
CONTRATO N.º 73/2022  

 

O MUNICÍPIO DE AGUDO, pessoa jurídica de direito público, com sede administrativa na 

Avenida Tiradentes, nº 1625, inscrito no CNPJ sob o n.º 87.531.976/0001-79, neste ato representado por seu 

Prefeito, Sr. LUÍS HENRIQUE KITTEL, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado 

CREDENCIANTE, e a empresa LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PASTEUR LTDA, inscrita 

no CNPJ sob n.º 88.603.402/0014-46, situada na Avenida Concórdia, nº 428, município de Agudo/RS, neste ato 

representada pela sua sócia-proprietária Sra. Ana Cláudia Cirne Berndt, inscrita no RG n.º 8061457498, CPF n.º 

801.140.670-15, doravante denominada CREDENCIADA, têm justo e acordado este Termo de 

Credenciamento, em conformidade com a Lei n
o
 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e mediante as 

seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de exames laboratoriais, com prioridade aos 

pré-cirúrgicos e de urgência e emergência, conforme listagem abaixo, onde constam os diversos exames e 

valores vigentes, de acordo com a Tabela do SUS (SIGTAP): 

Itens Código SUS NOME TABELA SIGTAP 
Valor 

Unitário (R$) 

Limite 

Mensal 

Limite 

Total 

1 02.02.05.001-7 
Análise de caracteres físicos, elementos e 

sedimentos na urina (EQU) 
3,70 100 6.000 

2 02.02.08.001-3 Antibiograma 4,98 50 3.000 

3 02.02.03.069-7 Anti-HCV 18,55 03 150 

4 02.02.02.002-9 Contagem de plaquetas 2,73 07 410 

5 02.02.08.011-0 Cultura de BAAR 5,63 03 150 

6 02.02.08.008-0 Cultura de bactérias para identificação 5,62 34 2.020 

7 02.02.01.002-3 
Determinação de capacidade de fixação do 

ferro 
2,01 10 190 

8 02.02.01.007-4 
Determinação de curva glicêmica clássica  

(5 dosagens) 
10,00 03 200 

9 02.02.02.007-0 Determinação de tempo de coagulação 2,73 07 400 

11 02.02.02.014-2 
Determinação de tempo e atividade da 

protrombina (TAP) INR 
2,73 03 150 

12 02.02.02.015-0 
Determinação de velocidade de 

hemossedimentação (VHS) 
2,73 17 1.000 

13 02.02.12.002-3 
Determinação direta e reversa de grupos 

ABO 
1,37 05 300 

14 02.02.02.013-4 
Determinação do tempo de tromboplastina 

parcial ativada (KTPP ativada) 
5,77 03 150 

15 02.02.03.008-3 
Determinação quantitativa de proteína C 

reativa 
9,25 03 150 

16 02.02.01.012-0 Dosagem de ácido úrico 1,85 17 1.000 

17 02.02.01.018-0 Dosagem de amilase 2,25 05 300 

18 02.02.03.010-5 
Dosagem de antígeno prostático específico 

(PSA) 
16,42 16 950 

19 02.02.07.013-1 Dosagem de benzodiazepínicos 13,48 03 200 

20 02.02.01.020-1 Dosagem de bilirrubina total e frações 2,01 10 600 

21 02.02.01.021-0 Dosagem de cálcio 1,85 13 800 

22 02.02.07.015-8 Dosagem de carbamazepina 17,53 03 150 

23 02.02.01.027-9 Dosagem de colesterol HDL 3,51 50 3.000 

24 02.02.01.028-7 Dosagem de colesterol LDL 3,51 58 3.500 

25 02.02.01.029-5 Dosagem de colesterol total 1,85 83 5.000 



26 02.02.06.013-6 Dosagem de cortisol 9,86 05 300 

27 02.02.01.031-7 Dosagem de creatinina 1,85 83 5.000 

28 02.02.01.032-5 Dosagem de creatinofosfoquinase (CPK) 3,68 05 300 

29 02.02.06.016-0 Dosagem de estradiol 10,15 05 300 

30 02.02.01.038-4 Dosagem de ferritina 15,59 07 400 

31 02.02.01.039-2 Dosagem de ferro sérico 3,51 05 300 

32 02.02.01.040-6 Dosagem de folato 15,65 03 150 

33 02.02.01.042-2 Dosagem de fosfatase alcalina 2,01 03 200 

34 02.02.01.047-3 Dosagem de glicose 1,85 83 5.000 

35 02.02.06.021-7 
Dosagem de gonadotrofina coriônica 

humana (HCG, BETA HCG) 
7,85 03 200 

