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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 1/2022 

 

O Município de David Canabarro/RS, comunica aos interessados que 

está procedendo ao CHAMAMENTO PÚBLICO, entre os dias 10 de março de 

2022 a 31 de março de 2022, no horário entre as 07:30h às 11:30h e das 13:00h 

às 17:00h, na Prefeitura Municipal de David Canabarro/RS, Setor de Licitações, 

na Rua Ernesto Rissato, nº 165, para fins de CREDENCIAMENTO de empresas 

interessadas em prestar serviços de REALIZAÇÃO DE EXAMES 

LABORATORIAIS DE PATOLOGIA CLÍNICA E DIAGNÓSTICOS 

ESPECIALIZADOS, com pagamento de procedimentos pela Tabela em Anexo. 

 

I - CONDIÇÕES PARA CREDENCIAMENTO 

a) As pessoas jurídicas interessadas em prestar os serviços de 

REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATRIAIS DE PATOLOGIA CLÍNICA E 

DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS CONFORME A TABELA EM ANEXO no 

Município de David Canabarro/RS, deverão apresentar os documentos listados 

abaixo, em original ou por cópia autenticada em tabelionato ou pelo(s) 

servidor(es) encarregado(s) da recepção dos mesmos, ou, ainda, retirados pela 

internet, nos casos em que isso for possível. 

b) Somente poderão participar deste credenciamento empresas que 

ofereçam serviços e possuam estrutura física no perímetro urbano da cidade de 

David Canabarro/RS. 

 c) As empresas deverão possuir um laboratório no perímetro urbano do 

Município de David Canabarro/RS, onde os pacientes encaminhados serão 

atendidos com o intuito de fornecer o material para a coleta. 

 d) As empresas deverão providenciar quantos profissionais forem 

necessários para atender a demanda dos serviços. 

 e) O horário de funcionamento do laboratório no Município de David 

Canabarro/RS deverá ser das 7:30h às 11:30h e das 13:30h às 17h, de segunda-

feira à sexta-feira. Durante o período que não estiver compreendido no horário 

normal de funcionamento do laboratório, as empresas deverão manter, no 

Município de David Canabarro/RS, um profissional que deverá ficar de sobre 

aviso para os casos de urgência ou emergência, ou seja, as empresas deverão 

oferecer os serviços de coleta de material durante as 24h do dia, seja no horário 

normal de funcionamento ou no horário compreendido como sobre aviso. 

 f) Os atendimentos de urgência e emergência serão considerados 

quando houver a referida indicação no prontuário de receita médica emitido pelo 

médico responsável, devidamente assinado. 

 g) Nos casos de urgência, emergência ou demais casos em que os 

pacientes se encontrem internados em qualquer unidade de atendimento de 

saúde do Município de David Canabarro/RS (Unidade Básica de Saúde Antônio 

Seganfrego e Hospital Beneficente São José), as empresas deverão disponibilizar 

profissionais para que se desloquem até o local onde o paciente está internado, 
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afim de proceder à coleta do material para a realização dos exames. 

 h) Nos casos de urgência e emergência, os profissionais da empresa 

deverão realizar a coleta do material nos pacientes no prazo máximo de 1h, 

contado do horário em que for efetuada a comunicação, sendo que o prazo 

máximo para a entrega do exame com a devida análise deverá ser de 6h, contado 

do horário da coleta do material. 

 i) Para os casos que não se enquadram como urgência ou emergência, 

o prazo para a entrega dos exames com o diagnóstico deverá ser de, no máximo, 

48h após o dia da coleta. 

 j) Todas as despesas com deslocamento de funcionários ou de material 

para o laboratório das empresas ou unidades de saúde do Município de David 

Canabarro/RS (Unidade Básica de Saúde Antônio Seganfrego e Hospital 

Beneficente São José) será de inteira responsabilidade das empresas 

credenciadas. 

 k) A entrega dos exames com as devidas análises, nos casos de 

urgência e emergência, deverão ser realizadas diretamente no local onde o 

paciente se encontre internado (Unidade Básica de Saúde Antônio Seganfrego e 

Hospital Beneficente São José), aos seus cuidados ou aos cuidados de seu 

responsável. 

 l) A entrega dos exames com as devidas análises, para os casos que 

não forem considerados como urgência e emergência, deverão ser efetuadas na 

Unidade Básica de Saúde Antônio Seganfrego, no Município de David 

Canabarro/RS, durante o horário de atendimento ao público. 

