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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2021 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021 

EDITAL 

 
 “CREDENCIAMENTO DE PESSOAS 
JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE”. 

 
 

O Município de Santo Antônio do Planalto, pessoa jurídica de direito público interno, 
através do Prefeito Municipal, Elio Gilberto Luz de Freitas e mediante Comissão Permanente 
de Licitações designada pela Portaria nº 004/2021, COMUNICA aos interessados que está 
procedendo ao CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas para prestação de serviços de 
exames laboratoriais, para a Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social deste Município. 

O credenciamento será executado em conformidade com o que dispõe a Constituição 
da República, em especial os seus artigos 196 e seguintes; as Leis n° 8.080/1990 e 
nº8.142/1990; as normas erais da Lei n° 8.666/1993 e demais disposições legais e 
regulamentares aplicáveis à espécie.  
 

1. DOS SERVIÇOS: 

 1.1. Os serviços de exames laboratoriais, objeto do credenciamento, são os 
constantes conforme “Anexo I” do presente Edital. 

  1.1.1. Após o período de 12 (doze) meses, verificado em pesquisa de mercado 
que os valores pagos pelo Município são inferiores a tal valor, os preços do Anexo I 
poderão ser reajustados pelo índice da Correção do IGPM – Índice Geral de Preços 
Médios, ou outro índice a substituir.  
  1.1.2. Serão pagos ao laboratório credenciado, os exames efetivamente 
realizados mediante requisição médica do serviço municipal de saúde. 
  1.1.3. Na tabela 01 (um), constante do Anexo I, a TABELA SUS será utilizada 
como parâmetro para pagamento dos procedimentos realizados. O valor da referida 
tabela será multiplicado por 1,5 (um vírgula cinco) para chegar-se ao valor unitário de 
cada exame. 
  1.1.4. Na Tabela 02 (dois), constante do Anexo I, OUTROS EXAMES, será 
utilizada como parâmetro para pagamento dos procedimentos realizados o valor de 
referência, preço médio, efetuado em pesquisa pela secretaria de valores praticados no 
mercado o valor unitário de cada exame. 

 1.2. Poderão ser prestados por exclusivamente por pessoas jurídicas os serviços 
constantes nas tabelas desse edital. 
 1.3. Os limites quantitativos são relativos aos serviços e procedimentos prestados por 
todos os credenciados, não havendo garantia de execuções individuais mínimas. 

  1.3.1. A estimativa de exames por mês é de 1.000 (um mil) exames. 
  1.3.2. Havendo mais de um laboratório credenciado através do presente 
processo, a escolha do laboratório para a realização do exame fica única e 
exclusivamente a critério do paciente, sendo que o Município não encaminhará os 
pacientes à nenhum dos laboratórios específicos. 

 1.4. Todos os serviços e procedimentos serão pagos de acordo com os valores 
constantes nas tabelas constantes do Anexo I desse edital. 
 1.5. A coleta do material específico de cada exame deverá ser efetuada no território 
urbano do Município de Santo Antônio do Planalto/RS, em local próprio da(s) empresa(s), com 
condições e normas em conformidade com as Resoluções ANVISA – RDC nº 189/03 e 302/05, 
do Ministério da Saúde, Portaria nº 700/07 da Secretaria Estadual da Saúde do Estado do Rio 
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Grande do Sul e demais leis e normas pertinentes ao ramo de atividade.  
  1.5.1. O material destinado à realização das análises e exames deverá ser 
coletado pela credenciada, ao menos duas vezes por semana, nas terças-feiras e 
quintas-feiras no turno da manhã, através de Profissional capacitado e devidamente 
habilitado; em situações excepcionais e emergenciais, poderá haver requisição de 
coleta em qualquer dia e horário da semana, devendo o atendimento ser realizado no 
prazo máximo de até 01 (uma) hora, contado prazo à partir do recebimento da 
chamada. 
  1.5.2. Igualmente o(s) credenciado(s) deverá manter no mesmo local de coleta, 
um ponto de atendimento presencial ao público para marcação e entregas dos 
resultados dos exames, durante horário comercial entre segundas-feiras as sextas 
feiras, de acordo com a necessidade da equipe médica.  

 1.6. Os resultados deverão ser entregues pela(s) credenciada(s) vencedora o mais 
breve possível após a coleta do material a fim de garantir a agilidade do tratamento dos 
pacientes pela equipe médica do Município, excetuando-se situações especiais, devida e 
previamente verificada e observada à peculiaridade de um determinado exame. 
 1.7. A credenciada é a responsável exclusiva, civil e criminalmente, por eventuais 
danos que venha causar ao Município e/ou a terceiros em razão de análises e exames com 
diagnóstico incompatível com a realidade, do material coletado equivocamente, pela demora na 
realização das análises e dos exames, bem como da divulgação dos resultados e todos os 
demais atos decorrentes da prestação dos serviços objeto do presente certame.  
 1.8. As despesas com transporte do material e resultados, realização das análises e 
dos exames, tanto com pessoal, material, equipamentos e outras não referidas neste Edital, 
caberão exclusivamente a credenciada. 
 1.9. As notas fiscais de saída deverão ser destacadas sempre proporcionalmente ao 
pedido realizado pela Secretaria responsável. 
 

2. CONDIÇÕES PARA CREDENCIAMENTO: 

 2.1. As pessoas jurídicas interessadas em prestar os serviços ao Município de Santo 
Antônio do Planalto/RS, deverão entregar os documentos indicados no item 3 desse edital no 
Setor de Compras e Licitações, situado na Avenida Jorge Muller, 1075, Centro, do dia 10 até o 
dia 25 de maio do ano de 2021, no horário das 07h45min as 11h45min e das 13h30min as 
17h30min. 
 2.2. O credenciamento permanecerá aberto à futuros interessados que preencherem 
as condições previstas nesse edital, durante todo o seu período de vigência. 
 2.3. O prazo de vigência do credenciamento será de 12 (doze) meses, a contar de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado por iguais períodos, por interesse do CREDENCIANTE e 
anuência do CREDENCIADO, até o limite máximo de 60 (sessenta) meses previstos no inciso 
II do art. 57 da Lei nº 8.666/1993. 
 

3. DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO: 

 3.1. As pessoas jurídicas deverão apresentar os seguintes documentos: 
 a) Contrato social ou empresário individual devidamente registrado na Junta Comercial 
do Estado ou no Cartório de Títulos e Documentos, em que conste, dentre os seus objetivos, a 
prestação dos serviços indicados no item 1.1; 
 b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 c) Cédula de identidade do(s) diretor(es)ou proprietário(s); 
 d) Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de negativa, de Débitos Relativos aos 
Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, emitida pela Receita federal do Brasil; 
 e) Certidão que prove a regularidade para com a Fazenda Estadual, relativa ao 
domicílio ou sede do licitante; 
 f) Certidão que prove a regularidade para com a Fazenda Municipal da jurisdição 
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fiscal do estabelecimento licitante; 
 g) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) perante o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço. 
 h) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943 (Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas), em seu prazo de validade. 
 i) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial expedida pelo Distribuidor 
da sede da pessoa jurídica, com data de expedição não superior a 60 (sessenta) dias da data 
designada para a apresentação do documento. 
 j) alvará de localização fornecido pelo Município do estabelecimento; 
 k) alvará sanitário, segundo legislação vigente; 
 l) comprovação de inscrição no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – 
CNES; 
 m) prova da inscrição da pessoa jurídica e do responsável técnico no Conselho 
Competente; 
 n) laudo de avaliação radiométrica, nos casos de Radiologia, Radioterapia, Medicina 
Nuclear e Radioisótopos; 
 o) comprovante de capacidade técnica através de CERTIFICADO DO PNCQ – 
Programa Nacional de Controle de Qualidade. 
 p) requerimento de credenciamento, dirigido ao Sr. Prefeito Municipal; conforme 
modelo Anexo III; 
 q) declaração que a empresa possui profissional, material e equipamentos 
necessários para realizações dos procedimentos exigidos no referido edital, informar 
capacidade máxima de atendimento mensal, com indicação dos horários de atendimento na 
forma do presente credenciamento; e, 
 r) Declaração da empresa de que não possui em seu quadro de funcionários, menores 
de 18 anos, conforme Lei Federal nº 9.854, de 27/10/1999, e inciso XXXIII do art. 7º, da 
Constituição Federal, inclusive no art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93 de 21/06/1993 e 
alterações, assinada pelo representante legal da licitante. 
 3.2. Os documentos poderão ser apresentados em original, por cópia autenticada por 
tabelião ou por servidor do Município ou publicação em órgão de imprensa oficial. Os 
documentos emitidos em meio eletrônico, com o uso de certificação digital, serão tidos como 
originais, estando sua validade condicionada a verificação de autenticidade pela Administração. 
 

4. CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

4.1. Os serviços serão prestados exclusivamente no estabelecimento do credenciado, 
com pessoal e material próprios, sendo de sua responsabilidade exclusiva e integral os 
encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais decorrentes do serviço, 
cujos ônus e obrigações, em nenhuma hipótese, poderão ser transferidos para o Município. 

4.2. A escolha do estabelecimento ou profissional será feita exclusivamente pelo 
paciente, que receberá lista dos credenciados para a realização do serviço, com os seus 
respectivos horários de atendimento, quando autorizada o procedimento pela Secretaria de 
Saúde do Município. 

4.3. Para a realização do atendimento, o credenciado deverá receber do paciente a 
autorização de atendimento emitida pela Secretaria de Saúde do Município, na qual constará o 
serviço e/ou procedimento a ser realizado. 

4.4. É vedado: 
a) o trabalho do credenciado em dependências ou setores próprios do Município; 
b) o credenciamento de profissionais pertencentes ao quadro permanente do Município, 

bem como de pessoas jurídicas com as quais esses mantenham qualquer vínculo de natureza 
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técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista, conforme art. 9º, inciso III e §3º, da Lei 
nº 8.666/1993; 

c) a cobrança diretamente do paciente atendido de quaisquer valores decorrentes dos 
serviços prestados.  

4.5. O Município reserva-se o direito de fiscalizar, de forma permanente, a prestação 
dos serviços pelos credenciados, podendo proceder no descredenciamento, em casos de má 
prestação, que deverá ser verificada em processo administrativo específico, com garantia do 
contraditório e da ampla defesa. 

4.6. Em caso de negativa injustificada de atendimento, além do descredenciamento, 
serão aplicadas as seguintes penalidades: 

a) multa no valor de 10%, por ocorrência; 
b) suspensão temporária e participação em licitação e impedimento de contratar com o 

Município pelo prazo de 02 anos. 
4.7. O credenciado poderá solicitar o seu descredenciamento a qualquer tempo, desde 

que observando o prazo de antecedência de 30 dias, durante o qual deverá atender a eventual 
demanda existente. 

 

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

5.1. O pagamento pelos serviços prestados será efetuado mensalmente para o 
credenciado, tendo em conta o número de procedimentos efetivamente realizados por 
encaminhamento do Município, multiplicado pelo valor correspondente das Tabelas constante 
do Anexo I, conforme especificado nos itens 1.1.4. e 1.1.3. deste edital. 

5.2. O pagamento somente será efetuado mediante apresentação da autorização do 
atendimento, devidamente assinada pelo paciente, comprovando a prestação do serviço, 
acompanhada da Nota Fiscal Eletrônica. 

5.3. A documentação indicada no item anterior deverá ser entregue na Secretaria de 
Saúde do Município no primeiro dia útil de cada mês, sendo que o pagamento será realizado 
em até 30(trinta) dias úteis após o seu recebimento, com fiscalização e confirmação da 
prestação dos serviços pelo fiscal designado pela Secretária Municipal de Saúde e Ação Social. 

5.4. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo 
IGP-M/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração pagará a 
contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata.  

 

6. FORMALIZAÇÃO: 

6.1. O credenciamento será formalizado mediante termo próprio, conforme Anexo II, 
contendo as cláusulas e condições previstas neste edital, bem como aquelas previstas no 
art.55 da Lei nº 8.666/1993, que lhe forem pertinentes. 

 

7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

7.1. As despesas decorrentes das contratações oriundas deste credenciamento 
correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 

 
0502.10.302.0107.2161.33903900000000.0040.0 – Outros Serviços de Terceiros P.J. 
0504.10.301.0107.2169.33903900000000.4011.0 – Outros Serviços de Terceiros P.J. 

 

8. IMPUGNAÇÕES ERECURSOS: 

8.1. Eventuais pedidos de impugnações ao presente edital de chamamento público 
deverão ser dirigidos ao Setor Compras e Licitações e protocolados durante o horário de 
expediente da Administração Municipal, das 07h45min às 11h45min e das 13h30min as 
17h30min, até o dia 25/05/2021. 

8.2. Da decisão relativa ao credenciamento ou descredenciamento caberá recurso no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, que deverá ser dirigido ao Setor de Compras e Licitações e 
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protocolado durante o horário de expediente indicado no item anterior. 
8.3. É admitido o envio de impugnações do edital ou de recurso por e-mail, desde que 

original seja protocolado na forma dos itens 8.1 e 8.2 no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar 
do recebimento do e-mail, sob pena de indeferimento. Este protocolo poderá se dar por meio 
de Correios através de correspondência registrada. 

 

9. INFORMAÇÕES: 

9.1. Informações e esclarecimentos referentes a este processo administrativo serão 
prestadas aos interessados no horário compreendido entre as 07h45min às 11h45min e 
13h30min às 17h30min, no Centro Administrativo Municipal, sito a Avenida Jorge Muller, 1075, 
Bairro Centro, Setor de Compras e Licitações ou no endereço eletrônico 
licita.sap@dgnet.com.br, ou ainda pelo fone (54)3377-1800, onde poderão ser obtidas cópias 
do edital e seus anexos. 

 
Santo Antônio do Planalto/RS, 06 de maio de 2021.  

