL

02.03.02.006-5

(SIGTAP)

EXAME ANATOMOPATOLOGICO DE MAMA -

BIOPSIA 10 120

02.03.02.007-3

(SIGTAP)

EXAME ANATOMOPATOLOGICO DE MAMA -

PECA CIRURGICA 15 180
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02.03.02.008-1

(SIGTAP)

EXAME ANATOMO-PATOLOGICO DO COLO

UTERINO – BIOPSIA 15 180

02.03.02.002-2

(SIGTAP)

EXAME ANATOMO-PATOLOGICO DO COLO

UTERINO - PEÇA CIRURGICA 15 180

02.03.02.003-0

(SIGTAP)

EXAME ANATOMO-PATOLÓGICO PARA

CONGELAMENTO / PARAFINA POR PEÇA

CIRURGICA OU POR BIOPSIA (EXCETO COLO

UTERINO E MAMA)

10 120

02.01.01.015-1

(SIGTAP)

BIOPSIA DE ENDOMETRIO

10 120

02.01.01.056-9

(SIGTAP)

BIOPSIA/EXERESE DE NODULO DE MAMA

10 120

02.03.01.004-3

(SIGTAP)

EXAME CITOPATOLOGICO DE MAMA

10 120

02.01.01.002-0

(SIGTAP)

BIOPSIA/PUNCAO DE TUMOR SUPERFICIAL

DA PELE 15 180

02.01.01.037-2

(SIGTAP)

BIOPSIA DE PELE E PARTES MOLES

10 120

02.01.01.051-8

(SIGTAP) BIOPSIA/PUNÇÃO DE VULVA 10 120

02.01.01.066-6

(SIGTAP)

BIOPSIA DO COLO UTERINO

15 180

02.09.01.003-7

(SIGTAP)

ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA

20 240

02.09.01.002-9 COLONOSCOPIA (COLOSCOPIA)

10 120
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(SIGTAP)

02.01.01.003-8 (SIG

TAP)

BIOPSIA CIRURGICA DE TIREOIDE 10 120

02.01.01.041-0 -
BIOPSIA DE PROSTATA 10 120

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Secretaria de Saúde Classificação Funcional Natureza
de

Despesa

Ficha Fonte

Gerencia de Média e Alta

Complexidade

0301.103020342.141

Manutenção do Laboratório de
Análises Clinicas Municipal

3.3.90.39.50 395

1.211.000

1.530.0002

2212000007

DOS PROCEDIMENTOS DE CREDENCIAMENTO

O Credenciamento se dará da seguinte forma:

PRIMEIRA FASE:

Será determinado um prazo de, no mínimo, 20 (vinte) dias corridos para que os interessados entreguem as

documentações exigidas.

Em data e hora definida em edital, serão abertas as documentações e analisadas pela Comissão Permanente de

Licitação, cabendo à Secretaria de Saúde disponibilizar profissionais da área técnica para analisar os

documentos de qualificação técnica exigidos no edital.

O prazo limite para a abertura da primeira fase deste Credenciamento corresponderá à data/horário de abertura

dos envelopes contendo a documentação habilitatória e sua proposta.

Os documentos de habilitação exigidos neste Edital deverão ser apresentados em um único envelope opaco,

lacrado e indevassável, no qual sugerimos inserir as seguintes informações:

ENVELOPE ÚNICO – HABILITAÇÃO E PROPOSTA

PREFEITURAMUNICIPAL DE ANCHIETA-ES
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Razão/denominação social completa do participante

Data e horário da abertura

CREDENCIAMENTO Nº 001/2019 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Para a habilitação e credenciamento os interessados deverão apresentar, num envelope único, a documentação

abaixo relacionada, em via original e/ou emitida via “internet” e/ou por meio de publicação em órgão da

imprensa oficial ou ainda qualquer processo de cópia, devidamente autenticada por cartório competente ou

servidor da unidade que realizará o Credenciamento, observado o art. 32 da Lei 8.666/1993, cujos prazos de

validade deverão estar vigentes quando da data da sessão de abertura dos envelopes.

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO:

1 – Habilitação Jurídica:

a) comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e demais alterações ou última alteração, desde que consolidada,

devidamente registrados no órgão competente, a saber: Registro de Empresas Mercantis (Junta Comercial) ou

Registro Civil de Pessoas Jurídicas (Cartório), conforme o caso, em cujo “Objeto Social” esteja enquadrado o

objeto deste Credenciamento;

b.1) no caso de Sociedade por Ações, deverá ainda ser apresentada a última Ata de eleição dos seus

administradores, acompanhada das respectivas Carteiras de Identidade;

b.2) no caso de Entidades Filantrópicas, deverá ainda ser apresentada a última Ata de eleição dos seus

administradores, acompanhada das respectivas Carteiras de Identidade.

2 – Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Comprovante de regularidade referente aos Tributos Federais, Dívida Ativa da União e Instituto Nacional de

Seguridade Social – INSS (Certidão conjunta), expedido pela Secretaria da Receita Federal, devidamente válido;

b) comprovante de regularidade referente à Fazenda Pública do Estado onde o participante estiver domiciliado,

devidamente válido;

c) comprovante de regularidade referente à Fazenda Pública do Município onde o participante estiver

domiciliado, devidamente válido;

d) comprovante de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, devidamente
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válido;

e) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de

certidão negativa, devidamente válida.

OBS: A licitante poderá apresentar Certidão Positiva com Efeito de Negativa.

3 – Qualificação Econômico-Financeira:

a) Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, expedida pelos Cartórios

Distribuidores competentes, do domicílio do participante, datada de, no máximo, 60 (sessenta) dias consecutivos

anteriores à data da sessão de abertura dos envelopes, salvo se a mesma trouxer consignado o seu prazo de

validade.

a.1) Considerando orientação do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, as empresas que apresentarem

certidão POSITIVA de RECUPERAÇÃO JUDICIAL, poderão participar da licitação, desde que o juízo em que

tramita o procedimento de recuperação judicial certifique que a empresa está em situação econômico-financeira

que a possibilite contratar com a Administração Pública (art.58, NLRF).

4 – Qualificação Técnica

a) Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado,

preferencialmente em papel timbrado das empresas ou órgãos adquirentes de serviços, devidamente assinado(s),

comprovando a aptidão dos participantes para a prestação dos serviços pertinentes ao objeto deste

Credenciamento, sem quaisquer restrições;

b) Alvará de Licença Sanitária, expedido pelo órgão competente do Município ou Estado onde a empresa está

instalada, devidamente válido na forma da legislação vigente;

c) Comprovante de registro dos participantes junto ao respectivo Conselho de Classe, expedido pelo

Conselho da região do domicílio dos participantes, com indicação dos respectivos responsáveis técnicos,

devidamente válido na forma da legislação vigente;

d) Comprovante de registro dos participantes e do(s) respectivo(s) responsável(eis) técnico(s), junto ao

Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - SCNES/SUS/MS/DATASUS, devidamente

válido na forma da legislação vigente;

e) Certificado comprobatório de participação em Programa de Monitoramento de Qualidade Externo (Ensaio de