 

II – PRAZO DE VIGÊNCIA 

O prazo de vigência será de até 12 (doze) meses, a partir da assinatura 

do Contrato, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o 

máximo de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, inciso II da Lei 8.666/93.  

 

III - DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS 

a) Contrato Social devidamente registrado na Junta Comercial do 

Estado ou Cartório de Títulos e Documentos, onde conste, dentro dos seus 

objetivos, a prestação dos serviços acima indicados; 

b) Certidão de Inscrição no CGC/CNPJ. 

c) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou 

sede do Licitante; 

d) Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS); 

g) Declaração específica assinada pelo representante legal da 

empresa, de que não foram declarados inidôneos para licitar ou contratar com o 

poder público nos termos do inciso IV do artigo 87 de lei Federal 8.666/93 e suas 

alterações; 

h) Descrição dos recursos físicos, materiais e humanos do serviço a 
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ser credenciado:  

i) Relação dos profissionais e demais recursos humanos; 

j) Alvará de localização e alvará sanitário do laboratório; 

k) Declaração de que a empresa credenciada responsabiliza-se pela 

destinação final adequada dos resíduos sólidos e líquidos gerados em 

decorrência da prestação dos serviços contratados; 

l) Certidão de Registro ou Regularidade de Pessoa Jurídica 

(Laboratório) da licitante junto ao Conselho Regional de Farmácia ou Medicina ou 

Biomedicina; 

m) Cópia da Carteira Profissional do Responsável Técnico pelo 

estabelecimento; 

n) Certidão negativa de matéria falimentar, concordatária, recuperação 

judicial e extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante, dentro do 

prazo de validade quando constar expressamente na certidão ou com data de 

emissão não superior a 30 (trinta) dias, para os demais casos; 

o) Declaração conforme o modelo instituído pelo Decreto Federal nº 

4.358-02, que atende ao disposto no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição 

Federal; 

p) Declaração aceitando as normas do edital bem como a realização de 

todos os exames; 

q) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

r) Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida Ativa da União; 

s) Certidão Negativa de Débitos Estaduais; 

OBS 1: Se o proponente for representado por Procurador, deverá juntar 

procuração com poderes para decidir a respeito dos atos constantes do presente 

chamamento e somente este poderá assinar. 

 OBS 2: Todos os documentos que contenham prazo de validade 

deverão estar em plena vigência. Na falta de qualquer dos documentos listados 

acima, a proponente será considerada inabilitada. 

 

IV - CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

a) O Município reserva-se o direito de fiscalizar, de forma permanente, 

a prestação dos serviços pelos credenciados, podendo proceder o 

DESCREDENCIAMENTO, em casos de má prestação dos serviços, verificada em 

processo administrativo específico, com garantia do contraditório e da ampla 

defesa; 

b) O credenciamento, configurará uma relação contratual de prestação 

de serviços; 

c) A Administração Municipal reserva-se o direito de adquirir os serviços 

ora licitados, conforme demanda mensal da população atendida pela Secretaria 

Municipal de Saúde. 

d) Não poderá exercer atividade, por credenciamento, o profissional 

médico, que for servidor público em exercício de cargo em comissão ou função 
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gratificada, ou que estiver em exercício de mandato eletivo ou com registro oficial 

de candidatura para qualquer desses cargos; 

e) O credenciado que venha a se enquadrar nas situações previstas no 

item anterior, terá suspensa a respectiva atividade, enquanto perdurar o 

impedimento. 

f) Os valores estipulados (Anexo II), serão reajustados de acordo com o 

que estipular a Tabela SUS. 

g) É vedada a transferência dos direitos e obrigações decorrentes 

desse Termo. 

h) O Município de David Canabarro/RS, reserva-se o direito de exigir, a 

qualquer tempo, durante a vigência do contrato, a comprovação de regularidade 

fiscal das empresas credenciadas, sendo que estas deverão obrigatoriamente 

comprovar o recolhimento dos respectivos encargos. 

i) O pagamento será efetuado mensalmente, de acordo com os serviços 

prestados. Para a realização dos pagamentos as empresas deverão apresentar, 

até o 5º dia do mês subsequente ao da prestação dos serviços, uma planilha 

contendo os dados da empresa, o mês sob análise, o nome do paciente, o tipo de 

exame realizado, a data de realização do exame, a assinatura do paciente e o 

documento original de encaminhamento. O Relatório e requisição dos serviços 

solicitados devem vir obrigatoriamente na mesma ordem para que seja possível 

realizar a conferência, caso contrário, os mesmos serão devolvidos e a Secretaria 

