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AVISO DE LICITAÇÃO 
 

EDITAL Nº 65/2017 
 

PROCESSO Nº 2016.52.200457PA  
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2017 
 
 

 
O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES 

MUNICIPAIS DE NOVO HAMBURGO — IPASEM-NH, Autarquia Municipal criada pela Lei 
Municipal nº 154, de 24 de dezembro de 1992, inscrito no CNPJ sob nº 94.707.684/0001-00, 
com sede na cidade de Novo Hamburgo/RS, situado à Rua 5 de Abril, nº 280, Bairro Rio 
Branco – CEP 93.310-085, torna público, por ordem da Diretora-Presidente Eneida Genehr, 
para conhecimento dos interessados, a realização da seguinte licitação, na modalidade 
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do TIPO MENOR PREÇO (MAIOR DESCONTO 
PERCENTUAL), cujos procedimentos serão efetivados pela Pregoeira Oficial Juliana Almeida e 
pela Equipe de Apoio, todos nomeados pela Portaria nº 32/2017, nos termos da Lei Federal nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 2.159/05 e suas alterações, Lei 
Complementar Federal nº 123/2006 e alterações da Lei Complementar Federal nº 147/2014, 
publicada no Diário Oficial da União em 08 de agosto de 2014, aplicando-se subsidiariamente a 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, demais regulamentações 
pertinentes, e pelas condições previstas neste Edital e seus anexos, através do sítio 
www.pregaobanrisul.com.br. O Edital e Anexos do presente Pregão poderão ser consultados na 
página eletrônica www.ipasemnh.com.br e www.pregaobanrisul.com.br 

 
 

OBJETO: SERVIÇOS DE EXAMES COMPLEMENTARES (ELETIVOS) NA ÁREA DE 
ANÁLISES CLÍNICAS 
 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO – TIPO MENOR PREÇO (MAIOR DESCONTO 
PERCENTUAL) 
 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 11h30 min do dia 11 de outubro de 2017. 
 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 13h do dia 11 de outubro de 2017.  
 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 9 h do dia 13 de outubro de 2017. 
 

 
Novo Hamburgo/RS, 28 de setembro de 2017. 

 
 

ENEIDA GENEHR 
Diretora-Presidente 

 
 
 
 

http://www.pregaobanrisul.com.br/
http://www.ipasemnh.com.br/
http://www.pregaobanrisul.com.br/
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EDITAL Nº 65/2017 
 

PROCESSO Nº 2016.52.200457PA  
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2017 
 
 
 

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES 
MUNICIPAIS DE NOVO HAMBURGO — IPASEM-NH, Autarquia Municipal criada pela Lei 
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PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do TIPO MENOR PREÇO (MAIOR DESCONTO 
PERCENTUAL), cujos procedimentos serão efetivados pela Pregoeira Oficial Juliana Almeida e 
pela Equipe de Apoio, todos nomeados pela Portaria nº 32/2017, nos termos da Lei Federal nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 2.159/05 e suas alterações, Lei 
Complementar Federal nº 123/2006 e alterações da Lei Complementar Federal nº 147/2014, 
publicada no Diário Oficial da União em 08 de agosto de 2014, aplicando-se subsidiariamente a 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, demais regulamentações 
pertinentes, e pelas condições previstas neste Edital e seus anexos, através do sítio 
www.pregaobanrisul.com.br. O Edital e Anexos do presente Pregão poderão ser consultados na 
página eletrônica www.ipasemnh.com.br e www.pregaobanrisul.com.br. 

 
 
 

OBJETO: SERVIÇOS DE EXAMES COMPLEMENTARES (ELETIVOS) NA ÁREA DE 
ANÁLISES CLÍNICAS 
 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO – TIPO MENOR PREÇO (MAIOR DESCONTO 
PERCENTUAL) 
 
LIMITE DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 11h30 min do dia 11 de outubro 
de 2017. 
 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 13h do dia 11 de outubro de 2017.  
 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 9 h do dia 13 de outubro de 2017.  
 
TEMPO DE DISPUTA: 20 (VINTE) MINUTOS. 
 
INCREMENTO MÍNIMO DOS LANCES: 0,1 (em percentual - %)  

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.pregaobanrisul.com.br 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília (DF). 

 

http://www.pregaobanrisul.com.br/
http://www.ipasemnh.com.br/
http://www.pregaobanrisul.com.br/
http://www.pregaobanrisul.com.br/
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1. ANEXOS 
 

1.1. São partes integrantes e indesmembráveis deste Edital os seguintes anexos: 
 

Anexo I - Termo de Referência;  
Anexo II - Modelo de Proposta de Preços;  
Anexo III - Modelo de Declarações para Habilitação;  
Anexo IV – Modelo de Declaração de Enquadramento ME/EPP; 
Anexo V – Tabela de Honorários de Exames de Patologias Clínicas do IPASEM-NH; 
Anexo VI – Minuta de Contrato; 
Anexo VII – Modelo de Indicação do Responsável Técnico; 
Anexo VIII – Regulamento de Assistência à Saúde do IPASEM-NH  
 
 

2. OBJETO 
 

2.1. A presente licitação tem como objeto a Contratação de Pessoa Jurídica para a 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES COMPLEMENTARES (ELETIVOS) NA ÁREA 
DE ANÁLISES CLÍNICAS, A SER REALIZADA EXCLUSIVAMENTE NA SEDE DO 
IPASEM-NH, EXCETUANDO-SE AS FILIAIS, através de quadro técnico e profissional, aos 
segurados, dependentes e pensionistas do Instituto, conforme especificações deste Edital e 
seus Anexos. 
 

  
3. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 
 
 

3.1. Poderão participar deste Pregão as pessoas jurídicas interessadas, do ramo de 
atividade pertinente ao objeto da contratação, que atenderem aos requisitos e condições 
constantes neste edital e seus anexos e que estiverem credenciadas junto à Subsecretaria 
da Administração Central de Licitações – CELIC, e que atenderem a todas as exigências, 
inclusive para classificação e habilitação, estabelecidas neste Edital. 
 

3.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave 
de identificação e senha, pessoal e intransferível, obtidas junto ao provedor do sistema, 
onde também deverão informar-se a respeito do funcionamento e regulamento e ainda 
receber instruções detalhadas para sua correta utilização. 
 
3.1.2. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 
incluindo qualquer transação por ele efetuada diretamente ou por seu representante, 
não cabendo ao provedor do sistema ou ao IPASEM-NH responsabilidade por eventuais 
danos decorrentes do uso indevido de senha, ainda que por terceiros. 
 
3.1.3. Como requisito para participação neste Pregão, o licitante deverá declarar, em 
campo próprio do sistema eletrônico, que está ciente e que cumpre plenamente os 
requisitos de habilitação definidos neste Edital. 
 
3.1.4. Os representantes de Microempresas - ME ou Empresas de Pequeno Porte – 
EPP deverão declarar em campo próprio do sistema, quando do envio da proposta 
inicial, que a referida empresa enquadra-se na respectiva categoria. 
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3.1.5. A ausência da declaração, naquele momento, significará a desistência das 
Microempresas - ME ou Empresas de Pequeno Porte – EPP de utilizarem-se das 
prerrogativas a elas concedidas pela Lei Complementar nº 123/2006, implicando a 
preclusão do direito. 
 
3.1.6. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à 
conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa - ME ou empresa 
de pequeno porte - EPP sujeitará a licitante às sanções, tanto as previstas neste Edital 
quanto às demais cominações legais. 

 
 

3.2. Estão impedidas de participar da presente licitação: 
  

3.2.1. As pessoas jurídicas suspensas do direito de contratar com a Administração 
Pública Municipal, cujo conceito abrange a administração direta e indireta, as entidades 
com personalidade jurídica de direito privado sob o seu controle e as fundações por ela 
instituídas e mantidas, no prazo e nas condições do impedimento. 
 
3.2.2. As pessoas jurídicas que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração 
Municipal, Estadual ou Federal, o que abrange a administração direta e indireta, as 
entidades com personalidade jurídica de direito privado sob o seu controle e as 
fundações por ela instituídas e mantidas. 
 
3.2.3. As empresas que estiverem em regime de falência, concordata, concurso de 
credores, recuperação, dissolução ou liquidação judicial ou extrajudicial. 
 
3.2.4.  Empresas cujo Estatuto ou Contrato Social não seja pertinente e compatível com 
o objeto deste Pregão. 
 
3.2.5. Pessoas jurídicas estrangeiras que não tenham estabelecimento no País. 
 
3.2.6 Servidores municipais, assim considerados aqueles do artigo 84, "caput" e 
parágrafo 1º, da Lei 8.666/1993 e alterações, estão impedidos de participar deste 
certame licitatório, (tanto como membro da diretoria da empresa ou como do quadro de 
funcionários desta), por determinação do art. 9º, inciso III, da Lei de Licitações. 
 
3.2.7. Também não será admitida nesta licitação a participação de cooperativas. 
 
3.2.8. É vedada a participação de empresas que estejam constituídas sob a forma de 
consórcio. 

 
 
4. DO CREDENCIAMENTO 
 
 

4.1. O credenciamento dos licitantes dar-se-á pelas atribuições de chave de identificação e 
de senha pessoal e intransferível para acesso ao sistema, obtidos junto à Seção de 
Cadastro da Central de Licitações do Estado-CELIC (www.celic.rs.gov.br). 
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4.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema (portal de compras eletrônicas) implica 
a responsabilidade legal do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua 
capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 
 
4.3. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua exclusiva responsabilidade, incluindo 
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao 
provedor do sistema ou ao IPASEM-NH responsabilidade por eventuais danos causados por 
uso indevido da senha, ainda que por terceiros, conforme item 3.1.2. 
 
4.4. A perda da senha ou quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao Setor 
de Cadastro da CELIC, para imediato bloqueio de acesso. 
 

 
5. DO ENVIO ELETRÔNICO DAS PROPOSTAS  
 

5.1.  O encaminhamento da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às 
exigências de habilitação e das especificações técnicas previstas neste Edital. 
 
5.2. As propostas de preços serão remetidas no período estabelecido no preâmbulo deste 
Edital, em conformidade com Anexo II - Modelo de Proposta de Preços, exclusivamente por 
meio do sistema eletrônico (www.pregaobanrisul.com.br), quando, então, encerrar-se-á, 
automaticamente, a fase de recebimento das propostas, devendo contemplar: 
 

5.2.1. Descrição do objeto a ser oferecido, principalmente no que diz respeito às 
características mínimas exigidas no Anexo I - Termo de Referência deste edital, bem 
como informações relevantes para a correta apresentação da proposta.  
 
5.2.2. Indicação do percentual de desconto proposto (%), até duas casas decimais, a 
incidir sobre o valor do Coeficiente de Honorários vigente. 
 
5.2.3. Descrição numérica e por extenso do percentual e se houver divergência entre a 
forma numérica e por extenso, a Pregoeira decidirá pela numérica. 
 
5.2.4.  Até o momento da abertura das propostas, a licitante poderá retirar ou substituir a 
proposta anteriormente encaminhada. 

 
5.3. No preço proposto devem estar incluídas todas as despesas concernentes ao 
fornecimento, como impostos, taxas, tarifas, fretes, transporte, contribuições e outras 
que se fizerem necessárias à plena e completa execução do objeto deste certame, não 
se admitindo, a qualquer título, acréscimos sobre o valor proposto; 
 
5.4. O prazo de validade da proposta deverá ser de, no mínimo 60 (sessenta) dias, contados 
da data de abertura do certame. 
 
5.5. As propostas deverão atender integralmente o Termo de Referência – Anexo I 
deste Edital, em todos os seus termos, bem como o Anexo II - Modelo de Proposta de 
Preços, sob pena de desclassificação. 

 

5.6. O upload da proposta no site www.pregaobanrisul.com.br será de total 
responsabilidade do licitante, o qual deverá se certificar de que a proposta anexada 

http://www.pregaobanrisul.com.br/
http://www.pregaobanrisul.com.br/
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seja visível e legível em sua integralidade, em folha de tamanho A4, sem necessidade 
de qualquer ação da Pregoeira que não seja abrir e imprimir o arquivo, sob pena de 
desclassificação. 

 

5.7. O licitante proponente será responsável por todas as transações que forem efetuadas 
em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras as propostas e 
lances. 

 
         
6. DO PROCEDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA SESSÃO 
 

6.1. No dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, a Pregoeira procederá à abertura da 
sessão pública, onde ficarão divulgadas as propostas de preços recebidas, quando a 
Pregoeira verificará as propostas apresentadas, classificando aquelas que atendam ao 
Edital e seus Anexos e desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os 
requisitos estabelecidos. 

