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EDITAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, NA UNIDADE 
DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA (RUSSAS - CE), GERENCIADA PELO 
INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA – IGC. 
 
 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

O INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA – IGC, pessoa jurídica de direito privado, 
CNPJ nº 24.127.105/0001/74, com sede na Rua Catulo da Paixão Cearense, nº 135, Sala 
1002, Bairro Triângulo na cidade de Juazeiro do Norte-CE, que, dentre outras áreas 
assistenciais, atua no segmento de saúde, sendo que, no uso de suas atribuições legais e 
estatutárias e em cumprimento dos preceitos contidos nas normas constitucionais, 
especialmente no artigo 37 da Constituição Federal de 1988, em observância aos Princípios 
Constitucionais da Publicidade, Moralidade, Impessoalidade, Eficiência e Legalidade e seu 
Regulamento de Compras e Contratação, TORNA PÚBLICO, para conhecimentos dos 
interessados, o Edital para Contratação de Empresa Especializada para Realização de 
Serviços de Exames Laboratoriais, na UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 
(RUSSAS - CE). O serviço será efetuado pelo prestador que apresentar o Menor Preço ou 
Tabela SUS e Melhor Técnica - Concorrência Simplificada, obedecendo aos critérios como 
segue. 

 
1. DO OBJETO 
1.1. O objeto do presente certame é a contratação de empresa especializada para realização 
de serviços de exames laboratoriais, visando o atendimento aos beneficiários do Sistema 
Único de Saúde – SUS, que estejam sob supervisão dos serviços realizados no Unidade de 
Pronto Atendimento – UPA (Russas - CE), gerenciada pelo Instituto de Gestão e Cidadania 
- IGC, conforme condições constantes no Termo de Referência (Anexo I) deste edital. 
1.2. Os serviços ofertados seguirão a tabela a seguir: 

 
SUBITEM 
 

DESCRIÇÃO 

01 A Fresco 
02 Acido Úrico 
03 Amilase 
04 Anti DNA 
05 Anti Endomísio – IGG- IGM -IGA 
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06 Anti HAV- IGG- IGM (cada) 
07 Anti HIV 
08 Antiestreptolisina O 
09 Bacteroscopia - GRAM 
10 Beta HCG 
11 Bilirrubinas Total e frações 
12 CA 125 
13 CA 15/3 
14 CA 19/9 
15 Cálcio 
16 CEA 
17 Chlamydia 
18 Colesterol 
19 Coombs indireto 
20 CPK 
21 Creatinina 
22 Cultura 
23 DCE- Clearence de creatinina 
24 Dengue- IGG- IGM 
25 Dosagem Urinárias (sódio-potássio- 

Proteínas-cálcio-ácido úrico- creatina) 
Amostra isolada/24 horas cada 

26 Espermograma 
27 FAN 
28 HDL colesterol 
29 KPTT- Tempo de tromboplastina parcial 

ativada 
30 Látex- Fator reumatóide 
31 LDH- Desidrogenase láctica 
32 LDL Colesterol 
33 Micoplasma 
34 Plaquetas 
35 Potássio 
36 Prolactina 
37 Proteína C Reativa 
38 Proteínas Totais 
39 Proteínas Totais e frações 
40 PSA Livre e Total 
41 PSA Total 
42 Reticulócitos 
43 Rubéola IGG+IGM 
44 Sangue Oculto 
45 Sódio 
46 T3 Total 
47 T4 Livre 
48 TAP - Tempo de protombina 
49 TC - Tempo de coagulação 
50 TGO 
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51 TGP 
52 Tipagem Sanguínea (grupo sanguíneo+Fator RH) 
53 Triglicerídeos 
54 TS- Tempo de sangramento 
55 TSA- Antibiograma 
56 TSH 
57 Ureaplasma 
58 Uréia 
59 Urocultura 
60 VDRL 
61 VHS 
62 Waler Rose 
63 17OH Progesterona 
64 25 Hidroxivitamina D 
65 Acido fólico 
66 Albumina 
67 Alfa 1 Glicoproteína acida 
68 Anti HBC- IGG e IGM 
69 Anti HBE 
70 Anti HCV 
71 Anti Microssomal 
72 Anti SSA-RO 
73 Anti Tireoglobulina 
74 Antígeno HLAB 27 
75 BAAR- Bacteroscopia 
76 Cardiolipina IGG-IGM-IGA 
77 CCP, Anticorpos 
78 Citomegalovirus IGG- IGM 
79 Colinesterase Plasmática 
80 Coprocultura 
81 Cortisol 
82 Epstein BARR IGG- IGM 
83 Estradiol 
84 Ferritina 
85 Ferro 
86 FHS 
87 Fosfatase  Alcalina 
88 Fosforo 
89 FTA-ABS 
90 GAMMA GT 
91 Glicose 
92 HBEAG 
93 HBS, Anti 
94 HBSAG 
95 Hemoglobina Glicosilada 
96 Hemograma 
97 Histona, Anticorpos Anti 
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98 Imunoglobulina IGG 
99 Imunoglobulina IGM 

100 LH 
101 Lítio 
102 Mantoux -PPD 
103 Micologico 
104 Parasitologico 
105 Paratormonio 
106 Progesterona 
107 Sedimento Corado 
108 Tireoglobulina 
109 Toxoplasmose- Avidez IGG 
110 Toxoplasmose IGG-IGM 
111 Trypamosoma Cruzi IGG- IGM 
112 Urina Rotina 
113 Vitamina B12 
114 TTG, Anti Antitransglutaminase IGA 
115 Rotavírus 
116 Multiplex para DST 

 
1.3. Havendo a necessidade de realizar exame laboratorial que não esteja contemplado na 
tabela acima, poderá, a pedido e autorização da Direção do Instituto de Gestão e Cidadania 
– IGC ser realizado, desde, mantenha o valor da tabela SUS. 
1.4. A execução do objeto, pela empresa vencedora do presente certame, deverá ser de 
acordo com a necessidade da UPA, mediante autorização por escrito. O IGC se limitará ao 
pagamento dos exames conforme Proposta de Preço da presente seleção, não sendo 
permitida a cobrança de qualquer custo adicional ou realização de serviços que não forem 
autorizados por escrito, carimbados ou assinados por responsável da Unidade de Saúde. 
 
2. AS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
2.1. Poderão participar desta concorrência os interessados que atenderem as seguintes 
exigências: 

 2.1.1. A empresa participante deste certame deverá estar em pleno cumprimento do 
disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição e na Lei n.º 9.854, de 27 de 
outubro de 1999, podendo ser exigida a comprovação a qualquer tempo. 
2.1.2. Estarem devidamente cadastrados e habilitados parcialmente no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores.  
2.1.3.  Atenderem as demais exigências dessa concorrência simplificada e de seus 
Anexos.  

2.2. Não poderão concorrer nesta concorrência simplificada:  
2.2.1. Consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição.  
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2.2.2. Empresas que tenham sido suspensas ou suspensas temporariamente de 
contratar com a Administração Pública  
2.2.3. Empresas que estejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.  
2.2.4.  Empresas que estejam em processo de falência, recuperação judicial ou 
extrajudicial, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação.  
2.2.5. Empresas que não contiverem em seu contrato social finalidade ou objetivo 
compatível com o objeto dessa concorrência.  
2.2.6. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas 
aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou utilizem 
recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que 
não agem representando interesse econômico em comum.  
2.2.7. Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição. 
2.2.8. Os proponentes deverão examinar cuidadosamente as condições de 
fornecimento do objeto deste Edital, dando especial atenção para as penalidades 
estabelecidas para os casos de descumprimento das obrigações contratuais, estando 
ciente de que o Instituto de Gestão e Cidadania – IGC, aplicará as sanções previstas, 
obedecendo ao disposto no art. 87, §2º da Lei Federal 8.666/93, com suas alterações. 