36 02.02.01.050-3 Dosagem de hemoglobina glicosilada 7,86 25 1.500 

37 02.02.06.023-3 
Dosagem de hormônio folículo-estimulante 

(FSH) 
7,89 05 300 

38 02.02.06.024-1 Dosagem de hormônio luteinizante (LH) 8,97 03 150 

39 02.02.06.025-0 
Dosagem de hormônio tireoestimulante 

(TSH) 
8,96 62 3.700 

40 02.02.01.055-4 Dosagem de lipase 2,25 03 200 

41 02.02.07.025-5 Dosagem de lítio 2,25 02 100 

42 02.02.01.056-2 Dosagem de magnésio 2,01 03 200 

43 02.02.05.009-2 Dosagem de microalbumina na urina 8,12 12 700 

44 02.02.01.060-0 Dosagem de potássio 1,85 42 2.500 

45 02.02.06.030-6 Dosagem de prolactina 10,15 05 300 

46 02.02.03.020-2 Dosagem de proteína C reativa 2,83 13 800 

47 02.02.01.063-5 Dosagem de sódio 1,85 33 2.000 

48 02.02.06.034-9 Dosagem de testosterona 10,43 02 100 

49 02.02.06.035-7 Dosagem de testosterona livre 13,11 03 150 

50 02.02.06.038-1 Dosagem de tiroxina T4 livre 11,60 17 1.000 

51 02.02.06.037-3 Dosagem de tiroxina T4 total 8,76 08 500 

52 02.02.01.065-1 
Dosagem de transaminase glutâmico 

pirúvica (TGP) 
2,01 25 1.500 

53 02.02.01.064-3 
Dosagem de transaminase glutâmico-

oxalacética (TGO) 
2,01 20 1.200 

54 02.02.01.067-8 Dosagem de triglicerídios 3,51 67 4.000 

55 02.02.06.039-0 Dosagem de triiodotironina (T3) 8,71 10 600 

56 02.02.01.069-4 Dosagem de ureia 1,85 33 2.000 

57 02.02.01.070-8 Dosagem de vitamina B12 15,24 03 200 

58 02.02.07.035-2 Dosagem de zinco 15,65 02 100 

59 02.02.01.046-5 
Dosagem gama-glutamil- transferase 

(Gama GT) 
3,51 03 200 

60 02.02.02.038-0 Hemograma completo 4,11 100 6.000 

61 02.02.03.047-4 
Pesquisa de anticorpos antiestreptolisina o 

(ASLO) 
2,83 02 100 

62 02.02.03.030-0 
Pesquisa de anticorpos Anti-HIV1 + HIV2 

(ELISA) 
10,00 10 600 

63 02.02.03.059-8 Pesquisa de anticorpos antinúcleo 17,16 07 400 

64 02.02.03.063-6 
Pesquisa de anticorpos contra antígeno de 

superfície do vírus da hepatite B (Anti-HBS) 
18,55 05 300 

65 02.02.03.076-8 Pesquisa de anticorpos IGG antitoxoplasma 16,97 08 500 

66 02.02.03.087-3 Pesquisa de anticorpos IGM 18,55 08 500 



antitoxoplasma 

67 02.02.03.097-0 
Pesquisa de antígeno de superfície do vírus da 

hepatite B (HBSAG) 
18,55 08 500 

68 02.02.03.101-2 Pesquisa de fator reumatoide (waaler-rose) 4,10 05 300 

69 02.02.03.007-5 Pesquisa de fator RH 2,83 02 80 

70 02.02.12.008-2 Pesquisa de fator RH (inclui D fraco) 1,37 04 250 

71 02.02.04.012-7 
Pesquisa de ovos e cistos de parasitas 

(EPF) 
1,65 06 350 

72 02.02.04.014-3 Pesquisa de sangue oculto nas fezes 1,65 03 200 

73 02.02.03.104-7 
Pesquisa de trypanosoma cruzi (por 

imunofluorescência) 
10,00 03 180 

74 02.02.03.111-0 Teste de VDRL para detecção de sífilis 2,83 12 700 

75 02.02.03.112-8 
Teste FTA-ABS IGG para diagnóstico de 

sífilis 
10,00 02 100 

76 02.02.03.113-6 
Teste FTA-ABS IGM para diagnóstico de 

sífilis 
10,00 02 100 

77 02.02.12.009-0 
Teste indireto de antiglobulina humana 

(TIA) 
2,73 04 220 

TOTAL ESTIMADO  1.298 77.600 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZO 

O prazo de vigência deste termo de credenciamento é de 12 (doze) meses, a contar do dia 01 de setembro 

de 2022, podendo ser prorrogado, por interesse do CREDENCIANTE e anuência da CREDENCIADA, por 

iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

3.1. O pagamento pelos serviços prestados pelo credenciado será efetuado mensalmente, tendo em 

conta o número de exames laboratoriais efetivamente realizados por encaminhamento do Município, 

multiplicado pelo valor correspondente da Tabela SUS. 