 

6.2. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas. 
 

6.2.1. Critério de julgamento de classificação das propostas: MAIOR DESCONTO 
PERCENTUAL. 
 
6.2.2. O desconto percentual proposto incidirá sobre o valor do Coeficiente de 
Honorários vigente. 
 

6.3. Fica a cargo dos licitantes o acompanhamento das operações no sistema eletrônico 
durante a sessão pública do Pregão e a responsabilidade pelos ônus decorrentes da perda 
de negócios diante das inobservâncias de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou 
em razão de desconexão. Recomenda-se aos licitantes manterem-se conectados ao 
sistema até o final de todas as etapas. 
 
6.4. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome 
no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiros sua proposta e lances, 
conforme item 5.7. 
  
6.5. Serão consideradas aceitáveis as propostas que atendam a todos os termos deste 
Edital e contenham preço compatível com os praticados no mercado. 

 
6.5.1. Será rejeitada a proposta que apresentar percentual zero.  
 
6.5.2. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. 

 
6.6. A desclassificação da proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento por todos os participantes. 
 
6.7. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a Pregoeira e 
as licitantes, sendo esta exclusivamente a forma de comunicação entre Pregoeira e as 
participantes. 
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6.7.1. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importará a desclassificação 
da mesma, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital. 

 
6.8. Conforme item 6.2, o sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas 
pela Pregoeira, sendo que somente estas participarão da fase de lances. 
 
6.9. A Pregoeira, então, dará início à fase competitiva, quando os licitantes poderão 
encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo os participantes 
imediatamente informados do seu recebimento e respectivo horário de seu registro e valor. 
 
6.10. Durante o horário fixado para o recebimento dos lances, os licitantes poderão oferecer 
lances sucessivos, sempre com valores inferiores ao último lance por ele ofertado e 
registrado no sistema, observando ainda o percentual de incremento especificado no Edital. 
 
6.11. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado primeiro pelo provedor. 
 
6.12. Durante o transcurso da disputa, os licitantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado entre os licitantes proponentes, vedada a identificação do 
detentor do lance. 
 
6.13. Findo o transcurso do tempo para disputa (20 minutos), o sistema emitirá aviso de que 
a sessão de lances será encerrada automaticamente a qualquer momento dentro dos 30 
(trinta) minutos seguintes.  
 

6.13.1. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento 
serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de 
pleitear qualquer alteração. 
 
6.13.2. Durante a fase de lances, a Pregoeira poderá excluir, justificadamente, lance 
cujo valor seja manifestamente inexeqüível. 

 
6.14. Encerrada a etapa de lances, será assegurada, como critério de desempate, 
preferência de contratação para as microempresas – ME’s e empresas de pequeno porte – 
EPP’s, nos termos dos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006. 
 

6.14.1. Entende-se como empate a hipótese em que as propostas apresentadas 
(PERCENTUAL OFERTADO) pelas microempresas – ME’s e empresas de pequeno 
porte – EPP’s sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) INFERIORES à proposta mais 
bem classificada. 

 
6.14.1.1. Não ocorrerá empate se a proposta mais bem classificada (MAIOR 
PERCENTUAL OFERTADO) já for de microempresa – ME ou empresa de 
pequeno porte – EPP. 
 

6.14.2. Ocorrendo o empate a microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – 
EPP mais bem classificada poderá, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos, contados 
do envio da mensagem pelo sistema, apresentar PERCENTUAL SUPERIOR ao do 
primeiro colocado, sob pena de decadência do direito. 
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6.14.3. Não sendo vencedora a microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – 
EPP mais bem classificada, conforme o item anterior, serão convocadas da mesma 
forma as remanescentes que se encontrem no intervalo de valor caracterizado como 
empate, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.  

 
6.15. Após, a Pregoeira poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta 
diretamente ao licitante que tenha ofertado o menor lance, se necessário, para que seja 
obtido preço ainda melhor, observado o critério de julgamento, decidindo assim sobre sua 
aceitação. 
 
6.16. A negociação será realizada por meio do sistema eletrônico, podendo ser 
acompanhada pelos demais proponentes, sendo definido pela Pregoeira o prazo para que o 
licitante se manifeste em relação à negociação. 
 

6.16.1. Decorrido o prazo sem resposta, a Pregoeira encerrará a negociação e poderá 
reabri-la mediante pedido justificado. 

 
6.17. Havendo desconexão da Pregoeira durante a etapa de lances, se o sistema 
permanecer acessível para os licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem 
prejuízo dos atos realizados. 
 
6.18. No caso de desconexão da Pregoeira ou entre a Pregoeira e os licitantes por tempo 
superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e terá reinício somente após 
comunicação expressa aos participantes. 
 
6.19. A Pregoeira poderá suspender, cancelar ou reabrir a sessão pública a qualquer 
momento. 
 
6.20. Após o encerramento da etapa de lances, ou quando for o caso após negociação e 
decisão acerca da aceitação do melhor lance, será aberto prazo, a critério da Pregoeira, 
para a empresa vencedora realizar o upload no sistema da proposta final, conforme 
Modelo de Proposta de Preços – Anexo II, com valores readequados ao lance final, 
sob pena de desclassificação. 
 

 6.20.1. A pedido da empresa ou por decisão da Pregoeira, tal prazo poderá ser 
prorrogado. 

 
6.21. Conforme item 6.5, serão consideradas aceitáveis as propostas que atendam a todos 
os termos deste Edital e contenham preço compatível com os praticados no mercado. 
 
6.22. Será desclassificada a proposta que: 
 

a) não atender a todos os requisitos exigidos no item 5 e seus subitens, deste Edital; 
b) contiver opções alternativas; 
c) divergirem dos termos deste Edital; 
d) omitirem-se em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas; 
e) oponham-se a qualquer dispositivo legal vigente. 
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6.23. No caso de a proposta não ser aceita, a Pregoeira convocará a próxima licitante 
conforme a ordem de classificação da etapa de lances. 
 

        
7. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
 

7.1. O licitante vencedor, cuja proposta foi aceita, deverá ANEXAR AO SISTEMA, os 
documentos a seguir relacionados, no prazo de 01 (um) dia útil da comunicação da 
Pregoeira: 

 
 

7.1.1. Habilitação jurídica 
 

7.1.1.1.  Registro Comercial, no caso de empresa individual. 
 
7.1.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. 
 
7.1.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício. 
 
7.1.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
 
7.1.1.5. Declaração de atendimento ao inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal 
de 1988, conforme modelo Anexo III. 
 
7.1.1.6. Declaração de inexistência, entre os sócios da empresa, nem entre seus 
empregados: cônjuges, companheiros, parentes em linha, colateral ou por afinidade, 
ou por adoção, até o terceiro grau inclusive, de ocupantes de cargos de direção, 
chefia ou assessoramento, do Prefeito, do Vice-Prefeito, de Secretários Municipais e 
de Vereadores do Município, bem como, dos diretores e titulares de cargos 
equivalentes, no âmbito da administração direta e indireta do Município de Novo 
Hamburgo, conforme modelo do Anexo III. 

 
 

7.1.2. Qualificação Técnica 
 
 

7.1.2.1. Certificado de Registro/Inscrição no Conselho Profissional correspondente, 

com data de validade igual ou posterior a data de recebimento das propostas, ou 

inexistindo essa data, acompanhado de documento comprobatório da vigência do 

registro/inscrição, de acordo com as exigências legais; 

 

7.1.2.2. Indicação do Responsável Técnico pela execução dos serviços (Anexo VII) e 

comprovação da inscrição do mesmo junto ao Conselho Profissional correspondente, 

com data de validade igual ou posterior a data de recebimento das propostas, ou 
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inexistindo essa data, acompanhado de documento comprobatório da vigência do 

registro/inscrição, de acordo com as exigências legais;  

 

7.1.2.3. Alvará de Licença de Saúde da Vigilância Sanitária do Município sede da 
licitante e/ou Estadual, em nome da proponente, com data de validade igual ou 
posterior a data de recebimento das propostas, ou inexistindo essa data, 
acompanhado de documento comprobatório da vigência do alvará, de acordo com as 
exigências legais;  
 
7.1.2.4. Alvará de Funcionamento expedido pelo município sede da licitante, com 
data de validade igual ou posterior a data de recebimento das propostas, ou 
inexistindo essa data, acompanhado de documento comprobatório da vigência do 
alvará, de acordo com as exigências legais;  

 
7.1.2.5. Comprovação de Inscrição no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 
Saúde (CNES), conforme item “5.1.3” das Condições Gerais do Anexo da RDC nº 
302/2005 da ANVISA;  
 
7.1.2.6. Comprovação/Certificado de participação ativa de Programa de Avaliação 
Externa de Qualidade realizada por provedores habilitados, de forma regular e com 
abrangência apropriada, conforme item “8 – Garantia da Qualidade” do Anexo da 
RDC nº 302/2005 da ANVISA; 
 

 
7.1.2.7. Atestado de Capacidade Técnica em nome da empresa licitante que realizará 
os serviços, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a 
execução dos serviços compatíveis com o objeto deste Edital; 
 

7.1.2.7.1. O Atestado poderá ser objeto de diligência, a qualquer momento, 
por parte da Pregoeira, junto à Pessoa Jurídica que o forneceu, inclusive 
com a solicitação da comprovação mediante cópias autenticadas dos 
contratos que lhe deram origem e visita às pessoas jurídicas que os 
expediram e os respectivos locais onde os serviços foram ou estão sendo 
executados. 
 

 
7.1.3. Qualificação Econômico-Financeira 
 
 

7.1.3.1. Demonstrações Contábeis do último exercício social, devidamente assinadas 
pelo sócio representante e pelo contador, contendo todas as peças já exigíveis e 
apresentadas 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 três meses da data da 
apresentação da proposta. As Demonstrações Contábeis deverão estar devidamente 
registradas ou arquivadas na Junta Comercial ou Registro Competente, contendo 
carimbo/etiqueta de apresentação da Junta Comercial ou do Registro Civil (para 
empresas que utilizam o Sped Contábil, devem apresentar o documento “Situação do 
Arquivo da Escrituração Contábil”), conforme o caso, Termo de Abertura e Termo de 
Encerramento do Livro Contábil. 
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7.1.3.1.1. No caso de empresa recém-constituída (há menos de 01 ano), 
deverá ser apresentado o balanço de abertura acompanhado dos termos de 
abertura e de encerramento devidamente registrados na Junta Comercial, 
constando no balanço o número do Livro e das folhas nos quais se acha 
transcrito ou autenticado na Junta Comercial, devendo ser assinado por 
contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo titular ou 
representante legal da empresa. 

 
7.1.3.2. Certidão negativa de matéria falimentar, concordatária, recuperação judicial e 
extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, cujo prazo de 
validade é de 90 (noventa) dias. 
 
7.1.3.3. Certidão expedida pela Junta Comercial (atualizada, ou seja, expedida no 
máximo até 30 (trinta) dias corridos antes da data da sessão pública) OU Declaração 
(modelo Anexo IV) assinada pelo representante legal da empresa e pelo contador ou 
técnico contábil da empresa, na qual deverá conter o número de inscrição do 
profissional no Conselho Regional de Contabilidade – CRC, comprovando 
inscrição como Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP, para 
fins de aplicação dos efeitos da Lei Complementar nº 123/2006 e alterações, quando 
for o caso. 

 
 

7.1.4. Regularidade Fiscal e Trabalhista 
 

 
7.1.4.1 -  Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 

 
7.1.4.2 - Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, relativa a tributos 
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), inscrições em 
Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), e 
relativa à Seguridade Social mediante apresentação de Certidão Conjunta Negativa 
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. 
 
7.1.4.3. Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual (do domicílio ou sede do 
licitante), mediante apresentação de Certidão de Regularidade. 
 
7.1.4.4. Prova de regularidade, perante a Fazenda Municipal (do domicílio ou sede do 
licitante), mediante apresentação de Certidão de Regularidade abrangendo todos os 
tributos administrados pelo Município. 
 
7.1.4.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 
FGTS, mediante apresentação de Certidão de Regularidade fornecida pela Caixa 
Econômica Federal. 
 
7.1.4.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da CLT, 
expedida eletronicamente pelo Tribunal Superior do Trabalho ou pelos Tribunais 
Regionais do Trabalho. 
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7.2. O proponente, alternativamente, em substituição aos documentos referentes aos itens 
7.1.3. e 7.1.4 poderá apresentar o CFE – Certificado de Fornecedor do Estado, emitido pela 
CELIC, com prazo de validade vigente, desde que os documentos nele contidos estejam 
expressos e válidos na data de abertura do Pregão. 
 

