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1 - PREÂMBULO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 102/2021 
EDITAL Nº008/2021 – CHAMAMENTO PÚBLICO 

 
1.1 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL, Estado do Paraná, com 

sede na Avenida Dr. Gastão Vidigal, 600 - Centro, Cruzeiro do Sul - Paraná, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº 75.731.034/0001-55, nesta cidade torna público para conhecimento dos interessados que 
fará a realização de Credenciamento de Pessoa Jurídica da área de saúde do ramo de 
laboratório de análises clínicas, destinado a realização de exames solicitados pelo 
Departamento Municipal de Saúde, bem como proceder a coleta em espaço físico no 
Hospital Municipal diariamente, e a qualquer momento aos finais de semana e feriados 
quando necessário (inclusive durante a noite), pelo prazo de 12 (doze) meses, no 
Departamento de Licitação e Contratos desta Prefeitura de CRUZEIRO DO SUL, com as 
condições e especificações estabelecidas nesta convocação e obediência ao que dispõe a Lei nº 
8.666/93 de 21.06.93 (atualizadas pela Lei nº 8.883 de 08.06.94). Os interessados poderão 
inscrever-se para o Credenciamento, a partir do dia 20 de Dezembro de 2021, diretamente na 
Prefeitura Municipal, junto ao setor de Licitação, no horário das 8h às 11h30min e das, na Dr. 
Gastão Vidigal, nº 600, fone (44) 3465-1299, os quais deverão providenciar a entrega dos 
envelopes nºs 01 e 02 e serão abertos até 05 (cinco) dias uteis subsequentes ao protocolo pela 
comissão permanente de licitações, nos termos estabelecidos no presente Instrumento de 
Chamamento Público, devendo ser protocolados até o dia 12 de Janeiro de 2022  às 09:00 hrs. O 
presente Edital estará disponível no site www.cruzeirodosul.pr.gov.br / PORTAL DE 
TRANSPARÊNCIA, ou poderá ser solicitado no e-mail secretaria@cruzeirodosul.pr.gov.br. 

 
1.2 Compõem este edital os seguintes anexos: 
Anexo I –  Carta Credencial; 
Anexo II – Modelo de Requerimento para Credenciamento – Pessoa Jurídica; 
Anexo III – Modelo de Declaração de Idoneidade; 
Anexo IV – Modelo de Declaração (cumprimento da Lei nº 9.854/1999); 
Anexo V – Declaração de Responsabilidades; 

           Anexo VI – Modelo de Proposta 
Anexo VII - Minuta de Contrato. 
 

2 – OBJETO 
 2.1 O presente Chamamento Público tem por objeto Credenciamento de Pessoa Jurídica da 
área de saúde do ramo de laboratório de análises clínicas, destinado a realização de exames 
solicitados pelo Departamento Municipal de Saúde, bem como proceder a coleta em espaço físico 
no Hospital Municipal diariamente, e a qualquer momento aos finais de semana e feriados quando 
necessário (inclusive durante a noite), pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme a necessidade e 
conveniência da Secretaria Municipal da Saúde.  
 
3- CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO CREDENCIAMENTO 

3.1 Poderão participar no Credenciamento todas as clinicas especializadas na área 
indicadas no item 2.1, desde que atendidos os requisitos exigidos neste instrumento de 
chamamento. 
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3.2 Não poderão participar no Credenciamento os interessados que estejam cumprindo 
as sanções previstas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93. 
3.3 As pessoas jurídicas interessadas em prestar os serviços especificados neste Chamamento, 
deverão executar os serviços de acordo com a necessidade do Município, com a realização de 
exames clínicos laboratoriais, conforme descrito na tabela de serviços (ITEM 9.1), com 
atendimento em horário comercial, de domingo a domingo, de acordo com as necessidades 
da Secretaria Municipal de Saúde deste Município. Os exames deveram ser feitos por clinicas 
credenciadas e a solicitação deverá ser feita pelo seu proponente no hospital municipal, atendo a 
solicitação do setor responsável, podendo se credenciar para tal, apresentando os documentos 
relacionados nos item 6, em original ou por cópia autenticada em tabelionato ou por servidor deste 
Município com o encargo de recebê-los. 
 

3.3.1 As Clinicas Credenciadas deverão realizar a coleta no município de Cruzeiro do 
Sul, Não sendo necessário ser instalada a Clinica de Análise no Município, podendo para 
tanto possuir ou instalar apenas um posto de coleta instalada no município (este deverá 
atender as normas da vigilância e saúde); 
 
3.3.2   A contratação é necessária, devido a vários munícipes necessitarem destes 
serviços, e pelo fato do Município não possuir instalações próprias para esta prestação 
de serviços. Os serviços (exames) serão executados nas clinicas dos credenciados, 
sem custo adicional ao município, e sem cobrança ao Munícipe, pelo preço médio 
estabelecido por pesquisa de preços, realizado em clinicas da região. Sendo a coleta de 
acordo com o item 3.3.1; 
 
3.3.3 Realização de exames clínicos laboratoriais, conforme descrito na tabela de 
serviços, com atendimento em horário comercial, de domingo a domingo, conforme 
exames descriminados na tabela do item 9.1 deste edital; 

 
3.4 Os exames, após coletados, serão encaminhados aos laboratórios credenciados, que devem 
publicar o resultado de acordo com cada tipo de exame, por meio digital, com senha de acesso 
exclusiva ao município. 
 
4 – FORMA DE INSCRIÇÃO NO CREDENCIAMENTO 

4.1. Os interessados poderão inscrever-se para Credenciamento a partir da publicação 
do presente Instrumento. 

4.2. Serão considerados credenciados as clinicas e laboratórios, que apresentarem os 
Documentos enumerados no item 6.1 e/ou 6.2 deste instrumento. 

4.3. Os interessados poderão solicitar a inscrição no Credenciamento a qualquer 
momento, sendo suas inscrições proporcionalmente adequadas ao período remanescente de 
vigência do Credenciamento. 

4.4. Quaisquer dúvidas deverão ser solicitadas por escrito, bem como as informações 
prestadas, no endereço indicado no item 5.1. 