Proficiência), devidamente válido na forma da legislação vigente;

f) Documentos comprobatórios da existência de Controle Interno de Qualidade (CIQ), revestidos das
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formalidades legais;

g) Declaração expressa (conforme anexo) de que disponibilizará estrutura e equipe técnica necessárias para a

execução dos serviços objeto deste Credenciamento,

h) Documentos comprobatórios do vínculo do(s) respectivo(s) responsável(eis) técnico(s) indicados na

Declaração a que se refere a letra “c” deste subitem, conforme segue:

h.1) no caso de empregados: cópia(s) da(s) Carteiras(s) de Trabalho e Previdência Social e/ou Ficha(s) e/ou

Livro(s) de Registro de empregados;

h.2) no caso de sócios: cópia do Registro Comercial, Estatuto ou Contrato Social atualizado, devidamente

registrados no Órgão competente, a saber: Registro de Empresas Mercantis (Junta Comercial) ou Registro Civil

de Pessoas Jurídicas (Cartório), conforme o caso, ou de Certidão Simplificada emitida pelo respectivos Órgãos,

devidamente atualizada;

h.3) no caso de prestadores de serviços por tempo determinado: cópia do Contrato de Prestação de Serviços

firmado entre o participante e o(s) profissional(is) técnico(s), devidamente assinado, o qual não poderá ter prazo

superior a 24 (vinte e quatro) meses, observada a legislação trabalhista.

Findada a Primeira Fase e, caso não haja proposta para todos os exames, proceder-se-á com uma SEGUNDA

FASE, e assim sucessivamente, adotando-se os mesmos procedimentos da Primeira, até que se consiga o

credenciamento para todos os exames previstos neste Termo de Referência.

Caso ocorra o credenciamento para todos os exames previstos neste Termo de Referência ainda na Primeira

Fase, não será necessária nova fase de credenciamento.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Os credenciados obrigar-se-ão a:

 não efetuar quaisquer cobranças, a quaisquer títulos, aos usuários do Sistema Único de Saúde -

SUS pelos serviços prestados, em atendimento ao princípio da gratuidade do SUS;

 executar os serviços obedecendo às condições gerais e específicas estabelecidas neste Credenciamento e

às instruções fornecidas pela Administração, bem como à legislação vigente, a saber:

 cumprir durante toda a execução dos serviços o que determina a Lei Federal de nº. 12.842, de 11 de

julho de 2013, que dispõe sobre o exercício da Medicina;

 cumprir durante toda a execução dos serviços o que determina as Resoluções do Conselho Federal de
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Medicina – CFM e do Conselho Federal de Farmácia CFF, a seguir:

a) Resolução do CFM Nº 1.472, de 10 de março de 1997, que determina o prazo para o arquivamento das

lâminas utilizadas nos exames cito - histopatológicos ou anatomopatológicos;

b) Resolução do CFM Nº 2.169, de 15 de dezembro de 2017, que disciplina responsabilidades dos médicos e

laboratórios em relação aos procedimentos diagnósticos de patologia e estabelece normas técnicas para

conservação e transporte de material biológico em relação a esses procedimentos. Disciplina, também, as

condutas médicas tomadas a partir de laudos citopatológicos positivos, bem como auditoria médica desses

exames;

c) Resolução do CFF Nº 179, de 18 de março de 1987, que ratifica a competência do Farmacêutico-Bioquímico

(Analista Clínico) para executar, exames de citologia espoliativa oncótica e hormonal;

 cumprir durante toda a execução dos serviços o que determina as Resoluções da Diretoria Colegiada –

RDC, a seguir:

a) RDC Nº 222, de 11 de junho de 2018, que regulamenta as boas práticas de gerenciamento dos resíduos de

serviços de saúde e dá outras providências;

b) RDC Nº 63, de 25 de novembro de 2011, que dispõe sobre os requisitos de boas práticas de funcionamento

para os serviços de saúde;

c) RDC/ANVISA Nº 302, de 13 de outubro de 2005, que dispõe sobre regulamento técnico para funcionamento

de laboratórios clínicos;

d) RDC Nº 20, de 10 de abril de 2014, que dispõe sobre o regulamento sanitário para o transporte de material

biológico humano;

 facultar à Administração, a qualquer tempo, a realização de inspeções e diligências, objetivando o

acompanhamento e avaliação técnica da execução dos serviços contratados;

 notificar à Administração, imediatamente e por escrito, de quaisquer irregularidades que venham ocorrer

em função da execução dos serviços;

 não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Credenciamento;

 dar garantias e cumprir rigorosamente os prazos estipulados neste Credenciamento;

 notificar à Administração, em no máximo 24 (vinte e quatro) horas e por escrito, quaisquer

alterações no quadro da equipe técnica empregada na execução dos serviços, bem como comprovar as

respectivas qualificações técnicas exigidas dos novos integrantes;

 utilizar durante a execução dos serviços, pessoal qualificado para o exercício das atividades que lhe

forem atribuídas;

 reparar, corrigir, refazer, sem quaisquer ônus adicionais para a Administração, os serviços executados

deficientemente ou em desacordo com as normas e instruções fornecidas pelo setor requisitante dos

serviços;
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 manter todas as condições de habilitação exigidas neste Credenciamento, em compatibilidade com as

obrigações assumidas e com a legislação vigente;

 responsabilizar-se por quaisquer danos e/ou prejuízos pessoais e/ou materiais causados a terceiros e/ou à

Administração, decorrentes de sua culpa e/ou dolo, até mesmo os decorrentes de atos praticados por

seus empregados e/ou prepostos;

 responsabilizar-se pela manutenção da execução dos serviços nos casos em que haja paralização por

período superior a 24 (vinte e quatro) horas em decorrência de defeitos técnicos de

equipamentos/instrumentos e/ou falta de insumos utilizáveis na realização dos exames;

 fornecer os materiais de consumo para viabilizar a coleta e a conservação das amostras de materiais

biológicos coletados para os exames, obedecendo às normas de padronização da Secretaria Municipal de

Saúde de Anchieta:

 no caso das amostras de material que devem ser fixados em lâminas, deverão ser fornecidas: escova

cervical, espátula de Aires, lâminas de vidro de 26x76mm; solução alcoólica a 96% para fixação do

material biológico coletado, na lâmina e porta lâminas de microscopia (tipo frasco ou pote), fabricado

em polipropileno com capacidade para três lâminas de 26x76mm (com três ranhuras internas de forma

que as lâminas fiquem eretas) e tampa rosqueável (com vedação que evite vazamento);

 no caso das amostras de demais materiais humanos anatomopatológicos deverão ser fornecidos

recipientes rígidos tecnicamente apropriados, dotados de dispositivo de fechamento que impeçam

o extravasamento do material (potes de parede rígida, com boca larga e tampa rosqueável) e

ainda, solução para fixação/conservação (formaldeído a 10%);

 Materiais de escritório e/ou artigos de papelaria para: documentação relativa aos laudos, impressos,

relatórios e outros que se fizerem necessários;

 realizar somente os procedimentos de exames de anatomopatologia e citopatologia contemplados na

Tabela SUS e indicados neste termo de referência;

 Responsabilizar-se pela implantação das normas de proteção previstas na legislação em vigor, junto a

seus empregados, em especial as editadas pela ANVISA e Ministério da Saúde (MS);

 utilizar o Sistema de Informação do Câncer - SISCAN/MS/Módulo Laboratório e desenvolver os

serviços de acordo com o programa de avaliação e monitoramento desse Sistema;

 alimentar mensalmente o Banco de Dados do Município, via Sistema de Informação do Câncer -