7.2.1. Na hipótese deste item, caso haja certidões vencidas, outras deverão ser 
apresentadas com a data de validade atualizada juntamente com o cadastro. 

 
7.3. Serão consideradas somente as certidões com o respectivo prazo de validade em vigor, 
ou conforme o caso, se inexistir ou for omisso esse prazo, devem ter sido expedidas no 
máximo até 90 (noventa) dias antes da data da sessão de disputa de preços. 
 
7.4. As licitantes deverão apresentar a documentação necessária, evitando duplicidade e a 
inclusão de documentos supérfluos ou dispensáveis. 
 
7.5. A apresentação dos documentos de habilitação implica a afirmação, por parte do licitante, 
da inexistência de fatos impeditivos para sua habilitação, e a obrigatoriedade, do mesmo, em 
declarar fatos supervenientes, sob pena de inabilitação. 
 
7.6. As microempresas ou empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação referente à sua regularidade fiscal, mesmo que apresente alguma restrição, 
sendo-lhes assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período a critério 
do Instituto, a contar da convocação da Pregoeira para apresentação dos documentos de 
habilitação, para a regularização da documentação, conforme alteração da Lei Complementar 
147/2014. 
 

7.6.1. Não terá direito ao prazo previsto a microempresa ou empresa de pequeno porte 
que tenha deixado de apresentar algum dos documentos relativos à regularidade fiscal. 
 
7.6.2. A não regularização desta documentação no prazo previsto implicará a decadência 
do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste 
Pregão, e a Pregoeira convocará a próxima empresa, conforme a ordem de classificação 
da etapa de lances. 

 
7.7. Todos os documentos apresentados deverão ser correspondentes unicamente à matriz 
ou unicamente à filial da empresa participante deste Pregão. Os documentos devem ser em 
nome de uma única empresa e um único CNPJ (razão social/CNPJ), ou seja, o CNPJ 
apresentado pelo licitante para sua proposta e habilitação, será obrigatoriamente o mesmo 
do instrumento de contrato e a receber a Nota de Empenho, bem como o mesmo a emitir a 
Nota Fiscal/fatura correspondente à execução do objeto. 
 
7.8. Após finalizado o prazo concedido conforme item 7.1,  a documentação será 
analisada e terá sua autenticidade conferida. 
 

7.8.1 Havendo dúvida com relação a algum documento disponibilizado no sistema, 
poderá ser solicitada pela Pregoeira a sua apresentação em meio físico, por meio 
de original ou de cópia autenticada, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, 
contados da convocação da Pregoeira. 
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7.9. Aceitos os documentos de habilitação, abrir-se-á prazo para qualquer licitante 
manifestar imediata e motivada intenção de interpor recurso contra todo e qualquer ato do 
certame, com registro em campo próprio do sistema, da síntese de suas razões. 
  
7.10. No caso de a empresa ser declarada inabilitada, a Pregoeira convocará a próxima 
empresa conforme a ordem de classificação da etapa de lances. 
 
 
 

8. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 
 

8.1. Após o aceite dos documentos de habilitação, abrir-se-á prazo para qualquer licitante 
manifestar imediata e motivada intenção de interpor recurso contra todo e qualquer ato do 
certame, com registro em campo próprio do sistema, da síntese de suas razões. 

 
8.2. Aceita a intenção de recurso, conceder-se-á ao Recorrente o prazo de 03 (três) dias 
para apresentação das razões escritas. Assim que as razões forem apresentadas pela 
Recorrente, extingue-se o prazo. 
 
8.3. Publicadas as razões das Recorrentes no sistema online, pela Pregoeira, ficam as 
demais licitantes desde logo intimadas para apresentarem contrarrazões, no prazo de 03 
(três) dias. Assim que as contrarrazões forem apresentadas, extingue-se o prazo.  
 
8.4. As razões e contrarrazões devem ser interpostas por escrito, dirigidas à Diretora-
Presidente do IPASEM-NH, por intermédio da Pregoeira, e encaminhadas para o correio 
eletrônico cg@ipasemnh.com.br, respeitando o horário de expediente do IPASEM-NH 
(segunda à sexta-feira, das 8h às 11:30h e das 13h às 17:30h), ou seja, até às 17:30h do 
último dia do prazo designado. 
 
8.5. Logo que recebidas via correio eletrônico, as razões e as contrarrazões serão 
publicadas no sistema online. 
 
8.6. A falta de manifestação imediata e motivada quanto à intenção de recorrer, importará na 
decadência do direito de recurso.  
 
8.7. Não serão aceitos como recursos as alegações que não se relacionem às razões 
indicadas/registradas pelo licitante recorrente na sessão pública. 
 
8.8. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
8.9. A apresentação de recurso, após o prazo especificado, receberá tratamento de mera 
informação. 
 
8.10. Analisados os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 
pregoeira dará continuidade ao certame. 
 

mailto:cg@ipasemnh.com.br
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8.11. Caberá aos licitantes, sendo de sua exclusiva responsabilidade, o acompanhamento, 
no sistema on line, de todos os atos inerentes ao certame, inclusive referentes aos Recursos 
Administrativos. 
 
 

9. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 
 

9.1. A adjudicação ocorrerá quando: 
 

9.1.1. A licitante vencedora for declarada habilitada e não houver manifestação de 
intenção de recurso; 
9.1.2. As intenções de recurso não forem aceitas;  
9.1.3. A decisão dos recursos mantiver a habilitação da empresa. 
 

9.2. O objeto do presente Pregão Eletrônico será adjudicado pela Pregoeira e a autoridade 
superior homologará o procedimento licitatório, salvo quando houver recurso, hipótese em 
que a adjudicação e homologação caberão à autoridade superior. 
 

 
10. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 
 

10.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos e providências ou impugnar o edital, 
observando-se que: 

 
10.1.1. As impugnações deverão ser dirigidas à Pregoeira até 2 (dois) dias úteis antes 
da data fixada para a abertura da sessão pública, exclusivamente por intermédio do e-
mail cg@ipasemnh.com.br, as quais serão remetidas para o Setor de Protocolo do 
Instituto para posterior análise da Pregoeira e equipe de apoio. 

 
10.1.2. Caberá à Pregoeira manifestar-se acerca da impugnação no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas, a contar da data e horário em que recebê-la, encaminhando-a, em 
seguida, à autoridade competente do IPASEM/NH para proferir a decisão. 
 
10.1.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 
formulação das propostas. 
 
10.1.4. Em caso de alteração no texto do edital e de seus anexos, que afete a 
formulação das propostas, o prazo de divulgação será restituído na íntegra. 
 
10.1.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser 
enviados à Pregoeira até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da 
sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico para o e-mail cg@ipasemnh.com.br.  
 
10.1.6. A apresentação de impugnação e os pedidos de esclarecimentos apresentados 
fora do prazo especificado receberão tratamento de mera informação. 
 

mailto:cg@ipasemnh.com.br
mailto:cg@ipasemnh.com.br
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10.1.7. As respostas aos pedidos de esclarecimentos e/ou impugnações serão 
disponibilizadas pela Pregoeira exclusivamente no quadro de avisos do Sistema do 
Pregão online Banrisul e site do Instituto, sendo seu acompanhamento de 
responsabilidade exclusiva dos interessados no presente certame. 
 
10.1.8. As solicitações mencionadas neste item 10 e seus subitens, quando do seu 
envio, deverão respeitar o horário de expediente do IPASEM-NH (segunda à sexta-feira, 
das 8h às 11:30h e das 13h às 17:30h). 

 
 
 

11. DOS PRAZOS  
 

11.1. O prazo da contratação será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do contrato, 
podendo ser prorrogado por iguais períodos, a critério da Administração, até o máximo de 60 
(sessenta) meses, conforme previsão da Lei Federal nº 8.666/93. O contrato deverá ser 
assinado até 15 (quinze) dias após a homologação da licitação (prazo que poderá ser 
prorrogado excepcionalmente à critério da Administração), mediante a apresentação dos 
documentos mencionados no item “item 7, XVII”  do Termo de Referência. A prestação do 
serviço deverá iniciar no dia útil subsequente à assinatura do contrato.  

 

 
12.  DOS PAGAMENTOS 

 

12.1. A CONTRATADA deverá apresentar Nota Fiscal/Fatura, até o 5º dia útil do mês 
subsequente ao da prestação do serviço, com indicação de conta bancária de pessoa 
jurídica, acompanhada das guias de recolhimento do INSS e FGTS pagas no mês anterior, 
acompanhadas das respectivas GFIP’s (com protocolo de envio) e contracheques. 

 

12.1.1. Todos os documentos mencionados no item supracitado deverão ser entregues 
diretamente à Gestora de Contratos no Setor de Coordenadoria de Gestão, no 3º 
andar, na sede do Instituto. 

 
12.2. As notas fiscais deverão ter destacadas as retenções de impostos municipais (ISSQN), 
federais (IRRF) e contribuições federais (INSS) conforme alíquotas vigentes, e em casos de 
isenção a empresa deverá anexar declaração com a base legal de acordo com a natureza 
jurídica da empresa.  
 
12.3. O preço será pago mensalmente, no mês subsequente ao da prestação do serviço, 
respeitada a ordem cronológica de pagamentos conforme Art 5º da Lei 8.666/93, a partir da 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura (em até 15 dias), desde que atestado o cumprimento do 
serviço por servidor do IPASEM. 
 
12.4. Havendo erro na Nota Fiscal ou outra circunstância que impossibilite pagamento da 
despesa, a mesma ficará pendente com a consequente exclusão da lista classificatória de 
credores, devidamente justificada pelo fiscal do contrato, e o pagamento suspenso até que o 
licitante adjudicado providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste 
caso, qualquer ônus para o CONTRATANTE. 
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12.5. Durante a execução do contrato poderão ser solicitados documentos adicionais para 
fins de fiscalização do cumprimento de obrigações trabalhistas. 
 

12.6. A não apresentação da documentação citada no item 12.1 suspenderá o 
pagamento. 
 
 
 

13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
 

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta da seguinte 

dotação orçamentária: 

 

Assistência: 
 
1.02.02.22.01.00.010.302.0026.2.155.03214.1100 - 3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 – Serviços 
Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais, PJ. 
 
 

 
14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
 

14.1. O licitante que descumprir quaisquer cláusulas ou condições do presente Edital ficará 
sujeito às penalidades previstas no artigo 7º da Lei nº 10.520/02, nos artigos 86 e 87 da Lei 
n.º 8.666/1993 e demais regulamentações pertinentes, respeitados os princípios do 
contraditório e da ampla defesa, nas seguintes situações, dentre outras:  
 

14.1.1. Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem irregularidades, para as quais 
haja concorrido; 

 
14.1.2. Pela recusa injustificada da assinatura do contrato e/ou atraso na prestação 
inicial dos serviços, nos prazos previstos neste edital, será aplicada multa na razão de 
10% (dez por cento), sobre o valor adjudicado, até 10 (dez) dias consecutivos. Após 
esse prazo, poderá, também, ser rescindido o contrato e/ou imputada à licitante 
vencedora, a pena prevista no art. 87, III, da Lei n.º 8.666/1993, pelo prazo de até 24 
(vinte e quatro) meses. 
 
14.1.3. Pelo atraso injustificado na prestação dos serviços, além dos prazos 
estipulados neste edital, aplicação de multa na razão de 0,1% (um décimo por cento) 
ao dia, sobre o valor adjudicado, até o limite de 1% (um por cento), o que equivale à 
10 (dez) dias consecutivos. Após esse prazo, poderá, também, ser rescindido o 
contrato com a empresa vencedora e/ou imputada à ela, a pena prevista no art. 87, III, 
da Lei n.º 8.666/1993, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses. 

 
14.1.4. Pela prestação dos serviços em desacordo com o contratado, aplicação de 
multa na razão de 1% (um por cento), sobre o valor adjudicado, caso o problema não 
seja sanado com a adequação dos mesmos conforme prazo a ser estipulado pela 
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Administração. Após o prazo para adequação, poderá, também, ser rescindido o 
contrato com a empresa vencedora e/ou imputada à ela, a pena prevista no art. 87, III, 
da Lei n.º 8.666/1993, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses. 
 
14.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública. 
 