 
5- FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

5.1 Os interessados deverão encaminhar os documentos relacionados no item 6.1 e/ou 
5.2 no Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de CRUZEIRO DO SUL, 
Na Av. Dr. Gastão Vidigal, nº 600, CEP 87.650-000, Telefone (44) 3465 1299 / 3465 1608, a 
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partir do dia 20 de Dezembro de 2021, de segunda a sexta-feira, em envelope (01) fechado com 
as seguintes indicações: 

ENVELOPE (01) 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 008/2021 
CREDENCIAMENTO Contratação de empresa para prestação de 
serviços para realização de exames laboratoriais. 
INTERESSADO: 
ENDEREÇO: 
TELEFONE PARA CONTATO: 
CNPJ: 

 
6- DOCUMENTAÇÃO, REFERENTE À HABILITAÇÃO. 
6.1 Para credenciamento da clínica – Pessoa Jurídica - deverão apresentar os seguintes 
documentos: 

a) Requerimento para credenciamento, conforme modelo contido no Anexo II; 
b) Cópia do CNPJ; 
c) Cópia do Contrato Social e alterações; 
d) Cópia do Alvará de Licença; 
e) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Federal; 
f) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual; 
g) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal; 
h) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço (FGTS); 
i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 
j) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica; 
k) Cópia da cédula de identidade e CPF dos sócios gerente; 
l) Cópia do comprovante de inscrição no Conselho de Classe dos profissionais prestadores de 

serviços; 
m) Atestado de capacidade técnica que comprove prestação de serviço compatível com o 

objeto da licitação. 
n) Declaração do proponente que não presa contra si, declaração de idoneidade, expedida por 

Órgão da Administração Pública de qualquer esfera do Governo, de acordo com o modelo 
constante no anexo III 

o) Declaração de que não empresa menor de dezoito anos em trabalha noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, conforme anexo IV. 

p) Declaração de responsabilidades conforme anexo V; 
q) Termo de aceite da proposta, anexo VI. 

 
6.2 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da 
Administração ou publicação em órgão da imprensa oficial. 
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7- PROCEDIMENTOS DO CADASTRO 
 7.1Ao requerer a inscrição no cadastro ou atualização deste, a qualquer tempo, os 
interessados fornecerão os elementos necessários à satisfação das exigências contidas no item 6.1 
deste instrumento. 
 7.2A atuação do cadastramento no cumprimento de obrigações assumidas será anotada no 
respectivo registro cadastral. 
 7.3A qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o cadastro do inscrito que 
deixar de satisfazer as exigências estabelecidas para o cadastramento.  
 
8 – CRITÉRIO DE CADASTRO. 
 8.1 As empresas serão inicialmente cadastrados pela ordem de apresentação dos envelopes 
contendo os documentos de habilitação, junto ao setor indicado no item 5.1 do presente 
instrumento e posteriormente recadastrados conforme a ordem de execução dos serviços. 
 
9 – DO VALOR E DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 
ENVELOPE (02) 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 008/2021 
PROPOSTA DE PREÇOS Contratação de empresa para prestação de 
serviços para realização de exames laboratoriais. 
INTERESSADO: 
ENDEREÇO: 
TELEFONE PARA CONTATO: 
CNPJ: 

 9.1 A remuneração pela prestação dos serviços referente ao presente chamamento publico 
será de acordo com a Tabela a seguir: 
 

Item Cód. QTD EXAME DESCRIÇÃO Vlr Unit Vlr Total  
1 136097 40 ÁCIDO FOLICO 12,76 510,40 
2 36098 32  ÁCIDO HIPÚRICO 10,77 344,64 
3 36099 40  ÁCIDO OXALICO 19,63 785,20 
4 36100 200  ÁCIDO ÚRICO 3,91 782,00 
5 36101 20  ALBUMINA 5,56 111,20 
6 36102 20  ALDOLASE 12,35 247,00 
7 36103 25  AMILASE 5,43 135,75 
8 36104 10  ANÁLISE DE CÁLCULO RENAL 43,33 433,30 
9 36105 30  ANATOMO PATOLOGICO 65,67 1.970,10 