SISCAN/MS/Módulo Município;

 cumprir todos os prazos estabelecidos de entrega dos resultados, os quais deverão ser entregues no prazo

máximo de até 30 (dias) dias úteis para os Exames Citopatológicos e de até 30 (trinta) dias úteis para os

Exames Anatomopatológicos, contados a partir da data de recebimento do material;

 notificar a Administração, no caso da impossibilidade do cumprimento dos prazos fixados, no prazo

máximo de 24 (vinte e quatro) horas antes de seus vencimentos;
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 entregar os laudos dos exames contendo, minimamente, as seguintes informações:

a) nome completo do usuário;

b) idade;

c) nome da Unidade de origem e profissional de saúde requisitante;

d) data da realização do exame;

e) especificação do exame executado;

f) laudo técnico;

g) assinatura e carimbo do responsável técnico com inscrição no respectivo Conselho profissional;

 manter sob a sua guarda a primeira via da requisição do exame e cópia dos laudos dos exames

realizados de acordo com a legislação vigente;

 prestar, através de seu responsável técnico, os devidos esclarecimentos ao médico solicitante do exame,

devendo ainda refazê-lo, sem quaisquer ônus adicionais para a Administração, quando forem suscitadas

dúvidas acerca respectivo resultado;

 no caso das dúvidas persistirem, os credenciados deverão encaminhar a amostra para nova análise em

outro laboratório de referência designado pela Administração;

 apresentar, de imediato, quando solicitado, material biológico, documentos, prontuários e demais

informações necessárias ao acompanhamento da execução do serviço contratado;

 transportar o material biológico de forma adequada e de acordo com as normas de biossegurança

regulamentada pela ANVISA;

 responsabilizar-se pelo recolhimento junto ao Setor da Saúde da Mulher na Secretaria Municipal

de Saúde de Anchieta dos materiais coletados no Município, bem como o transporte e

encaminhamento destes ao estabelecimento executor (laboratório contratado);

 utilizar na realização dos exames somente insumos que possuam registro junto ao Ministério da

Saúde/ANVISA;

 realizar controle de “qualidade externa” por meio do envio de lâminas conforme previsto no Sistema de

Informação do Câncer do Ministério da Saúde - SISCAN/MS;

 ofertar os procedimentos para os usuários de todas as faixas etárias;

 adotar as linhas guias, fluxos e protocolos vigentes determinados pela Administração e pelo Ministério

da Saúde;

 apresentar à SEMUS/PROGRAMA SAÚDE DA MULHER, até o 5º (quinto) dia útil de cada mês,

impresso junto da nota do mês de referência a relação dos serviços efetivamente prestados, contendo as
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informações geradas no Sistema de Informação do Câncer - SISCAN/MS, bem como anexar a Relação

Nominal de Pacientes, com identificação do Município, emitida pelo SISCAN/MS do período de

realização dos exames (mama e colo) e em caso de análise histopatológica dos outros tecidos descritos

neste termo de referência colocar em tabela em anexo ao relatório do SISCAN com descrição de todos

os exames histopatológicos analisados na mesma competência contendo: o código do exame, nome

completo do paciente, material especificado, data de recebimento da amostra e procedência (que

unidade de saúde é o paciente).

 garantir a confidencialidade dos dados e informações dos usuários;

 encaminhar, mensalmente, para o laboratório de Monitoramento Externo de Qualidade (MEQ), as
lâminas de citologia de colo uterino, solicitadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Anchieta –ES;

DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE

Disponibilizar as informações, elementos básicos e dados complementares necessários à execução dos serviços

objeto deste Credenciamento;

Promover a devida fiscalização da execução dos serviços, em conformidade com as regras fixadas neste

Credenciamento;

Notificar os credenciados, por escrito, de quaisquer irregularidades que venham ocorrer em função da execução

dos serviços, fixando-lhes prazo para correção de tais irregularidades;

Atestar as respectivas Notas Fiscais referentes aos serviços efetivamente executados em conformidade com as

condições estabelecidas neste Credenciamento;

Efetuar os pagamentos devidos, em conformidade com as condições estabelecidas neste Credenciamento;

Contatar os credenciados, por meio do setor responsável, com vistas à obtenção de esclarecimentos, nos casos

em que os médicos solicitantes dos exames suscitarem dúvidas acerca dos laudos técnicos;

Responsabilizar-se pelo recolhimento, transporte e encaminhamento junto ao Setor da Saúde da Mulher
dos materiais coletados na rede própria de Anchieta.

DO PRAZO CONTRATUAL

O prazo de vigência do contrato advindo do Credenciamento será de 12 (dozes) a contar da data de assinatura do

instrumento contratual, podendo ser renovado conforme previsão legal na Lei 8.666/93, artigo 57, inciso II, haja

vista que os serviços são de caráter contínuo, não podendo ter sua execução ser paralisada, o que comprometeria

o trabalho de prevenção e diagnósticos realizados pela Secretaria de Saúde do Município de Anchieta.

DAS SANÇÕES
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6.1 – Aos participantes deste Credenciamento poderão ser aplicadas as seguintes sanções, além da

responsabilização por perdas e danos:

6.1.1 – advertência, nos casos de:

a) desistência deste Credenciamento, por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela

Administração;

6.1.2 –multas, nos seguintes casos e percentuais:

a) por atraso injustificado na execução dos serviços até 60 dias consecutivos contados do término dos prazos

fixados no Contrato ou na Ordem de Serviço: 0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre o valor global do

Contrato e, a critério da Administração, rescisão do Contrato e cancelamento da Ordem de Serviço;

b) por atraso injustificado na execução dos serviços superior a 60 dias consecutivos contados do término dos

prazos fixados no Contrato ou na Ordem de Serviço: 15% (quinze por cento) sobre o valor global do Contrato

e, a critério da Administração, rescisão do Contrato e cancelamento da Ordem de Serviço;

c) por recusa injustificada em assinar o Contrato ou receber a Ordem de Serviço, dentro de 05 cinco dias úteis

contados da data de seu envio ou convocação para assinatura do Contrato ou recebimento da Ordem de Serviço:

15% (quinze por cento) sobre o valor global do Contrato e, a critério da Administração, rescisão do Contrato e

cancelamento da Ordem de Serviço;

d) por inexecução, total ou parcial injustificada do Contrato ou da Ordem de Serviço: 20% (vinte por cento)

sobre o valor global do Contrato e, a critério da Administração, rescisão do Contrato e cancelamento da Ordem

de Serviço;

e) por quaisquer cobranças realizadas aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS: 10 (dez) vezes o valor

correspondente ao serviço cobrado e, a critério da Administração, rescisão do Contrato e cancelamento da

Ordem de Serviço;

6.1.3 – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração:

a) por atraso injustificado na execução dos serviços superior a 60 dias consecutivos contados do término dos

prazos fixados no Contrato ou na Ordem de Serviço: até 1 (um) ano e, a critério da Administração, rescisão do

Contrato e cancelamento da Ordem de Serviço;

b) por desistência deste Credenciamento, após ser declarado habilitado, sem motivo justo decorrente de fato

superveniente e aceito pela Administração: até 1 (um) ano;

c) por recusa injustificada em assinar o Contrato ou receber a Ordem se Serviço, dentro de 05 dias úteis
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contados da data de seu envio ou convocação para assinatura do Contrato ou recebimento da Ordem de Serviço:

até 3 (três) anos e, a critério da Administração, rescisão do Contrato e cancelamento da Ordem de Serviço;

d) por inexecução total ou parcial, injustificada do Contrato: até 4 (quatro) anos e, a critério da Administração,

rescisão do Contrato e cancelamento da Ordem de Serviço;

e) por apresentar documento falso, fraudado ou adulterado: até 5 (cinco) anos;

f) por quaisquer cobranças realizadas aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS: até 2 (dois) anos e, a

critério da Administração, rescisão do Contrato e cancelamento da Ordem de Serviço;

6.1.4 – 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 os participantes ressarcirem a

Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso

anterior.