 
 
 
 

______________________________ 
Elio Gilberto Luz de Freitas 

Prefeito Municipal 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2021 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021 

 
ANEXO I 

 

TABELA 01 

Nº EXAMES TABELA SUS R$ 

01  02.02.01.002-3 determinação de capacidade de fixação do ferro 3,02 

02  02.02.01.004-0 determinação de curva glicêmica (2 dosagens) 5,45 

03  02.02.01.007-4 determinações de curva glicêmica clássica (5 dosagens) 15,00 

04  02.02.01.010-4 dosagem de acetona 2,78 

05  02.02.01.011-2 dosagem de acido ascorbico 3,02 

06  02.02.01.012-0 dosagem de acido urico 2,78 

07  02.02.01.015-5 dosagem de alfa-1-antitripsina 5,52 

08  02.02.01.016-3 dosagem de alfa-1-glicoproteina acida 5,52 

09  02.02.01.017-1 dosagem de alfa-2-macroglobulina 5,52 

10  02.02.01.018-0 dosagem de amilase 3,38 

11  02.02.01.019-8 dosagem de amonia 5,27 

12  02.02.01.020-1 dosagem de bilirrubina total e fracoes 3,02 

13  02.02.01.021-0 dosagem de calcio 2,78 

14  02.02.01.022-8 dosagem de calcio ionizavel 5,27 

15  02.02.01.026-0 dosagem de cloreto 2,78 

16  02.02.01.027-9 dosagem de colesterol hdl 5,27 

17  02.02.01.028-7 dosagem de colesterol ldl 5,27 

18  02.02.01.029-5 dosagem de colesterol total 2,78 

19  02.02.01.030-9 dosagem de colinesterase 5,52 

20  02.02.01.031-7 dosagem de creatinina 2,78 

21  02.02.01.032-5 dosagem de creatinofosfoquinase (cpk) 5,52 

22  02.02.01.033-3 dosagem de creatinofosfoquinase fracao mb 6,18 

23  02.02.01.034-1 dosagem de desidrogenase alfa-hidroxibutirica 5,27 

24  02.02.01.035-0 dosagem de desidrogenase glutamica 5,27 

25  02.02.01.036-8 dosagem de desidrogenase latica 5,52 

26  02.02.01.037-6 dosagem de desidrogenase latica (isoenzimas fracionadas) 5,52 

27  02.02.01.038-4 dosagem de ferritina 23,39 

28  02.02.01.039-2 dosagem de ferro serico 5,27 

29  02.02.01.040-6 dosagem de folato 23,48 

30  02.02.01.041-4 dosagem de fosfatase acida total 3,02 

31  02.02.01.042-2 dosagem de fosfatase alcalina 3,02 

32  02.02.01.043-0 dosagem de fosforo 2,78 

33  02.02.01.044-9 dosagem de fracao prostatica da fosfatase acida 3,02 

34  02.02.01.046-5 dosagem de gama-glutamil-transferase (gama gt) 5,27 

35  02.02.01.047-3 dosagem de glicose 2,78 

36  02.02.01.048-1 dosagem de glicose-6-fosfato desidrogenase 5,52 

37  02.02.01.049-0 dosagem de haptoglobina 5,52 

38  02.02.01.050-3 dosagem de hemoglobina glicosilada 11,79 
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39  02.02.01.053-8 dosagem de lactato 5,52 

40  02.02.01.055-4 dosagem de lipase 3,38 

41  02.02.01.056-2 dosagem de magnesio 3,02 

42  02.02.01.057-0 dosagem de muco-proteinas 3,02 

43  02.02.01.058-9 dosagem de piruvato 5,52 

44  02.02.01.060-0 dosagem de potassio 2,78 

45  02.02.01.061-9 dosagem de proteinas totais 2,10 

46  02.02.01.062-7 dosagem de proteinas totais e fracoes 2,78 

47  02.02.01.063-5 dosagem de sodio 2,78 

48  02.02.01.064-3 dosagem de transaminase glutamico-oxalacetica (tgo) 3,02 

49  02.02.01.065-1 dosagem de transaminase glutamico-piruvica (tgp) 3,02 

50  02.02.01.066-0 dosagem de transferrina 6,18 

51  02.02.01.067-8 dosagem de triglicerideos 5,27 

52  02.02.01.068-6 dosagem de triptofano 5,27 

53  02.02.01.069-4 dosagem de ureia 2,78 

54  02.02.01.070-8 dosagem de vitamina b12 22,86 

55  02.02.01.071-6 eletroforese de lipoproteinas 5,52 

56  02.02.01.072-4 eletroforese de proteinas 6,63 

57  02.02.01.073-2 gasometria (ph pco2 po2 bicarbonato as2 (exceto base ) 23,48 

58  02.02.01.074-0 prova da d-xilose 5,52 

59  02.02.01.075-9 teste de tolerancia a insulina / hipoglicemiantes orais 9,83 

60  02.02.01.076-7 dosagem de 25 hidroxivitamina d 22,86 

61  02.02.02.002-9 contagem de plaquetas 4,10 

62  02.02.02.003-7 contagem de reticulocitos 4,10 

63  02.02.02.005-3 determinacao de enzimas eritrocitarias (cada) 4,10 

64  02.02.02.006-1 determinacao de sulfo-hemoglobina 4,10 

65 02.02.02.007-0 determinacao de tempo de coagulacao 4,10 

66  02.02.02.008-8 determinacao de tempo de lise da euglobulina 4,10 

67  02.02.02.009-6 determinacao de tempo de sangramento -duke 4,10 

68  02.02.02.010-0 determinacao de tempo de sangramento de ivy 13,50 

69  02.02.02.011-8 determinacao de tempo de sobrevida de hemacias 8,69 

70  02.02.02.012-6 determinacao de tempo de trombina 4,28 

71  02.02.02.013-4 determinacao de tempo de tromboplastina parcial ativada (ttp 
ativada) 8,66 

72  02.02.02.014-2 determinacao de tempo e atividade da protrombina (tap) 4,10 

73  02.02.02.015-0 determinacao de velocidade de hemossedimentacao (vhs) 4,10 

74  02.02.02.016-9 dosagem de anticoagulante circulante 6,17 

75  02.02.02.017-7 dosagem de antitrombina iii 9,72 

76  02.02.02.018-5 dosagem de fator ii 7,97 

77  02.02.02.019-3 dosagem de fator ix 11,42 

78  02.02.02.020-7 dosagem de fator v 7,10 

79  02.02.02.021-5 dosagem de fator vii 12,14 

80  02.02.02.022-3 dosagem de fator viii 9,95 

81  02.02.02.023-1 dosagem de fator viii (inibidor) 22,50 

82  02.02.02.024-0 dosagem de fator von willebrand (antigeno) 28,37 
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83  02.02.02.025-8 dosagem de fator x 9,99 