14.1.6. Demais casos serão resolvidos conforme legislação supracitada, do item 14.1. 

 
 

 

 

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
 

15.1. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas encontrar-se-ão à 
disposição dos interessados no site www.pregaobanrisul.com.br e www.ipasemnh.com.br, 

sendo de responsabilidade das interessadas o acompanhamento das informações inerentes 
ao certame. 

 
15.2. A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público, ser anulada 
por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito 
devidamente fundamentado, nos termos do art. 49 da Lei Federal nº 8.666/1993. 

 
15.3. A nulidade da presente licitação induz à nulidade do Contrato, nos termos do art. 59 da 
Lei Federal nº 8.666/1993. 

 
15.4. Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou apresentação 
de documentação e proposta de preços relativa ao presente Edital. 
 
15.5. Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados. 
 
15.6. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento 
do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão 
da sua proposta. 
 
15.7. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os licitantes, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, os princípios da isonomia e da finalidade e a segurança da contratação. 
 
15.8. A participação nesta licitação implica aceitação de todos os termos deste Edital. 
 
15.9. A apresentação da proposta será a evidência de que o licitante examinou e aceitou 
completamente as normas desta licitação, e que obteve do IPASEM-NH todos os 
esclarecimentos satisfatórios à sua confecção, inclusive referente às normas, instruções e 
regulamentos necessários. 
 

15.9.1. Não caberá desistência após abertura da proposta, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira. 

http://www.pregaobanrisul.com.br/
http://www.ipasemnh.com.br/
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15.10. É facultado à Pregoeira, ou à autoridade a ela superior, em qualquer fase da licitação, 
promover diligências visando esclarecer ou complementar a instrução do processo, bem 
como relevar erros formais ou simples omissões em quaisquer documentos, desde que 
sejam irrelevantes e não violem os princípios básicos da licitação, podendo ainda convocar 
os licitantes para quaisquer esclarecimentos necessários ao entendimento de suas 
propostas. 
 

15.10.1. As proponentes convocadas para quaisquer esclarecimentos adicionais 
deverão fazê-lo no prazo determinado pela Pregoeira, sob pena de 
desclassificação/inabilitação. 
 

15.11. Enquanto estiver válido o negócio jurídico, A CONTRATADA obriga-se a manter todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação. 
 
15.12. Não serão consideradas pelo IPASEM-NH reclamações e/ou reivindicações 
posteriores, de qualquer espécie, sob a alegação da falta de conhecimento do objeto deste 
Edital. 
 
15.13. O Edital e os Anexos do presente Pregão Eletrônico poderão ser consultados na 
página eletrônica www.ipasemnh.com.br e www.pregaobanrisul.com.br. Caberá aos 
licitantes, sendo de sua exclusiva responsabilidade, o acompanhamento, no sistema on line, 
de todos os atos inerentes ao certame. 
 
15.14. Fica eleito o Foro da Comarca de Novo Hamburgo para dirimir qualquer dúvida 
oriunda da execução deste instrumento, com renúncia de qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 
  
15.15. Caso as datas previstas para a realização de eventos da presente licitação sejam 
declaradas feriado ou ponto facultativo e, não havendo retificação de convocação, serão 
aqueles eventos realizados no primeiro dia útil subsequente. 
 
15.16. O processo licitatório encontra-se à disposição para consulta dos interessados na 
Coordenadoria de Gestão, localizada no prédio do IPASEM, Rua Cinco de Abril, nº 280, 
Bairro Rio Branco, Novo Hamburgo/RS, 3º andar, no horário das 8h às 11h30min e das 13h 
às 17h30min, em dias úteis. 

 
 
 

Novo Hamburgo/RS, 28 de setembro de 2017. 
 
 

JULIANA ALMEIDA 
PREGOEIRA 

 
 

ENEIDA GENEHR 
DIRETORA-PRESIDENTE  

 

 

http://www.ipasemnh.com.br/
http://www.pregaobanrisul.com.br/
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ANEXO I 
 

 

PROCESSO Nº 2016.52.200457PA 
 
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2017 
 

 
 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
EXAMES COMPLEMENTARES (ELETIVOS) NA ÁREA DE ANÁLISES CLÍNICAS, A 
SER REALIZADA EXCLUSIVAMENTE NA SEDE DO IPASEM-NH, EXCETUANDO-SE 
AS FILIAIS, ATRAVÉS DE QUADRO TÉCNICO E PROFISSIONAL, AOS 
SEGURADOS, DEPENDENTES E PENSIONISTAS DO INSTITUTO, DE ACORDO 
COM AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, E 
DEMAIS DISPOSITIVOS DO EDITAL E SEUS ANEXOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SETEMBRO/2017 
NOVO HAMBURGO-RS 
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TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

1 - DO OBJETO  

 

Constitui objeto do presente Pregão a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA 
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES COMPLEMENTARES (ELETIVOS) NA ÁREA 
DE ANÁLISES CLÍNICAS, A SER REALIZADA EXCLUSIVAMENTE NA SEDE DO IPASEM-
NH, EXCETUANDO-SE AS FILIAIS, ATRAVÉS DE QUADRO TÉCNICO E PROFISSIONAL, 
AOS SEGURADOS, DEPENDENTES E PENSIONISTAS DO INSTITUTO, DE ACORDO COM 
AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, E DEMAIS 
DISPOSITIVOS DO EDITAL E SEUS ANEXOS. 
 
  
2 –  DA JUSTIFICATIVA 
 

O IPASEM-NH tem como objetivo a continuidade dos serviços, os quais são 

necessários para o desempenho das atividades-fins do Instituto, sendo necessária para tanto a 

contratação de pessoa jurídica habilitada para a prestação de serviços de exames 

complementares (eletivos), junto à sede do IPASEM-NH (exclusivamente), aos segurados, 

dependentes e beneficiários do Instituto. 

 
 

3 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

A presente especificação foi elaborada sob a responsabilidade direta deste Instituto. A 
vencedora do certame licitatório, ao aceitá-la, assumirá a única e irrecusável responsabilidade 
por sua correta e completa execução. 

 
 
4 – DAS DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS 

 

 A modalidade de licitação do presente processo será de Pregão Eletrônico, nos termos 

da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 2.159/05 e suas 

alterações, Lei Complementar Federal nº 123/2006 e alterações, aplicando-se 

subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, bem como 

demais regulamentações pertinentes, inclusive o Edital e todos os seus Anexos. 

 

 

5 - DO TIPO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
 

 
Esta licitação é do TIPO MENOR PREÇO, sendo critério de julgamento o de MAIOR 

DESCONTO PERCENTUAL. 
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6 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  
 
 

6.1. Certificado de Registro/Inscrição no Conselho Profissional correspondente, com 

data de validade igual ou posterior a data de recebimento das propostas, ou 

inexistindo essa data, acompanhado de documento comprobatório da vigência do 

registro/inscrição, de acordo com as exigências legais. 

 

6.2. Indicação do Responsável Técnico pela execução dos serviços (Anexo VII) e 

comprovação da inscrição do mesmo junto ao Conselho Profissional correspondente, 

com data de validade igual ou posterior a data de recebimento das propostas, ou 

inexistindo essa data, acompanhado de documento comprobatório da vigência do 

registro/inscrição, de acordo com as exigências legais;  

 

6.3. Alvará de Licença de Saúde da Vigilância Sanitária do Município sede da licitante 
e/ou Estadual, em nome da proponente, com data de validade igual ou posterior a 
data de recebimento das propostas, ou inexistindo essa data, acompanhado de 
documento comprobatório da vigência do alvará, de acordo com as exigências 
legais;  
 
6.4. Alvará de Funcionamento expedido pelo município sede da licitante, com data de 
validade igual ou posterior a data de recebimento das propostas, ou inexistindo essa 
data, acompanhado de documento comprobatório da vigência do alvará, de acordo 
com as exigências legais;  

 
6.5. Comprovação de Inscrição no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 
(CNES), conforme item “5.1.3” das Condições Gerais do Anexo da RDC nº 302/2005 
da ANVISA;  
 
6.6. Comprovação/Certificado de participação ativa de Programa de Avaliação 
Externa de Qualidade realizada por provedores habilitados, de forma regular e com 
abrangência apropriada, conforme item “8 – Garantia da Qualidade” do Anexo da 
RDC nº 302/2005 da ANVISA; 
 

 
6.7. Atestado de Capacidade Técnica em nome da empresa licitante que realizará os 
serviços, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a 
execução dos serviços compatíveis com o objeto deste Edital; 

 
6.7.1. O Atestado poderá ser objeto de diligência, a qualquer momento, por 
parte da Pregoeira, junto à Pessoa Jurídica que o forneceu, inclusive com a 
solicitação da comprovação mediante cópias autenticadas dos contratos que 
lhe deram origem e visita às pessoas jurídicas que os expediram e os 
respectivos locais onde os serviços foram ou estão sendo executados. 
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7 – DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 
 
 

Os serviços de EXAMES COMPLEMENTARES (ELETIVOS) NA ÁREA DE ANÁLISES 
CLÍNICAS, A SEREM REALIZADOS EXCLUSIVAMENTE NA SEDE DO IPASEM-NH, 
EXCETUANDO-SE AS FILIAIS,  ATRAVÉS DE QUADRO TÉCNICO E PROFISSIONAL, AOS 
SEGURADOS, DEPENDENTES E PENSIONISTAS DO INSTITUTO, atenderão ao 
detalhamento infradescrito: 

 
I – O IPASEM-NH disponibilizará espaço físico dentro das suas dependências, para 

instalação da unidade de coleta de material, que poderá ser adaptada pela licitante, desde que 
previamente autorizado pelo Instituto, sendo que não lhe caberá, ao término do contrato ou em 
caso de rescisão contratual, indenização pelas melhorias ou obras realizadas. O preço 
proposto será considerado completo e suficiente para a prestação do serviço objeto desta 
licitação, de acordo com os prazos estipulados e condições do local onde será executado, 
sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido à erro ou a má 
interpretação por parte da licitante. 

 
II – A licitante deverá disponibilizar no mínimo, dois profissionais para a realização da 

coleta de material, prestando serviço no horário compreendido entre 7h30min e 18h, de 
segunda a sexta-feira; 

 
III – A licitante somente poderá prestar os serviços aos segurados, dependentes ou 

pensionistas que se identificarem mediante a apresentação da Carteira de identificação 
expedida pelo IPASEM-NH, acompanhada de documento oficial de identificação que contenha 
foto e de abrangência nacional;  

 
IV - Os procedimentos serão realizados mediante prévia autorização do IPASEM-NH, a 

qual será concedida nos termos de seu Regulamento de Assistência à Saúde (Anexo VIII) e 
mediante solicitação do profissional, onde conste obrigatoriamente, a correspondente 
codificação da Tabela de Honorários de Exames de Patologias Clínicas do IPASEM-NH, cujo 
conteúdo segue conforme Anexo V; 

 
V – A licitante ficará obrigada a realizar a coleta diária de material, na sede do Instituto, 

entregando os exames/disponibilizando os resultados nos prazos previstos no presente Termo 
de Referência. Os resultados dos exames deverão ser retirados pelo titular, e em se tratando 
de dependentes menores de 18 (dezoito) anos deverão ser retirados pelo pai, mãe, guardião, 
tutor ou curador, mediante a apresentação de documento comprobatório de tal condição. Os 
resultados dos exames deverão também (além do meio físico) ser disponibilizados em meio 
informatizado (internet), mediante senha individual de acesso;  

 
VI – A CONTRATADA é responsável pelo fornecimento de todo o material de coleta e 

realização de exames. 
 
VII – É necessária a utilização de material descartável para realização dos exames, 

conforme previsão da Vigilância Sanitária e do Ministério da Saúde, bem como, os 
procedimentos deverão igualmente atender tais regulamentações. A CONTRATADA fica 
responsável, inclusive, pelo fornecimento de todos os insumos necessários, como tubos, 
frascos, etiquetas térmicas e todos mais que necessários forem, na quantidade e qualidade 
adequadas para a realização das coletas de amostras. Deverá ainda, manter de modo 
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adequado, os fluxos e rotinas, atendendo regulamentações específicas, legislações sanitárias e 
demais normas referentes à controle de infecção, segurança do trabalho, etc. 