10 36106 25  ANDROSTENEDIONA 19,10 477,50 
11 36107 25  ANTICORPOS ANTI CARDIOLIPINA IGG 19,08 477,00 
12 36108 25  ANTICORPOS ANTI CARDIOLIPINA IGM 19,08 477,00 
13 36109 25  ANTICENTROMERO 24,83 620,75 
14 36110 25  ANTI ENA SM 18,48 462,00 
15 36111 25  ANTI ESCLERODERMA 14,67 366,75 
16 36112 20  ANTI FOSFOLIPIDIOS 12,70 254,00 
17 36113 50  ANTI  INSULINA 25,66 1.283,00 
18 36114 20  ANTI JO 22,98 459,60 
19 36115 20  ANTI LA 17,23 344,60 
20 36116 20  ANTI LKM1 29,67 593,40 
21 36117 15  ANTI NEUTROFILOS 33,44 501,60 
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22 36118 15  ANTI DNA NATIVO 17,67 265,05 
23 36119 15  ANTI MICROSSOMAL 25,01 375,15 
24 36120 15  ANTI MITOCONDRIA 25,79 386,85 
25 36121 15  ANTI MUSCULO LISO 26,60 399,00 
26 36122 70  ANTI TIREOGLOBULINA 18,77 1.313,90 
27 36123 70  ANTI TIROPEROXIDASE 25,27 1.768,90 
28 36124 120  ANTIGENO PROSTATICO TOTAL 21,17 2.540,40 
29 36125 100  ANTIGENO PROSTATICO LIVRE 30,22 3.022,00 
30 36126 100  ANTIBIOGRAMA 14,87 1.487,00 
31 36127 20  ANTIENDOMISIO    31,00 620,00 
32 36128 10  ANTICORPOS ANTI NUCLEARES (FAN) 26,77 267,70 
33 36129 115  ANTI HIV1 + 2  20,24 2.327,60 
34 36130 20  ANTICORPOS ANTI HCV 22,70 454,00 
35 36131 10  ANTICORPOS ANTIRECEPTOR TSH 45,23 452,30 
36 36132 10  ANTICORPOS RNP 14,96 149,60 
37 36133 80  ANTIESTREPTOLISINA “O” (ASLO) 5,78 462,40 
38 36134 400  ANTIPEROXIDASE TIREOIDIANA 27,42 10.968,00 
39 36135 160 ANTÍGENERO NS1  (DENGUE) 69,76 11.161,60 
40 36136 10  APOLIPOPROTEINA A 25,71 257,10 
41 36137 10  APOLIPOPROTEINA B 26,04 260,40 
42 36138 80  B.A.A.R. PEQUISA DE BK 21,84 1.747,20 
43 36139 80  BACTERIOSCOPIA DE URINA 8,04 643,20 
44 36140 80  BACTERIOSCOPIA DE SEC. URETRAL 14,15 1.132,00 
45 36141 80  BACTERIOSCOPIA DE SEC. VAGINAL 11,96 956,80 
46 36142 100  BETA HCG 16,61 1.661,00 
47 36143 70  BILIRRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES 5,15 360,50 
48 36144 8  BRUCELOSE 13,81 110,48 
49 36145 8  CA 125 31,79 254,32 
50 36146 20  CA 153 36,23 724,60 
51 36147 20  CA 199 35,50 710,00 
52 36148 20  CA - 50 125,33 2.506,60 
53 36149 20  CA - 724 48,93 978,60 
54 36150 60  CALCIO 4,57 274,20 
55 36151 20  CALCIO IONIZADO 6,56 131,20 
56 36152 15  CARBAMAZEPINA 27,28 409,20 
57 36153 15  CELULAS L E  13,27 199,05 
58 36154 8  CHAGAS IGG 18,12 144,96 
59 36155 20  CHUMBO 22,15 443,00 
60 36156 70  CITOLOGIA ONCOTICA PREVENÇÃO 22,14 1.549,80 
61 36157 10  CITOGRAMA NASAL 17,05 170,50 
62 36158 10  CITOMEGALOVIRUS IGG 15,42 154,20 
63 36159 10  CITOMEGALOVIRUS IGM 13,45 134,50 
64 36160 10  CKMB 19,04 190,40 
65 36161 10  CLAMIDIAS PESQUISA ELISA 48,05 480,50 
66 36162 25  CLEARENCE DE CREATININA 11,76 294,00 
67 36163 30  CLORO 10,25 307,50 
68 36164 80  COAGULOGRAMA 36,81 2.944,80 
69 36165 600  COLESTEROL 4,97 2.982,00 
70 36166 100  COLESTEROL HDL 9,12 912,00 
71 36167 100  COLESTEROL LDL 7,92 792,00 
72 36168 100  COLESTEROL VLDL 6,98 698,00 
73 36169 25  COLINESTERASE 11,22 280,50 
74 36170 10  COMPLEMENTO C2 44,52 445,20 
75 36171 10  COMPLEMENTO C3 25,58 255,80 
76 36172 10  COMPLEMENTO C4 17,01 170,10 
77 36173 10  COMPLEMENTO C5 53,62 536,20 
78 36174 10  COOMBS DIRETO 15,58 155,80 
79 36175 10  COOMBS INDIRETO 13,53 135,30 
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80 36176 10  COPROLOGICO FUNCIONAL 41,74 417,40 
81 36177 100  CORTISOL 16,28 1.628,00 
82 36178 20  CREATINA QUINASE (CK) 13,67 273,40 
83 36179 500  CREATININA 4,74 2.370,00 
84 36180 100  CULTURA  21,81 2.181,00 
85 36181 20  CURVA GLICEMICA  6 DOSAGEM 20,50 410,00 
86 36182 20  CURVA INSULINICA  113,38 2.267,60 
87 36183 10  DEHIDROPIANDROSTERONA SULFATO 12,20 122,00 
88 36184 100  EXAME A FRESCO 6,75 675,00 
89 36185 160  EXAME DE URINA 9,36 1.497,60 
90 36186 45  FERRITINA 16,72 752,40 
91 36187 45  FERRO SERICO 7,60 342,00 
92 36188 20  FIBRINOGENIO 13,02 260,40 
93 36189 52  FOSFATASE ALCALINA 8,60 447,20 
94 36190 20  FOSFOLIPIDES 13,27 265,40 
95 36191 60  FOSFORO 7,55 453,00 
96 36192 10  FRUTOSAMINA 14,45 144,50 
97 36193 10  FSH  9,73 97,30 
98 36194 10  FTA-ABS IGG  +  IGM 18,38 183,80 
99 36195 10  GGT GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE 9,63 96,30 

100 36196 
1.23

0 
 GLICOSE 5,61 6.900,30 

101 36197 100  GRUPO SANGUINEO + FATOR RH 7,33 733,00 
102 36198 10  HEMATOZOÁRIOS  27,16 271,60 
103 36199 42  HEMATÓCRITO 5,85 245,70 
104 36200 135  HEMOGLOBINA 6,89 930,15 
105 36201 65  HEMOGLOBINA GLICOSILADA 12,25 796,25 
106 36202 20  HEMOGLOBINA HUMANA NAS FEZES 17,98 359,60 

107 36203 
1.88

0 
 HEMOGRAMA COMPLETO 10,93 20.548,40 

108 36204 20  HEMOSSEDIMENTAÇÃO 8,28 165,60 
109 36205 20  HEPATITE A 16,83 336,60 
110 36206 20  HEPATITE B 19,97 399,40 
111 36207 15  HEPATITE B ANTI HBC IGG 19,02 285,30 
112 36208 15  HEPATITE B ANTI HBC IGM 22,90 343,50 
113 36209 15  HEPATITE B ANTI HBE 19,00 285,00 
114 36210 18  HEPATITE B ANTI HBS 26,56 478,08 
115 36211 18  HEPATITE C 45,69 822,42 
116 36212 42  IGE TOTAL 14,25 598,50 
117 36213 42  KPTT 8,15 342,30 
118 36214 10  LACTOSE 25,41 254,10 
119 36215 30  LATEX 11,00 330,00 
120 36216 10  LEVEDURAS PESQ. NAS FEZES 8,01 80,10 
121 36217 15  LEUCÓCITOS PESQ. NAS FEZES 5,78 86,70 
122 36218 10  LH HORMONIO LUTEINIZANTE 11,03 110,30 
123 36219 20  LIPIDEOS TOTAIS 10,17 203,40 
124 36220 352  LIPIDOGRAMA 27,33 9.620,16 
125 36221 10  LITIO 11,04 110,40 
126 36222 10  MICROALBUMINURIA 12,08 120,80 
127 36223 10  MUCOPROTEINAS 11,52 115,20 
128 36224 900  PARASITOLOGICO DE FEZES 7,83 7.047,00 
129 36225 20  PH FECAL 8,99 179,80 
130 36226 72  POTASSIO 7,49 539,28 
131 36227 10  PROGESTERONA 12,37 123,70 