84  02.02.02.026-6 dosagem de fator xi 13,67 

85  02.02.02.027-4 dosagem de fator xii 15,77 

86  02.02.02.028-2 dosagem de fator xiii 9,99 

87  02.02.02.029-0 dosagem de fibrinogenio 6,90 

88  02.02.02.030-4 dosagem de hemoglobina 2,30 

89  02.02.02.031-2 dosagem de hemoglobina - instabilidade a 37oc 4,10 

90  02.02.02.032-0 dosagem de hemoglobina fetal 4,10 

91  02.02.02.033-9 dosagem de hemossiderina 4,10 

92  02.02.02.034-7 dosagem de plasminogenio 6,17 

93  02.02.02.035-5 eletroforese de hemoglobina 8,12 

94  02.02.02.036-3 eritrograma (eritrocitos, hemoglobina, hematocrito) 4,10 

95  02.02.02.037-1 hematocrito 2,30 

96  02.02.02.038-0 hemograma completo 6,17 

97  02.02.02.039-8 leucograma 4,10 

98 02.02.02.040-1 pesquisa de atividade do cofator de ristocetina 37,50 

99  02.02.02.041-0 pesquisa de celulas le 6,17 

100  02.02.02.042-8 pesquisa de corpusculos de heinz 4,10 

101  02.02.02.044-4 pesquisa de hemoglobina s 4,10 

102  02.02.02.046-0 pesquisa de tripanossoma 4,10 

103  02.02.02.048-7 prova de consumo de protrombina 6,17 

104  02.02.02.049-5 prova de retracao do coagulo 4,10 

105  02.02.02.051-7 rastreio p/ deficiencia de enzimas eritrocitarias 4,10 

106  02.02.02.052-5 teste de agregacao de plaquetas 18,00 

107  02.02.02.054-1 teste direto de antiglobulina humana (tad) 4,10 

108  02.02.03.001-6 contagem de linfocitos b 22,50 

109  02.02.03.002-4 contagem de linfocitos cd4/cd8 22,50 

110  02.02.03.003-2 contagem de linfocitos t totais 22,50 

111  02.02.03.004-0 deteccao de rna do hiv-1 (qualitativo) 97,50 

112  02.02.03.005-9 deteccao de rna do virus da hepatite c (qualitativo) 144,00 

113  02.02.03.006-7 determinacao de complemento (ch50) 13,88 

114  02.02.03.007-5 determinacao de fator reumatoide 4,25 

115  02.02.03.008-3 determinacao quantitativa de proteina c reativa 13,88 

116  02.02.03.009-1 dosagem de alfa-fetoproteina 22,59 

117  02.02.03.010-5 dosagem de antigeno prostatico especifico (psa) 24,63 

118  02.02.03.011-3 dosagem de beta-2-microglobulina 20,33 

119  02.02.03.012-1 dosagem de complemento c3 25,74 

120  02.02.03.013-0 dosagem de complemento c4 25,74 

121  02.02.03.014-8 dosagem de crioaglutinina 4,25 

122  02.02.03.015-6 dosagem de imunoglobulina a (iga) 25,74 

123  02.02.03.016-4 dosagem de imunoglobulina e (ige) 13,88 

124  02.02.03.018-0 dosagem de imunoglobulina m (igm) 25,74 

125  02.02.03.019-9 dosagem de inibidor de c1-esterase 13,88 

126  02.02.03.020-2 dosagem de proteina c reativa 4,25 
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127  02.02.03.021-0 genotipagem de virus da hepatite c 447,68 

128  02.02.03.022-9 imunoeletroforese de proteinas 25,74 

129  02.02.03.023-7 imunofenotipagem de hemopatias malignas (por marcador) 120,00 

130  02.02.03.025-3 pesquisa de anticorpo igg anticardiolipina 15,00 

131  02.02.03.026-1 pesquisa de anticorpo igm anticardiolipina 15,00 

132  02.02.03.027-0 pesquisa de anticorpos anti-dna 13,01 

133  02.02.03.028-8 pesquisa de anticorpos anti-helicobacter pylori 25,74 

134  02.02.03.029-6 pesquisa de anticorpos anti-hiv-1 (western blot) 127,50 

135  02.02.03.030-0 pesquisa de anticorpos anti-hiv-1 + hiv-2 (elisa) 15,00 

136  02.02.03.031-8 pesquisa de anticorpos anti-htlv-1 + htlv-2 27,83 

137  02.02.03.032-6 pesquisa de anticorpos anti-ribonucleoproteina (rnp) 25,74 

138  02.02.03.033-4 pesquisa de anticorpos anti-schistosomas 8,61 

139  02.02.03.034-2 pesquisa de anticorpos anti-sm 25,74 

140  02.02.03.035-0 pesquisa de anticorpos anti-ss-a (ro) 27,83 

141  02.02.03.036-9 pesquisa de anticorpos anti-ss-b (la) 27,83 

142  02.02.03.037-7 pesquisa de anticorpos antiadenovirus 13,88 

143  02.02.03.040-7 pesquisa de anticorpos antibrucelas 5,55 

144  02.02.03.041-5 pesquisa de anticorpos anticisticerco 8,75 

145  02.02.03.042-3 pesquisa de anticorpos anticlamidia (por imunofluorescencia) 15,00 

146  02.02.03.043-1 pesquisa de anticorpos anticortex suprarenal 25,74 

147  02.02.03.044-0 pesquisa de anticorpos antiequinococos 13,88 

148  02.02.03.045-8 pesquisa de anticorpos antiescleroderma (scl 70) 15,00 

149  02.02.03.046-6 pesquisa de anticorpos antiespermatozoides 14,55 

150  02.02.03.047-4 pesquisa de anticorpos antiestreptolisina o (aslo) 4,25 

151  02.02.03.048-2 pesquisa de anticorpos antifigado 15,00 

152  02.02.03.050-4 pesquisa de anticorpos antiglomerulo 15,00 

153  02.02.03.051-2 pesquisa de anticorpos antiilhota de langerhans 15,00 

154  02.02.03.052-0 pesquisa de anticorpos antiinsulina 25,74 

155  02.02.03.053-9 pesquisa de anticorpos antileptospiras 6,15 

156  02.02.03.054-7 pesquisa de anticorpos antilisteria 8,26 

157  02.02.03.055-5 pesquisa de anticorpos antimicrossomas 25,74 

158  02.02.03.056-3 pesquisa de anticorpos antimitocondria 25,74 

159  02.02.03.057-1 pesquisa de anticorpos antimusculo estriado 25,74 

160  02.02.03.058-0 pesquisa de anticorpos antimusculo liso 25,74 

161  02.02.03.059-8 pesquisa de anticorpos antinucleo 25,74 

162  02.02.03.060-1 pesquisa de anticorpos antiparietais 25,74 

163  02.02.03.061-0 pesquisa de anticorpos antiplasmodios 15,00 

164  02.02.03.062-8 pesquisa de anticorpos antitireoglobulina 25,74 

165  02.02.03.063-6 pesq. de anticorpos c/ antigeno de superficie do virus da 
hepatite b (anti-hbs) 27,83 

166  02.02.03.064-4 pesquisa de anticorpos contra antigeno e do virus da hepatite b 
(anti-hbe) 27,83 

167  02.02.03.065-2 pesquisa de anticorpos contra histoplasma 11,67 

168  02.02.03.066-0 pesquisa de anticorpos contra o sporotrix schenkii 14,57 

169  02.02.03.067-9 pesquisa de anticorpos contra o virus da hepatite c (anti-hcv) 27,83 
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170  02.02.03.068-7 pesquisa de anticorpos contra o virus da hepatite d (anti-hdv) 27,83 

171  02.02.03.069-5 pesquisa de anticorpos contra o virus do sarampo 13,88 

172  02.02.03.070-9 pesquisa de anticorpos contra paracoccidioides brasiliensis 6,15 

173  02.02.03.071-7 pesquisa de anticorpos e/ou antigeno do virus sincicial 
respiratorio 27,83 

174  02.02.03.072-5 pesquisa de anticorpos eie anticlamidia 25,74 

175  02.02.03.073-3 pesquisa de anticorpos heterofilos conta o virus epstein-barr 4,25 

176  02.02.03.074-1 pesquisa de anticorpos igg anticitomegalovirus 16,50 

177  02.02.03.075-0 pesquisa de anticorpos igg antileishmanias 13,88 

178  02.02.03.076-8 pesquisa de anticorpos igg antitoxoplasma 25,46 

179  02.02.03.077-6 pesquisa de anticorpos igg antitrypanosoma cruzi 13,88 

180  02.02.03.079-2 pesq. de anticorpos igg c/ antigeno central do virus da hepatite 
b (anti hbctoal) 27,83 

181  02.02.03.079-2 pesquisa de anticorpos igg contra arbovirus (dengue e febre 
amarela) 45,00 

182  02.02.03.080-6 pesquisa de anticorpos igg contra o virus da hepatite a (hav-igg) 27,83 

183  02.02.03.081-4 pesquisa de anticorpos igg contra o virus da rubeola 25,74 

184  02.02.03.082-2 pesquisa de anticorpos igg contra o virus da varicela-herpes 
zoster 25,74 