 
VIII – Os laudos devem contemplar: identificação do laboratório prestador, identificação 

do paciente (nome completo e matrícula) e do médico requisitante (nome completo e registro 
no CREMERS), identificação do profissional responsável pela liberação do exame, data da 
amostra e data da liberação do exame, resultado obtido e especificação do material (amostra) e 
do método da análise utilizada, comparativo com valores de referência, quando for o caso; 

 
IX – A CONTRATADA deverá disponibilizar os resultados dos exames de análises 

clínicas nos seguintes prazos: 
 
a) Tempo de entrega de exames normais: até 12 horas; 
b) Tempo de disponibilização dos exames normais via internet: até 12 horas; 
c) Tempo de entrega de exames de urgência: até 3 horas; 
d) Tempo de disponibilização dos exames de urgência via internet: até 3 horas; 
e) Demais exames que necessitem de processo de cultura, devem respeitar o 
prazo mínimo para crescimento que possibilite elucidação diagnóstica. 

 
X – A CONTRATADA ficará responsável pela emissão e pagamento do Alvará de Saúde 

expedido pela Vigilância Sanitária, bem como, quaisquer outras licenças necessárias ao seu 
perfeito funcionamento nas dependências do IPASEM-NH; 

 
XI – A CONTRATADA deverá ter linha telefônica e internet próprias, bem como 

equipamentos de informática, mobiliário em geral e demais ferramentas necessárias atinentes 
à prestação dos serviços objeto da presente licitação, para uso por parte de seus profissionais; 

 
XII – A CONTRATADA deverá providenciar escala para o intervalo de almoço, 

observando a permanência de, pelo menos, um profissional realizando atendimento durante tal 
período; 

 
XIII – A contratação dos profissionais deverá respeitar a legislação trabalhista e 

contratual vigentes, ficando a contratada inteiramente responsável por despesas com custos de 
pessoal, obrigações sociais, fiscais, comerciais, trabalhistas, previdenciárias, tributárias, 
seguros, taxas, responsabilidade civil, vale transporte, vale-refeição, bem como, pelos atos 
praticados por seus funcionários, respondendo civil e criminalmente, ficando o IPASEM-NH 
eximido de qualquer responsabilidade nesse sentido; 

 
XIV - A CONTRATADA deverá atender as normas do IPASEM-NH em relação ao 

atendimento ao público alvo, acesso às dependências do Instituto, e, ainda, providenciar que 
os profissionais que prestarão o serviço apresentem-se usando jaleco branco; 

 
XV – A CONTRATADA deverá apresentar/protocolar as faturas físicas, quinzenalmente, 

a fim de viabilizar a auditoria das mesmas em tempo hábil para a emissão da Nota Fiscal 
correspondente, sendo que será emitida uma Nota Fiscal por mês, conforme as especificações 
do item 8 deste Termo de Referência e item 12 do Edital. 

 
XVI – A CONTRATADA deverá enviar a cada remessa de fatura física, um arquivo digital 

com extensão preferencialmente no formato “.txt”, com layout a ser definido junto ao Setor de 
Informática do IPASEM-NH, contendo os dados referentes à remessa enviada, possibilitando a 
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importação automática. Todos os campos do arquivo deverão ser obrigatoriamente preenchidos 
conforme regras do layout disponibilizado, sob pena de impossibilitar o pagamento da despesa, 
ficando a mesma pendente com a consequente exclusão da lista classificatória de credores, 
devidamente justificado pelo fiscal do contrato, até que a CONTRATADA providencie as 
medidas saneadoras necessárias, conforme item 8.4 deste Termo de Referência e item 12.4 do 
Edital. 

 
            XVII - Para a assinatura do contrato A CONTRATADA deverá apresentar: 

a) Certificado de Registro/Inscrição no Conselho Profissional correspondente à 

área de atuação no Estado do Rio Grande do Sul, em nome da licitante; 

b) Comprovação da inscrição do responsável técnico indicado no certame junto ao 

Conselho Profissional correspondente à área de atuação no Estado do Rio 

Grande do Sul; 

b.1) No caso de substituição do responsável técnico indicado, deverá ser  

apresentado profissional com qualificação técnica compatível com a exigida no 

processo licitatório e necessária para a assinatura do contrato, apresentando os 

documentos comprobatórios para análise da Administração; 

b.2) É vedada a prestação de serviços por estagiários. 

XVIII – O número total de segurados, dependentes e pensionistas do 

IPASEM-NH é de 10.854. (mês de referência Agosto/2017) 

 
 

8 – DOS PAGAMENTOS 
 

8.1 - A CONTRATADA deverá apresentar Nota Fiscal/Fatura, até o 5º dia útil do mês 
subsequente ao da prestação do serviço, com indicação de conta bancária de pessoa 
jurídica, acompanhada das guias de recolhimento do INSS e FGTS pagas no mês anterior, 
acompanhadas das respectivas GFIP’s (com protocolo de envio) e contracheques. 

 

8.1.1 – Todos os documentos mencionados no item supracitado deverão ser 
entregues diretamente à Gestora de Contratos no Setor de Coordenadoria de 
Gestão, no 3º andar, na sede do Instituto. 

 
8.2 - As notas fiscais deverão ter destacadas as retenções de impostos municipais (ISSQN), 
federais (IRRF) e contribuições federais (INSS) conforme alíquotas vigentes, e em casos de 
isenção a empresa deverá anexar declaração com a base legal de acordo com a natureza 
jurídica da empresa.  
 
8.3 - O preço será pago mensalmente, no mês subsequente ao da prestação do serviço, 
respeitada a ordem cronológica de pagamentos conforme Art 5º da Lei 8.666/93, a partir da 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura (em até 15 dias), desde que atestado o cumprimento do 
serviço por servidor do IPASEM-NH. 
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8.4 - Havendo erro na Nota Fiscal ou outra circunstância que impossibilite pagamento da 
despesa, a mesma ficará pendente com a consequente exclusão da lista classificatória de 
credores, devidamente justificada pelo fiscal do contrato, e o pagamento suspenso até que o 
licitante adjudicado providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste 
caso, qualquer ônus para o CONTRATANTE. 
 
8.5 - Durante a execução do contrato poderão ser solicitados documentos adicionais para 
fins de fiscalização do cumprimento de obrigações trabalhistas. 
 

8.6 - A não apresentação da documentação citada no item 8.1 suspenderá o 
pagamento.  
 

 
9 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
 
9.1 - As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta da seguinte dotação 

orçamentária: 

 
Assistência: 
 
1.02.02.22.01.00.010.302.0026.2.155.03214.1100 - 3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 – Serviços 
Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais, PJ. 
 

 

10 – DOS PRAZOS 

 

O prazo da contratação será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do contrato, podendo 
ser prorrogado por iguais períodos, a critério da Administração, até o máximo de 60 (sessenta) 
meses, conforme previsão da Lei Federal nº 8.666/93. O contrato deverá ser assinado até 15 
(quinze) dias após a homologação da licitação (prazo que poderá ser prorrogado 
excepcionalmente à critério da Administração), mediante a apresentação dos documentos 
mencionados no “item 7, XVII” do Termo de Referência. A prestação do serviço deverá iniciar 
no dia útil subsequente à assinatura do contrato.  

  
 

11 – DAS OBRIGAÇÕES DO IPASEM-NH 
 

Constituem obrigações do IPASEM: 
 

a) – efetuar o pagamento ajustado; 
 

b) – dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato; 
 

c) - exercer a fiscalização dos serviços, assegurando o efetivo cumprimento do 
contrato; 
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d) – atuar junto a CONTRATADA na resolução de problemas ou outras situações 
inerentes ao contrato de prestação de serviços; 

 
e) – notificar a CONTRATADA por problemas ou irregularidades inerentes à execução 
do serviço contratado; 
 
 

12 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

 
Constituem obrigações da CONTRATADA: 

 
a) – Prestar os serviços de modo satisfatório, de acordo com as especificações do 

Edital e seus Anexos, Contrato de Prestação de Serviços e definições do IPASEM-NH, 
cumprindo com as normas e legislações vigentes; 

 
b) - Responsabilizar-se inteiramente por todas as despesas com custos de pessoal, 

obrigações sociais, fiscais, comerciais, trabalhistas, previdenciárias, tributárias, seguros, taxas, 
vale-transporte, vale-refeição, bem como, pelos atos praticados por seus funcionários, 
respondendo civil e criminalmente, ficando o IPASEM-NH eximido de qualquer 
responsabilidade neste sentido; 

 
c) - Responder pelos danos causados diretamente ao IPASEM-NH ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução do contrato, não excluindo ou reduzindo 
essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo IPASEM-NH; 
 

d) - Responder por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do 
IPASEM-NH, quando esses tenham sido ocasionados por seus funcionários durante a 
prestação dos serviços; 
 

e) - Zelar pela perfeita execução do contrato, devendo as falhas que por ventura 
venham a ocorrer serem sanadas em prazos que não tragam prejuízos para o IPASEM-NH, 
devendo, ainda, fornecer na forma solicitada o demonstrativo das falhas ocorridas; 
 

f) - Manter seus funcionários sujeitos às normas disciplinares do IPASEM, quando 
estiverem prestando serviço em suas instalações ou externamente, porém, sem qualquer 
vínculo empregatício; 
 

g) - Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do 
IPASEM-NH; 
 

h) - Manter seus funcionários uniformizados e nominalmente identificados; 
 

i) - Comunicar ao IPASEM-NH qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os 
esclarecimentos julgados necessários; 
 

j) - Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que 
comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas no 
presente instrumento; 
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k) - Manter todas as licenças, autorizações, inscrições e registros necessários para a 
realização dos serviços objeto deste contrato; 
 

l) - Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por 
ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório, 
comunicando qualquer alteração em relação às declarações prestadas, especialmente no que 
diz respeito ao vínculo funcional com o Município de Novo Hamburgo, parentesco com 
ocupantes de cargos de direção, chefia ou assessoramento no âmbito da Administração 
Municipal; 

m) - Manter sigilo absoluto em relação a qualquer informação confidencial que venha a 
ter acesso durante a realização dos trabalhos, sob pena de responsabilização; 
 

n) - Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, 
relacionadas a essa contratação, originariamente ou vinculados por prevenção, conexão ou 
continência; 
 

o) - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos nas 
condições anteriores, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao IPASEM-NH, 
nem poderá onerar o objeto deste contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia 
expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o IPASEM-NH;  
 

p) - Comunicar, por escrito, imediatamente, à Contratante, a impossibilidade de 
execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis; 
 

q) – Substituir, no decorrer do contrato, os profissionais cuja conduta não for condizente 
com o perfil ético e profissional; 
 

r) - Comunicar imediatamente ao fiscal do contrato, os casos de dispensa dos 
profissionais constantes na relação entregue na assinatura do contrato; 
 

s) - Criteriosamente recrutar, selecionar e administrar os profissionais com vistas ao 
cumprimento do objeto contratado; 

 
t) - Fornecer equipamentos de proteção individual (EPIs) para seus funcionários, sendo 

de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA fiscalizar se seus funcionários estão fazendo 
o uso dos EPI’s fornecidos por ela, bem como sobre qualquer consequência decorrente do mau 
uso ou da não utilização dos mesmos; 

 
u) – Apresentar os resultados dos exames nos prazos estabelecidos. 
 

13 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

13.1. O licitante que descumprir quaisquer cláusulas ou condições do presente Edital ficará 
sujeito às penalidades previstas no artigo 7º da Lei nº 10.520/02, nos artigos 86 e 87 da Lei 
n.º 8.666/1993 e demais regulamentações pertinentes, respeitados os princípios do 
contraditório e da ampla defesa, nas seguintes situações, dentre outras:  

 
13.1.1. Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem irregularidades, para as quais 
haja concorrido; 
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13.1.2. Pela recusa injustificada da assinatura do contrato e/ou atraso na prestação 
inicial dos serviços, nos prazos previstos neste edital, será aplicada multa na razão de 
10% (dez por cento), sobre o valor adjudicado, até 10 (dez) dias consecutivos. Após 
esse prazo, poderá, também, ser rescindido o contrato e/ou imputada à licitante 
vencedora, a pena prevista no art. 87, III, da Lei n.º 8.666/1993, pelo prazo de até 24 
(vinte e quatro) meses. 
 
13.1.3. Pelo atraso injustificado na prestação dos serviços, além dos prazos 
estipulados neste edital, aplicação de multa na razão de 0,1% (um décimo por cento) 
ao dia, sobre o valor adjudicado, até o limite de 1% (um por cento), o que equivale à 
10 (dez) dias consecutivos. Após esse prazo, poderá, também, ser rescindido o 
contrato com a empresa vencedora e/ou imputada à ela, a pena prevista no art. 87, III, 
da Lei n.º 8.666/1993, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses. 