6.2 – As multas previstas no subitem 6.1.2 serão descontadas de imediato no pagamento devido ou cobradas

judicialmente, se for o caso.

6.3 – Antes de liquidadas ou relevadas quaisquer multas, nenhum pagamento será feito ao Credenciado.

6.4 – As sanções previstas nos subitens 6.1.1, 6.1.3 e 6.1.4 poderão ser aplicadas juntamente com a do subitem

6.1.2, facultada a defesa prévia dos participantes, no respectivo processo, no prazo de 05 dias úteis.

6.5 – A suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração e a declaração de inidoneidade para

licitar e contratar com a Administração Pública serão declaradas em função da natureza e gravidade da falta

cometida.

6.6 – A sanção prevista no inciso 6.1.4 é de competência exclusiva da Gerencia de Média e Alta

Complexidade, facultada a defesa dos interessados no respectivo processo, no prazo de 05 dias úteis da

abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

6.7 – As demais sanções previstas nos subitens 6.1.1, 6.1.2 e 6.1.3 são de competência da Gerencia de Média e

Alta Complexidade.

DA FORMA DE PAGAMENTO

O(s) pagamento(s) será(ão) realizado(s) mediante a apresentação à Secretaria Municipal de Saúde – Fundo

Municipal de Saúde de Anchieta dos seguinte documentos
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h) Relação dos serviços efetivamente prestados, contendo as informações geradas no Sistema de

Informação do Câncer - SISCAN/MS e também relação de todos os outros exames realizados não liberados via

SISCANWEB, bem como anexar a Relação Nominal de todos os Pacientes, com identificação do Município,

emitida pelo SISCAN/MS e também dos não lançados no SISCAN do período de realização dos exames (histo e

cito que não seja colo e mama);

i) Documento(s) de regularidade fiscal exigidos para a habilitação no procedimento licitatório, sem

emendas ou rasuras.

j) Nota fiscal contendo a quantidade de exames efetivamente realizados, valor unitário e valor total.

c.1) Orienta-se que coloque nas observações da nota fiscal: o número do contrato, da nota de empenho, da

Ordem de Serviço e o número da conta corrente para pagamento;

c.2) A nota fiscal deverá conter o mesmo CNPJ e razão social apresentado no credenciamento;

k) Estes documentos depois de conferidos e visados, serão encaminhados para o processamento e

pagamento no prazo de até 30 (trinta) dias corridos após a respectiva apresentação.

l) Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(ais), ou outra circunstância impeditiva, o(s)

mesmo(s) será(ão) devolvido(s) à empresa contratada para correção, sendo que o recebimento definitivo será

suspenso, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação do

novo documento fiscal, devidamente corrigido;

m) O Município de Anchieta-ES, através do Fundo Municipal de Saúde, poderá deduzir do pagamento

importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de descumprimento de suas

obrigações;

n) O pagamento referente ao valor da nota fiscal será feito por Ordem Bancária na conta fornecida pela

contratada, ficando a mesma responsável por avisar qualquer alteração das informações bancárias

o) A Nota Fiscal Eletrônica deverá ser emitida em nome do Fundo Municipal de Saúde de Anchieta-ES,

localizado à Avenida José Petri, nº 1621, Vila Residencial Samarco – Anchieta/ES, CNPJ Nº 14.051.123/0001-

66.

DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Em caso de celebração de contrato, este poderá ser alterado conforme previsto no artigo 65 da Lei 8.666/93.

DA RESCISÃO CONTRATUAL

Em caso de celebração de contrato, este poderá ser rescindido caso ocorra algumas das condições previstas nos

arts.78 e 79 da Lei 8.666/93.

DA FISCALIZAÇÃO

O Fiscal do contrato, designado pela contratante, ficará responsável por zelar pelo efetivo cumprimento das

obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos, de acordo com o Art. 67 da lei
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8.666/93 e, após a comprovação da conformidade, providenciará a solicitação de pagamento da Nota Fiscal

emitida pela contratada;

Para tanto, o Fiscal deverá acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições contratadas, bem como indicar as

eventuais glosas das faturas e providenciar, quando for o caso, o recibo ou termo circunstanciado necessário ao

recebimento do objeto do contrato e pagamento do preço ajustado, conforme definido no instrumento de

contrato;

A execução dos atos decorrentes do credenciamento e respectiva Ata de Registro de Preços e/ou Contrato será

acompanhada e fiscalizada pelas servidoras Alana Alves Araújo- Enfermeira da Saúde da Mulher , Grasielle

de Mattos Vieira –GOMAC e Thiara Duprat Tatagiba Oliveira.

A fiscalização da Contratação não exclui a responsabilidade da empresa, mesmo perante terceiros, por quaisquer

irregularidades, inclusive resultante de imperfeições técnicas, emprego de material inadequado ou de qualidade

inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e

prepostos.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Naquilo em que for omisso, o presente Termo de Referência, reger-se-á pela Lei nº. 8.666/1993 e pelas

condições estabelecidas no Edital de Credenciamento.

A Administração disponibilizará aos interessados, além deste Edital e seus Anexos, outros elementos que, a seu

critério, forem considerados indispensáveis ao pleno conhecimento das regras fixadas neste Edital de

Credenciamento.

A Administração poderá, a qualquer tempo, antes da data limite para a entrega dos envelopes, proceder a

modificações neste Edital, promovendo sua divulgação por meio dos mesmos veículos por meio dos quais se deu

a publicação do texto original e reabrindo os prazos inicialmente estabelecidos, exceto quando,

inquestionavelmente, a alteração não afetar a apresentação da documentação.

As impugnações e recursos deverão ser protocolados junto ao Protocolo Geral do Município de Anchieta,

situado na Rodovia do Sol, 1.620 – Km 21,5 – Vila Residencial Samarco Anchieta-ES, CEP 29.230-000,

devendo ser endereçados à Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Anchieta-ES.

As solicitações de vistas e/ou cópias de quaisquer documentos do processo poderão ser protocolados junto ao

Protocolo Geral do Município de Anchieta, no endereço mencionado acima.

A Administração poderá revogar este Credenciamento, por interesse público decorrente de fato superveniente

devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anulá-lo por ilegalidade, total ou
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parcialmente, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

Os credenciados não terão direito a quaisquer indenizações em decorrência da revogação e/ou anulação deste

Credenciamento, ressalvado o direito dos credenciados de boa-fé de serem ressarcidos pelos encargos que

tiverem suportado em virtude de eventual execução de serviço anteriormente autorizado pela Administração.