185  02.02.03.083-0 pesquisa de anticorpos igg contra o virus epstein-barr 25,77 

186  02.02.03.089-0pesq. de anticorpos igg e igm c/ antigeno central do virus da 
hepatite b (anti-hbctotal) 27,83 

187  02.02.03.086-5 pesquisa de anticorpos igm antileishmanias 15,00 

188  02.02.03.087-3 pesquisa de anticorpos igm antitoxoplasma 27,83 

189  02.02.03.088-1 pesquisa de anticorpos igm antitrypanosoma cruzi 13,88 

190  02.02.03.089-0 pesq. de anticorpos igm c/ antigeno central do virus da hepatite 
b (anti-hbc-igm) 27,83 

191  02.02.03.090-3 pesquisa de anticorpos igm contra arbovirus (dengue e febre 
amarela) 30,00 

192  02.02.03.091-1 pesquisa de anticorpos igm contra o virus da hepatite a (hav-
igg) 27,83 

193  02.02.03.092-0 pesquisa de anticorpos igm contra o virus da rubeola 25,74 

194  02.02.03.093-8 pesquisa de anticorpos igm contra o virus da varicela-herpes 
zoster 25,74 

195  02.02.03.094-6 pesquisa de anticorpos igm contra o virus epstein-barr 25,74 

196  02.02.03.095-4 pesquisa de anticorpos igm contra o virus herpes simples 25,74 

197  02.02.03.096-2 pesquisa de antigeno carcinoembrionario (cea) 20,03 

198  02.02.03.097-0 pesquisa de antigeno de superficie do virus da hepatite b 
(hbsag) 27,83 

199  02.02.03.098-9 pesquisa de antigeno e do virus da hepatite b (hbeag) 27,83 

200  02.02.03.099-7 pesquisa de clamidia (por captura hibrida) 90,00 

201  02.02.03.100-4 pesquisa de crioglobulinas 4,25 

202  02.02.03.101-2 pesquisa de fator reumatoide (waaler-rose) 6,15 

203  02.02.03.102-0 pesquisa de hiv-1 por imunofluorescencia 15,00 

204  02.02.03.103-9 pesquisa de imunoglobulina e (ige) alergeno-especifica 13,88 

205  02.02.03.104-7 pesquisa de trypanosoma cruzi (por imunofluorescencia) 15,00 

206  02.02.03.105-5 provas de prausnitz-kustner (pk) 2,66 
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207  02.02.03.106-3 provas imuno-alergicas bacterianas 2,66 

208  02.02.03.107-1 quantificacao de rna do hiv-1 27,00 

209  02.02.03.108-0 quantificacao de rna do virus da hepatite c 252,72 

210  02.02.03.109-8 teste treponemico p/ detecção de sifilis 6,15 

211  02.02.03.110-1 reacao de montenegro id 4,25 

212  02.02.03.111-0 teste não treponemico p/ detecção de sifilis 4,25 

213  02.02.03.112-8 teste fta-abs igg p/ diagnostico da sifilis 15,00 

214  02.02.03.113-6 teste fta-abs igm p/ diagnostico da sifilis 15,00 

215  02.02.03.114-4 testes alergicos de contato 2,66 

216  02.02.03.115-2 testes cutaneos de leitura imediata 2,66 

217  02.02.03.117-9 teste não treponemico p/ detecção de sifilis em gestantes 4,25 

218  02.02.03.118-7 dosagem de anticorpos antitransglutaminaise recombinante 
humano iga 27,83 

219  02.02.03.119-5 dosagem da fração c1q do complemento 25,74 

220  02.02.03.120-9 dosagem de troponina  13,50 

221  02.02.03.121-7 dosagem do antígeno ca 125  20,33 

222  02.02.04.001-1 dosagem de estercobilinogenio fecal 2,48 

223  02.02.04.002-0 dosagem de gordura fecal 4,56 

224  02.02.04.003-8 exame coprologico funcional 4,56 

225  02.02.04.005-4 pesquisa de enterobius vermiculares (oxiurus oxiura) 2,48 

226  02.02.04.006-2 pesquisa de eosinofilos 2,48 

227  02.02.04.007-0 pesquisa de gordura fecal 2,48 

228  02.02.04.008-9 pesquisa de larvas nas fezes 2,48 

229  02.02.04.009-7 pesquisa de leucocitos nas fezes 2,48 

230  02.02.04.010-0 pesquisa de leveduras nas fezes 2,48 

231  02.02.04.011-9 pesquisa de ovos de schistosomas (em fragmento de mucosa) 2,48 

232  02.02.04.012-7 pesquisa de ovos e cistos de parasitas 2,48 

233  02.02.03.031-8 pesquisa de anticorpos anti-htlv-1 + htlv-2  27,82 

234  02.02.04.014-3 pesquisa de sangue oculto nas fezes 2,48 

235  02.02.04.015-1 pesquisa de substancias redutoras nas fezes 2,48 

236  02.02.04.016-0 pesquisa de tripsina nas fezes 2,48 

237  02.02.04.017-8 pesquisa de trofozoitas nas fezes 2,48 

238  02.02.05.001-7 analise de caracteres fisicos, elementos e sedimento da urina 5,55 

239  02.02.05.002-5 clearance de creatinina 5,27 

240  02.02.05.003-3 clearance de fosfato 5,27 

241  02.02.05.004-1 clearance de ureia 5,27 

242  02.02.05.005-0 contagem de addis 3,06 

243  02.02.05.008-4 dosagem de citrato 3,02 

244  02.02.05.009-2 dosagem de microalbumina na urina 12,18 

245  02.02.05.007-6 dosagem de açucares (por cromatografia) 5,55 

246  02.02.05.010-6 dosagem de oxalato 5,52 

247  02.02.05.011-4 dosagem de proteinas (urina de 24 horas) 3,06 

248  02.02.05.012-2 dosagem e/ou fracionamento de acidos organicos 4,56 

249  02.02.05.013-0 exame qualitativo de calculos urinarios 5,55 

250  02.02.05.014-9 pesquisa / dosagem de aminoacidos (por cromatografia) 5,55 
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251  02.02.05.018-1 pesquisa de cadeias leves kappa e lambda 3,60 

252  02.02.05.019-0 pesquisa de cistina na urina 3,06 

253  02.02.05.022-0 pesquisa de fenil-cetona na urina 3,06 

254  02.02.05.023-8 pesquisa de frutose na urina 3,06 

255  02.02.05.024-6 pesquisa de galactose na urina 5,40 

256  02.02.05.026-2 pesquisa de homocistina na urina 3,06 

257  02.02.05.027-0 pesquisa de lactose na urina 3,06 

258  02.02.05.030-0 pesquisa de proteinas urinarias (por eletroforese) 6,66 

259  02.02.06.001-2 determinacao de indice de tiroxina livre 18,81 

260  02.02.06.002-0 determinacao de retencao de t3 18,81 

261  02.02.06.003-9 determinacao de t3 reverso 22,04 

262  02.02.06.004-7 dosagem de 17-alfa-hidroxiprogesterona 15,30 

263  02.02.06.005-5 dosagem de 17-cetosteroides totais 10,08 

264  02.02.06.006-3 dosagem de 17-hidroxicorticosteroides 10,08 

265  02.02.06.007-1 dosagem de acido 5-hidroxi-indol-acetico (serotonina) 10,08 

266  02.02.06.008-0 dosagem de adrenocorticotrofico (acth) 21,18 

267  02.02.06.009-8 dosagem de aldosterona 17,84 

268  02.02.06.011-0 dosagem de androstenediona 17,30 

269  02.02.06.012-8 dosagem de calcitonina 21,57 

270  02.02.06.013-6 dosagem de cortisol 14,79 

271  02.02.06.014-4 dosagem de dehidroepiandrosterona (dhea) 16,88 

272  02.02.06.015-2 dosagem de dihidrotestoterona (dht) 17,57 

273  02.02.06.016-0 dosagem de estradiol 15,23 

274  02.02.06.017-9 dosagem de estriol 17,33 

275  02.02.06.018-7 dosagem de estrona 16,68 

276  02.02.06.020-9 dosagem de globulina transportadora de tiroxina 23,03 

277  02.02.06.021-7 dosagem de gonadotrofina corionica humana (hcg, beta hcg) 11,78 