132 36228 10  PROLACTINA 10,57 105,70 

133 36229 102  PRC PROTEINA C REATIVA 14,07 1.435,14 

134 36230 20  PROTEINA TOTAIS E FRAÇOES 6,85 137,00 
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135 36231 20  PROTEINURIA DE 24 HORAS 5,98 119,60 

136 36232 30  PROVA DO LAÇO 8,75 262,50 

137 36233 10  RAST POR ALERGENO 28,90 289,00 

138 36234 10  RETICULÓCITOS 7,56 75,60 

139 36235 100  ROTAVIRUS 29,73 2.973,00 

140 36236 80 RT-PCR (COVID-19) 151,32 12.105,60 

141 36237 100  RUBEOLA IGG 28,37 2.837,00 

142 36238 100  RUBEOLA IGM 30,71 3.071,00 

143 36239 60  SANGUE OCULTO NAS FEZES 10,12 607,20 

144 36240 60  SANGUE HUMANO NAS FEZES 19,18 1.150,80 

145 36241 50  SODIO 9,74 487,00 

146 36242 10  SOMATOMEDINA C 23,95 239,50 

147 36243 10 SOROLÓGICO IGG/IGM (COVID- 19) 180,00 1.800,00 

148 36244 52 SOROLÓGICO IGG/IGM (DENGUE) 68,11 3.541,72 

149 36245 52  SUBSTANCIAS REDUTORAS 6,46 335,92 

150 36246 450  T3 TRIIODO TIRONINA 17,71 7.969,50 

151 36247 450  T3 LIVRE 17,97 8.086,50 

152 36248 450  T4 TIROXINA TOTAL 19,53 8.788,50 

153 36249 450  T4 LIVRE 17,13 7.708,50 
154 36250 90  TAP TEMPO DE ATIVIDADE DE PROTROMB. 6,64 597,60 
155 36251 20  TESTE PACK PARA GRAVIDEZ 15,89 317,80 
156 36252 130 TESTE RÁPIDO ANTÍGENERO SWAB (COVID-19) 216,33 28.122,90 
157 36253 120  TESTOSTERONA 14,48 1.737,60 
158 36254 120  TESTOSTERONA LIVRE 17,43 2.091,60 
159 36255 120  TESTOSTERONA PLASMATICA 28,47 3.416,40 
160 36256 150  TGO TRANSAMINASE OXALACETICA 4,73 709,50 
161 36257 150  TGP TRANSAMINASE PIRUVICA 5,65 847,50 
162 36258 110  TIREOGLOBULINA 27,92 3.071,20 
163 36259 30  TOXOPLASMOSE IGG 19,88 596,40 
164 36260 30  TOXOPLASMOSE IGM 21,61 648,30 

165 36261 
1.20

0 
 TRIGLICERÍDEO 8,98 10.776,00 

166 36262 480  TSH 12,80 6.144,00 
167 36263 580  UREIA 4,85 2.813,00 

168 36264 
1.70

0 
 URINA I 7,57 12.869,00 

169 36265 328  VDRL 7,43 2.437,04 
170 36266 52 VITAMINA B12 13,56 705,12 
171 36267 52 VITAMINA D25 20,93 1.088,36 
172 36268 52 VITAMINA D1,25 37,50 1.950,00 
173 36269 52 VITAMINA C 53,00 2.756,00 
174 36270 10  WALER ROSE 9,62 96,20 
175 36271 30  ZINCO 19,29 578,70 

VALOR TOTAL................................................................................................... 294.695,19 

 
9.2 O valor máximo da contratação: R$ 294.695,19 (duzentos e noventa e quatro mil, 
seiscentos e noventa e cinco reais e dezenove centavos). 
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9.3 – DA PROPOSTA DE PREÇOS – envelope nº 02 (ESCRITA E POR MIDIA 
DIGITAL)  
 
9.4 - A proposta de preços escrita deverá atender às seguintes exigências, devendo sua 
apresentação ser obrigatoriamente de forma impressa e disponível em mídia digital 
(pen drive), da seguinte forma: 
 
9.3.1 – PROPOSTA ESCRITA  

a. A proposta terá como primeira via (CAPA) que deverá ser apresentada 
DIGITADA E IMPRESSA NOS MOLDES DO ANEXO VI. 

b. Fazer menção ao número do Chamamento Público; 
c. Ser datada, contendo o CNPJ em Papel Timbrado e assinada pelo 

representante legal da empresa, claramente identificado; 
d. Informar o prazo  de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 

(sessenta) dias, contados do dia subsequente ao da data de abertura das 
propostas; 

e. Informar prazo para entrega: Até 15 dias úteis após recebimento do pedido de 
entrega; 

f. Informar na DESCRIÇÃO: ITEM, FABRICANTE/LABORATÓRIO/MARCA, 
VALOR UNITÁRIO E TOTAL. 

 
9.3.2 – PROPOSTA EM MÍDIA DIGITAL 

a. Os proponentes deverão acessar o site www.cruzeirodosul.pr.gov.br > Portal 
de Transparência > Sistema do Portal > Licitações/Administração > 
Licitações. No campo do presente processo licitatório, constará além do edital 
na integra, o arquivo denominado: PROPOSTA 
ELETRONICA(DESCOMPACTAR).rar; 

b. Baixar o referido arquivo em seu dispositivo e descompacta-lo, no qual 
constará a pasta com a mesma denominação, contendo em seu interior dois 
arquivos: “Comercial” e “Proposta”.  

c. Abrir/executar o arquivo “proposta” e preencher todos os campos exigidos, 
utilizando-se da tecla “TAB”,  excessão ao campo “Dt. Validade” do produto, o 
qual será em conformidade com as exigências do Edital. 

d. Após seu preenchimento, gravar e imprimir 01 (uma) via, no qual o 
responsável deverá rubrica-las e assinar na última página.  

e. Todas as páginas impressas, deverão estar anexadas ao “modelo de 
proposta” – Anexo III, dentro do envelope 1 – PROPOSTA DE PREÇOS.  

f. Em seguida o dois arquivos deverão ser gravados em uma mídia digital 
(preferencialmente, pen drive), que deverá estar no interior do 
ENVELOPE 1 – PROPOSTA DE PREÇOS, juntamente com a proposta 
impressa, ou poderá ser entregue com mídia identificada da empresa no 
momento do protocolo dos envelopes.  

g. Para as ocorrencias de erros técnicos, tais como: mídia com erro, arquivos 
não existentes, falhas na leitura da mídia ou outros que não venha a 
caracterizar má fé, o Pregoeiro irá  conceder 5 (cinco) minutos para que a 
empresa regularize tal situação, podendo para isto utilizar-se do envio do 
arquivo proposta por e-mail, baixa-lo de sua área restrita (núvem), ou outro 
meio que venha a não prejudicar sua participação no certame, desde que 
dentro do limite de tempo concedido para tal.  