Municipal de Saúde ficará no aguardo de toda documentação devidamente 

organizada. Nenhum pagamento será liberado até que não seja feita toda a 

conferência.  

j) Quando da execução dos serviços ora licitados, a empresa licitante 

deverá atender o disposto nos atos normativos da ANVISA. 

k) A CONTRATADA não poderá, sob nenhuma hipótese, efetuar 

qualquer cobrança dos usuários, relativa aos serviços prestados através do 

presente instrumento, responsabilizando-se por cobranças indevidas realizadas 

diretamente ou por seus prepostos ou terceiros. 

l) Todos os serviços ora contratados serão prestados mediante 

encaminhamentos da Secretaria Municipal de Saúde do Município. 

 

V – DO PAGAMENTO 

a) O pagamento pelos serviços prestados será efetuado até o décimo 

dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços, mediante 

apresentação de Nota Fiscal de Fatura e da apresentação do relatório exigido no 

item IV, alínea “i” deste edital. 

b) A nota fiscal de fatura deverá estar acompanhada dos documentos 

abaixo relacionados: 

 - Planilha contendo os dados da empresa, o mês sob análise, o 

nome do paciente, o tipo de exame realizado, a data de realização do exame, a 

assinatura do paciente e o documento original de encaminhamento. O Relatório e 
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requisição dos serviços solicitados devem vir obrigatoriamente na mesma ordem 

para que seja possível realizar a conferência, caso contrário, os mesmos serão 

devolvidos e a Secretaria Municipal de Saúde ficará no aguardo de toda 

documentação devidamente organizada. Nenhum pagamento será liberado até 

que não seja feita toda a conferência. 

c) Os serviços contratados serão pagos de acordo com o número de 

atendimentos efetuados, tendo como referência a Tabela constante no (Anexo II). 

d) Toda a documentação solicitada deverá ser entregue até o 5º dia do 

mês subsequente à realização dos serviços. 

 

VI – DAS EMPRESAS CREDENCIADAS 

 

É de responsabilidade exclusiva e integral das empresas credenciadas, 

a utilização de pessoal para execução dos respectivos procedimentos, incluídos 

encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes de 

vínculo empregatício, cujo ônus e obrigações, em nenhuma hipótese, poderão ser 

transferidos para o Município. 

 

VII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

Para contratação do objeto desta licitação os recursos previstos 

correrão por conta da seguinte dotação orçamentária da Secretaria Municipal de 

Saúde. 

08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

2058 – ATENÇÃO BÁSICA EM GERAL À POPULAÇÃO MUNICIPAL 

33903900000000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 

 

VIII – FORMALIZAÇÃO 

O credenciamento será formalizado mediante termo próprio, contendo 

as cláusulas e condições previstas neste Edital, conforme Anexo I. 

 

IX – INFORMAÇÕES 

Maiores informações poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal 

de Administração – Setor de Licitações, situado à Rua Ernesto Rissato, 265, 

Centro, ou pelo Fone (54) 3351 1214.  

 

X - FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL 

 

a) Anexo I – Termo de Credenciamento 

b) Anexo II – Tabela de Exames e Valores  

c) Anexo III - Declaração cumprimento Art. 7º da Constituição Federal. 
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David Canabarro/RS, 10 de março de 2022. 

 

 

 

 

Lauro Antonio Benedetti 

Prefeito Municipal de David Canabarro 
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ANEXO I 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 

Que celebram entre si o MUNICÍPIO DE DAVID CANABARRO, Pessoa 

Jurídica de Direito Público Interno, com Sede Administrativa na Rua Ernesto 

Rissato, n° 265, Centro, Município de David Canabarro/RS, neste ato 

representado pelo Prefeito Municipal Sr. LAURO ANTONIO BENEDETTI, a 

seguir denominado simplesmente MUNICÍPIO e, de outro lado a empresa _____, 

pessoa jurídica de Direito Privado, com sede na Av./Rua............, n°..............., 

Bairro .............., na Cidade de ...................., inscrita no CNPJ sob o n.º _______, 

representada neste ato por___ , ..................,........................,.................., portador 

do CPF n° ......................, residente e domiciliado na Av./Rua _____, n°............, 

Bairro.............., no Município de ...........___, adiante denominada simplesmente 

de CONTRATADA, de acordo com o Edital de Credenciamento nº 1/2022 que faz 

parte integrante deste,  tem como justo e contratado o que segue: 

 

Cláusula Primeira – Do Objeto 

O presente Termo tem por objeto a prestação de serviços de 

REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PATOLOGIA CLÍNICA E 

DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS, com pagamento de procedimentos pela 

Tabela (Anexo II) no Município de David Canabarro/RS. 