278  02.02.06.022-5 dosagem de hormonio de crescimento (hgh) 15,32 

279  02.02.06.023-3 dosagem de hormonio foliculo-estimulante (fsh) 11,84 

280  02.02.06.024-1 dosagem de hormonio luteinizante (lh) 13,46 

281  02.02.06.025-0 dosagem de hormonio tireoestimulante (tsh) 13,44 

282  02.02.06.026-8 dosagem de insulina 15,26 

283  02.02.06.027-6 dosagem de paratormonio 64,70 

284  02.02.06.028-4 dosagem de peptideo c 15,33 

285  02.02.06.029-2 dosagem de progesterona 15,33 

286  02.02.06.030-6 dosagem de prolactina 15,23 

287  02.02.06.032-2 dosagem de somatomedina c (igf1) 23,03 

288  02.02.06.033-0 dosagem de sulfato de hidroepiandrosterona (dheas) 19,67 

289  02.02.06.034-9 dosagem de testosterona 15,65 

290  02.02.06.035-7 dosagem de testosterona livre 19,67 

291  02.02.06.036-5 dosagem de tireoglobulina 23,03 

292  02.02.06.037-3 dosagem de tiroxina (t4) 13,14 

293  02.02.06.038-1 dosagem de tiroxina livre (t4 livre) 17,40 

294  02.02.06.039-0 dosagem de triiodotironina (t3) 13,07 
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295  02.02.06.040-3 teste de estimulo da prolactina / tsh apos trh 18,02 

296  02.02.06.045-4 teste de supressao do hgh apos glicose 18,02 

297  02.02.06.046-2 teste p/ investigacao do diabetes insipidus 12,65 

298  02.02.06.047-0 pesquisa de macroprolactina 18,23 

299  02.02.07.001-8 dosagem de acido delta-aminolevulinico 3,09 

300  02.02.07.002-6 dosagem de acido hipurico 3,35 

301  02.02.07.003-4 dosagem de acido mandelico 5,52 

302  02.02.07.004-2 dosagem de acido metil-hipurico 3,06 

303  02.02.07.005-0 dosagem de acido valproico 23,48 

304  02.02.07.008-5 dosagem de aluminio 41,25 

305  02.02.07.009-3 dosagem de aminoglicosideos 15,00 

306  02.02.07.015-8 dosagem de carbamazepina 26,30 

307  02.02.07.016-6 dosagem de carboxi-hemoglobina 6,17 

308  02.02.07.017-4 dosagem de chumbo 13,25 

309  02.02.07.019-0 dosagem de cobre 5,27 

310  02.02.07.020-4 dosagem de digitalicos (digoxina, digitoxina) 13,46 

311  02.02.07.022-0 dosagem de fenitoina 52,83 

312  02.02.07.023-9 dosagem de fenol 3,08 

313  02.02.07.024-7 dosagem de formaldeido 5,27 

314  02.02.07.025-5 dosagem de litio 3,38 

315  02.02.07.026-3 dosagem de mercurio 3,06 

316  02.02.07.027-1 dosagem de meta-hemoglobina 6,17 

317  02.02.07.035-2 dosagem de zinco 23,48 

318  02.02.08.001-3 antibiograma 7,47 

319  02.02.08.003-0 antibiograma p/ micobacterias 20,00 

320  02.02.08.004-8 baciloscopia direta p/ baar tuberculose (diagnóstica) 6,30 

321  02.02.08.005-6 baciloscopia direta p/ baar (hanseniase) 6,30 

322  02.02.08.006-4 baciloscopia direta p/ baar tuberculos (controle) 6,30 

323  02.02.08.007-2 bacterioscopia (gram) 4,20 

324  02.02.08.008-0 cultura de bacterias p/ identificacao 8,43 

325  02.02.08.010-2 cultura p/ herpesvirus 6,50 

326  02.02.08.011-0 cultura para baar 8,45 

327  02.02.08.012-9 cultura para bacterias anaerobicas 15,38 

328  02.02.08.013-7 cultura para identificacao de fungos 6,29 

329  02.02.08.014-5 exame microbiologico a fresco (direto) 4,20 

330  02.02.08.015-3 hemocultura 17,24 

331  02.02.09.003-5 citologia p/ clamidia 6,50 

332  02.02.09.004-3 citologia p/ herpesvirus 6,50 

333  02.02.09.019-1 mielograma 8,69 

334  02.02.09.030-2 prova do latex p/ pesquisa do fator eumatóide 2,84 

335  02.02.09.031-0 reacao de pandy 2,84 

336  02.02.10.001-4 determinacao de cariotipo em cultura de longa duracao (c/ 
tecnica de bandas) 48,72 

337  02.02.10.002-2 determ. de cariotipo em medula ossea e vilosidades corionicas 
(c/ tec. de bandas) 48,72 
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338  02.02.10.003-0 determinacao de cariotipo em sangue periferico (c/ tecnica de 
bandas) 48,72 

339  02.02.11.001-0 deteccao de variantes da hemoglobina (diagnostico tardio) 13,20 

340  02.02.11.002-8 deteccao molecular de mutacao em hemoglobinopatias 
(confirmatorio) 99,00 

341  02.02.11.003-6 deteccao molecular em fibrose cistica (confirmatorio) 99,00 

342  02.02.11.004-4 dosagem de fenilalanina (controle / diagnostico tardio) 8,25 

343  02.02.11.005-2 dosagem de fenilalanina e tsh ou t4 18,15 

344  02.02.11.006-0 dosagem de fenilalanina tsh ou t4 e deteccao da variante de 
hemoglobina 31,35 

345  02.02.11.007-9 dosagem de tripsina imunorreativa 8,25 

346  02.02.11.008-7 dosagem de tsh e t4 livre (controle / diagnostico tardio) 19,80 

347  02.02.12.001-5 determinacao de anticorpos antiplaquetarios 15,98 

348  02.02.12.002-3 determinacao direta e reversa de grupo abo 2,06 

349  02.02.12.003-1 fenotipagem de sistema rh - hr 15,98 

350  02.02.12.004-0 identificacao de anticorpos sericos irregulares c/ painel de 
hemacias 15,98 

351  02.02.12.007-4 pesquisa de anticorpos sericos irregulares a frio 8,69 

352  02.02.12.008-2 pesquisa de fator rh (inclui d fraco) 2,06 

353  02.02.12.009-0 teste indireto de antiglobulina humana (tia) 4,10 

354  02.02.12.010-4 titulacao de anticorpos anti a e/ou anti b 8,69 

 