 
3. DA APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE/ARQUIVO  
3.1. Deverão ser enviados todos os documentos e anexos necessários no endereço eletrônico: 
igcadmcariri@gmail.com na data constantes no subitem “7.1”; 01 (um) envelope/arquivo 
com as seguintes indicações na primeira lauda (inserir índice com indicações dos 
documentos acostados):  

Ao Instituto de Gestão e Cidadania - IGC 
EDITAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE EXAMES LABORATORIAIS, NA UNIDADE DE 
PRONTO ATENDIMENTO – UPA (RUSSAS - CE). 
ENVELOPE/ARQUIVO - HABILITAÇÃO 
Empresa participante / CNPJ 

 
Ao Instituto de Gestão e Cidadania - IGC 
EDITAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS 
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DE EXAMES LABORATORIAIS, NA UNIDADE DE 
PRONTO ATENDIMENTO – UPA (RUSSAS - CE). 
ENVELOPE/ARQUIVO – PROPOSTA DE PREÇO 
Empresa participante / CNPJ 

 
4. DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO  
4.1. No dia, hora e local previsto no item “7.2” deste Edital, reunir-se-á a Comissão 
Permanente de Licitação do Instituto de Gestão e Cidadania - IGC, para o credenciamento e 
avaliação do Envelope/Arquivos de Documentação e seus anexos. 
4.2. Após a Comissão Permanente de Licitação do Instituto de Gestão e Cidadania - IGC, 
declarar encerrado o prazo (item “7.1”) para a entrega dos envelopes/arquivos acima 
indicados, não serão permitidos quaisquer acréscimos à documentação de Habilitação e às 
Propostas.  
4.3. Primeira Fase (Habilitação): Consistirá na abertura do envelope/arquivo, contendo a 
documentação de Habilitação, que será conferida pela Comissão Permanente de Licitação 
do Instituto de Gestão e Cidadania - IGC.  
4.4. A análise e o julgamento da Habilitação serão realizados, a critério da Comissão 
Permanente de Licitação do Instituto de Gestão e Cidadania - IGC, em Sessão Pública ou 
em reunião privada.  
4.5. Segunda Fase (Propostas de Preços): Será abertas as Propostas de Preços.  
4.6. A critério da Comissão Permanente de Licitação, o julgamento das Propostas de Preços 
será realizado reunião privada ou pública, com o resultado e a respectiva ordem de 
classificação divulgada através de e-mail, site ou outro meio de comunicação utilizado.  
4.7. A Comissão Permanente de Licitação, visando a celeridade na escolha do vencedor do 
certamente, poderá reunir todos os atos acima descritos em uma única sessão, publicando o 
resultado em até 48 (quarenta e oito) horas da abertura dos envelopes/arquivos. 
4.8. Encerrados os trabalhos, em cada fase do procedimento licitatório, lavrar- se- á ATA 
circunstanciada, que será assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação. 
4.9. Ultrapassada a fase de Habilitação das participantes e abertas a proposta de preços não 
caberá desclassificá-las por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos 
supervenientes ou só conhecidos após o resultado do julgamento 
4.10. Após a fase de Habilitação, não caberá desistência das propostas, salvo por motivo 
justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação.  
4.11. A inabilitação do participante importa preclusão do seu direito de participar das fases 
subsequentes.  
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4.12. É facultada à Comissão Permanente de Licitação, ou à Autoridade Superior, em 
qualquer fase desta Concorrência Simplificada, a promoção de diligência destinada a 
esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 
documento ou informações que deveriam constar originalmente da documentação e das 
propostas. 
 
5. DA HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA DE PREÇO 
5.1. Os documentos de Habilitação para a participação nesta Concorrência Simplificada 
deverão ser entregues em arquivo PDF em excelente qualidade, conforme determinado no 
presente Edital (item “3”), seguindo a presente ordem:  

5.1.1. Relativos à habilitação jurídica:  
a)  Cópia do documento de constituição da empresa e de todas as suas 
eventuais alterações;  
b)  Inscrição de Pessoa Jurídica junto a Secretaria Municipal da Fazenda - 
Domicílio Tributário;  
c) Declaração do proponente de que não pesa contra si declaração de 
inidoneidade, que tenha sido expedida por órgão da Administração Pública 
de qualquer esfera de Governo (Anexo II).  
d) Declaração do cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º, 
da Constituição Federal (Anexo III).  
e) Declaração que inexistem fatos impeditivos para habilitação e contratação 
(Anexo IV); 
f) Declaração, que possui o conhecimento e concorda com todas as cláusulas 
do presente Certame (Anexo V); 
g) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ; 
h) Certidão Negativa de Débito - CND - referente ao INSS e Certificado de 
Regularidade do FGTS - CRF (Cadastro da Receita Federal);  
i)  Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais quanto aos Tributos e 
Contribuições Federais e também quanto à Dívida Ativa da União;  
j) Certidão Negativa de Débitos Salariais emitidas pela delegacia do 
Ministério do Trabalho do domicílio ou sede da proponente;  
l) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, Estadual e Federal; 
m) Certidão Negativa de Ações de Falência, Recuperação Judicial e 
Extrajudicial;  

5.1.2. Relativos à qualificação técnica:  
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a) Comprovação que a proponente possui profissional legalmente habilitado 
como responsável técnico, de acordo com a Legislação vigente; 
b) Certificado de Regularidade Pessoa Jurídica constando o Responsável 
Técnico junto ao Conselho Regional Competente; 
c) Licença de Funcionamento do prestador dos serviços, expedida pala 
Vigilância Sanitária, devidamente regularizada; 
d) Atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, onde comprove ter o participante executado, ou estar 
executando, fornecimentos pertinentes e compatíveis com o objeto deste 
Edital; 
e) Declaração de Utilização dos EPIS adequados pelos funcionários da 
empresa (ex: botas, luvas, máscara, touca, avental, óculos de proteção etc); 
f) Apresentar Alvará de funcionamento e localização do município onde está 
instalada a participante; 
g) Apresentar Alvará da vigilância sanitária do município onde está instalada 
a participante; 
h) Apresentar Alvará do corpo de bombeiros do município onde está instalada 
a participante; 
i) Não será permitida a subcontratação para os serviços objeto deste Edital; 
j) Não haver sofrido, no exercício da atividade pública, penalidade por atos 
incompatíveis com o serviço público; 
l) Não receber proventos de aposentadoria ou remuneração oriundos de cargo, 
emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis previstos na 
Constituição Federal; 
m) Não estar suspenso do exercício profissional nem cumprindo qualquer 
outra penalidade disciplinar; 

5.1.3. relativos à qualificação econômico-financeiro: 
a) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 
já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há 
mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta. 

 
5.2. A Proposta de Preço deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em 
língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, preferencialmente 
com suas páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou 
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entrelinhas, com a última página assinada pelo representante legal da empresa, e deverá 
conter os seguintes elementos: 
            a) Nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual (se houver). 