DO FORO

Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento fica eleito o Foro da Comarca de

Anchieta/ES, por mais privilegiado que outros sejam.

Anchieta, ES 11 de julho de 2019.

_________________________

Grasielle de Mattos Vieira

Gerente Operacional de Média e Alta Complexidade

Responsável pela Elaboração do Termo de Referência

Após análise do Termo de Referência, autorizo a instauração do processo Administrativo para a contratação.

_______________________________

Jaudete Silva Frontino De Nadai

Secretária de Saúde

Ciente e de acordo com minha indicação como Fiscal do Contrato.

______________________________

Alana Alves Araújo - Enfermeira da Saúde da Mulher (TITULAR)

____________________________

Grasielle de Mattos Vieira –GOMAC (SUPLENTE)

______________________________

Thiara Duprat Tatagiba Oliveira (SUPLENTE)
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ANEXO VI

CHAMADA PÚBLICA 001/2019-FMS

MINUTA TERMO CONTRATUAL

CONTRATO Nº. ......../2019.

PROCESSO: N.º 13416/2019

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,
ANCHIETA – ES E A EMPRESA
______________, NA QUALIDADE DE
CONTRATANTE E CONTRATADA,
RESPECTIVAMENTE, PARA O FIM
EXPRESSO NAS CLÁUSULAS QUE O
INTEGRAM.

O Fundo municipal de Saúde, Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público interno, com
sede na Rod. do Sol, nº. 1620 Vila Residencial Samarco, cidade de Anchieta, inscrito no CNPJ-MF
sob o nº. 14.051.123/0001-66, neste ato representado por seu representante legal, Sr. ______, inscrito
no CPF n.º ______________, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste Município, doravante
denominado CONTRATANTE, e a Sr.(a) _______________, portador do R.G. nº. ______ -SSP/__ e
inscrito no CPF sob o nº. __________, brasileiro(a), casado(a), residente e domiciliado na Rua:
___________nº. ___ Bairro: ______________ Cidade: _________ Estado:_________, doravante
denominado CONTRATADA, ajustam o presente CONTRATO, nos termos da Lei nº. 8.666/93 e suas
alterações, conforme os termos do(s) Processo(s) de nº.(s) 13416/2019, e de acordo com as Cláusulas e
condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1- Constitui objeto deste instrumento, licitação credenciamento de pessoas jurídicas
especializadas para a prestação de serviços laboratoriais de diagnostico em anatomia patológica
e citologia em nível ambulatorial, de forma complementar ao Sistema Único de Saúde – SUS,
visando atender aos usuários do SUS no âmbito do Município de Anchieta, conforme
especificação do Processo nº. 13416/2019 conforme especificações, condições, quantitativos e
informações contidas no do presente Edital, constantes dos Anexos IV e V do Edital.
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1.2- A Contratação de Empresa Especializada para entrega dos produtos deverá disponibilizar os
objetos dessa licitação de acordo com as especificações constantes no Anexo V, a descrição obedece à
solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

1.3 – Fazem parte integrante deste contrato todos os documentos e instruções, inclusive as propostas,
que compõe o Chamada Pública XXX/2019, completando o presente contrato para todos os fins de
direito, independente de sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO AMPARO LEGAL

2.1 - O presente contrato decorreu da Licitação na modalidade de Chamada Pública, nº. xxx/2019,
Processo Administrativo xxx/20195, nos moldes da Lei n° 8.666/1993.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

3.1 - O prazo de vigência do contrato advindo do Credenciamento será de 12 (dozes) a contar da data
de assinatura do instrumento contratual, podendo ser renovado conforme previsão legal na Lei
8.666/93, artigo 57, inciso II, haja vista que os serviços são de caráter contínuo, não podendo ter sua
execução ser paralisada, o que comprometeria o trabalho de prevenção e diagnósticos realizados pela
Secretaria de Saúde do Município de Anchieta.

CLAUSULA QUARTA – DO PRAZO, DA ENTREGA E FISCALIZAÇÃO

4.1- - O local da entrega dos exames se dará no Programa da Saúde da Mulher na Secretaria de Saúde.

4.1.1- Fica definido o prazo máximo para entrega de 15 dias, após o recebimento da amostra.

4.2- O prazo para entrega/execução dos materiais/serviços se dará a partir da emissão da Autorização
de Fornecimento – AF, conforme programação da Gerencia e/ou Coordenação da Secretaria de
Municipal de Saúde.

CLAUSULA QUINTA– DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

5.1 - As despesas decorrentes da execução do objeto desta Licitação na modalidade Chamada Pública
correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

Secretaria de Saúde Classificação Funcional Natureza
de

Despesa

Ficha Fonte

Gerencia de Média e Alta

Complexidade

0301.103020342.141

Manutenção do Laboratório de 3.3.90.39.50 395

1.211.000

1.530.0002
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Análises Clinicas Municipal 2212000007

CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR

6.1 - O Município de Anchieta/Fundo Municipal de Saúde pagará a Contratada pelos produtos,
importância de R$ _____(_____) considerando os materiais efetivamente entregues do objeto licitado,
de acordo com a proposta comercial homologada e conforme a execução do serviço, sendo que o
Município de Anchieta-ES/F.M.S. não estará obrigado a pagar pelos serviços e materiais não
executados ao fim do prazo de vigência do contrato.

6.2 - No valor do material, já estão incluídos todos os custos e despesas com encargos fiscais, sociais e
trabalhistas, inclusive transporte, taxas, impostos, embalagens, seguros, licenças e outros custos
relacionados ao serviço.

CLAUSULA SÉTIMA – DOS PREÇOS E DISTRIBUIÇÃO DO TETO FINANCEIRO

7.1. Os serviços a serem contratados em decorrência deste Credenciamento serão remunerados de

acordo com os preços vigentes à época da assinatura do Contrato, constantes no Sistema de

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

SIGTAP/SUS. A distribuição do teto financeiro destinado aos serviços laboratoriais de diagnóstico

em anatomia patológica e citologia será feita de forma igualitária aos credenciados, respeitando-se

as pactuações vigentes, as necessidades do Município de Anchieta e a proposta apresentada por cada

prestador.

Em caso de desistência de algum credenciado, o teto financeiro a ele correspondente será distribuído
entre os demais credenciados aptos a contratar.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

8.1 - A CONTRATANTE obriga-se a:

a) Disponibilizar as informações, elementos básicos e dados complementares necessários à execução

dos serviços objeto deste Credenciamento;

b) Promover a devida fiscalização da execução dos serviços, em conformidade com as regras fixadas

neste Credenciamento;

c) Notificar os credenciados, por escrito, de quaisquer irregularidades que venham ocorrer em função

da execução dos serviços, fixando-lhes prazo para correção de tais irregularidades;
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d) Atestar as respectivas Notas Fiscais referentes aos serviços efetivamente executados em

conformidade com as condições estabelecidas neste Credenciamento;

e) Efetuar os pagamentos devidos, em conformidade com as condições estabelecidas neste

Credenciamento;

f) Contatar os credenciados, por meio do setor responsável, com vistas à obtenção de esclarecimentos,

nos casos em que os médicos solicitantes dos exames suscitarem dúvidas acerca dos laudos técnicos;

g) Responsabilizar-se pelo recolhimento, transporte e encaminhamento junto ao Setor da Saúde
da Mulher dos materiais coletados na rede própria de Anchieta.