Será desclassificada a empresa que deixar de apresentar a PROPOSTA ESCRITA e a 
PROPOSTA ELETRONICA previstas neste edital. 
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Após a importação dos dados da proposta no sistema, o dispositivo de mídia será 
devolvido ao proponente. 
 No preço ofertado pela licitante deverão estar computados todos os custos e 
encargos, assim  como quaisquer ônus, taxas, e emolumentos que recaiam sobre o 
objeto da licitação, correrão única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade 
da licitante vencedora. 
  
 A partir do momento da abertura do envelope da proposta, o licitante não poderá 
proceder qualquer alteração nos preços escritos, assim como desistir de qualquer oferta, 
desde que devidamente justificado e acolhido pelo Pregoeiro. 
 
 Todas as páginas referentes as propostas escritas deverão estar numeradas no 
extremo direito da página, onde a empresa poderá faze-lo no ato da sessão. 
 
 As empresas ficam desobrigadas a ofertar preços para todos os itens. 
 Serão desclassificadas as propostas: 

a. Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados neste 
edital; 

b. Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais 
proponentes; 

c. Que contiverem vícios, por omissão, irregularidades e/ou defeitos capazes de 
dificultar o julgamento e que não sejam passíveis de saneamento na própria 
sessão; 

d. Com valor superior ao preço máximo fixado no presente Edital; 
 
 Não serão consideradas, como critério de classificação, vantagens não previstas no 
Edital, ou ainda baseadas em ofertas das demais licitantes. 
 
 Qualquer vantagem oferecida, contudo, vinculará o proponente, ficando obrigado a 
cumpri-la. 

 
 

 9.04 Das dotações orçamentária 
 

07.001.10.301.0007.2027 MANUTENÇAO DAS AÇÕES DE SAUDE 
 

215 – 07 .001.10.301.0007.2.027.3.3.90.39.00.0 – 01000 –OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
216 – 07.001.10.301.0007.2.027.3.3.90.39.00.0 – 01303 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
672– 07.001.10.301.0007.2.027.3.3.90.39.00.0 – 0149  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
 

                07.001.10.301.0007.2028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 
255 – 07.001.10.301.0007.2.028.3.3.90.39.00.0 – 494 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 

                  
07.001.10.301.0007.2090 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 

294 – 07.001.10.301.0007.2.090.3.3.72.39.00.0 – 01303 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
 

07.001.10.301.0007.2100 PAB/FIXO 
299 – 07.001.10.301.0007.2.100.3.3.90.39.00.0 – 494 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 

 

  
10 – CRITÉRIO DE REAJUSTE 
 10.1 O valor dos procedimentos não sofrerá reajuste durante a vigência contratual. 
11 - DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO: 
11.1 - A análise dos documentos apresentados para a inscrição no credenciamento será feita pela 
Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura, devendo ser observado o seguinte: 
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11.1.1. Análise da documentação no prazo de até 05 (cinco) dias uteis, prorrogável por igual 
período, contados a partir da data de recebimento da documentação. 
11.2 - Serão declarados inabilitados os interessados: 
11.2.1. que por qualquer motivo, tenham sido declarados inidôneos ou tenham sido punidos com 
suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta, 
Federal, estadual ou Municipal, com a publicação do ato no Diário Oficial da União, do Estado ou 
do Município, pelo Órgão que o expediu; 
11.2.2. Inadimplentes com as obrigações assumidas junto ao órgão fiscalizador da classe,sejam as 
pendências financeiras ou relativas ao registro profissional, bem como os que possuam qualquer 
nota desabonadora emitida pelo mesmo; 
11.2.3. Que deixarem de apresentar qualquer documentação de apresentação obrigatória exigida 
no Edital (documentação pessoal e profissional); 
11.2.4. Anteriormente descredenciados pela PREFEITURA por descumprimento de cláusulas 
contratuais ou por haver sido constatada irregularidade na execução dos serviços prestados.  
11.2.5. Não constitui motivo de inabilitação do interessado o descredenciamento realizado pela 
falta de recadastramento periódico perante o Município. 
 
12 - DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO E DOS RECURSOS: 
 
12.1 - Analisada a documentação para verificar o cumprimento das exigências do Edital, para 
efeito de habilitação, o MUNICIPIO divulgará os resultados, por meio de publicação no diário 
oficial do município e afixação em mural no local de costume da Prefeitura Municipal, sito a Dr. 
Gastão Vidigal, nº 600 – Cruzeiro do Sul – PR. 
12.2 - Os interessados poderão recorrer do resultado publicado, apresentando suas razões 
devidamente fundamentadas e por escrito, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados do 
primeiro dia útil subsequente à data da divulgação, ficando, nesse período, autorizado que tenha 
vistas ao seu processo; 
12.3 - O recurso limitar-se-á a questões de habilitação e serão considerados os documentos 
anexados em fase de recurso; 
12.4 - O recurso deverá ser protocolizado junto ao Protocolo Geral, sendo dirigido à Comissão 
Permanente de Licitações, ficando estabelecido o prazo de até 10 (dez) dias úteis para reconsiderá-
lo ou fazê-lo encaminhar devidamente informado ao Prefeito Municipal, que terá até 05 (cinco) 
dias úteis para análise e decisão; 
12.5 - Serão conhecidos somente os pedidos de revisão tempestivos, motivados e não 
protelatórios; 
12.6 - Decidido em todas as instâncias administrativas sobre os recursos interpostos, o resultado 
final do processo de credenciamento será divulgado por meio de publicação no diário oficial do 
município e afixação em local de costume do Paço Municipal, sito a Dr. Gastão Vidigal, nº 600 – 
Cruzeiro do Sul – PR. 
 