B) DESCRIÇÃO DO OBJETO, COM A INDICAÇÃO DA EMPRESA E 
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO, EM CONFORMIDADE COM AS 
ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 
c) A proposta elaborada com a indicação do MENOR PREÇO ou TABELA SUS, em 
moeda corrente nacional, em algarismo. O preço total da proposta deverá ser por 
extenso, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo 
financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, 
além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de 
qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas à execução 
do objeto da presente concorrência. 
d) Na proposta deverá conter ainda o valor unitário dos itens, nos casos de 
necessidade de precificar unitariamente. 
e) Serão desclassificadas as propostas que ofereçam preços ou vantagens baseadas 
nas ofertas dos demais participantes. 
5.2.1. Serão desclassificadas as propostas que ofereçam preços ou vantagens 
baseadas nas ofertas dos demais participantes. 
5.2.2. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do 
presente edital e seus anexos, por estarem omissas ou apresentarem irregularidades, 
ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. 
5.2.3. O prazo de validade da proposta é de, no mínimo, 60 (sessenta) dias. 
5.2.4. Conter prazo de início do serviço de no máximo 05 (cinco) dias a contar da 
assinatura do Contrato. 
5.2.5. Nos preços propostos estarão incluídos todos os tributos, encargos sociais e 
trabalhistas, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair 
sobre a execução do objeto do presente Edital, os quais ficarão a cargo única e 
exclusivamente da contratada. 
5.2.6. Não será admitida proposta inferior à quantidade prevista neste Edital. 
5.2.7. As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo 
admitidas propostas que ofertem apenas o serviço em sua totalidade descrito no 
objeto deste Edital. 
5.2.8. Todos os serviços serão conferidos e analisados pelo setor requisitante para a 
devida aprovação, sujeitando a desclassificação dos participantes que não cumprirem 
as normas do Edital. 
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6. CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
6.1. O do Instituto de Gestão e Cidadania - IGC reserva-se o direito de fiscalizar, de forma 
permanente, a prestação dos serviços pelos credenciados, podendo proceder ao 
descredenciamento, em caso de má prestação e descumprimento das cláusulas contratuais, 
verificada em processo administrativo específico, com garantia do contraditório;  
6.2. Não poderá exercer a atividade a pessoa que se enquadre nas vedações do artigo 9º da 
lei 8.666/93, ou ainda, estiver em exercício de mandato eletivo ou com registro oficial de 
candidatura para qualquer desses cargos.  O credenciado que venha se enquadrar nestas 
situações terá suspensa a respectiva atividade, enquanto perdurar o impedimento;  
6.3. A prestação de serviço deverá atender:  

6.3.1. As determinações dos Regimentos Internos do Instituto de Gestão e Cidadania 
– IGC;  
6.3.2. Cumprimento dos protocolos estabelecidos;  
6.3.3. Atendimento quanto aos fluxos estabelecidos pelo do Instituto de Gestão e 
Cidadania – IGC.  
6.3.4. O cumprimento dos horários de entrada e saída seguirão para pagamento e 
responsabilidade legal conforme registrado em escala assinada. 
6.3.5. Relação da equipe técnica que desempenhará o serviço contratado, com a 
respectiva documentação profissional;  
6.3.6. Prova de vínculo empregatício ou declaração de emprego por profissional 
cadastrado ou contrato de prestação de serviços com os profissionais relacionados;  
6.3.7. Cópia do Comprovante de inscrição e prova de regularidade, junto ao Conselho 
de Classe Profissional correspondente, dos profissionais que executarão o serviço.  
6.3.8. Cópia do comprovante de título(s) de especialista(s) na área pretendida, quando 
for o caso, do(s) profissional(is) que executarão o serviço;  
6.3.9. O processo deverá ser instruído com os documentos indicados, dos quais 
poderão ser apresentadas cópias simples, desde que acompanhadas do documento 
original, para que a Comissão dê a fé pública ao documento, exceto diplomas e 
carteiras de registro de profissionais no órgão de classe, cujas cópias deverão ser 
autenticadas em cartório. 
6.3.10. Gozar de boa saúde física e mental; 
6.3.11. Ter boa conduta. 
 

7 – DAS PROPOSTAS 
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7.1. Os prestadores de serviço interessados no fornecimento do objeto deste Edital deverão 
apresentar o Arquivo (PDF em excelente qualidade) referente aos Envelopes até o dia 04 de 
janeiro de 2022 às 17 horas, no endereço eletrônico: igcadmcariri@gmail.com.  
7.2. As propostas serão apreciadas a partir dia 05 de janeiro de 2022.  
7.3. A proposta de preços deverá ser apresentada em 01 (uma) via, em papel timbrado do 
participante, redigida em linguagem clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, 
devidamente datada, assinada na última folha e rubricada nas demais, e, ainda conter os 
seguintes elementos:  
7.4. Razão social, o CNPJ, e endereço completo, o número do telefone, endereço eletrônico, 
e-mail (se houver) bem como o número da conta corrente, o nome do banco e respectiva 
agência onde deseja receber seus créditos.  

7.4.1. Preço global em reais (R$). Havendo discordância entre os preços expressos 
em algarismos e por extenso, serão considerados estes últimos, devendo o Presidente 
da CPL proceder às correções necessárias.  
7.4.2. Prazo para a execução do serviço em conformidade.  
7.4.3. Prazo de garantia dos serviços executados. 
7.4.4. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias a contar da 
abertura da sessão pública.  
7.4.5. Indicação expressa de que nos preços apresentados estão inclusos todos os 
custos e despesas necessárias à plena execução do objeto da contratação, tais como: 
impostos, taxas e encargos devidos, bem como quaisquer outras despesas, diretas e 
indiretas, incidentes na prestação do serviço. Na ausência desta declaração, 
considerarão tacitamente entendido que no preço proposto estão incluídos todos os 
elementos de sua composição anteriormente mencionados. 
7.4.6. Indicação expressa de que tem pleno conhecimento das condições desta 
concorrência e da execução dos serviços, bem como das normas técnicas e legislação 
que tratam do assunto. Na ausência desta declaração, considerar-se-á tacitamente 
entendido que a participante tem plena ciência dessas condições, bem como das 
normas técnicas e legislação que tratam da matéria.  
7.4.7. Uma vez abertas as propostas não serão admitidas pedidos de retificação de 
preços ou quaisquer outras condições oferecidas.  
7.4.8. Serão desclassificadas as propostas que conforme dispõe os incisos I e II do 
art. 48 da Lei nº 8.666/93.  

 
8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTA 
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8.1. Para finalidade de julgamento das propostas, o presente Edital é do tipo menor preço e 
melhor técnica.  
8.2. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido ao disposto na Lei, 
a decisão será por SORTEIO em ato público para o qual todos os participantes serão 
convocados.  
8.3. No caso de empate entre microempresa e empresa de pequeno porte, como critério de 
desempate será observado o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006.  
8.4. O do Instituto de Gestão e Cidadania - IGC poderá, até a assinatura do contrato, 
desclassificar proposta, sem direito de indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras 
penalidades cabíveis, na ocorrência de qualquer fato ou circunstância desabonadora, 
anteriores ou posteriores ao julgamento desta concorrência.  
8.5. Quando todos os participantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar aos participantes o prazo 
de 03 (três) dias úteis para apresentação de nova documentação e(ou) de outras propostas 
escoimadas das causas da inabilitação ou desclassificação. 
 