TABELA 02 

Nº OUTROS EXAMES R$ 

01 Ácido fólico 26,130 

02 Ácido úrico urina 24 hs 10,000 

03 anca P e C 65,165 

04 anti -endomisio IgA 57,000 

05 anti -endomisio IgG 57,000 

06 anti -endomisio IgM 85,780 

07 anti- gliadina IgA 36,000 

08 anti -gliadina IgG 36,000 

09 Anti-gliadina IgM 44,000 

10 anti CCP (anti-citrulina) 139,165 

11 anticorpo anti-receptor de TSH (TRAB) 45,495 

12 anti TPO 32,000 

13 anticoagulante lúpico 37,675 

14 bacterioscópico 17,003 

15 Beta 2 glicoproteina IgG e IgM 166,250 

17 biotinidase 38,000 

18 curva glicêmica TOTG 33,000 

19 CA 15-3 44,547 

20 CA 19-9 44,810 

21 CA 72-4 61,397 

22 CA 50 132,000 
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23 cálcio urina 24 hs 10,000 

24 calprotectina fecal 168,740 

25 capacidade ferropexica 13,000 

26 cardiolipina IgG 49,000 

27 cardiolipina IgM 49,000 

28 caxumba IgG 39,000 

29 caxuma IgM 44,000 

30 citrato urina 24 hs 26,000 

31 chlamydia IgG 38,230 

32 chlamydia IgM 35,440 

33 chlamydia trachomatis imunofluorescência 52,530 

34 citomegalovirus IgG 36,205 

35 citomegalovirus IgM 38,573 

36 cloro (soro, urina) 10,805 

37 coagulograma 37,017 

38 cofator da ristocitina do Ag do fator Von Willebrand 275,000 

39 Coombs direto 9,347 

40 cultura para fungos secreção vaginal 55,000 

41 creatinina amostra de urina 9,000 

42 coombs indireto 11,680 

43 coprocultura 35,000 

44 cromo 26,290 

45 covid sorologia total 160,000 

46 covid sorologia IgG e IgM 286,00 

47 covid PCR/RT 240,000 

48 covid antigeno teste rápido 190,000 

49 covid teste rápido IgG e IgM 170,00 

50 cultura bacteriana 29,283 

51 cultura para streptococcus grupo B 53,000 

52 Cultura + ATB Mycoplasma e ureaplasma 41,870 

53 curva glicemica TGG 27,843 

54 dengue IgM 48,963 

55 equinococos IgG 170,000 

56 equinococos IgM 170,000 

57 espermograma (controle de vasectomia) 72,400 

58 estrogênio (estradiol, estriol, e estrona) 102,000 

59 eritropoetina sérica 77,000 

60 exame funcional de fezes 57,000 

61 fenobarbital 35,800 

62 Fator 12 105,000 

63 fator V de leiden 150,765 

64 genotipagem HCV 350,00 

65 grupo sanguineo ABO / tipagem sanguinea 9,803 

66 G6PD 20,000 
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67 HBV DNA quantitativo 407,000 

68 Homocisteína 54,145 

69 helicobacter pilori IgG 45,000 

70 helicobacter pilori IgM 53,000 

71 HLA B27 antígeno de histocompatibilidade 107,000 

72 imunofixação de proteínas séricas 176,000 

73 imunofixação de proteínas urinárias 176,000 

74 IgM 26,595 

75 indice de saturação de transferrina 31,000 

76 indice HOMA 11,917 

77 iodo 65,000 

78 leptina 52,610 

79 leptospirose IgG 72,00 

80 leptospirose IgM 95,500 

81 lipoproteína A 30,870 

83 mononucleose, sorologia 14,017 

84 mutação Jak 2 306,610 

85 oxalato urina 24 hs 53,000 

86 parasitológico EPF 8,570 

87 PCR ultra sensível 33,000 

88 parvovirus IgG 95,000 

89 parvovirus IgM 95,000 

90 peptideo C 33,000 

91 potássio urina 24 hs 14,000 

92 proteína C da coagulação 341,000 

93 proteina S da coagulação 198,000 

94 PSA total e livre 30,235 

95 PTH 39,000 

96 preventivo/papanicolau 61,000 

97 relação proteína/creatinina 15,055 

98 selênio 40,625 

99 SDHEA 20,645 

100 SHBG 36,085 

101 sódio urina 24 hs 12,000 

102 sexagem fetal 340,00 

103 serotonina 30,990 

104 T3 livre 11,910 

106 toxoplasmose avidez 50,875 

109 treponema 22,160 

110 tripsina 39,000 

111 troponina T 59,000 

112 troponina I 55,960 

113 tolerância a lactose 36,147 

114 teste do pezinho master 225,280 

mailto:licita.sap@dgnet.com.br


 

 

Estado do Rio Grande do Sul 

Município de Santo Antônio do Planalto 
Emancipado em 20 de março de 1992 

 
 

“É Bom Viver Aqui” 
 Av. Jorge Müller, 1.075, CEP 99.525-000, CNPJ: 94.704.020/0001-97 Fone: (54) 3377 1800 – E-mail: licita.sap@dgnet.com.br  

Salve uma vida: doe sangue, doe órgãos e diga não às drogas - Lei Municipal nº 1.093/2011. 

 

115 transglutaminase IgA 86,000 

116 transglutaminase IgG 86,000 

117 toxicológico 210,000 

118 vitamina D 25 58,640 

119 vitamina A 75,360 

120 vitamina B1 150,735 

121 vitamina B5 395,500 

122 vitamina B3 407,000 

123 vitamina B6 146,490 

124 vitamina B2 146,390 

125 vitamina C 83,000 

126 vitamina D 1,25                                            74,990 

127 vitamina E 72,000 

128 volume urina de 24 hs 7,875 

129 zika virus IgG 345,113 

130 zica virus IgM 345,113 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2021 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021 

 
ANEXO II 

 
MINUTA DE CONTRATO/ TERMO DE CREDENCIAMENTO ADMINISTRATIVO ______ /2021 

 
TERMO DE CREDENCIAMENTO PARA A 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES 
LABORATORIAIS QUE FIRMAM O MUNICÍPIO 
DE SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO E A 
EMPRESA ........... 

 
O MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrito no CNPJ sob nº 94.704.020/0001-97, com sede administrativa na Av. Jorge 
Müller, 1.075, em Santo Antônio do Planalto/RS, neste ato representado pelo Senhor Prefeito 
Municipal ELIO GILBERTO LUZ DE FREITAS, brasileiro, casado, residente e domiciliado em 
Santo Antônio do Planalto, na Rua Adolfo Schneider, 502, Bairro Centro, Santo Antônio do 
Planalto/RS, portador do CPF nº 347.290.200-06, doravante simplesmente denominado 
CREDENCIANTE, e a empresa …...................................................................... com sede na 
…................................................., neste ato representada por ........., cédula de identidade 
nº........... e CPF nº..............., residente e domiciliado na …......................................., a seguir 
denominada simplesmente CREDENCIADO, têm justo e acordado este Termo de 
Credenciamento, em conformidade com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações, e mediante as seguintes cláusulas e condições: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO: 
O presente termo tem por objeto a prestação dos serviços de exames laboratoriais 

conforme termos, condições e valores que serão prestados pelo CREDENCIADO, constantes 
do Processo Administrativo 021/2021, Chamamento Público Nº 001/2021 como se segue: 

 

Nº EXAME VALOR R$ 

   

 
§1º. Os serviços de coletas dos exames nos pacientes encaminhados pelo município 

deverão ser realizados na sede do Município de Santo Antônio do Planalto/RS, no mínimo duas 
vezes por semana, nas terças-feiras e quintas-feiras no turno da manhã, em estabelecimento 
próprio, que atenda a legislação pertinente. 