Cláusula Segunda – Do Prazo 

O prazo de vigência do Credenciamento será de 12 (doze) meses, a 

contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado por interesse do 

CREDENCIANTE e anuência do CREDENCIADO, por iguais e sucessivos 

períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses (art. 57, II, da Lei 8.666/93). 

 

Cláusula Terceira – Da forma e do prazo de pagamento 

a) O pagamento pelos serviços prestados será efetuado até o décimo 

dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços, mediante 

apresentação de Nota Fiscal de Fatura e da apresentação do relatório exigido no 

item IV, alínea “i” deste edital. 

b) A nota fiscal de fatura deverá estar acompanhada dos documentos 

abaixo relacionados: 

 - Planilha contendo os dados da empresa, o mês sob análise, o 

nome do paciente, o tipo de exame realizado, a data de realização do exame, a 

assinatura do paciente e o documento original de encaminhamento. O Relatório e 

requisição dos serviços solicitados devem vir obrigatoriamente na mesma ordem 

para que seja possível realizar a conferência, caso contrário, os mesmos serão 

devolvidos e a Secretaria Municipal de Saúde ficará no aguardo de toda 

documentação devidamente organizada. Nenhum pagamento será liberado até 

que não seja feita toda a conferência. 

c) Os serviços contratados serão pagos de acordo com o número de 
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atendimentos efetuados, tendo como referência a Tabela constante no (Anexo II). 

d) Toda a documentação solicitada deverá ser entregue até o 5º dia do 

mês subsequente à realização dos serviços.  

Cláusula Quarta – Das condições de execução 

a) O Município reserva-se o direito de fiscalizar, de forma permanente, 

a prestação dos serviços pelos credenciados, podendo proceder o 

DESCREDENCIAMENTO, em casos de má prestação dos serviços, verificada em 

processo administrativo específico, com garantia do contraditório e da ampla 

defesa; 

b) O credenciamento, configurará uma relação contratual de prestação 

de serviços; 

c) A Administração Municipal reserva-se o direito de adquirir os serviços 

ora licitados, conforme demanda mensal da população atendida pela Secretaria 

Municipal de Saúde. 

d) Não poderá exercer atividade, por credenciamento, o profissional 

médico, que for servidor público em exercício de cargo em comissão ou função 

gratificada, ou que estiver em exercício de mandato eletivo ou com registro oficial 

de candidatura para qualquer desses cargos; 

e) O credenciado que venha a se enquadrar nas situações previstas no 

item anterior, terá suspensa a respectiva atividade, enquanto perdurar o 

impedimento. 

f) Os valores estipulados (Anexo II), serão reajustados de acordo com o 

que estipular a Tabela SUS. 

g) É vedada a transferência dos direitos e obrigações decorrentes 

desse Termo. 

h) O Município de David Canabarro/RS, reserva-se o direito de exigir, a 

qualquer tempo, durante a vigência do contrato, a comprovação de regularidade 

fiscal das empresas credenciadas, sendo que estas deverão obrigatoriamente 

comprovar o recolhimento dos respectivos encargos. 

i) O pagamento será efetuado mensalmente, de acordo com os serviços 

prestados. Para a realização dos pagamentos as empresas deverão apresentar, 

até o 5º dia do mês subsequente ao da prestação dos serviços, uma planilha 

contendo os dados da empresa, o mês sob análise, o nome do paciente, o tipo de 

exame realizado, a data de realização do exame, a assinatura do paciente e o 

documento original de encaminhamento. O Relatório e requisição dos serviços 

solicitados devem vir obrigatoriamente na mesma ordem para que seja possível 

realizar a conferência, caso contrário, os mesmos serão devolvidos e a Secretaria 

Municipal de Saúde ficará no aguardo de toda documentação devidamente 

organizada. Nenhum pagamento será liberado até que não seja feita toda a 

conferência.  