9. DAS IMPUGNAÇÕES E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS  
9.1. Até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes/arquivos, todo 
participante é parte legítima para impugnar o presente Edital por irregularidade, devendo a 
impugnação ser protocolada, até 17h00min, no endereço eletrônico: 
igcadmcariri@gmailcom. 
9.2. Eventuais recursos referentes a atos da Administração poderão ser interpostos no prazo 
máximo de 02 (dois) dias úteis após o conhecimento da decisão correspondente (lavratura 
da ata da sessão pública), em petição escrita dirigida à Comissão Permanente de Licitação e 
protocolada no endereço mencionado no subitem acima.  
9.3. Interposto o recurso, a Comissão Permanente de Licitação do Instituto de Gestão e 
Cidadania, comunicará aos participantes, através de e-mail/telefonema, que poderão 
impugná-lo no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da comunicação, sob pena de 
preclusão.  
9.4. Não serão considerados os recursos entregues por fax, ou fora do local, data e hora 
estabelecidos nessa Concorrência Simplificada.  
9.5.  Serão franqueadas aos interessados, desde a data da publicação deste Edital, vistas ao 
processo administrativo, desde que alicerçado em fundamento plausível. 
 
10. DA ADJUDICAÇÃO E DO CONTRATO  
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10.1. O objeto do presente Edital será adjudicado cuja proposta houver sido classificada em 
primeiro lugar, sendo o resultado desta concorrência será homologado pelo Instituto de 
Gestão e Cidadania - IGC, e realizada divulgação mediante publicação no sítio eletrônico: 
www.igcce.com.br. 
10.2. A adjudicatária, após convocação terá o prazo de 02 dias úteis, no local determinado 
na convocação, para assinatura do contrato.  
10.3. O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado, uma vez, por igual período, 
desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo Instituto de Gestão e Cidadania - IGC. 
10.4. A recusa injusta da adjudicatária em assinar, aceitar ou retirar o contrato no prazo 
estabelecido, caracteriza o descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-a as 
penalidades previstas neste Edital e sua desclassificação. 
10.5. Expirado o prazo fixado para assinatura do contrato, o Instituto de Gestão e Cidadania 
– IGC, poderá convocar os participantes remanescentes, na ordem de classificação, para os 
fins ali indicados, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira 
classificada, inclusive quanto aos preços atualizados, de conformidade com o presente ato 
convocatório, ou revogar este Edital.  
10.6. Os participantes convocados na hipótese prevista no subitem anterior não ficarão 
sujeitos às penalidades em caso de não aceitação das condições ali indicadas. 
 
11. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 
11.1. O prazo de vigência do contrato será até o dia 31 de dezembro de 2022, podendo ser 
prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, havendo concordância entre as partes, ou 
rescindido, mediante aviso-prévio de 30 (noventa) dias, caso haja interesse das partes.  
11.2. Havendo renovação do contrato, após um ano, este poderá ser reajustado pelo índice 
IPC-FIPE, ou outro que vier a substituí-lo, desde que previamente requisitado. 
 
12. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
12.1. O pagamento dos serviços executados será realizado até o 30º (trigésimo) dia útil, do 
mês subsequente ao da prestação dos serviços, de acordo com o cronograma-físico 
financeiro, apresentado pela empresa vencedora e que fará parte integrante do contrato, após 
ser aprovado/atestado pelo Instituto de Gestão e Cidadania - IGC. 
12.2. O pagamento será creditado em conta corrente do Contratado, através de ordem 
bancária em instituição bancária indicada na proposta, devendo para isto ficar explicitado o 
nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado 
o crédito. 
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12.3. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência 
de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

12.3.1. O Contratante reserva-se o direito de suspender o pagamento se os serviços 
prestados estiverem em desacordo com as especificações constantes deste Edital. 

12.4. No ato do pagamento será comprovada a manutenção das condições iniciais de 
habilitação quanto à situação de regularidade da empresa. 
12.5. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento e/ou repasse, por culpa – da Gestão 
municipal (Russas - CE) ao Instituto de Gestão e Cidadania - IGC, este não se 
responsabilizará pelos prejuízos sofridos pelo Contratado, uma vez que o IGC trata-se se 
Organização Social, sem fins lucrativos, portanto não goza de lastro financeiro para saldar 
débitos nos quais não houve repasse pela municipalidade, ficando suspenso o prazo 
estipulado no item 12.1. 
12.6. O Instituto de Gestão e Cidadania – IGC, reserva-se o direito de recusar o pagamento 
se, no ato da atestação, o serviço prestado não estiver sendo executado de acordo com a 
especificação apresentada e aceita.  
 
13 - DAS SANÇÕES ADMINISTATIVAS  
13.1. A aplicação de penalidades à participante vencedora reger-se-á conforme o 
estabelecido na Seção II do Capítulo IV – Das Sanções Administrativas da Lei Federal 
8.666/93. 
13.2. Caso a empresa vencedora se recuse a fornecer o objeto contratado, sem motivo 
justificado, ficará caracterizado o descumprimento total da obrigação assumida, sendo-lhe 
aplicada, isolada ou cumulativamente: 

13.2.1. Advertência, por escrito: 
a) A sanção de advertência será aplicada, por escrito, caso a inadimplência ou 

irregularidade cometida pela CONTRATADA acarrete consequências de 
pequena monta. 

13.2.2. Multa de 1% (um por cento), ao dia calculada sobre o valor da parcela não 
cumprida do contrato, considerando a data da notificação, até que seja sanada a 
irregularidade, ou ainda, na hipótese da adjudicatária deixar de firmar o contrato 
dentro do prazo estabelecido: 
13.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração;  
13.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública. 
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a) Permanecerá enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 
a penalidade que será concedida sempre que o contratado fizer o 
ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes e depois de 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior.  

13.3. Caso a CONTRATADA não possa cumprir os prazos estipulados, deverá apresentar 
justificativa por escrito, até o vencimento do prazo de entrega do objeto, ficando a critério 
da CONTRATANTE a sua aceitação. 
13.4. Vencido(s) o(s) prazo(s), a CONTRATANTE oficiará à contratada comunicando-a da 
data limite. 
13.5. Pela inexecução total da obrigação, a CONTRATANTE rescindirá o contrato, podendo 
aplicar multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato. 
13.6. Em caso de inexecução parcial da obrigação, poderá ser aplicado o percentual de 5% 
(cinco por cento) sobre o valor global do contrato. 
13.7. No caso de reincidência, ou em situações que causem significativos transtornos, danos 
ou prejuízos ao Instituto de Gestão e Cidadania - IGC, será aplicado ao Contratado que 
apresentar documentação falsa ou deixar de entregar documentação exigida para o certame, 
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver proposta, não celebrar o 
contrato ou instrumento equivalente, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se 
de modo inidôneo, fazer declaração falsa  ou  cometer  fraude  fiscal,  a  sanção  de  
impedimento  de  licitar  e  contratar  com  a Administração  Pública,  pelo  prazo  de  até  
cinco  anos,  enquanto  perdurarem  os  motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, garantida a 
prévia defesa, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato, e das demais 
cominações legais. 
13.8.  As multas devidas e/ou prejuízos causados às instalações da CONTRATANTE, pela 
CONTRATADA, serão deduzidos dos valores a serem pagos, recolhidos em conta específica 
em favor da CONTRATANTE, ou cobrados judicialmente. 