3.1.1. Para o pagamento, será observado o valor máximo mensal de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo 

que havendo mais de um laboratório credenciado, o valor será dividido entre eles em conformidade com a 

quantidade de serviços prestados e/ou ofertados, observando os limites máximos previamente informados em 

seu Requerimento de Credenciamento. 

3.1.2. O município não pagará as notas fiscais acima do valor máximo estipulado no contrato, sendo 

vedado o remanejamento de valores para os meses posteriores, ficando este ônus a cargo da contratada. 

3.1.3. Somente serão pagas notas fiscais que tiverem exames realizados no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias a contar da data da requisição médica. 

3.2. O pagamento somente será efetuado mediante apresentação da nota fiscal, acompanhada da 

solicitação médica de cada paciente, com a devida autorização do atendimento, emitida pela Secretaria da 

Saúde, devidamente assinada pelo paciente, comprovando a prestação do serviço, acompanhada do relatório 

mensal constando os exames realizados e os pacientes atendidos. 

3.3. A documentação indicada no item anterior deverá ser entregue na Secretaria da Saúde do 

Município até o 3º (terceiro) dia útil, sendo que o pagamento será realizado até o décimo dia do mês 

subsequente após o seu recebimento e confirmação da prestação dos serviços pelo fiscal designado pela 

Administração. 

3.4. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV do 

período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração pagará a contratada com juros de 0,5% ao 

mês, pro rata. 

3.5. As despesas correção à conta das seguintes dotações orçamentárias: 

SECRETARIA DOTAÇÃO RECURSO 

Saúde 
4644 40 

7564 4500 



CLÁUSULA QUARTA – CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1. Os serviços DEVERÃO ser prestados exclusivamente no estabelecimento da credenciada, que 

deverá estar localizado no município de Agudo/RS, com pessoal e material próprios, sendo de sua 

responsabilidade exclusiva e integral os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais 

decorrentes do serviço, cujos ônus e obrigações, em nenhuma hipótese, poderão ser transferidos para o 

Município. 

4.2. A escolha do estabelecimento será feita exclusivamente pelo paciente, que receberá lista dos 

credenciados para a realização dos serviços, com os seus respectivos horários de atendimento, quando 

autorizado o serviço pela Secretaria de Saúde do Município. 

4.3. Para a realização do atendimento, o credenciado deverá receber do paciente a autorização de 

atendimento emitida pela Secretaria de Saúde do Município, devidamente assinada, na qual constará o exame 

laboratorial a ser realizado, priorizando a realização de exames pré-operatórios e urgência e emergência. 

4.4. O controle da quantidade de exames mensais a serem realizados, ficará sob a responsabilidade da(s) 

empresa(s) credenciada(s), que não poderão realizar os serviços acima da cota máxima de valor estipulada no 

contrato. 

4.4.1. Poderá haver a realocação de tipos de exames, uma vez que as quantidades mensais e anuais são 

estimadas, por não ser possível precisar quais exames terão maior demanda.  

4.5. É vedado: 

a) o trabalho do credenciado em dependências ou setores próprios do Município; 

b) o credenciamento de profissionais que sejam servidores, conforme art. 84 da Lei nº 8.666/1993, do 

Município credenciante, bem como de pessoas jurídicas com as quais esses mantenham qualquer vínculo de 

natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista, conforme art. 9º, inciso III e § 3º, da Lei 

nº 8.666/1993; 

c) a cobrança diretamente do paciente atendido de quaisquer valores decorrentes do credenciamento. 

d) executar quaisquer procedimentos laboratoriais não constantes neste termo. 

e) a transferência dos direitos e obrigações decorrentes desse termo. 

4.6. O Município reserva-se o direito de fiscalizar, de forma permanente, a prestação dos serviços pelos 

credenciados, podendo proceder no descredenciamento, em casos de má prestação, que deverá ser verificada em 

processo administrativo específico, com garantia do contraditório e da ampla defesa. 