8.2 - A CONTRATADA obriga-se a:

8.2.1- não efetuar quaisquer cobranças, a quaisquer títulos, aos usuários do Sistema Único

de Saúde - SUS pelos serviços prestados, em atendimento ao princípio da gratuidade do SUS;

8.2.2- executar os serviços obedecendo às condições gerais e específicas estabelecidas neste

Credenciamento e às instruções fornecidas pela Administração, bem como à legislação vigente, a

saber:

8.2.3- cumprir durante toda a execução dos serviços o que determina a Lei Federal de nº. 12.842,

de 11 de julho de 2013, que dispõe sobre o exercício da Medicina;

8.2.4- cumprir durante toda a execução dos serviços o que determina as Resoluções do Conselho

Federal de Medicina – CFM e do Conselho Federal de Farmácia CFF, a seguir:

a) Resolução do CFM Nº 1.472, de 10 de março de 1997, que determina o prazo para o

arquivamento das lâminas utilizadas nos exames cito - histopatológicos ou anatomopatológicos;

b) Resolução do CFM Nº 2.169, de 15 de dezembro de 2017, que disciplina responsabilidades

dos médicos e laboratórios em relação aos procedimentos diagnósticos de patologia e estabelece

normas técnicas para conservação e transporte de material biológico em relação a esses

procedimentos. Disciplina, também, as condutas médicas tomadas a partir de laudos citopatológicos

positivos, bem como auditoria médica desses exames;

c) Resolução do CFF Nº 179, de 18 de março de 1987, que ratifica a competência do

Farmacêutico-Bioquímico (Analista Clínico) para executar, exames de citologia espoliativa oncótica e

hormonal;

8.2.5- cumprir durante toda a execução dos serviços o que determina as Resoluções da Diretoria

Colegiada – RDC, a seguir:

a) RDC Nº 222, de 11 de junho de 2018, que regulamenta as boas práticas de gerenciamento

dos resíduos de serviços de saúde e dá outras providências;
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b) RDC Nº 63, de 25 de novembro de 2011, que dispõe sobre os requisitos de boas práticas de

funcionamento para os serviços de saúde;

c) RDC/ANVISA Nº 302, de 13 de outubro de 2005, que dispõe sobre regulamento técnico

para funcionamento de laboratórios clínicos;

d) RDC Nº 20, de 10 de abril de 2014, que dispõe sobre o regulamento sanitário para o

transporte de material biológico humano;

8.2.6- facultar à Administração, a qualquer tempo, a realização de inspeções e diligências,

objetivando o acompanhamento e avaliação técnica da execução dos serviços contratados;

8.2.7- notificar à Administração, imediatamente e por escrito, de quaisquer irregularidades que

venham ocorrer em função da execução dos serviços;

8.2.8- não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Credenciamento;

8.2.9-dar garantias e cumprir rigorosamente os prazos estipulados neste Credenciamento;

8.2.10-notificar à Administração, em no máximo 24 (vinte e quatro) horas e por escrito,

quaisquer alterações no quadro da equipe técnica empregada na execução dos serviços, bem como

comprovar as respectivas qualificações técnicas exigidas dos novos integrantes;

8.2.11-utilizar durante a execução dos serviços, pessoal qualificado para o exercício das

atividades que lhe forem atribuídas;

8.2.12-reparar, corrigir, refazer, sem quaisquer ônus adicionais para a Administração, os serviços

executados deficientemente ou em desacordo com as normas e instruções fornecidas pelo setor

requisitante dos serviços;

8.2.13-manter todas as condições de habilitação exigidas neste Credenciamento, em

compatibilidade com as obrigações assumidas e com a legislação vigente;

8.2.14-responsabilizar-se por quaisquer danos e/ou prejuízos pessoais e/ou materiais causados a

terceiros e/ou à Administração, decorrentes de sua culpa e/ou dolo, até mesmo os decorrentes de

atos praticados por seus empregados e/ou prepostos;

8.2.15-responsabilizar-se pela manutenção da execução dos serviços nos casos em que haja

paralização por período superior a 24 (vinte e quatro) horas em decorrência de defeitos técnicos

de equipamentos/instrumentos e/ou falta de insumos utilizáveis na realização dos exames;

8.2.16-fornecer os materiais de consumo para viabilizar a coleta e a conservação das amostras de

materiais biológicos coletados para os exames, obedecendo às normas de padronização da

Secretaria Municipal de Saúde de Anchieta:

8.2.17-no caso das amostras de material que devem ser fixados em lâminas, deverão ser

fornecidas: escova cervical, espátula de Aires, lâminas de vidro de 26x76mm; solução alcoólica a

96% para fixação do material biológico coletado, na lâmina e porta lâminas de microscopia (tipo

frasco ou pote), fabricado em polipropileno com capacidade para três lâminas de 26x76mm (com
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três ranhuras internas de forma que as lâminas fiquem eretas) e tampa rosqueável (com vedação

que evite vazamento);

8.2.18-no caso das amostras de demais materiais humanos anatomopatológicos deverão ser

fornecidos recipientes rígidos tecnicamente apropriados, dotados de dispositivo de fechamento

que impeçam o extravasamento do material (potes de parede rígida, com boca larga e tampa

rosqueável) e ainda, solução para fixação/conservação (formaldeído a 10%);

8.2.19-Materiais de escritório e/ou artigos de papelaria para: documentação relativa aos laudos,

impressos, relatórios e outros que se fizerem necessários;

8.2.20-realizar somente os procedimentos de exames de anatomopatologia e citopatologia

contemplados na Tabela SUS e indicados neste termo de referência;

8.2.21-Responsabilizar-se pela implantação das normas de proteção previstas na legislação em

vigor, junto a seus empregados, em especial as editadas pela ANVISA e Ministério da Saúde

(MS);

8.2.22-utilizar o Sistema de Informação do Câncer - SISCAN/MS/Módulo Laboratório e

desenvolver os serviços de acordo com o programa de avaliação e monitoramento desse Sistema;

8.2.23-alimentar mensalmente o Banco de Dados do Município, via Sistema de Informação do

Câncer - SISCAN/MS/Módulo Município;

8.2.24-cumprir todos os prazos estabelecidos de entrega dos resultados, os quais deverão ser

entregues no prazo máximo de até 30 (dias) dias úteis para os Exames Citopatológicos e de até 30

(trinta) dias úteis para os Exames Anatomopatológicos, contados a partir da data de recebimento

do material;

8.2.25-notificar a Administração, no caso da impossibilidade do cumprimento dos prazos fixados,

no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas antes de seus vencimentos;

8.2.26-entregar os laudos dos exames contendo, minimamente, as seguintes informações:

a) nome completo do usuário;

b) idade;

c) nome da Unidade de origem e profissional de saúde requisitante;

d) data da realização do exame;

e) especificação do exame executado;

f) laudo técnico;

g) assinatura e carimbo do responsável técnico com inscrição no respectivo Conselho

profissional;
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8.2.27-manter sob a sua guarda a primeira via da requisição do exame e cópia dos laudos dos

exames realizados de acordo com a legislação vigente;