13.8.1. Se a CONTRATADA não tiver valores a receber da CONTRATANTE, terá 
o prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a notificação oficial, para recolhimento da multa 
na forma estabelecida no subitem anterior. 

13.9. A aplicação de multas, bem como a rescisão do contrato, não impedem que a 
CONTRATANTE aplique à CONTRATADA as demais sanções previstas. 
13.10.  A aplicação de quaisquer das sanções relacionadas neste instrumento contratual será 
precedida de processo administrativo, mediante o qual se garantirão a ampla defesa e o 
contraditório. 
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14. DA RESCISÃO 
14.1. A rescisão das obrigações decorrentes do presente Edital se processará de acordo com 
o que estabelecem os artigos 77 a 80 da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
15 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
15.1. É facultado ao Instituto de Gestão e Cidadania - IGC, auxiliada pela Equipe de Apoio, 
proceder em qualquer fase do Edital, realizar diligências destinadas a esclarecer ou a 
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar originalmente da proposta. 
15.2. A critério do Instituto de Gestão e Cidadania – IGC, o objeto da presente seleção poderá 
sofrer acréscimos ou supressões, de acordo com o artigo 65, § 1º, da Lei Federal n.º 8.666/93. 
15.3. Fica assegurado ao Instituto de Gestão e Cidadania - IGC o direito de, no interesse da 
Administração e sem que caiba aos participantes qualquer tipo de reclamação ou 
indenização:  

15.3.1. Anular, por iniciativa própria ou mediante provocação de terceiros quando 
houver ilegalidade ou revogar, por interesse público, a presente concorrência, sempre 
em despacho fundamentado, a qualquer tempo dando ciência aos interessados.  
15.3.2. Alterar as condições deste Edital, desde que fixe prazo, não inferior a 05 
(cinco) dias para abertura das propostas, a contar da data da publicidade das 
alterações.  

15.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o do dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias úteis.  
15.5. Caberá a participante adjudicatária arcar com todos os ônus decorrentes das obrigações 
sociais e fiscais dos empregados necessários à execução dos serviços, bem como a aquisição 
dos materiais e equipamentos adequados ao objeto do contrato.  
15.6. O Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade 
do CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros. 
15.7. O Instituto de Gestão e Cidadania – IGC, se reserva ao direito de anular ou revogar a 
presente certame, no total ou em parte, sem que caiba indenização de qualquer espécie. 
15.8. Nos casos omissos neste Edital, prevalecerão os dispositivos da Lei 8.666/93, 
independentemente de sua menção expressa nesta Concorrência.  
15.9. É proibido a qualquer participante tentar impedir o curso normal do processo de 
escolha, mediante a utilização de recursos ou de meios meramente procrastinatório, 
sujeitando-se o autor às sanções legais e administrativas previstas no art. 93, da Lei nº 
8.666/93.  
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15.10. Em caso de dúvida, a interessada deverá contatar a Comissão Permanente de Licitação  
através do email: igcadmcariri@gmail.com. 
15.11. O Instituto de Gestão e Cidadania – IGC, tem até 06 (seis) meses para realizar 
contratação, podendo ser prorrogado, conforme preconiza Lei 8666/93 e suas alterações 
posteriores, pois trata-se de serviço continuado 
15.12. Integram este: 

15.12.1. ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. 
15.12.2. ANEXO II - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE. 
15.12.3. ANEXO III - DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO A MENOR DE 
DEZOITO ANOS. 
15.12.4. ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES. 
15.12.5. ANEXO V - DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DO 
INTEIRO TEOR DO EDITAL 
15.12.6. ANEXO VI – MODELO CONTRATO 

 
Juazeiro do Norte – CE, 02 de dezembro de 2021. 
 
 

JOSÉ AIRTON DE ARAUJO FILHO 
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA – IGC 

 
 

MICHELE CRUZ FERREIRA  
MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA – IGC 
 
 

FRANCISCO LUCAS DE SOUZA MACEDO 
MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA - IGC 
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ANEXO I 
 

EDITAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, NA UNIDADE 

DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA (RUSSAS - CE), GERENCIADA PELO 
INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA – IGC. 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para realização de serviços de exames 
laboratoriais, visando o atendimento aos beneficiários do Sistema Único de Saúde – SUS, 
que estejam sob supervisão dos serviços realizados no Unidade de Pronto Atendimento – 
UPA (Russas - CE), gerenciada pelo Instituto de Gestão e Cidadania – IGC. 
 
JUSTIFICATIVA: A presente contratação se faz necessária para o atendimento da 
população do Município de Russas – CE, que utilizarem os serviços disponibilizados na 
Unidade de Pronto Atendimento - UPA, considerando que trata-se de saúde pública, 
conforme estimativa da Secretaria Municipal e Saúde. 
 
DO LOCAL E CONDIÇÕES DE COLETA: A coleta do material deverá ser executada 
pela contratada, por profissional capacitado, na Unidade de Pronto Atendimento – UPA, 
situada na AVENIDA GERALDO DE OLIVEIRA LIMA, Nº 353, PLANALTO DA BELA 
VISTA, NO MUNICÍPIO DE RUSSAS - CE 
 
DA ENTREGA: Os laudos deverão ser encaminhados para o endereço mencionado no item 
anterior e entregues por protocolo, em até 03 (três) horas após a coleta, onde serão entregues 
aos pacientes.  
 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  

I. Observar o encaminhamento e atendimento do usuário, de acordo com as regras 
estabelecidas pelo CONTRATANTE. 

II. A CONTRATADA tem como responsabilidade realizar todos os exames conforme 
solicitado, de acordo com as requisições enviadas por representante legal do 
CONTRATANTE. 

III. A CONTRATADA deverá possuir em seu estabelecimento no mínimo um 
profissional qualificado para realização dos serviços, além de equipamentos e 
materiais necessários de qualidade para a realização dos exames solicitados. 

IV. A CONTRATADA deverá possuir programa de qualidade externo e interno, que 
comprove sua responsabilidade no uso de seringas e materiais descartáveis, bem 
como higiene e limpeza necessária dos materiais e demais obrigatoriedades; 
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V. Repetir sem ônus para a CONTRATANTE os exames que deixarem alguma margem 
de dúvida aos pacientes ou ao médico; 

VI. A CONTRATADA fica responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e outros, resultantes da fiel execução do presente contrato. A 
CONTRATANTE fica isenta de qualquer vínculo empregatício decorrente deste 
Contrato; 

VII. A CONTRATADA assume total responsabilidade pelo resultado dos exames, e 
assume qualquer prejuízo que venha a causar em decorrência dos resultados 
apresentados, por falhas nos exames, além de outros danos de natureza causados aos 
pacientes; 

VIII. Deverá obrigatoriamente guardar sigilo sobre todos os assuntos que, em decorrência 
dos serviços que deva executar, lhe forem confiados, sob pena de multa rescisão 
contratual; 

IX. A CONTRATADA será responsável pela emissão de laudo médico dos exames 
realizados, devendo entregá-los no prazo estipulado no Termo de Referência para o 
próprio paciente ou na Unidade de Pronto Atendimento - UPA, onde serão retirados. 

X. Oferecer ao usuário os recursos necessários ao seu atendimento; 
XI. Apresentar  os  resultados com rapidez, pontualidade e clareza; 

XII. Colocar à disposição do CONTRATANTE, para prestação de atendimentos aos 
usuários do SUS, todos os serviços contidos no objeto deste edital e anexo. 