j) Quando da execução dos serviços ora licitados, a empresa licitante 

deverá atender o disposto nos atos normativos da ANVISA. 

k) A CONTRATADA não poderá, sob nenhuma hipótese, efetuar 
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qualquer cobrança dos usuários, relativa aos serviços prestados através do 

presente instrumento, responsabilizando-se por cobranças indevidas realizadas 

diretamente ou por seus prepostos ou terceiros. 

l) Todos os serviços ora contratados serão prestados mediante 

encaminhamentos da Secretaria Municipal de Saúde do Município. 

m) As empresas deverão possuir um laboratório no perímetro urbano 

do Município de David Canabarro/RS, onde os pacientes encaminhados serão 

atendidos com o intuito de fornecer o material para a coleta. 

 n) As empresas deverão providenciar quantos profissionais forem 

necessários para atender a demanda dos serviços, tanto no posto de coleta 

quanto no laboratório. 

 o) O horário de funcionamento do posto de coleta de material no 

Município de David Canabarro/RS deverá ser das 7:30h às 11:30h e das 13:30h 

às 17h, de segunda-feira à sexta-feira. Durante o período que não estiver 

compreendido no horário normal de funcionamento do posto de coleta de 

material, as empresas deverão manter, no Município de David Canabarro/RS, um 

profissional que deverá ficar de sobre aviso para os casos de urgência ou 

emergência, ou seja, as empresas deverão oferecer os serviços de coleta de 

material durante as 24h do dia, seja no horário normal de funcionamento ou no 

horário compreendido como sobre aviso. 

 q) Os atendimentos de urgência e emergência serão considerados 

quando houver a referida indicação no prontuário de receita médica emitido pelo 

médico responsável, devidamente assinado. 

 r) Nos casos de urgência, emergência ou demais casos em que os 

pacientes se encontrem internados em qualquer unidade de atendimento de 

saúde do Município de David Canabarro/RS (Unidade Básica de Saúde Antônio 

Seganfrego e Hospital Beneficente São José), as empresas deverão disponibilizar 

profissionais para que se desloquem até o local onde o paciente está internado, 

afim de proceder à coleta do material para a realização dos exames. 

 s) Nos casos de urgência e emergência, os profissionais da empresa 

deverão realizar a coleta do material nos pacientes no prazo máximo de 1h, 

contado do horário em que for efetuada a comunicação, sendo que o prazo 

máximo para a entrega do exame com a devida análise deverá ser de 6h, contado 

do horário da coleta do material. 

 t) Para os casos que não se enquadram como urgência ou emergência, 

o prazo para a entrega dos exames com o diagnóstico deverá ser de, no máximo, 

48h após o dia da coleta. 

 u) Todas as despesas com deslocamento de funcionários ou de 

material para qualquer laboratório das empresas ou unidades de saúde do 

Município de David Canabarro/RS será de inteira responsabilidade das empresas 

credenciadas. 

 v) A entrega dos exames com as devidas análises, nos casos de 

urgência e emergência, deverão ser realizadas diretamente no local onde o 
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paciente se encontre internado (Unidade Básica de Saúde Antônio Seganfrego e 

Hospital Beneficente São José), aos seus cuidados ou aos cuidados de seu 

responsável. 

x) A entrega dos exames com as devidas análises, para os casos que 

não forem considerados como urgência e emergência, deverão ser efetuadas na 

Unidade Básica de Saúde Antônio Seganfrego, no Município de David 

Canabarro/RS, durante o horário de atendimento ao público. 

Cláusula Quinta – Da fiscalização 

O CREDENCIANTE fiscalizará os serviços decorrentes desse Termo o 

que fica a cargo da Secretaria Municipal de Saúde, que designará um servidor 

responsável para tanto, não excluindo ou restringindo a responsabilidade do 

CREDENCIADO na prestação dos serviços, objeto desse Termo. 

Cláusula Sexta – Das penalidades 

Na vigência do contrato, a CREDENCIADA, estará sujeita as seguintes 

penalidades, admitindo-se a ampla defesa e os recursos previstos em Lei. 

a - Advertência por escrito sempre que verificadas pequenas 

irregularidades para as quais tenha ocorrido. 

b - Aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

contrato, nos seguintes casos: 

I – quando os serviços não forem executados de acordo com as 

especificações da proposta apresentada ou,  

II – quando não corrigir deficiência ou não refazer serviços solicitados 

pela CREDENCIANTE, 

c - Suspensão do direito de licitar, num prazo de até 02 (dois) anos, 

dependendo da gravidade da falta, 

d - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar nos casos de 

falta grave. 