13 - DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 
 
13.1 - Estando a empresa apta a contratação, o processo será encaminhado a assessoria jurídica da 
Prefeitura que verificará a regularidade do procedimento, visando a realização do processo de 
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inexigibilidade de licitação, tomando-se por base o “caput” do artigo 25 da Lei de Licitações, 
tendo em vista o fato de que a competição resta faticamente impossibilitada, já que é do interesse 
da coletividade local que o maior número possível de empresas prestem os serviços especializados 
em questão, no intuito de ampliar o acesso da população envolvida. 
13.2 – A formalização do contrato, somente após o fechamento do prazo para o credenciamento, 
respeitando o prazo final para julgamento de todas as propostas. 
13.3 – O rateio será entre todas as empresas participantes e habilitadas na presenta chamada 
pública, de forma igualitária o respeitando o limite de cada empresa. 
13.4 – A somatória de todos os contratos não poderá ultrapassar a quantidade máximo deste edital. 
13.5 – Considerando o momento atual, com a pandemia do COVID-19, caso necessário, fica 
autorizado, o faturamento prévio, no limite de até 10% do valor total do credenciamento para 
cada empresa habilitada neste, sendo a emissão de nota fiscal somente autorizada após a 
assinatura do contrato, ou seja, após a finalização dos tramites legais desta chamada e 
homologação da inexigibilidade.   
 
14 - ASSINATURA DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO: 
 
14.1 - O habilitado será convocado para assinatura do instrumento contratual, devendo comparecer 
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair do direito de credenciamento.  
 
15- DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

15.1 Os serviços deverão ser prestados conforme necessidade da Secretaria Municipal de 
Saúde, realização de exames clínicos laboratoriais, conforme descrito na tabela de serviços, 
com atendimento em horário comercial, de domingo a domingo, a empresa credenciada 
deverá manter atendimento em horário comercial e em caso de emergência estar apta a 
atender 24 horas por dia, inclusive finais de semana e feriados. 
15.1.2 Prazos de entregas de resultados depende da complexidade de cada exame, e deverá 
ser liberado o mais rápido possível, em caso de urgência e emergência. 
15.2 Os exames, após coletados, serão encaminhados aos laboratórios credenciados, que 
devem publicar o resultado de acordo com cada tipo de exame, por meio digital, com senha 
de acesso exclusiva ao município. 
15.3 O CONTRATADO não poderá em hipótese alguma ceder ou transferir a 
terceiros os direitos e obrigações decorrentes deste contrato.  

 

16- DA VIGÊNCIA 

16.1 A vigência do presente chamamento público será de doze meses após assinatura 
do contrato, podendo ser prorrogado em comum acordo, conforme lei 8.666/93. 

 

17 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO DOS 
SERVIÇOS 
 17.1 Pelo atraso injustificado na execução dos serviços em questão, sujeita-se o contratado 
às penalidades previstas no caput do art. 86 da Lei 8.666/93, na seguinte conformidade: 
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 a) atraso até 10 dias, multa de 0,5% sobre o valor da obrigação não cumprida por dia de 
atraso; 
 b) Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá garantida a prévia 
defesa, aplicar ao contratado as sanções previstas nos incisos I, III e IV do art.87 da Lei 8.666/93, 
e, multa de 20% sobre o valor dos suprimentos não entregues. 
 

18 - RESCISÃO E DENÚNCIA 
18.1 O Município de CRUZEIRO DO SUL poderá, a qualquer tempo, denunciar o 

presente Contrato, em razão de conveniência administrativa, inadimplemento de qualquer 
de suas cláusulas, superveniência de lei, sem prejuízos das sanções aplicáveis na Lei nº 
8.666/93 e suas alterações. 

18.2 A inexecução total ou parcial do presente contrato implicará na sua rescisão em 
conformidade com o artigo 79 da Lei 8.666/93, arcando a CONTRATADA com as 
conseqüências contratuais e as sanções previstas em Lei. 

 

19 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 19.1 O pagamento pela prestação dos serviços será realizado em até 30 (trinta) dias após o 
fechamento do período da prestação dos serviços, mediante apresentação do respectivo recibo de 
pagamento de autônomo, para pessoa física e de Nota Fiscal para pessoa jurídica e após emissão 
por parte da Secretária Municipal de Saúde de relatório dos exames do objeto ora discriminado, ou 
seja, desde que cumprida toda a obrigação e que esteja a contento deste Município através de seu 
responsável pela aceitação do serviço.  
 
20 – RECURSOS 
 20.1 Aos credenciados é assegurado o direito de interposição de Recurso, nos termos do 
art. 109 da Lei 8.666/93, o qual será recebido e processado nos termos ali estabelecidos. 
 
21 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

21.1  Em caso de revogação ou anulação deste Edital serão observadas as disposições da 
Lei federal nº 8.666/93;  

21.2 O prazo para assinatura do contrato de credenciamento será de 5 (cinco) dias úteis, 
contados da data do recebimento da convocação feita pelo Município de CRUZEIRO DO SUL 
para esta assinatura, sob pena da proponente perder o direito ao credenciamento, sem prejuízo 
das sanções previstas na Lei federal 8.666/93 e suas alterações;  

21.3 As dúvidas decorrentes da interpretação deste Chamamento Público e suas especificações 
serão dirimidas, por escrito, pelo Presidente da Comissão de Licitação, ou por técnico 
indicado pelo Município de CRUZEIRO DO SUL, mediante requerimento dos interessados, 
protocolizados no Departamento de Licitação e Contrato da Secretaria Municipal de 
Administração, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis da data marcada para o 
recebimento dos envelopes;   

21.4  O Edital terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogado dentro dos limites previstos 
na Lei federal nº 8.666/93, e a critério da administração pública. 
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21.5 Aplica-se ao presente Edital, nas partes omissas, toda a legislação em vigor, e/ou, 
quando possível, por acordo das partes interessadas que não desrespeitem as disposições legais.  

 
Edifício da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, Estado do Paraná, 15 de Dezembro de 2021. 

 
 

______________________________ 
Marcos Cesar Sugigan 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 
 

CARTA CREDENCIAL 
 

(local), (dia) de (mês) de (ano). 

 
A  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
 
REF.: Edital de Chamamento nº 008/2021– P.M.C.S. 
 

Prezados Senhores: 
Pela presente credenciamos o(a) Sr(a). ________________ 

__________________________, portador(a) da cédula de identidade sob nº ____________ e CPF 
sob nº ____________________ a participar do procedimento licitatório, sob a modalidade de 
Chamamento nº 008/2021– DLC, instaurado pela Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul. 

Na qualidade de representante legal da empresa _________ 
____________________________, outorga-se ao(à) acima credenciado (a), dentre outros 
poderes, o de renunciar ao direito de interposição de recurso. 