XIII. Atender usuários com dignidade e respeito de modo universal e igualitário, 
mantendo-se sempre a qualidade dos serviços prestados, de acordo com o que 
preconiza as normas do SUS e, em especial, seguir as diretrizes da PNH – Política 
Nacional de Humanização/Humaniza-SUS; 

XIV. Afixar em local visível e de grande circulação de usuários aviso da gratuidade dos 
serviços prestados nessa condição; 

XV. Manter as dependências em perfeito estado de conservação, higiene e 
funcionamento; 

XVI. Fornecer ao usuário ou ao seu responsável, relatório do atendimento prestado; 
XVII. Manter cadastro dos usuários sempre atualizado, assim como prontuário dos 

pacientes e arquivos médicos, que permitam acompanhamento, controle e supervisão 
dos serviços; 

XVIII. Justificar ao usuário ou a seu representante, por escrito, as razões técnicas alegadas 
quando da decisão de não realização de qualquer ato profissional previsto neste 
contrato; 

XIX. Não utilizar nem permitir que terceiros utilizem usuários para fins de 
experimentação; 

XX. Respeitar a decisão do paciente ao consentir ou recusar os serviços de saúde 
ofertados, salvo nos casos de iminente perigo de vida ou obrigação legal; 

XXI. A CONTRATADA estará submetida às novas legislações pertinentes editadas pelo 
Sistema Único de Saúde e/ou pelo gestor local de saúde;  
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XXII. Os serviços contratados deverão estar de acordo com os critérios estabelecidos no 
Programa Nacional de Avaliação dos Serviços de Saúde – PNASS. 

XXIII. Garantir o acesso ao CONTRANTE ao serviço contratado no exercício de seu poder 
de fiscalização. 

XXIV. Os exames a serem realizados pelo prestador de serviços deverão ser regulados para 
análise e a sua devida autorização pela direção da Unidade Saúde. 

 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:  

I. Pagar mensalmente à CONTRATADA a importância referente aos serviços 
contratados, autorizados e realizados dentro do limite definido neste Contrato. 

II. Exercer atividades de Controle, Avaliação e Auditoria na CONTRATADA, 
mediante procedimentos de supervisão direta ou indireta de acordo com as normas 
que regem o SUS. 

III. Revisar semestralmente os serviços contratados, tendo como base os serviços 
realizados que excederem os limites previstos neste Contrato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II 
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EDITAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, NA UNIDADE 

DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA (RUSSAS - CE), GERENCIADA PELO 
INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA – IGC. 

 
(MODELO) DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 
__________________________________, inscrita no CNPJ n° 
_______________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. 
__________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade n° 
___________________________ e do CPF n° ____________________, DECLARA, por 
seu representante legal infra-assinado , para os fins de direito, na qualidade de 
PROPONENTE, que não fomos declarados inidôneos para licitar com o Poder Público, em 
quaisquer de suas esferas. 
 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
 
Local e Data _____________, ____ de _____________________ de _________. 
 
 
 

____________________________________________ 
PROPONENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO III 
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EDITAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, NA UNIDADE 

DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA (RUSSAS - CE), GERENCIADA PELO 
INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA – IGC. 

 
(MODELO) DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO A MENOR DE DEZOITO 

ANOS 
 

_________________________________, inscrita no CNPJ n° ____________________, 
por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. ______________, portador (a) da Carteira 
de Identidade n° _______________________ e do CPF n° ____________________, 
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 
1993, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 
anos (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 
dezesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
 
Local e data, _____ de __________________________________de __________. 
 
 
________________________________________________________ 
Assinatura do responsável e carimbo do CNPJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO IV 
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EDITAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, NA UNIDADE 

DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA (RUSSAS - CE), GERENCIADA PELO 
INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA – IGC. 

 
(MODELO) DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES 

 
 
__________________________Nome da Empresa, (CNPJ) ____________________, sito à 
(endereço completo ______________________________, Declara, sob as penas da lei, que 
até a presente data inexistem fatos impeditivos para habilitação e contratação com a 
administração pública, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores). 
 
Local e Data _____________, ____ de _____________________ de _________. 
 

_________________________________________ 
Assinatura do responsável legal e carimbo do CNPJ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO V 
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EDITAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, NA UNIDADE 

DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA (RUSSAS - CE), GERENCIADA PELO 
INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA – IGC. 

 
(MODELO) DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DO 

INTEIRO TEOR DO EDITAL 
 
______________________________, inscrita no CNPJ n° 
______________________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. 
________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade n° 
____________________ e do CPF n° ____________________, DECLARA, por seu 
representante legal infra-assinado o conhecimento e concordância com todas as cláusulas do 
presente Edital e aceitação das cláusulas do inteiro teor do Edital. 
 
Local e data, _____ de __________________________________de __________. 
 
 

________________________________________________________ 
Assinatura do responsável e carimbo do CNPJ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO VI 
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EDITAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, NA UNIDADE 

DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA (RUSSAS - CE), GERENCIADA PELO 
INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA – IGC. 

 
(MODELO) CONTRATO 

 
 
 
 
Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, as partes aqui pactuadas, de um lado o 
INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA – IGC, pessoa jurídica de direito privado 
(entidade privada sem fins lucrativos), inscrita no CNPJ sob o nº24.127.105/0001-74, com sede 
na AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA, CENTURION BUSSINES CENTER, SALA 
810 E 811, Nº 760, MEIRELES, CEP Nº 60.170-000, FORTALEZA – CE, neste ato representado 
por HERBERT PESSOA LOBO, brasileiro, divorciado, diretor executivo, inscrito sob CPF nº 
682.266.753- 91 e portador da cédula de identidade nº 267659993 SSP CE, doravante 
denominado CONTRATANTE, e _____________________, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº _______________, com ______________________, por sua representante 
legal,  ___________________________________ (nome e qualificação), doravante denominada 
CONTRATADA. 
 

DO OBJETO 
CLÁUSULA PRIMEIRA:  
O presente contrato por objetivo a prestação de serviços procedimentos em laboratório 
clínico, seguindo parâmetros da Tabela Unificada de Procedimentos/SUS do Ministério da 
Saúde ou Menor Preço, de acordo com as normas operacionais e demais disposições legais 
e regulamentares aplicáveis à espécie, conforme os procedimentos constantes dos códigos e 
exigências da tabela unificada do SUS. 

PARÁGRAFO ÚNICO:  
Os serviços ora contratados serão ofertados na Unidade de Pronto Atendimento – 
UPA, localizada na AVENIDA GERALDO DE OLIVEIRA LIMA, Nº 353, 
PLANALTO DA BELA VISTA, NO MUNICÍPIO DE RUSSAS - CE, 
compatibilizando-se a demanda e disponibilidade de recursos financeiros originários 
do Contrato de Gestão firmando entre o Instituto de Gestão e Cidadania e o município 
de Russas - CE. 
 

 
DA VIGÊNCIA 

CLÁSULA SEGUNDA:  
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O presente contrato terá vigência entre __/__/2022 a 31/12/2022, podendo ser rescindido 
pelas partes a qualquer momento. 

PARÁGRAGO ÚNICO:  
O presente contrato será considerado rescindido, de pleno direito, se o 
CONTRATANTE e CONTRATADO, além de outros motivos legais, deixarem de 
cumprir quaisquer cláusulas pactuadas neste contrato. 
 