 
13.1.4. Pela prestação dos serviços em desacordo com o contratado, aplicação de 
multa na razão de 1% (um por cento), sobre o valor adjudicado, caso o problema não 
seja sanado com a adequação dos mesmos conforme prazo a ser estipulado pela 
Administração. Após o prazo para adequação, poderá, também, ser rescindido o 
contrato com a empresa vencedora e/ou imputada à ela, a pena prevista no art. 87, III, 
da Lei n.º 8.666/1993, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses. 
 
13.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública. 
 
13.1.6. Demais casos serão resolvidos conforme legislação supracitada, do item 13.1. 

 
 

14 – DA FISCALIZAÇÃO 
 

O acompanhamento e fiscalização do objeto desta licitação serão exercidos por servidor do 
Instituto designado pela Autoridade Superior, denominado fiscal, ao qual compete acompanhar, 
fiscalizar, conferir e avaliar a execução do objeto, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer 
dúvidas e pendências que surgirem, determinando o que for necessário à regularização das 
faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, dando ciência à CONTRATADA e à 
Administração, conforme determina o Art. 67 da Lei 8.666/93. 

 
15 – DA SUBCONTRATAÇÃO 
 

A CONTRATADA não poderá transferir, ceder ou praticar qualquer outra forma contratual 

que signifique transferência do presente contrato, nem poderá subcontratar a execução do seu 

objeto, no todo ou em parte, sob pena de rescisão do contrato. 

 
Novo Hamburgo/RS, 28 de setembro de 2017. 

  
 

JULIANA ALMEIDA 
PREGOEIRA 

 
ENEIDA GENEHR 

DIRETORA-PRESIDENTE  
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ANEXO II 
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 

PROCESSO Nº 2016.52.200457PA 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2017 
 
 

Razão Social: 
CNPJ: 
Endereço: 
Telefone/fax: 
E-mail: 
 
(As empresas participantes poderão optar por entregar suas propostas em modelo/formatação 
própria, no entanto, devem tomar o cuidado de fazer constar todas as informações constantes 
deste modelo). 
 

                                                                  OBJETO 

 
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES 
COMPLEMENTARES (ELETIVOS) NA ÁREA DE ANÁLISES CLÍNICAS, A SER REALIZADA 
NA SEDE DO IPASEM-NH, ATRAVÉS DE QUADRO TÉCNICO E PROFISSIONAL, AOS 
SEGURADOS, DEPENDENTES E PENSIONISTAS DO INSTITUTO, DE ACORDO COM AS 
ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 
 
(Acrescentar informações relevantes para a correta apresentação da proposta, caso entenda 
necessário). 
 

PERCENTUAL DE DESCONTO 

 
A taxa de desconto a ser aplicada sobre o valor do Coeficiente de Honorários vigente é 
de .............% (....................por cento). 
 
(Indicar o percentual de desconto proposto, até duas casas decimais, a incidir sobre o valor do 
Coeficiente de Honorários vigente).  
 
 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 
Esta licitação é do TIPO MENOR PREÇO, tendo como critério de julgamento o MAIOR 
DESCONTO PERCENTUAL, sendo esse considerado para a fase de lances.  
 
 

DECLARAÇÕES 

 
DECLARA ter examinado os documentos da licitação, inteirando-se dos mesmos para a 
elaboração da presente proposta e, ainda: 
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1 - Que está ciente das especificações referentes à prestação dos serviços, concordando com 
os termos do Pregão Eletrônico nº 06/2017; 
 
2 - Que o prazo de validade da presente proposta, contado a partir da data de abertura da 
mesma é de ....... (........) dias, respeitando-se o prazo mínimo descrito no Edital. 
 
3 – Que a proposta apresentada para o serviço é completa e suficiente (incluindo custos diretos 
e indiretos), estando de acordo com o especificado no objeto da licitação, no Edital e todos os 
seus Anexos, não se admitindo, a qualquer título, acréscimos sobre o valor/percentual 
proposto. 
 
 
 
                              Novo Hamburgo/RS,  ........ de ............... de 2017. 
 
                                    ........................................................................... 

(Assinatura) 
Nome completo de seu(s) representante legal(s) 

Carimbo da empresa 
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ANEXO III 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII, ART. 7º DA CF/1988 
 

 
..........................(nome da empresa).............., inscrita no CNPJ sob o nº 

..................., por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a). 

................................................, CI nº .................., CPF nº ....................................., declara, nos 
autos do Pregão Eletrônico nº 06/2017, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 
8.666/1993, acrescido pela Lei nº 9.854/1999 (inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal), 
que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de dezesseis anos. 

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

aprendiz (  ). 
 
 

     Novo Hamburgo/RS, .......... de ............................de 2017. 
 
 
 
                ........................................................................... 
                                    (Representante legal) 
                                     Carimbo da empresa 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ART. 71 DA LEI ORGÂNICA DO 

MUNICÍPIO DE NH E DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO FUNCIONAL COM O MUNICÍPIO DE 
NH 

 
..........................(nome da empresa).............., inscrita no CNPJ sob o nº 

..................., por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a). 

................................................, CI nº .................., CPF nº ....................................., declara, nos 
autos do Pregão Eletrônico nº 06/2017, para fins do disposto no Art. 71, § 9º  da Lei Orgânica 
do Município de Novo Hamburgo que não possui entre os sócios da empresa nem entre seus 
empregados: cônjuges, companheiros, parentes em linha, colateral ou por afinidade, ou por 
adoção, até o terceiro grau inclusive, de ocupantes de cargos de direção, chefia ou 
assessoramento, do Prefeito, do Vice-Prefeito, de Secretários Municipais e de Vereadores do 
Município, bem como, dos diretores e titulares de cargos equivalentes, no âmbito da 
administração direta e indireta do Município de Novo Hamburgo.  

Declara, também, que os profissionais que prestarão os serviços não 
possuem vínculo funcional com o Município e que, caso venha a ocorrer, o Instituto será 
devidamente informado. 

 
Novo Hamburgo/RS, .......... de ............................de 2017. 
 
 
      ........................................................................... 
        (Representante legal/sócio-administrador) 

                        Carimbo da empresa 
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ANEXO IV 
 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO 
 
 

 
 

..........................(nome da empresa).............., inscrita no CNPJ sob o 
nº ..................., por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a). 
................................................, CI nº.................., CPF nº ..................................... e seu 
Contador/Técnico Contábil responsável, o(a) Sr(a). ................................................, CI 
nº.................., CPF nº ..................................... e inscrição no Conselho Regional de 
Contabilidade sob o nº .............., DECLARAM, para fins do disposto no item 7.1.3.3. e subitens 
do edital do Pregão Eletrônico nº 06/2017, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as 
penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada: 

 
 
 
(  ) MICROEMPRESA – Conforme inciso I do Artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123/2006, e posteriores alterações; 
 
 
(     )  EMPRESA DE PEQUENO PORTE  - Conforme inciso II do 

Artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, e posteriores alterações; 
 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
 
 

Novo Hamburgo/RS, .......... de .........................de 2017. 
 
 
 
 

..................................................................... 
(nome completo e assinatura do 

Representante Legal) 
 

Carimbo da empresa 
 

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

 
(nome completo, assinatura  

e número de inscrição no CRC) 
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ANEXO V 
 

TABELA DE HONORÁRIOS DE EXAMES DE PATOLOGIAS CLÍNICAS  
COEFICIENTE DE HONORÁRIOS VIGENTE: R$ 0,34 

 

CÓDIGO DESCRIÇÃO PATOLOGIA CLÍNICA CH 

40306852 Fator Antinucleo, (Fan)  30 

40301060 Acido Ascorbico (Vitamina C)  14 

40311015 Acido Citrico  14 

40301087 Acido Folico, Dosagem Nos Eritrocitos  85 

40301184 Acidos Graxos Livres  15 

40301109 Acido Lactico (Lactato)  30 

40301125 Acido Oxalico  30 

40301133 Acido Piruvico  30 

40301141 Acido Sialico  30 

40301150 Acido Urico  14 

40301168 Acido Valproico  150 

40301230 Aldolase  27 

40301249 Alfa-1-Antitripsina, Dosagem No Soro  40 

40301257 Alfa-1-Glicoproteina Acida  40 

40301265 Alfa-2-Macroglobulina  40 

40301281 Amilase  14 

40301320 Amonia  30 

40301389 Beta-Glicuronidase  17 

40301397 Bilirrubinas (Direta, Indireta E Total)  15 

40301400 Calcio  14 

40301419 Calcio Ionico  40 

40301427 Capacidade De Fixacao De Ferro  14 

40301435 Carbamazepina  150 

40301460 Caroteno  20 

40301478 Ceruloplasmina  40 

40311244 Cistina  20 

40301494 Clearance De Acido Urico  25 

40301508 Clearance De Creatinina  25 

40301516 Clearance De Fosfato  25 

40301524 Clearance De Ureia  25 

40301559 Cloro  14 

40301583 Colesterol (Hdl)  30 

40301605 Colesterol Total  14 

40301044 Acetilcolinesterase, Em Eritrocitos  20 

40301621 Creatina  20 

40301630 Creatinina  14 
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40301648 Creatino Fosfoquinase Total (Ck)  50 

40301664 Creatino Fosfoquinase - Fracao Mb - Atividade  100 

40301680 Curva Glicemica (4 Dosagens) Via Oral Ou Endovenosa  65 

40301699 Desidrogenase Alfa-Hidroxibutirica  40 

40301702 Desidrogenase Glutamica  40 

40301729 Desidrogenase Lactica  30 

40301737 Desidrogenase Lactica - Isoenzimas Fracionadas  100 

40301745 Benzodiazepinicos E Similares (Cada)  150 

40301753 Digitoxina Ou Digoxina  70 

40302628 Xilose, Teste De Absorcao A ( Mb= 80Ch)  80 

40301770 Eletroforese De Glicoproteinas  40 

40301788 Eletroforese De Lipoproteinas  40 

40301761 Eletroferese De Proteinas  40 

40301800 Etossuximida  150 

40301826 Fenitoina  150 

40301834 Fenobarbital  150 

40301842 Ferro Serico  18 

40301877 Fosfatase Acida Total  18 

40301869 Fosfatase Acida Fracao Prostatica  22 

40301885 Fosfatase Alcalina  18 

40301893 Fosfatase Alcalina Com Fracionamento De Isoenzimas  55 

40301915 Fosfatase Alcalina Termo-Estavel  20 

40301923 Fosfolipidios  15 

40301931 Fosforo  14 

40301940 Fosforo, Prova De Reabsorcao Tubular  20 

40301966 Frutose  14 

40301974 Galactose (Lpm 96)  47 

40301990 Gama-Glutamil Transferase  20 

40302016 Gasometria (Ph, Pco2, Sa, O2, Excesso Base)  67 

40302040 Glicose  14 

40302059 Glicose-6-Fosfato Deidrogenase (G6Fd)  30 

40302067 Haptoglobina  40 

40302733 Hemoglobina glicada (Fração A1c)  45 

40302083 Hemoglobina Plasmatica Livre  20 

40302105 Hidroxiprolina  40 

40302199 Lipase  15 

40302636 Lipidios Totais  10 

40302750 Perfil Lipidico / Lipidograma (Lipidios Totais, Colesterol, Trigliceridios E 
Eletroforese Lipoproteinas)  

70 

40302229 Litio  20 

40302237 Magnesio  16 

40301028 5-Nucleotidase  20 
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40302270 Osmolalidade  30 