________________, _______ de _________ de _____. 

 

 

(Carimbo, nome, RG nº e ass. do responsável legal) 

CARIMBO CNPJ    Obs.: Reconhecer firma do representante legal 
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ANEXO II 

 
MODELO DE REQUERIMENTO PARA CREDENCIAMENTO – PESSOA JURÍDICA 

 
AO: MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL 
 

O interessado abaixo qualificado requer sua inscrição no Credenciamento de Pessoa 
Jurídica da área de saúde para Credenciamento de Pessoa Jurídica da área de saúde do ramo de 
laboratório de análises clínicas, destinado a realização de exames solicitados pelo Departamento 
Municipal de Saúde, bem como proceder a coleta em espaço físico no Hospital Municipal 
diariamente, e a qualquer momento aos finais de semana e feriados quando necessário (inclusive 
durante a noite), pelo prazo de 12 (doze) meses, nos termos do Chamamento público nº 008/2021. 
 
Empresa: ________________________________________________________________  
 
Endereço Comercial: _____________________________________________________  
 
CEP:___________________________ Cidade: ______________ Estado: ___________ 
 
CNPJ:___________________________ 
 
Responsável pela empressa: 
 

 
 
Local, data. 

(assinatura do solicitante) 
____________________________ 

(nome do solicitante) 
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ANEXO III 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 
 

Local, _____ de _________________ de 2021. 
 
 
À Comissão de Licitação – Município de CRUZEIRO DO SUL. 
 
 
Referente: Edital de Chamamento nº 008/2021. 
 
 
Prezados Senhores, 
 
   Declaramos para os fins de direito, na qualidade de solicitante de 
cadastramento na área médica, que não fui ou (fomos) declarados inidôneos para licitar ou 
contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 
 
   Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
 
 
 
 
 
     nome, assinatura do responsável legal 
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ANEXO IV 
Razão Social da Licitante 
Processo Administrativo nº 102/2021 
Edital de Chamamento nº 008/2021 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO (cumprimento da Lei nº 9.854/1999) 

 

................................., inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante legal 

o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade no............................ e do 

CPF no ........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 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 não emprega menor de 

dezesseis anos. 

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

 (data).......................................................... 

 
 
 
 
 

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

(representante legal) 
Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima 
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ANEXO V 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL ESTADO DO PARANÁ 
 
Ref.: Edital de Chamamento nº 008/2021. 
 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
 
 
 

A empresa e/ou profissional.....................................................,estabelecida(o) na Rua ......, cidade 
de......., inscrita no CNPJ e/ou CPF sob o nº ........., através do seu Responsável Técnico........... 
DECLARA sob as penas da lei, que se responsabiliza pela prestação dos serviços em 
conformidade com a legislação pertinente e que concorda em prestar serviços objeto deste edital 
em seu estabelecimento, aceitando receber os valores constantes na tabela (anexo I) ao edital de 
CHAMAMENTO PÚBLICO nº008/2021. 
 
 
Por ser expressão de verdade, firmamos o presente. 
 
 
 
 
 
Local, .......... de ............................... de 2021. 
 
 
Assinatura do responsável 
Nome (completo): ....................................... 
(carimbo da empresa e/ou individual) 
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ANEXO VI 

 
MODELO DE PROPOSTA  (capa) 

MODELO SER USADO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 
(razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail) 

 

Prefeitura do Município de CRUZEIRO DO SUL–   

Chamada Pública  nº 008/2021 

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sa nossa proposta de preços em anexo, relativa à 
licitação em epígrafe, cujo objeto é contratação de empresa(s) para  prestação de serviços de fornecimento de 
diversos materiais elétricos, destinados aos Departamentos Municipais 

 
Declaramos que os valores constantes da proposta de preços em anexo é fielmente identicas àquelas 

constantes da mídia digital, cientes que a não entrega da PROPOSTA ELETRONICA, conforme item,  
desclassificará esta proponente no presente certame.  

 
Declaramos ainda que: 

1. Validade da proposta: ___ (________) dias. 

2. Forma de pagamento: Conforme Edital. 

3. Prazo de entrega: Até 07 (sete) dias úteis após o recebimento do pedido de compra. 

4. Finalizando aproveitamos para comunicar que estamos de pleno acordo com todas as cláusulas 
estabelecidas neste Edital. 

5. Que o prazo de validade dos produtos a serem fornecidos atenderão as exigências previstas no Edital. 

6. Informamos que se vencedor no certame, os pagamentos ocorrerão através do BANCO _____, 
AGÊNCIA__________, CONTA CORRENTE_________________.  

7. Para fins de assinatura do contrato e INSTRUMENTOS CONTRATUAIS, os mesmos serão procedidos 
pelo Senhor(a)_______________________, (cargo na empresa), portador do RG_________________, 
CPF_____________________, residente e domiciliado (rua/avenida – nº - Bairro – Cidade – Uf – CEP) 

8. Para eventual comunicação com esta proponente, a mesma deverá ser realizada através:  
Do E-mail_____________________________Fone (___)__________________. 

 

Local,  de  de 
2021. 

 

 

(nome legível, n° RG e CPF e assinatura do 
responsável legal) Razão Social: 
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ANEXO II (IMPRIMIR A PROPOSTA DA MIDIA DIGITAL) 
 

Item Qtd Unid Descrição do material Marca Industria R$ Unit R$ Total 
 

   
 

  
VALOR TOTAL ...................................................................................................................  
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ANEXO VII 
 

(MINUTA DE CONTRATO) 
 

CONTRATO Nº008/2021 - P.M.C.S 
 

Por este instrumento de contrato de construção neste município, que fazem de um lado a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL, pessoa jurídica de direito público interno 
com sede nesta cidade de CRUZEIRO DO SUL, Estado do Paraná, à Dr. Gastão Vidigal, nº 600, 
inscrito sob o CNPJ nº 75.731.034/0001-55, neste ato representado pelo seu Prefeito, Senhor 
Marcos Cesar Sugigan, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a 
empresa:..................................................................,pessoa jurídica de direito privado, com sede na 
cidade de :...................................,Estado..............................situado à Rua.......................Nº 
..........,devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº......................................................,neste ato 
representado pelo sócio o Senhor: ............................................................nacionalidade 
.................Profissão .......................... CPF/MF ...................................................,e RG nº  
...................... residente e domiciliado na cidade de:......................................à rua  
.............................................., doravante denominado CONTRATADO, tem entre si, justo e 
avençado na melhor forma de direito, o presente contrato de acordo com as normas e direito, do 
Edital de Chamamento nº 008/2021, Inexigibilidade de Licitação Nº ***/2021 - P.M.C.S, 
homologado em ____/____/_____ que integra o presente Termo e da Lei Federal nº 8.666 de 21 
de junho de 1.993, com as alterações introduzidas pela Lei nº 8.8883/94 e pelas seguintes 
cláusulas e condições: 
 
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente Credenciamento de Pessoa Jurídica da área de saúde do ramo de laboratório de 
análises clínicas, destinado a realização de exames solicitados pelo Departamento Municipal de 
Saúde, bem como proceder à coleta em espaço físico no Hospital Municipal diariamente, e a 
qualquer momento aos finais de semana e feriados quando necessário (inclusive durante a noite), 
pelo prazo de 12 (doze) meses.  
   