DO VALOR DO CONTRATO 
CLÁSULA TERCEIRA:  
A CONTRATADA receberá, mensalmente, da CONTRATANTE os recursos para a 
cobertura dos serviços contratados, autorizados e efetivamente prestados, de acordo com o 
pactuado neste Contrato e em conformidade valores estabelecidos na tabela do SUS vigente 
ou valor inferior. Os valores correspondentes aos serviços contratados, serão repassados à 
CONTRATADA, somente o valor mensal aprovado pela Direção da Unidade de Saúde que 
o serviço foi executado e posteriormente à prestação dos serviços, ou seja, após produção, 
apresentação, aprovação. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO. O pagamento dos serviços prestados será efetuado 
mensalmente, até trigésimo dia do mês subsequente a prestação dos serviços, 
mediante apresentação pela CONTRATADA da Nota Fiscal, acompanhada de 
relatório contendo a discriminação qualitativa e quantitativa dos serviços executados, 
devidamente atestados pelo setor competente. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: 
Os serviços adicionais de manutenção, tais como plantão, atendimento fora do 
período contratado, vistorias técnicas, instalação e reinstalação, serão faturados por 
ocasião de sua conclusão e realizados sob autorização da CONTRATANTE e 
comprovadamente demonstrado a necessidade. 
PARÁGRAFO TERCEIRO:  
Havendo atrasado no repasse dos valores referentes ao Contrato de Gestão firmado 
entre o Contratante e o município de Russas - CE, os pagamentos ficarão vinculados 
a satisfação desta obrigação, não incorrendo juros ou multa. 

 
DA CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

CLÁSULA QUARTA:  
Caso sejam detectados problemas na prestação dos serviços, verificados pelo controle de 
qualidade, o prazo de pagamento iniciará após a regularização. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO:  
O CONTRATADO apresentará à CONTRATANTE, até o dia 20 (vinte) de cada 
mês, ou dia útil imediatamente posterior (considera-se para este fim, como dia útil 
somente de segunda `a sexta-feira), a comprovação da prestação dos serviços 
contratados, para processamento e posterior pagamento. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO:  
O CONTRATANTE, após o recebimento das guias terá até 30 (trinta) dias para 
efetuar o processamento das mesmas pelo seu Setor de Finanças, cabendo ao 
CONTRATADO solicitar por telefone/fax/e-mail, o valor da fatura para emissão de 
Nota Fiscal (Pessoa Jurídica) que será pago pela CONTRATANTE no prazo de até 
05 (cinco) dias úteis. 
PARÁGRAFO TERCEIRO:  
O CONTRATANTE ficará totalmente desobrigada do pagamento da(s) guia(s) 
enviadas fora do prazo pela CONTRATADA, ou seja, após 180 (cento e oitenta) dias 
da data do atendimento, descabendo quaisquer reclamações ou solicitações, 
administrativa ou judicial, neste sentido. 
PARÁGRAFO QUARTO:  
As guias remetidas pela CONTRATADA dentro do prazo limite previsto no 
parágrafo primeiro, serão liquidadas na forma e tempo previstos no parágrafo 
primeiro. 

I - Os valores das contas aprovadas serão creditados na conta corrente da 
CONTRATADA, de preferência no Banco do Brasil S/A, onde o 
CONTRATANTE mantém conta corrente.  
II - Não é permitido ao CONTRATADO efetuar qualquer tipo de 
cobrança adicional diretamente aos beneficiários do Sistema Único de Saúde 
– SUS. 

PARÁGRAFO QUINTO: Todo e qualquer prazo ficará vinculado sua contagem a 
partir do recebimento dos valores correspondentes ao Contrato de Gestão firmado 
entro Contratante e o município de Russas – CE.  

 
DO REAJUSTAMENTO 

CLÁUSULA QUINTA:  
Caso haja prorrogação no contrato, o(s) preço(s) contratado(s) será(ão) reajustado(s) de 
acordo com a Tabela Unificada de Procedimentos/SUS do Ministério da Saúde. 
 

DAS OBRIGAÇÕES 
CLÁUSULA SEXTA:  
A CONTRATADA se compromete pelo presente instrumento à: 

1. Observar o encaminhamento e atendimento do usuário, de acordo com as regras 
estabelecidas pelo CONTRATANTE. 

2. A CONTRATADA tem como responsabilidade realizar todos os exames conforme 
solicitado, de acordo com as requisições enviadas por representante legal do 
CONTRATANTE. 

3. A CONTRATADA deverá possuir em seu estabelecimento no mínimo um 
profissional qualificado para realização dos serviços, além de equipamentos e 
materiais necessários de qualidade para a realização dos exames solicitados. 
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4. A CONTRATADA deverá possuir programa de qualidade externo e interno, que 
comprove sua responsabilidade no uso de seringas e materiais descartáveis, bem 
como higiene e limpeza necessária dos materiais e demais obrigatoriedades; 

5. Repetir sem ônus para a CONTRATANTE os exames que deixarem alguma margem 
de dúvida aos pacientes ou ao médico; 

6. A CONTRATADA fica responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e outros, resultantes da fiel execução do presente contrato. A 
CONTRATANTE fica isenta de qualquer vínculo empregatício decorrente deste 
Contrato; 

7. A CONTRATADA assume total responsabilidade pelo resultado dos exames, e 
assume qualquer prejuízo que venha a causar em decorrência dos resultados 
apresentados, por falhas nos exames, além de outros danos de natureza causados aos 
pacientes; 

8. Deverá obrigatoriamente guardar sigilo sobre todos os assuntos que, em decorrência 
dos serviços que deva executar, lhe forem confiados, sob pena de multa rescisão 
contratual; 

9. A CONTRATADA será responsável pela emissão de laudo médico dos exames 
realizados, devendo entregá-los no prazo estipulado no Termo de Referência para o 
próprio paciente ou na Unidade de Pronto Atendimento - UPA, onde serão retirados. 

10. Oferecer ao usuário os recursos necessários ao seu atendimento; 
11. Apresentar  os  resultados com rapidez, pontualidade e clareza; 
12. Colocar à disposição do CONTRATANTE, para prestação de atendimentos aos 

usuários do SUS, todos os serviços contidos no objeto deste edital e anexo. 
13. Atender usuários com dignidade e respeito de modo universal e igualitário, 

mantendo-se sempre a qualidade dos serviços prestados, de acordo com o que 
preconiza as normas do SUS e, em especial, seguir as diretrizes da PNH – Política 
Nacional de Humanização/Humaniza-SUS; 

14. Afixar em local visível e de grande circulação de usuários aviso da gratuidade dos 
serviços prestados nessa condição; 

15. Manter as dependências em perfeito estado de conservação, higiene e 
funcionamento; 

16. Fornecer ao usuário ou ao seu responsável, relatório do atendimento prestado; 
17. Manter cadastro dos usuários sempre atualizado, assim como prontuário dos 

pacientes e arquivos médicos, que permitam acompanhamento, controle e supervisão 
dos serviços; 

18. Justificar ao usuário ou a seu representante, por escrito, as razões técnicas alegadas 
quando da decisão de não realização de qualquer ato profissional previsto neste 
contrato; 

19. Não utilizar nem permitir que terceiros utilizem usuários para fins de 
experimentação; 
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20. Respeitar a decisão do paciente ao consentir ou recusar os serviços de saúde 
ofertados, salvo nos casos de iminente perigo de vida ou obrigação legal; 

21. A CONTRATADA estará submetida às novas legislações pertinentes editadas pelo 
Sistema Único de Saúde e/ou pelo gestor local de saúde;  

22. Os serviços contratados deverão estar de acordo com os critérios estabelecidos no 
Programa Nacional de Avaliação dos Serviços de Saúde – PNASS. 