 

CLÁUSULA QUINTA - RESULTADO DOS EXAMES E LOCAL DE RETIRADA 

5.1. O prazo para realização de exames de urgência/emergência e entrega dos resultados não poderá ser 

superior a 01 (um) dia após a sua realização, EXCETO nos casos em que comprovadamente o próprio exame 

demandar de maior prazo para sua realização. 

5.2. Os resultados poderão ser retirados pelo paciente no estabelecimento da contratada ou encaminhados 

ao Posto de Saúde, situado na Rua Ramiro Barcelos, nº 250, ficando a critério do paciente. 

 

CLÁUSULA SEXTA – FISCALIZAÇÃO 

Ficarão responsáveis pela fiscalização do contrato o servidor Coordenador de Saúde José Eduardo Lopes 

Farias e a servidora Juliana Basso, ocupante do cargo de Enfermeira.    

 

CLÁUSULA SÉTIMA – RESCISÃO 

7.1. O CREDENCIANTE se reserva o direito de rescindir unilateralmente o presente Termo pela 

inobservância das previsões legais contidas nos artigos 58, inciso II, 77, 78, incisos I ao XII, XVII e XVIII, 79, 

inciso I, todos da Lei n.º 8.666/93. 

7.2. A rescisão deste Termo se dará numa das seguintes hipóteses: 

a) pela ocorrência de seu termo final; 

b) por acordo entre as partes; 

c) unilateral, pelo CREDENCIANTE, após o devido processo legal, no caso de descumprimento de 

condição estabelecida no edital ou neste próprio termo. 

 

 

 

 



CLÁUSULA OITAVA – PENALIDADES 

8.1. Se a credenciada, sem justa causa, não cumprir as exigências deste termo ou aquelas consignadas na 

sua proposta, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificados e comprovados a juízo 

da Secretaria Municipal da Saúde, aplicar-se-ão as seguintes penalidades, conforme a infração: 

a) advertência, quando constatada a ocorrência de recusa de atendimento, falta de presteza ou de 

eficiência no atendimento, bem como quando houver afastamento das condições ou especificações estabelecidas 

neste termo, independentemente de outras sanções cabíveis. 

b) multa de 0,5% sobre o valor do contrato, quando a CONTRATADA: 

b.1) prestar informações inexatas ou criar embaraços à fiscalização da Secretaria as Saúde; 

b.2) executar os serviços em desacordo com as normas técnicas e condições estabelecidas neste contrato, 

independentemente da obrigação de fazer as correções necessárias às suas expensas; 

b.3) desatender às determinações emanadas da Secretaria de Saúde; 

b.4) cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais e municipais, respondendo ainda pelas 

multas aplicadas pelos órgãos competentes, em razão da infração cometida; 

b.5) ocasionar, sem justa causa, atraso na execução dos serviços contratados; 

b.6) praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência ou imperícia, dolo ou 

má-fé, venha a causar dano a CONTRATANTE ou a terceiros, independentemente da obrigação de reparar os 

danos causados as suas expensas; e 

c) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo 

prazo de 01 (um) ano e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato; 

d) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo 

prazo de 02 (dois) anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 

e) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, cumulada 

com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 02 (dois) anos e 

multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.  

8.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, 

será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Contratante ou ainda, quando for o caso, cobrada 

judicialmente.  

8.3. Quando a contratada motivar rescisão contratual será responsável pelas perdas e danos decorrentes 

para com a Contratante.  

8.4. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 

8.5. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

Observação: As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato. 

8.6. A credenciada poderá solicitar o seu descredenciamento a qualquer tempo, desde que observando o 

prazo de antecedência de 60 (sessenta) dias, durante o qual deverá atender a eventual demanda existente. 

 

CLÁUSULA NONA - FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Agudo/RS para dirimir as dúvidas oriundas deste Termo, quando não 

solvidas administrativamente. 

E, por estarem justos e acordados, assinam o presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.   

 

Agudo, 31 de agosto de 2022. 

 

      LUÍS HENRIQUE KITTEL             ANA CLÁUDIA CIRNE BERNDT        

            Prefeito Municipal                                                  Laboratório de Análises Clínicas Pasteur Ltda  

                 Credenciante                                                                                 Credenciada                                                    

                                                      

GRACIÉLA DE LIMA BARCHET                      LUCIANO JORNADA BERNDT 

                Testemunha                                    Testemunha                

 

JOSÉ EDUARDO LOPES FARIAS                                                     JULIANA BASSO                                

            Fiscal do Contrato                                                                      Fiscal do Contrato 