40302300 Porfirinas Quantitativas (Cada)  18 

40302318 Potassio  14 

40302334 Primidona  150 

40302385 Proteinas Totais Albumina E Globulina  15 

40302407 Reserva Alcalina (Bicarbonato)  14 

40302423 Sodio  14 

40313263 Sulfatos Organicos Ou Inorganicos, Pesquisa (Cada)  18 

40302482 Teste De Tolerancia A Insulina Ou Hipoglicemiantes Orais (Ate 6 
Dosagens)  

90 

40302474 Teofilina  150 

40302504 Transaminase Oxalacetica (Amino Transferase Aspartato)  14 

40302512 Transaminase Piruvica (Amino Transferase De Alanina)  14 

40302520 Transferrina  60 

40302547 Triglicerideos  20 

40302580 Ureia  14 

40302598 Urobilinogenio  10 

40301818 Fenilalanina, Dosagem  50 

40301273 Aluminio, Dosagem No Soro  150 

40301346 Antibioticos, Dosagem No Soro, Cada  100 

40301591 Colesterol (Ldl)  40 

40302695 Colesterol (Vldl)  30 

40305228 Curva Glicemica (6 Dosagens)  100 

40301958 Frutosaminas (Proteinas Glicosiladas)  45 

40302032 Glicemia Apos Sobrecarga Com Dextrosol Ou Glicose  30 

40302164 Lactose, Teste De Tolerancia  80 

40302644 Maltose, Teste De Tolerancia  80 

40302652 Mucopolissacaridose, Pesquisa  20 

40302377 Proteinas Totais  14 

40302415 Sacarose, Teste De Tolerancia  80 

40302679 Ocitocinase, Dosagem  30 

40301486 Ciclosporina, Methotrexate - Cada  300 

40301354 Apolipoproteina A (Apo A)  80 

40301362 Apolipoproteina B (Apo B)  80 

40301796 Enolase  156 

40302245 Mioglobina, Dosagem  55 

40302563 Tripsina Imuno Reativa (Irt)  55 

40302601 Vitamina A, Dosagem  67 

40301907 Fosfatase Alcalina Fracao Ossea - Elisa  131 

40302130 Amilase Ou Alfa-Amilase, Isoenzimas  94 

40302288 Oxcarbazepina, Dosagem  150 

40302571 Troponina  80 
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40302113 Homocisteina  187 

40309304 Anticorpo Antiespermatozoide  30 

40309312 Espermograma (Caracteres Fisicos, Ph, Fludificacao, Motilidade, 
Vitalidade, Contagem E Morfologia)  

40 

40309320 Espermograma E Teste De Penetracao "In Vitro", Velocidade Penetracao 
Vertical, Colocacaovital, Teste De Revitalizacao  

65 

40303039 Coprologico Funcional (Caracteres, Ph, Digestibilidade, Amonia, Acidos 
Organicos E Interpretacao)  

50 

40303047 Eosinofilos, Pesquisa Nas Fezes  10 

40303187 Estercobilinogenio Fecal, Dosagem  14 

40303055 Gordura Fecal, Dosagem  20 

40303063 Hematoxilina Ferrica, Pesquisa De Protozoarios  14 

40303080 Larvas (Fezes), Pesquisa  10 

40303098 Leucocitos E Hemacias, Pesquisa Nas Fezes  10 

40303101 Leveduras, Pesquisa  10 

40303020 Anal Swab, Pesquisa De Oxiurus  15 

40303110 Parasitologico  20 

40303128 Parasitologico, Colheita Multipla Com Fornecimento Do Liquido 
Conservante  

20 

40303136 Sangue Oculto, Pesquisa  10 

40303144 Shistossoma, Pesquisa Ovos Em Fragmentos Mucosa Apos Biopsia Retal  25 

40303160 Tripsina, Prova De (Digestao Da Gelatina)  14 

40303012 Alfa -1-Antitripsina, (Fezes)  60 

40303152 Substancias Redutoras Nas Fezes  10 

40304035 Anticorpos Antiplaquetarios, Citometria De Fluxo  93 

40304027 Anticorpo Anti A E B  40 

40304043 Anticorpos Irregulares  135 

40304051 Anticorpos Irregulares, Pesquisa (Meio Salino A Temperatura Ambiente E 
37? E Teste Indireto De Coombs)  

40 

40304060 Antitrombina Iii, Dosagem  80 

40304795 Celulas Le  20 

40304094 Citoquimica Para Classificar Leucemia: Esterase, Fosfatase Leucocitaria, 
Pas, Peroxidase Ou Sb,Etc - Cada  

50 

40304922 Coagulograma (Ts, Tc, Prova Do Laco, Retracao Do Coagulo, Contagem 
De Plaquetas, Tempo De Protombina, Tempo De Tromboplastina, Parcial 
Ativado)  

60 

40304108 Coombs Direto  20 

40304116 Enzimaseritrocitarias,(Adenilatoquinase,Desidrogenase 
Lactica,Fosfofructoquinase,Fosfoglicerato Quinase, Gliceraldeido, 3- 
Fosfato Desidrogenase, Glicosefosfato Isomerase,Glicose 6 - Fosfato 
Desidrogenase, Glutat  

27 

40304817 Enzimas Eritrocitarias, Rastreio Para Deficiencia  27 

40304132 Falcizacao, Teste De  10 

40304159 Fator Ii, Dosagem  30 

40304175 Fator V, Dosagem  30 

40304213 Fator X, Dosagem  53 
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40304680 Fator Vii  53 

40304183 Fator Viii, Dosagem  40 

40304191 Fator Viii, Dosagem Do Antigeno (Von Willebrand)  53 

40304205 Fator Viii, Dosagem Do Inibidor  53 

40304167 Fator Ix, Dosagem  40 

40304221 Fator Xi, Dosagem  40 

40304230 Fator Xii, Dosagem  40 

40304248 Fator Xiii, Pesquisa  40 

40304698 Fator Xiii, Dosagem, Teste Funcional  40 

40304140 Fator 4 Plaquetario, Dosagens  53 

40304299 Grupo Sanguineo Abo, E Fator Rho (Inclui Du)  15 

40304256 Fenotipagem Do Sistema Rh-Hr (Anti Rho(D) + Anti Rh(C) + Anti Rh(E)  67 

40304264 Fibrinogenio, Teste Funcional, Dosagem  20 

40304272 Filaria, Pesquisa  14 

40304302 Ham, Teste De (Hemolise Acida)  20 

40304310 Heinz, Corpusculos, Pesquisa)  10 

40304329 Hemacias Fetais, Pesquisa  14 

40304337 Hematocrito, Determinacao Do  10 

40304345 Hemoglobina, Dosagem  10 

40304353 Hemoglobina (Eletroforese Ou Hplc)  40 

40304361 Hemograma Com Contagem De Plaquetas Ou Fracoes (Eritrograma, 
Leucograma, Plaquetas)  

30 

40304370 Hemossedimentacao, (Vhs)  10 

40304388 Hemossiderina (Siderocitos), Sangue Ou Urina  10 

40304418 Leucocitos, Contagem  10 

40304434 Meta-Hemoglobina, Determinacao Da  30 

40304892 Mielograma  100 

40304450 Plaquetas, Teste De Agregacao (Por Agente Agregante), Cada  66 

40304469 Plasminogenio, Dosagem  27 

40304477 Plasmodio, Pesquisa  14 

40304493 Produtos De Degradacao Da Fibrina, Qualitativo  50 

40304531 Prova Do Laco  10 

40304540 Resistencia Globular, Curva De  14 

40304558 Reticulocitos, Contagem  10 

40304566 Retracao Do Coagulo  10 

40304876 Sulfo-Hemoglobina, Determinacao Da  14 

40304582 Tempo De Coagulacao  10 

40304590 Tempo De Protrombina  15 

40304914 Tempo De Sangramento (Duke)  10 

40304620 Tempo De Trombina  20 

40304639 Tempo De Tromboplastina Parcial Ativada  15 

40304647 Tripanossoma, Pesquisa  14 
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40304655 Tromboelastograma  93 

40304523 Protoporfirina Eritrocitaria Livre - Zinco  60 

40314049 Cromossomo Philadelfia  250 

40304884 Coombs Indireto  40 

40301672 Cromatografia De Aminoacidos (Perfil Qualitatitivo)  100 

40304019 Anticoagulante Lupico, Pesquisa  62 

40304078 Ativador Tissular De Plasminogenio (Tpa)  94 

40601307 Procedimento Diagnostico Em Citometria De Fluxo (Por Monoclonal 
Pesquisado)  

312 

40304728 Imunofenotipagem Para Leucemias Agudas Ou Sindrome Mielodisplasica 
(*)  

1016 

40304701 Imunofenotipagem Para Doenca Residual Minima (*)  547 

40304710 Imunofenotipagem Para Hemoglobinuria Paroxistica Noturna (*)  547 

40304736 Imunofenotipagem Para Linfoma Nao Hodgkin / Sindrome Linfoproliferativa 
Cronica (*)  

547 

40304485 Medula Ossea, Aspiracao Para Mielograma Ou Microbiologico  31 

40304515 Proteina S, Teste Funcional  117 

40304574 Ristocetina, Co-Fator, Teste Funcional, Dosagem  62 

40304612 Tempo De Sangramento De Ivy  31 

40304850 Hemoglobinopatia - Triagem (El.Hb., Hemoglob. Fetal. Reticulocitos, 
Corpos De H, T. Falcizacao Hemacias, Resist. Osmotica, Termo 
Estabilidade)  

78 

40304086 Cd... (Antigeno De Dif. Celular, Cada Determinacao)  187 

40316033 Acido Vanilmandelico (Vma)  100 

40305163 Amp Ciclico  100 

40316173 Catecolaminas  100 

40305066 17-Cetosteroides (17-Cts) - Cromatografia  53 

40305082 17-Cetosteroides Totais (17-Cts)  40 

40305074 17-Cetosteroides Relacao Alfa/Beta  35 

40305236 Curva Insulinica(6 Dosagens)  240 

40316211 Dehidroepiandrosterona (Dhea)  105 

40305759 Hormonio Gonodotrofico Corionico Qualitativo (Hcg-Beta-Hcg)  65 

40305767 Hormonio Gonodotrofico Corionico Quantitativo (Hcg-Beta-Hcg)  65 

40305503 Pregnandiol  60 

40305589 Prova Para Diabete Insipido (Restricao Hidricanacl 3% Vasopressina)  67 

40305546 Prova Do Lh-Rh, Dosagem Do Fsh Sem Fornecimento De Medicamento 
(Cada)  

65 

40305554 Prova Do Lh-Rh, Dosagem Do Lh Sem Fornecimento De Medicamento 
(Cada)  

65 

40305562 Prova Do Trh-Hpr, Dosagem Do Hpr Sem Fornecimento Do Material 
(Cada)  

85 

40305570 Prova Do Trh-Tsh, Dosagem Do Tsh Sem Fornecimento Do Material 
(Cada)  

85 

40305112 Acido 5 Hidroxi Indol Acetico, Dosagem Na Urina  60 

40305465 Paratormonio - Pth Ou Fracao (Cada)  200 
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40305627 Provas De Funcao Tireoideana (T3, T4, Indices E Tsh)  215 

40316440 Somatomedina C (Igf1)  200 

40305210 Cortisol Livre  150 

40316467 T3 Livre  85 

40305287 Enzima Conversora Da Angiotensina (Eca)  100 

40316181 Composto S (11 - Desoxicortisol)  150 

40305384 Hormonio Antidiuretico (Vasopressina)  100 

40316475 T3 Retencao  55 

40305120 Acido Homo Vanilico  86 

40305090 17-Hidroxipregnenolona  129 

40316386 Osteocalcina  141 

40305295 Eritropoietina  293 

40316025 3 Alfa Androstonediol Glucoronideo (3Alfdadiol)  94 

40305406 Igf Bp3 (Proteina Ligadora Dos Fatores De Crescimento "Insulin-Like")  156 

40316084 Anticorpo Anti-Receptor De Tsh (Trab)  195 

40316300 Globulina De Ligacao De Hormonios Sexuais (Shbg)  195 

40305015 1,25-Dihidroxi Vitamina D  164 

40305368 Glucagon, Dosagem  131 

40305449 N-Telopeptideo  227 

40305279 Dosagem De Receptor De Progesterona Ou De Estrogenio  562 

40302776 Peptideo Natriuretico Bnp/Probnp  102 

40306011 Adenovirus, Igg  67 

40306020 Adenovirus, Igm  67 

40308308 Amebiase, Igg  70 

40306429 Antiparietal  40 

40306062 Anti-Dna  40 

40306950 Hepatite B - Hbcac - Igg (Anti-Core Igg Ou Acoreg)  100 

40306976 Hepatite B - Hbeac (Anti Hbe)  100 

40306992 Hepatite B - Hbsac (Anti-Antigeno De Superficie)  80 

40306933 Hepatite A - Hav - Igg  100 

40306941 Hepatite A - Hav - Igm  120 

40306356 Antimitocondria  40 

40306399 Antimusculo Liso  40 

40306348 Antimicrossomal  105 

40306445 Aslo  20 

40307018 Hepatite B - Hbsag (Au, Antigeno Australia)  70 

40306984 Hepatite B - Hbeag (Antigeno "E")  100 

40306496 Blastomicose, Reacao Sorologica  30 

40306593 Caxumba, Igg  67 

40306615 Chagas Igg  30 

40306640 Chlamydia - Igm  90 
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40306704 Complemento C3  50 

40306712 Complemento C4  50 

40306747 Complemento Ch-50  40 

40306763 Crio-Aglutinina, Globulina, Pesquisa, Cada  14 

40306810 Equinococose (Hidatidose), Reacao Sorologica  20 

40308030 Fator Reumatoide, Teste Do Latex (Qualitativo)  20 

40307735 Sifilis - Fta-Abs-Igg  30 

40307123 Hipersensibilidade Retardada (Intradermo Reacao Ider ) Candidina, 
Caxumba, Estreptoquinase-Dornase, Ppd, Tricofitina, Virus Vacinal, 
Outro(S), Cada  