23. Garantir o acesso ao CONTRANTE ao serviço contratado no exercício de seu poder 
de fiscalização. 

24. Os exames a serem realizados pelo prestador de serviços deverão ser regulados para 
análise e a sua devida autorização pela direção da Unidade Saúde. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA: 
A CONTRATANTE se compromete pelo presente instrumento à: 
A fim de possibilitar a execução dos serviços objeto do presente contrato, caberá à 
CONTRATANTE: 

1. Pagar mensalmente à CONTRATADA a importância referente aos serviços 
contratados, autorizados e realizados dentro do limite definido neste Contrato. 

2. Exercer atividades de Controle, Avaliação e Auditoria na CONTRATADA, 
mediante procedimentos de supervisão direta ou indireta de acordo com as normas 
que regem o SUS. 

3. Revisar semestralmente os serviços contratados, tendo como base os serviços 
realizados que excederem os limites previstos neste Contrato. 

 
CLÁSULA OITAVA:  
A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e 
comerciais não transfere a CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem 
poderá onerar o objeto deste Contrato. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO:  
Na ocorrência de propositura de ações judiciais versando sobre os encargos 
mencionados no caput, a CONTRATADA deverá requerer imediatamente a exclusão 
do CONTRATANTE da lide, sob pena de sofrer as sanções previstas em Lei. 
PARÁGRAFO SEGUNDO:  
O CONTRATADO é responsável por todos os encargos de natureza tributária, 
previdenciária ou outras que venham a incidir sobre os valores dos serviços 
prestados, sendo permitido ao CONTRATANTE efetuar as retenções e os 
recolhimentos previstos em lei. 
PARÁGRAFO TERCEIRO: O pagamento ficará vinculado igualmente a 
apresentação das Certidões Negativas: União, Estado e Município; Débitos 
Trabalhistas e FGTS. 

 
 DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
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CLÁUSULA NONA: 
O acompanhamento e fiscalização dos serviços será de responsabilidade da Direção 
Administrativa na Unidade de Saúde. 
 

DAS PENALIDADES 
CLÁUSULA DÉCIMA:  
Pela inexecução total ou parcial do Contrato a CONTRATANTE poderá, garantida prévia 
defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sanções: 

1) Advertência; 
2) Multa. Será cobrada multa de 1% (Um por cento) por dia de atraso, até o limite de 

10% (Dez por cento) do valor do Contrato; 
3) Rescisão. 

 
DA RESCISÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:  
A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências 
contratuais e as previstas em Lei. Dentre outros, constituem motivos para rescisão do 
Contrato: 

PARÁGRAFO PRIMEIRO:  
O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais. 
PARÁGRAFO SEGUNDO:  
A lentidão do seu cumprimento. 
PARÁGRAFO TERCEIRO:  
O atraso injustificado no início dos serviços. 
PARÁGRAFO QUARTO:  
A paralisação do serviço sem justa causa e prévia comunicação a CONTRATANTE. 
PARÁGRAFO QUINTO:  
A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, cessão ou transferência, 
total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação. 
PARÁGRAFO SEXTO:  
O cometimento reiterado de faltas na sua execução. 
PARÁGRAFO SÉTIMO:  
A decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil. 
PARÁGRAFO OITAVO:  
Infração às normas sanitárias em vigor. 
PARÁGRAFO NONO:  
Fraude ou dolo praticado e devidamente comprovado; 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:  



 
 
Rua:  Catulo da Paixão Cearense, 135 | Salas: 1001-1002 (10º 
Andar) 
Triângulo - Juazeiro do Norte/CE | CEP: 63.041-162 
(88) 2156-9263 | igcce.com.br 
CNPJ: 24.127.105/0001-74 
 
 
Fica assegurado a qualquer das partes o direito de rescindir automaticamente o presente 
contrato, mediante notificação por escrito à outra parte, na hipótese de inadimplemento 
substancial das obrigações ora pactuadas. 

 
DAS FORMAS DE RESCISÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:  
A rescisão do Contrato poderá ser: 

PARÁGRAFO PRIMEIRO:  
Determinada, por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos 
enumerados na cláusula anterior. 
PARÁGRAFO SEGUNDO:  
Amigável, por acordo entre as partes. 
PARÁGRAFO TERCEIRO:  
Judicial, nos termos da legislação processual. 

 
DAS AUDITORIAS E GLOSAS 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: 
É permitido à CONTRATANTE exercer fiscalização sobre os serviços prestados pelo 
CONTRATADO, através de profissionais devidamente habilitados e autorizados pela 
CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO:  
A CONTRATANTE efetuará análise técnica e administrativa nas guias apresentadas 
para cobrança e, havendo irregularidade procederá glosa total ou parcial; 
PARÁGRAFO SEGUNDO:  
É assegurado ao CONTRATADO o recurso de glosa pelo prazo de até 30 (trinta) 
dias, contados da data do pagamento da fatura cuja guia glosada fazia parte ou, no 
caso de glosa total, contado da data que deveria ter sido efetuado o pagamento; 
PARÁGRAFO TERCEIRO:  
O CONTRATANTE terá prazo de 15 (quinze) dias contados da data do recebimento 
formal do recurso para apresentar ao CONTRATADO, o resultado da análise 
realizada. E, se procedente, efetuará o pagamento dos valores glosados acrescidos de 
multa de 2% e juros de mora de 1%, não capitalizados. 

 
DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA E CIVIL 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: 
O CONTRATADO se compromete a prestar os serviços com diligência, prudência e respeito 
a legislação vigente, assumindo toda responsabilidade técnica, civil e penal pela execução 
dos mesmos. 
 

DA VEDAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE 
CLAUSULA DÉCIMA SEXTA: 
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É vedada a exclusividade na relação contratual, sendo as partes contratantes independentes 
para firmar outros instrumentos jurídicos com terceiros para a mesma finalidade. 
 

DA INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: 
Este instrumento contratual não implica em vínculo empregatício de qualquer espécie visto 
que a prestação de serviços ora ajustada possui caráter autônomo, eventual e profissional 
liberal. 
 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA:  
O presente contrato não poderá ser objeto de sub-contratação, cessão ou transferência. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVA:  
Os contratantes se comprometem a manter sigilo sobre os dados e informações decorrentes 
da consecução do presente contrato, salvo o CONTRATANTE autorize em contrário.  
 
CLÁUSLA VIGÉSIMA: 
 As partes elegem o foro da Comarca de Juazeiro do Norte - CE, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja para dirimir qualquer questão que porventura seja 
suscitada na execução ou interpretação deste contrato. 
 
  E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente Instrumento em 
02 (duas) vias de igual teor, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo. 
 
 
Fortaleza - CE, __ de ___________ de 2022. 
 

 
________________________________________________ 

INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA – IGC 
HERBERT PESSOA LOBO 

CONTRATANTE 
 

_____________________________________ 
CONTRATADO 
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TESTEMUNHA 
01:___________________________________________________________ 
CPF: ______________________________ 
 
 
TESTEMUNHA 02: 
___________________________________________________________ 
CPF:______________________________ 
 

 
 
 