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS RESPONSABILIDADES 
 O CONTRATADO deverá executar os serviços observando os requisitos mínimos de 
qualidade, visando proporcionar um bom atendimento a todos os pacientes encaminhados pela 
Secretaria Municipal de Saúde, bem como, deve o CONTRATADO comunicar à 
CONTRATANTE, por escrito qualquer anormalidade verificado em decorrência do exercício de 
suas funções, bem como deverá prestar todos esclarecimentos que se fizerem necessários no 
decorrer do presente instrumento contratual. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA-  PRAZO DE VIGÊNCIA  
 A vigência do presente chamamento público será de até 12 meses após assinatura do 
contrato, podendo ser prorrogado em comum acordo conforme a lei 8.666/93. 
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CLÁUSULA  SEXTA   -  VALORES  
 Os valores serão pagos as empresas credenciados na forma do disposto no item 9.1 do 
edital de Inexigibilidade de Licitação nº 008/2021. 

 
 
CLAUSULA SÉTIMA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 O pagamento pela prestação dos serviços será realizado em até 30 (trinta) dias após o 
fechamento do período da prestação dos serviços, mediante apresentação da Nota Fiscal para 
pessoa jurídica e após emissão por parte da Secretária Municipal de Saúde. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

As despesas decorrentes da execução do Objeto desta Licitação correrão as expensas de 
recursos Orçamentário deste município, sob nº___________________________________. 
CLÁUSULA NONA –  DAS PENALIDADES 

Pela inexecução total ou parcial na prestação dos serviços, o Município de Cruzeiro do Sul 
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos cadastrados as sanções previstas no art. 87 da Lei nº 
8.666/93. 

Parágrafo Primeiro: Pelo atraso injustificado na execução dos serviços em questão, sujeita-
se o contratado às penalidades previstas no caput do art. 86 da Lei 8.666/93, na seguinte 
conformidade: 
 a) atraso até 10 dias, multa de 0,5% sobre o valor da obrigação não cumprida por dia de 
atraso; 
 b) Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá garantida a prévia 
defesa, aplicar ao contratado as sanções previstas nos incisos I, III e IV do art.87 da Lei 8.666/93, 
e, multa de 20% sobre o valor dos suprimentos não entregues. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO E DENÚNCIA 
O Município de Cruzeiro do Sul poderá, a qualquer tempo, denunciar o presente 

Contrato, em razão de conveniência administrativa, inadimplemento de qualquer de suas 
cláusulas, superveniência de lei, sem prejuízos das sanções aplicáveis na Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações. 

A inexecução total ou parcial do presente contrato implicará na sua rescisão em 
conformidade com o artigo 79 da Lei 8.666/93, arcando a CONTRATADA com as 
conseqüências contratuais e as sanções previstas em Lei. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – CONDIÇÕES GERAIS 
O Contratado deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. 

 Parágrafo primeiro – As  Clinicas Credenciadas deverão realizar a coleta no município 
de Cruzeiro do Sul, Não sendo necessário ser instalada a Clinica de Análise no Município, 
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podendo para tanto possuir ou instalar apenas um posto de coleta no município (este deverá 
atender as normas da vigilância e saúde); 

 
Paragrafo Segundo – Os serviços deverão ser prestados conforme necessidade da 

Secretaria Municipal de Saúde, realização de exames clínicos laboratoriais, conforme descrito na 
tabela de serviços, com atendimento em horário comercial, de domingo a domingo, a empresa 
credenciada deverá manter atendimento em horário comercial e em caso de emergência estar apta 
a atender 24 horas por dia, inclusive finais de semana e feriados. 

 
Parágrafo Terceiro: Fica convencionado entre as partes, que as normas estabelecidas 

no Edital de Inexigibilidade de Licitação Nº XX/2021 e seus anexos, passam a ser integrantes 
do presente contrato e os casos omissos em dúvidas serão dirimidos de comum acordo entre as 
partes, com base na legislação em vigor, em especial pela Lei Federal nº 8.666/93 com as 
alterações introduzidas pela Lei nº 8.883/94. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– FRAUDE E CORRUPÇÃO 

Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e 
subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de 
licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 
 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes 
práticas: 

a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou 
indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a 
ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de 
contrato; 
b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com 
o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de 
contrato; 
c) “prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo 
entre dois ou maislicitantes, com ou sem o conhecimento de 
representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer 
preços em níveis artificiais e não-competitivos; 
d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta 
ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar 
sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do 
contrato. 
e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar 
provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes 
do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir 
materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; (ii) 
atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito 
de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 

 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo 
financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre 
uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo 
determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, 
constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas 
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corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da 
execução um contrato financiado pelo organismo. 
 
 
SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Considerando os propósitos das cláusulas acima, a 
CONTRATADA concorda e autoriza que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte 
ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, o 
organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de 
execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à 
execução do contrato.” 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 

Para dirimir quaisquer litígios oriundos do presente contrato, as partes elegem o foro da 
Comarca de Paranacity-Pr, renunciando as partes, qualquer outro por mais privilégios que seja ou 
se torne. 
 

E assim, que por estarem justas e contratuais as partes, assinam o presente instrumento em 
02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, juntamente com 02 (duas) 
testemunhas. 

 
Edifício da Prefeitura Municipal de CRUZEIRO  DO SUL, 

em_______________________, 2021. 
 
CONTRATANTE 
 
____________________________ 
MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL      
MARCOS CESAR SUGIGAN 
  
_____________________________ 
CONTRATADA 
   
 
T E S T E M U N H A S : 
 
1. _____________________________________ 2. _______________________ 
Nome:           Nome: 
CPF:           CPF: 
 
 
 
 