8.2.28-prestar, através de seu responsável técnico, os devidos esclarecimentos ao médico

solicitante do exame, devendo ainda refazê-lo, sem quaisquer ônus adicionais para a

Administração, quando forem suscitadas dúvidas acerca respectivo resultado;

8.2.29-no caso das dúvidas persistirem, os credenciados deverão encaminhar a amostra para nova

análise em outro laboratório de referência designado pela Administração;

8.2.30-apresentar, de imediato, quando solicitado, material biológico, documentos, prontuários e

demais informações necessárias ao acompanhamento da execução do serviço contratado;

8.2.31-transportar o material biológico de forma adequada e de acordo com as normas de

biossegurança regulamentada pela ANVISA;

8.2.32-responsabilizar-se pelo recolhimento junto ao Setor da Saúde da Mulher na

Secretaria Municipal de Saúde de Anchieta dos materiais coletados no Município, bem

como o transporte e encaminhamento destes ao estabelecimento executor (laboratório

contratado);

8.2.33-utilizar na realização dos exames somente insumos que possuam registro junto ao

Ministério da Saúde/ANVISA;

8.2.34-realizar controle de “qualidade externa” por meio do envio de lâminas conforme previsto

no Sistema de Informação do Câncer do Ministério da Saúde - SISCAN/MS;

8.2.35-ofertar os procedimentos para os usuários de todas as faixas etárias;

8.2.35-adotar as linhas guias, fluxos e protocolos vigentes determinados pela Administração e

pelo Ministério da Saúde;

8.2.36-apresentar à SEMUS/PROGRAMA SAÚDE DA MULHER, até o 5º (quinto) dia útil de

cada mês, impresso junto da nota do mês de referência a relação dos serviços efetivamente

prestados, contendo as informações geradas no Sistema de Informação do Câncer - SISCAN/MS,

bem como anexar a Relação Nominal de Pacientes, com identificação do Município, emitida pelo

SISCAN/MS do período de realização dos exames (mama e colo) e em caso de análise

histopatológica dos outros tecidos descritos neste termo de referência colocar em tabela em anexo

ao relatório do SISCAN com descrição de todos os exames histopatológicos analisados na mesma

competência contendo: o código do exame, nome completo do paciente, material especificado,

data de recebimento da amostra e procedência (que unidade de saúde é o paciente).

8.2.37-garantir a confidencialidade dos dados e informações dos usuários;

8.2.38-encaminhar, mensalmente, para o laboratório de Monitoramento Externo de Qualidade
(MEQ), as lâminas de citologia de colo uterino, solicitadas pela Secretaria Municipal de Saúde de
Anchieta –ES;

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO
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9.1- O(s) pagamento(s) será(ão) realizado(s) mediante a apresentação à Secretaria Municipal de

Saúde – Fundo Municipal de Saúde de Anchieta dos seguinte documentos:

a) Relação dos serviços efetivamente prestados, contendo as informações geradas no

Sistema de Informação do Câncer - SISCAN/MS e também relação de todos os outros exames

realizados não liberados via SISCANWEB, bem como anexar a Relação Nominal de todos os

Pacientes, com identificação do Município, emitida pelo SISCAN/MS e também dos não

lançados no SISCAN do período de realização dos exames (histo e cito que não seja colo e

mama);

b) Documento(s) de regularidade fiscal exigidos para a habilitação no procedimento

licitatório, sem emendas ou rasuras.

c) Nota fiscal contendo a quantidade de exames efetivamente realizados, valor unitário

e valor total.

c.1) Orienta-se que coloque nas observações da nota fiscal: o número do contrato,

da nota de empenho, da Ordem de Serviço e o número da conta corrente para pagamento;

c.2) A nota fiscal deverá conter o mesmo CNPJ e razão social apresentado no

credenciamento;

d) Estes documentos depois de conferidos e visados, serão encaminhados para o

processamento e pagamento no prazo de até 30 (trinta) dias corridos após a respectiva

apresentação.

e) Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(ais), ou outra

circunstância impeditiva, o(s) mesmo(s) será(ão) devolvido(s) à empresa contratada para

correção, sendo que o recebimento definitivo será suspenso, ficando estabelecido que o prazo

para pagamento será contado a partir da data de apresentação do novo documento fiscal,

devidamente corrigido;

f) O Município de Anchieta-ES, através do Fundo Municipal de Saúde, poderá deduzir

do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela contratada, em

decorrência de descumprimento de suas obrigações;

g) O pagamento referente ao valor da nota fiscal será feito por Ordem Bancária na

conta fornecida pela contratada, ficando a mesma responsável por avisar qualquer alteração

das informações bancárias

h) A Nota Fiscal Eletrônica deverá ser emitida em nome do Fundo Municipal de

Saúde de Anchieta-ES, localizado à Avenida José Petri, nº 1621, Vila Residencial Samarco –

Anchieta/ES, CNPJ Nº 14.051.123/0001-66.
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CLÁUSULA DECIMA- DA FISCALIZAÇÃO

10.1- O Fiscal do contrato, designado pela contratante, ficará responsável por zelar pelo efetivo

cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos, de

acordo com o Art. 67 da lei 8.666/93 e, após a comprovação da conformidade, providenciará a

solicitação de pagamento da Nota Fiscal emitida pela contratada;

10.2- Para tanto, o Fiscal deverá acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições contratadas, bem como

indicar as eventuais glosas das faturas e providenciar, quando for o caso, o recibo ou termo

circunstanciado necessário ao recebimento do objeto do contrato e pagamento do preço ajustado,

conforme definido no instrumento de contrato;

10.3- A execução dos atos decorrentes do credenciamento e respectiva Ata de Registro de Preços e/ou

Contrato será acompanhada e fiscalizada pelas servidoras Alana Alves Araújo- Enfermeira da

Saúde da Mulher , Grasielle de Mattos Vieira –GOMAC e Thiara Duprat Tatagiba Oliveira.

10.4- A fiscalização da Contratação não exclui a responsabilidade da empresa, mesmo perante
terceiros, por quaisquer irregularidades, inclusive resultante de imperfeições técnicas, emprego de
material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade
da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

10.5- O Município de Anchieta-ES/Fundo Municipal de Saúde ficará isento de qualquer
responsabilidade com os funcionários da empresa contratada, sendo de inteira responsabilidade da
mesma o pagamento, assistência em caso de saúde ou acidente, entre outros.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1 – Aos participantes deste Credenciamento poderão ser aplicadas as seguintes sanções, além da

responsabilização por perdas e danos:

11.1.1 – advertência, nos casos de:

a) desistência deste Credenciamento, por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela

Administração;

11.1.2 –multas, nos seguintes casos e percentuais:

a) por atraso injustificado na execução dos serviços até 60 dias consecutivos contados do término dos

prazos fixados no Contrato ou na Ordem de Serviço: 0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre o

valor global do Contrato e, a critério da Administração, rescisão do Contrato e cancelamento da



MUNICÍPIO DE ANCHIETA (ES)
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

PET Nº 13416/2019

FLS: ____________

________________

Ordem de Serviço;

b) por atraso injustificado na execução dos serviços superior a 60 dias consecutivos contados do

término dos prazos fixados no Contrato ou na Ordem de Serviço: 15% (quinze por cento) sobre o

valor global do Contrato e, a critério da Administração, rescisão do Contrato e cancelamento da