§ 1º Para efeitos da aplicação das sanções previstas nesta cláusula, 

fica a exclusivo critério da CREDENCIANTE a definição do que sejam “pequenas 

irregularidades”, “gravidade da falta” e “falta grave”. 

§ 2º No caso de aplicação de multa, a CREDENCIANTE será notificada, 

por escrito, da referida sanção, tendo ela o prazo de 10 (dez) dias, contados do 

recebimento da Notificação para recolher a importância à Secretaria Municipal de 

Administração, Fazenda e Planejamento, sendo necessária a apresentação de 

comprovante do recolhimento, para liberação do pagamento de parcela que tiver 

direito.  

 

Cláusula Sétima - Da Rescisão 

Além das condições previstas nos artigos 77 a 79 da Lei 8.666/93 e 

suas alterações futuras, o presente contrato poderá ser rescindido, mediante 

termo próprio, na ocorrência das seguintes situações: 

I – por decorrência de seu prazo de vigência; 

II – mediante acordo entre as partes; 
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III – unilateralmente pela CREDENCIANTE, após o devido processo 

legal, no caso de descumprimento de condições estabelecidas no edital ou Termo 

de Credenciamento. 

IV – por solicitação da CREDENCIADA, mediante aviso por escrito com 

no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência. 

Cláusula Oitava – Disposições Finais 

Aplica-se ao presente contrato, no que couberem, as disposições da Lei 

8.666/1993, e suas alterações. 

Para contratação do objeto desta licitação os recursos previstos 

correrão por conta da seguinte dotação orçamentária da Secretaria Municipal de 

Saúde, Manutenção de exames laboratoriais. 

 

As partes elegem o foro da comarca de Casca/RS, para dirimir 

quaisquer dúvidas decorrentes do presente Termo. 

 E assim, por estarem justos e conveniados, assinam o presente 

instrumento em tantas vias quantas for necessário, para um só fim, tudo na 

presença das testemunhas abaixo. 

David Canabarro/RS, ..... de ...........2022. 

 

 

CREDENCIADO  CREDENCIANTE 

            Lauro Antonio Benedetti 

 Testemunhas: 

___________________________     ____________________________ 

CPF:   CPF: 
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NEXO II 

 

RELAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICO, VALORES MÁXIMOS 

PARA PAGOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVID CANABARRO PARA O 

CREDENCIAMENTO: 

 

 