§2º. Igualmente o credenciado deverá manter no mesmo local de coleta, um ponto de 
atendimento presencial ao publico para marcação e entrega dos resultados dos exames, 
durante horário comercial entre segundas-feiras as sextas-feiras. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA  – PRAZO: 

O prazo de vigência do credenciamento será de 12(doze) meses, a contar de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado por iguais períodos, por interesse do CREDENCIANTE e 
anuência do CREDENCIADO, por iguais e sucessivos períodos, até o limite de sessenta 
meses. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

O pagamento pelos serviços prestados pelo credenciado será efetuado mensalmente, 
tendo em conta o número de procedimentos efetivamente realizados por encaminhamento do 

mailto:licita.sap@dgnet.com.br


 

 

Estado do Rio Grande do Sul 

Município de Santo Antônio do Planalto 
Emancipado em 20 de março de 1992 

 
 

“É Bom Viver Aqui” 
 Av. Jorge Müller, 1.075, CEP 99.525-000, CNPJ: 94.704.020/0001-97 Fone: (54) 3377 1800 – E-mail: licita.sap@dgnet.com.br  

Salve uma vida: doe sangue, doe órgãos e diga não às drogas - Lei Municipal nº 1.093/2011. 

 

Município, nos valores constantes na Cláusula Segunda deste contrato. Para pagamento o 
CREDENCIADO deverá apresentar a nota fiscal eletrônica de serviço, acompanhada das 
“ordens de serviço” visadas pela fiscalização do CREDENCIANTE, no primeiro dia útil do mês 
subsequente ao da prestação dos serviços, para se efetivar aquele no prazo de até 30 (trinta) 
dias úteis. Juntamente com as notas fiscais de fatura o CREDENCIADO deverá encaminhar os 
seguintes relatórios e arquivos: 

a) Relatório de Produção Ambulatorial em PDF; 
b) Relatório de Controle de Remessa em Arquivo do Sistema – BPA;  
c) Arquivo de Exportação do BPA. 
Obs.: Os relatórios e arquivos deverão ser enviados mensalmente (mensal 1 a 30 e/ou 

1 a 31 de cada mês) até o 5º dia útil do mês subsequente ao da realização dos serviços 
através do e-mail: saude.sap@dgnet.com.br. 
 

CLÁUSULA QUARTA – CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: 

I – O credenciamento caracteriza uma relação contratual de prestação de serviços; 
II – O CREDENCIADO deverá manter, durante a vigência deste termo, as condições de 

habilitação exigidas para a sua celebração: 
a) A coleta do material específico de cada exame deverá ser efetuada no 

território urbano do Município de Santo Antônio do Planalto/RS, em local próprio da(s) 
empresa(s), com condições e normas em conformidade com as Resoluções ANVISA – 
RDC nº 189/03 e 302/05, do Ministério da Saúde, Portaria nº 700/07 da Secretaria 
Estadual da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul e demais leis e normas pertinentes 
ao ramo de atividade.  
  b) O material destinado à realização das análises e exames deverá ser coletado 
pela credenciada, ao menos duas vezes por semana, nas terças-feiras e quintas-feiras 
no turno da manhã, através de Profissional capacitado e devidamente habilitado; em 
situações excepcionais e emergenciais, poderá haver requisição de coleta em qualquer 
dia e horário da semana, devendo o atendimento ser realizado no prazo máximo de até 
01 (uma) hora, contado prazo à partir do recebimento da chamada. 
  c) Igualmente o credenciado deverá manter no mesmo local de coleta, um ponto 
de atendimento presencial ao público para marcação e entregas dos resultados dos 
exames, durante horário comercial entre segundas-feiras as sextas feiras, de acordo 
com a necessidade da equipe médica.  
  d) Os resultados deverão ser entregues pela credenciada vencedora o mais 
breve possível após a coleta do material a fim de garantir a agilidade do tratamento dos 
pacientes pela equipe médica do Município, excetuando-se situações especiais, devida 
e previamente verificada e observada à peculiaridade de um determinado exame. 
  e) A credenciada é a responsável exclusiva, civil e criminalmente, por eventuais 
danos que venha causar ao Município e/ou a terceiros em razão de análises e exames 
com diagnóstico incompatível com a realidade, do material coletado equivocamente, 
pela demora na realização das análises e dos exames, bem como da divulgação dos 
resultados e todos os demais atos decorrentes da prestação dos serviços objeto do 
presente certame.  
  f) As despesas com transporte do material e resultados, realização das análises 
e dos exames, tanto com pessoal, material, equipamentos e outras não referidas neste 
contrato, caberão exclusivamente a credenciada. 
III – é de responsabilidade exclusiva e integral do CREDENCIADO a utilização de 

pessoal para a execução dos respectivos procedimentos, incluídos encargos trabalhistas, 
previdenciários, sociais e fiscais resultantes de vínculo empregatício ou comerciais;  

IV – É vedado: 
a) o trabalho do CREDENCIADO em próprios municipais; 
b) contratação de servidor públicos ou qualquer título; ocupante de cargo eletivo ou com 
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registro oficial de candidatura a cargo no Município CREDENCIANTE no quadro social ou de 
empregados da CREDENCIADO, sob pena de rescisão deste termo; 

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

CLÁUSULAQUINTA – FISCALIZAÇÃO: 

O CREDENCIANTE realizará a fiscalização dos serviços decorrentes desse termo, que 
ficará a cargo da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, que designará servidor 
para tanto, não excluindo ou restringindo a responsabilidade do CREDENCIADO na prestação 
do serviço objeto desse termo. 

 

CLÁUSULA SEXTA – RESCISÃO: 

I – A rescisão deste Termo se dará numa das seguintes hipóteses: 
a) pela ocorrência de seu termo final;  
b) por solicitação do CREDENCIADO com antecedência de 30 (trinta) dias; 
c) por acordo entre as partes; 
d) unilateral, pelo CREDENCIANTE, após o devido processo legal, no caso de 

descumprimento de condição estabelecida no edital ou neste próprio termo. 
II – Em caso de negativa injustificada de atendimento, além do descredenciamento, 

serão aplicadas as seguintes penalidades: 
a) multa no valor de 10%, por ocorrência; 
b) suspensão temporária e participação em licitação e impedimento de contratar com o 

Município pelo prazo de 02 anos. 
 

CLAÚSULA SÉTIMA – FORO:  

O foro do presente contrato será o da Comarca de Carazinho, ficando excluído qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 

De pleno acordo com o disposto neste instrumento, as partes o subscrevem na 
presença e juntamente com duas testemunhas, em três (03) vias de igual teor, forma e valor. 
 
 

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO, RS, ________ DE _________________ DE 2019. 
 
 
 

   

CONTRATANTE 
ELIO GILBERTO LUZ DE FREITAS 

 CREDENCIADO 

Prefeito Municipal   
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2021 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021 

 
ANEXO III 

 
 

CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEEXAMES AMBULATORIAIS 

 
 
 

REQUERIMENTO 
 

 
 
Ao  
Município de Santo Antônio do Planalto/RS 
Comissão de Licitação 

 
 
 
 

.......................................... CNPJ:............................... estabelecida na Rua .........., em 
Santo Antônio do Planalto/RS, através deste venho requerer o CREDENCIMENTO, para a 
prestação dos serviços constantes no edital de Chamamento Público nº 001/2021, Processo 
Administrativo 021/2021, para o qual anexo os documentos solicitados no referido edital. 
 
 
 
Nestes Termos, 
Pede Deferimento. 
 
 
 
 

Santo Antônio do Planalto/RS, ........ de ........................... de 2021.  
 

 
 

 
 
 

_____________________________________________ 
Assinatura do Profissional ou do 

Responsável Legal pela Empresa Proponente 
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