Ordem de Serviço;

c) por recusa injustificada em assinar o Contrato ou receber a Ordem de Serviço, dentro de 05 cinco

dias úteis contados da data de seu envio ou convocação para assinatura do Contrato ou recebimento

da Ordem de Serviço: 15% (quinze por cento) sobre o valor global do Contrato e, a critério da

Administração, rescisão do Contrato e cancelamento da Ordem de Serviço;

d) por inexecução, total ou parcial injustificada do Contrato ou da Ordem de Serviço: 20% (vinte por

cento) sobre o valor global do Contrato e, a critério da Administração, rescisão do Contrato e

cancelamento da Ordem de Serviço;

e) por quaisquer cobranças realizadas aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS: 10 (dez) vezes

o valor correspondente ao serviço cobrado e, a critério da Administração, rescisão do Contrato e

cancelamento da Ordem de Serviço;

11.1.3 – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a

Administração:

a) por atraso injustificado na execução dos serviços superior a 60 dias consecutivos contados do

término dos prazos fixados no Contrato ou na Ordem de Serviço: até 1 (um) ano e, a critério da

Administração, rescisão do Contrato e cancelamento da Ordem de Serviço;

b) por desistência deste Credenciamento, após ser declarado habilitado, sem motivo justo decorrente

de fato superveniente e aceito pela Administração: até 1 (um) ano;

c) por recusa injustificada em assinar o Contrato ou receber a Ordem se Serviço, dentro de 05 dias

úteis contados da data de seu envio ou convocação para assinatura do Contrato ou recebimento da

Ordem de Serviço: até 3 (três) anos e, a critério da Administração, rescisão do Contrato e

cancelamento da Ordem de Serviço;

d) por inexecução total ou parcial, injustificada do Contrato: até 4 (quatro) anos e, a critério da

Administração, rescisão do Contrato e cancelamento da Ordem de Serviço;

e) por apresentar documento falso, fraudado ou adulterado: até 5 (cinco) anos;

f) por quaisquer cobranças realizadas aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS: até 2 (dois)
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anos e, a critério da Administração, rescisão do Contrato e cancelamento da Ordem de Serviço;

11.1.4 – 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 os participantes

ressarcirem a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção

aplicada com base no inciso anterior.

11.2 – As multas previstas no subitem 6.1.2 serão descontadas de imediato no pagamento devido ou

cobradas judicialmente, se for o caso.

11.3 – Antes de liquidadas ou relevadas quaisquer multas, nenhum pagamento será feito ao

Credenciado.

11.4 – As sanções previstas nos subitens 6.1.1, 6.1.3 e 6.1.4 poderão ser aplicadas juntamente com a

do subitem 6.1.2, facultada a defesa prévia dos participantes, no respectivo processo, no prazo de 05

dias úteis.

11.5 – A suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração e a declaração de

inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública serão declaradas em função da

natureza e gravidade da falta cometida.

11.6 – A sanção prevista no inciso 6.1.4 é de competência exclusiva da Gerencia de Média e Alta

Complexidade, facultada a defesa dos interessados no respectivo processo, no prazo de 05 dias úteis

da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

11.7 – As demais sanções previstas nos subitens 6.1.1, 6.1.2 e 6.1.3 são de competência da Gerencia
de Média e Alta Complexidade.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO

12.1 - A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, com as consequências
contratuais e as previstas em lei, bem como a aplicação das multas e penalidades previstas neste
instrumento.

12.2 - Constituem motivos de rescisão do contrato:

a) o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

c) a paralisação da prestação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação a CONTRATANTE;
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d) A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da
conclusão do fornecimento nos prazos estipulados;

e) O atraso injustificado no fornecimento do objeto da entrega dos produtos;

f) A subcontratação total do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação;

g) desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar
a sua execução, assim como as de seus superiores;

h) cometimento reiterado de falhas na sua execução, anotadas em registro próprio, pelo representante
da CONTRATANTE designado para acompanhamento e fiscalização deste contrato;

i) a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

j) a dissolução da sociedade;

k) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo do
CONTRATANTE, prejudique a execução do Contrato;

l) razões de interesse público, de alta relevância e, amplo conhecimento, justificadas e determinadas
pela máxima autoridade da esfera administrativa da CONTRATANTE e exaradas no processo
administrativo a que se refere este contrato;

m) a supressão, por parte da CONTRATANTE da entrega, acarretando modificação do valor inicial
atualizado do contrato além do limite de 25% (vinte e cinco por cento), exceto quando acordado pelas
partes, por meio de instrumento hábil.

n) atraso superior aos dias previstos no edital dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE
decorrentes de produtos já entregues, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da
ordem interna ou guerra, assegurado, à CONTRATADA, o direito de optar pela suspensão do
cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

o) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da entrega
deste contrato;

p) descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, da Lei 8.666, sem prejuízo das sanções penais
cabíveis.

12.3 - A rescisão deste contrato poderá ser:

a) determinada por ato unilateral e escrita da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII
do artigo 78 da Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993;

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja
conveniência para CONTRATANTE;

c) judicial, nos termos da legislação.

12.4 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, nos autos do processo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
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12.5 - A Prefeitura Municipal de Anchieta/Fundo Municipal de Saúde poderá rescindir este
CONTRATO, a qualquer momento, mediante comunicado por escrito com no mínimo 30 (trinta) dias
de antecedência.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS RECURSOS PROCESSUAIS

13.1 - Dos atos de aplicação de penalidades prevista neste instrumento ou de sua rescisão, praticados
pelo Contratante, cabe recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato.

13.2- O CONTRATADO garante à CONTRATANTE que os serviços desenvolvidos por ela
fornecidos em consequência deste CONTRATO, não infringem quaisquer direitos autorais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

14.1 – A Prefeitura Municipal de Anchieta-ES/Fundo Municipal de Saúde reserva-se o direito de
efetuar diligências com a finalidade de verificação da autenticidade e veracidade dos documentos e das
informações apresentadas na habilitação e nas propostas.

14.2 - Este CONTRATO não poderá ser transferido ou cedido, no todo ou em parte, pelo
CONTRATADO sem o conhecimento prévio e por escrito da CONTRATANTE.

14.3 – O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados.

14.4 - Para dirimir as questões oriundas do presente contrato será competente o foro da Comarca de
Anchieta-ES.

14.5 - Para firmeza e como prova de haverem entre si, justos e avençados, é lavrado o presente
contrato, em 03 (três) vias de igual teor e valia assinadas pelas partes e 02 (duas) testemunhas.

Anchieta(ES), ___ de ________ de 2019.

Fabricio Petri

Prefeito Municipal de Anchieta

CONTRATANTE CONTRATADA

Testemunhas: 1- ______________________ 2- ______________________
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ANEXO IX

CHAMADA PÚBLICA 001/2019-FMS

DECLARAÇÃO EXPRESSA DE DISPONIBILIDADE.

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE ANCHIETA

Declaramos expressamente para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente sob a

modalidade de Chamada Pública nº 001/2019-FMS, instaurado por esta Prefeitura, que

disponibilizaremos toda a estrutura e equipe técnica necessárias para a execução dos serviços objeto

deste Credenciamento.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

_____________________________________

PROPONENTE

CNPJ

ASSINATURA
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