EXAME REALIZADO  VALOR SUS  

ACIDO FOLICO R$ 15,65 

ÁCIDO ÚRICO R$ 1,85 

ALFA FETO - PROTEÍNA R$ 15,06 

ALUMINIO R$ 27,50 

AMILASE R$ 2,25 

ANDROSTENEDIONA R$ 18,00 

ANTI RNP R$ 17,16 

ANTI SM R$ 17,16 

ANTI TIREOGLOBULINA R$ 17,16 

ANTIBIOGRAMA R$ 13,33 

ANTIESTREPTOLISINA "O" (ASLO) R$ 2,83 

ANTÍGENO CARCINEOEMBRIÔNICO (CEA) R$ 13,35 

ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO (PSA) R$ 16,42 

BACILOSCOPIA (BARR) R$ 4,20 

BACTERIOLÓGICO (CULTURA DE URINA) R$ 5,62 

BACTERIOSCÓPIO (GRAM) R$ 2,80 

BETA HCG (QUALITATIVO) R$ 8,00 

BILIRRUBINAS (TOTAL E FRAÇÕES) R$ 2,01 

CA  125 R$ 13,35 

CÁLCIO R$ 1,85 

CARBAMAZEPINA R$ 17,53 

CICLOSPORINA R$ 58,61 

CITOMEGALOVÍRUS IGG  R$ 11,00 

CITOMEGALOVÍRUS IGM  R$ 11,61 

COLESTEROL HDL R$ 3,51 

COLESTEROL LDL R$ 3,51 

COLESTEROL TOTAL R$ 1,85 

COMPLEMENTOS C3 R$ 17,16 

COMPLEMENTOS C4 R$ 17,16 

CPK R$ 3,68 

CREATININA R$ 1,85 

DENGUE IGG R$ 30,00 

ELETROFORESE (HEMOGLOBINAS OU PROTEÍNAS) R$ 13,00 



 1
3 

ESTRADIOL R$ 10,15 

EXAME A FRESCO  R$ 2,80 

FATOR ANTI NUCLEAR R$ 17,16 

FATOR REUMATÓIDE (LÁTEX) R$ 1,89 

FENITOÍNA R$ 35,22 

FERRITINA R$ 15,59 

FERRO R$ 3,51 

FOSFATASE ALCALINA R$ 2,01 

GAMA GT  R$ 3,51 

GLICOSE  R$ 1,85 

GLICOSE APÓS HORAS DE INGESTÃO (5 DOSAGENS) R$ 10,00 

HEMOGLOBINA GLICOLISADA R$ 9,12 

HEMOGRAMA COMPLETO COM PLAQUETAS R$ 4,11 

HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS) R$ 2,73 

HEPATITE A - ANTI HAV IGG R$ 18,55 

HEPATITE A - ANTI HAV IGM R$ 18,55 

HEPATITE B - ANTI HBC IGG R$ 18,55 

HEPATITE B - ANTI HBE R$ 18,55 

HEPATITE B - ANTI HBEAg R$ 18,55 

HEPATITE B - ANTI HBS R$ 18,55 

HEPATITE C (ANTI-HCV) R$ 18,55 

HERPES SIMPLEX IGG R$ 17,66 

HIV 1 E 2 (IMUNOENSAIO 4 GERAÇÃO R$ 18,55 

HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FSH) R$ 7,89 

HORMONIO LUTEINIZANTE (LH) R$ 8,97 

HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH) R$ 9,00 

HTLV R$ 18,55 

IMUNOELETROFORESE (URINA OU SORO) R$ 93,00 

IMUNOGLOBULINA IGE R$ 9,25 

IMUNOGLOBULINA IGG R$ 17,16 

INSULINA R$ 23,00 

LDH R$ 3,68 

LEUCÓCITOS FECAIS  R$ 1,65 

LEUCOGRAMA R$ 2,73 

PARASITOLÓGICO DE FEZES (EPF) LARVAS R$ 1,65 

PARATORMONIO (PTH) R$ 43,13 

PROLACTINA R$ 10,15 

PROTEINAS C REATIVA (PCR) R$ 9,25 

PROTEINAS TOTAIS R$ 1,40 

PROTEINÚRIA 24 HS R$ 2,04 

QUALITATIVO DE URINA  R$ 3,70 
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RETICULÓCITOS R$ 2,73 

RETRAÇÃO DO COÁGULO R$ 2,73 

RUBEOLA IGG R$ 17,16 

RUBEOLA IGM R$ 17,16 

TEMPO DE COAGULAÇÃO  R$ 2,73 

TEMPO DE PROTROMBINA (TAP) R$ 2,73 

TEMPO DE SANGRAMENTO R$ 2,73 

TEMPO DE TROMBOPLASTINA ATIVADO (KTTP) R$ 5,77 

TESTOSTERONA LIVRE R$ 13,11 

TESTOSTERONA TOTAL R$ 10,43 

TGO (AST) R$ 2,01 

TGP (ALT) R$ 2,01 

TIPAGEM SANGUÍNEA R$ 2,73 

TIROXINA (T4) R$ 8,76 

TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)  R$ 11,60 

TOXOPLASMOSE IGG R$ 16,97 

TOXOPLASMOSE IGM R$ 18,55 

TRIGLICERÍDEOS  R$ 3,51 

TRIIODOTIRININA (T3) R$ 8,71 

URÉIA R$ 1,85 

VDRL R$ 2,83 

VITAMINA B12 R$ 15,24 

ZINCO R$ 15,65 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVID CANABARRO/RS 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO 1/2022 

 

ANEXO III 

(MODELO) 

 

 

 

DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO ART. 7º DA CF. 

 

 

 

 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de licitante do 

procedimento licitatório sob a modalidade de Chamamento Público nº 1/2022, em 

cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal de que não 

possuímos em nosso quadro funcional, pessoas menores de 18 (dezoito) anos 

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

em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) 

anos. 

 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

________________________, em ________ de ______________________ de 

2022. 

 

CGC/CNPJ: ____._____._____/______- _____. 

 

Razão Social: 

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Representante Legal 

             assinatura 

 