27 

40307158 Histoplasmose, Reacao Sorologica  27 

40307220 Iga  50 

40307271 Ige, Total  70 

40307336 Imunoeletroforese (Estudo Da Gamopatia)  120 

40307344 Inibidor De C1 Esterase  50 

40307395 Leishmaniose - Igg E Igm (Cada)  30 

40307425 Leptospirose, Aglutinacao  33 

40307433 Linfocitos T "Helper" Contagem De (If Com Okt-4) (Cd-4+) Citometria De 
Fluxo  

200 

40307441 Linfocitos T Supressores Contagem De (If Com Okt-8) (D-8) Citometria De 
Fluxo  

200 

40307450 Listeriose, Reacao Sorologica  40 

40307484 Malaria - Igg  30 

40307492 Malaria - Igm  30 

40307522 Micoplasma Pneumoniae - Igg  67 

40310434 Leishmania, Pesquisa  20 

40307638 Ppd (Tuberculina), Ider  20 

40307700 Rubeola - Igm  120 

40307697 Rubeola - Igg  60 

40307719 Schistosomose - Igg  27 

40307727 Schistosomose - Igm  55 

40307824 Toxoplasmose Igg  80 

40307832 Toxoplasmose Igm  80 

40307751 Sifilis - Tpha  27 

40307760 Sifilis - Vdrl  20 

40307867 Waaler-Rose (Fator Reumatoide)  20 

40306887 Genotipagem Do Sistema Hla  300 

40306771 Cross Match (Prova Cruzada De Histocompatibilidade Para Transplante 
Renal)  

150 

40307190 Hla-Dr  100 

40306283 Anticortex Supra-Renal  70 

40307948 Antifigado (Glomerulo, Tub. Renal Corte Rim De Rato), Ifi  70 

40306380 Antimusculo Estriado  80 
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40306119 Anti-Ro/Ssa  80 

40306089 Anti-La/Ssb  80 

40306127 Anti-Sm  80 

40307050 Hepatite Delta, Anticorpo Igg  200 

40307069 Hepatite Delta, Anticorpo Igm  200 

40307174 Hiv1 Ou Hiv2, Pesquisa De Anticorpos  150 

40403190 Identificacao De Anticorpos Sericos Irregulares Antieritrocitarios - Metodo 
De Eluicao  

80 

40306968 Hepatite B - Hbcac - Igm (Anti-Core Igm Ou Acorem)  120 

40306267 Anticorpos Naturais - Isoaglutininas, Pesquisas  40 

40306275 Anticorpos Naturais - Isoaglutininas, Titulagem  70 

40306100 Anti-Rnp  75 

40306453 Aspergilus, Reacao Sorologica  80 

40306470 Beta-2-Microglobulina  300 

40306046 Anticandida - Igg E Igm (Cada)  67 

40306755 Crio-Aglutinina, Globulina, Dosagem, Cada  50 

40307565 Mononucleose - Epstein Barr - Igg  150 

40307573 Mononucleose, Anti-Vca (Ebv) Igg  150 

40307581 Mononucleose, Anti-Vca (Ebv) Igm  150 

40307085 Herpes Simples - Igg  100 

40307093 Herpes Simples - Igm  120 

40307107 Herpes Zoster - Igg  100 

40307115 Herpes Zoster - Igm  120 

40308090 Nbt Estimulado  50 

40306780 Cultura Ou Estimulacao Dos Linfocitos "In Vitro" Por Concanavalina, Pha 
Ou Pokweed  

140 

40307859 Virus Sincicial Respiratorio - Elisa - Igg(Mb=150Ch)  150 

40307875 Western Blot (Anticorpos Anti-Hiv)  700 

40307883 Western Blot (Anticorpos Anti-Htvi Ou Htlvii) (Cada)  700 

40307166 Hiv - Antigeno P24  200 

40307794 Toxocara Cannis - Igg  60 

40307808 Toxocara Cannis - Igm  60 

40316149 Antigeno Especifico Prostatico Total (Psa)  150 

40306658 Cisticercose, Ac  80 

40306674 Citomegalovirus Igm  100 

40307026 Hepatite C - Anti-Hcv  200 

40307034 Hepatite C - Anti-Hcv - Igm  200 

40306208 Anticorpos Anti-Ilhota De Langherans  80 

40316092 Anticorpos Antiinsulina  80 

40307182 Hiv1+ Hiv2, (Determinacao Conjunta), Pesquisa De Anticorpos  200 

40307468 Lyme - Igg  180 

40307476 Lyme - Igm  180 
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40306305 Antigliadina (Gluten) - Iga  70 

40306313 Antigliadina (Gluten) - Igg  70 

40306291 Antiescleroderma (Scl 70)  60 

40306623 Chagas Igm  80 

40307140 Histona  80 

40306895 Giardia, Reacao Sorologica  80 

40306143 Anticardiolipina - Igg  80 

40306135 Anticardiolipina - Iga  78 

40306151 Anticardiolipina - Igm  78 

40306160 Anticentromero  62 

40306097 Anti-Lkm-1  31 

40306054 Anti-Actina  62 

40306437 Antiperoxidase Tireoideana  78 

40306070 Anti-Jo1  70 

40306330 Antimembrana Basal  82 

40306364 Antimitocondria, M2  70 

40306372 Antimusculo Cardiaco  62 

40306402 Antineutrofilos (Anca)C  78 

40306500 Brucela - Igg  31 

40306518 Brucela - Igm  31 

40306534 C1Q  62 

40306550 C3A (Fator B)  39 

40306607 Caxumba, Igm  62 

40306666 Citomegalovirus Igg  67 

40306682 Clostridium Difficile, Toxina A  109 

40307999 Complemento C3, C4 - Turbid. Ou Nefolometrico C3A  55 

40308014 Crioglobulinas, Caracterizacao - Imunoeletroforese  94 

40306860 Fator Reumatoide, Quantitativo  55 

40306879 Filaria Sorologia  62 

40306909 Helicobacter Pylori - Iga  94 

40306917 Helicobacter Pylori - Igg  94 

40306925 Helicobacter Pylori - Igm  94 

40314154 Hpv (Virus Do Papiloma Humano) + Subtipagem Quando Necessario Pcr  273 

40307212 Htlv1 Ou Htlv2 Pesquisa De Anticorpo (Cada)  117 

40307247 Igd  78 

40307298 Igg, Subclasses 1,2,3,4 (Cada)  117 

40307387 Legionella - Igg E Igm (Cada)  218 

40307409 Leptospirose - Igg  62 

40307417 Leptospirose - Igm  78 

40307743 Sifilis - Fta-Abs-Igm  39 

40308154 Toxoplasmose - Iga  78 
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40308162 Varicela, Igg  62 

40307255 Ige, Grupo Especifico, Cada  70 

40307263 Ige, Por Alergeno, Cada (Cada)  86 

40307905 Alergenos - Perfil Antigenico (Painel C/36 Antigenos)  656 

40316130 Antigeno Especifico Prostatico Livre (Psa Livre)  150 

40306690 Complemento C2  97 

40306798 Dengue - Igg E Igm (Cada)  122 

40307689 Reacao Sorologica Para Coxsackie, Neutralizacao Igg  58 

40306194 Anticorpo Antivirus Da Hepatite E (Total)  187 

40308120 Sarampo - Anticorpos Igg  194 

40308138 Sarampo - Anticorpos Igm  194 

40502147 Teste Duplo - 2 Trimestre (Afp+Beta-Hcg) Ou Outros 2 Em Soro Ou 
Liquido Aminiotico Com Elaboracao De Laudo Contendo Calculo De Risco 
Para Anomalias Fetais  

256 

40306488 Biotinidase Atividade Da, Qualitativo  75 

40306801 Echovirus (Painel) Sorologia Para  319 

40306259 Anticorpos Antiendomisio - Igg, Igm, Iga (Cada)  594 

40309401 Clements, Teste  14 

40309410 Espectrofotometria De Liquido Amniotico  20 

40309428 Fosfolipidios (Relacao Lecitina/Esfingomielina)  40 

40309444 Rotina Do Liquido Amniotico-Amniograma (Citologico Espectrofotometria, 
Creatinina E Teste De Clements)  

60 

40309436 Maturidade Pulmonar Fetal  103 

40309509 Cristais Com Luz Polarizada, Pesquisa  10 

40309517 Ragocitos, Pesquisa  10 

40309525 Rotina Liquido Sinovial - Caracteres Fisicos, Citologia, Proteinas, Acido 
Urico, Latex P/ F.R., Bact.  

67 

40309037 Celulas, Contagem Total E Especifica  20 

40309061 Eletroforese De Proteinas No Liquor, Com Concentracao  80 

40309100 Lcr Ambulatorial Rotina (Aspectos Cor + Indice De Cor + Contagem Global 
Eespecificade Leucocitos Ehemacias + Citologiaoncotica + Proteina + 
Glicose + Cloro + Eletroforesecomconcentracao + Igg + Reacoes Para 
Neurocistic  

90 

40309118 Lcr Hospitalar Neurologia (Aspectos Cor + Indices De Cor + Contagem 
Global E Especifica Deleucocitos E Hemacias + Proteina + Glicose + Cloro 
+ Reacoes Para Neurocisticercose (2) + Reacoes Paraneurolues (2) + 
Bacterioscopia + C  

90 

40309126 Lcr Pronto Socorro (Aspectos Cor + Indicede Cor + 
Contagemglobaleespecificadeleucocitose Hemacias + Proteina + Glicose 
+ Cloro + Lactato + Bacterioscopia + Cultura + Latex Para Bacterias)  

90 

40309088 Haemophilus Influenzae - Pesquisa De Anticorpos (Cada)  80 

40309070 H. Influenzae, S. Pneumonieae, N. Meningitidis A, B E C W135 (Cada)  35 

40307280 Igg  100 

40309142 Proteina Mielina Basica, Anticorpo Anti  250 

40309053 Criptococose, Candida, Aspergilus (Latex)  120 

40309010 Adenosina De Aminase (Ada)  70 
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40309096 Indice De Imunoproducao (Eletrof. E Igg Em Soro E Liquor)  227 

40309134 Pesquisa De Bandas Oligoclonais Por Isofocalizacao  781 

40309029 Bioquimica Icr (Proteinas + Pandy + Glicose + Cloro)  44 

40310019 A Fresco, Exame  14 

40310132 Cultura Para Bacterias Anaerobicas  50 

40310418 Antibiograma (Teste De Sensibilidade E Antibioticos E Quimioterapicos), 
Por Bacteria - Nao Automatizado  

20 

40310035 Antibiograma P/ Bacilos Alcool-Resistentes - Drogas De 2 Linhas  106 

40310051 B.A.A.R. (Ziehl Ou Fluorescencia, Pesquisa Direta E Apos 
Homogeneizacao)  

30 

40310060 Bacterioscopia (Gram, Ziehl, Albertetc), Por Lamina  15 

40310078 Chlamydia, Cultura  90 

40306631 Chlamydia - Igg  90 

40310183 Cultura, Fezes: Salmonella, Shigella E Escherichia Coli Enteropatogenicas 
(Sorologia Incluida)  

60 

40310337 Rotavirus, Pesquisa, Elisa  50 

40310140 Cultura Para Fungos  50 

40310230 Fungos, Pesquisa De (A Fresco Lactofenol, Tinta Da China)  20 

40310248 Hemocultura (Por Amostra)  50 

40310272 Hemophilus (Bordetella) Pertussis - COQUELUXE  53 

40310191 Cultura, Herpesvirus Ou Outro  180 

40310299 Leptospira (Campo Escuro Apos Concentracao) Pesquisa  20 

40310205 Cultura, Micoplasma Ou Ureaplasma  67 

40310345 Treponema (Campo Escuro)  20 

40310213 Cultura, Urina Com Contagem De Colonias  50 

40310116 Criptosporidium, Pesquisa  50 

40310370 Microsporidia, Pesquisa Nas Fezes  50 

40310124 Cultura Bacteriana (Em Diversos Materiais Biologicos)  50 

40310175 Cultura, Fezes: Salmonela, Shigellae E Esc. Coli Enteropatogenicas, 
Enteroinvasora (Sorol. Incluida) + Campylobacter Sp. + E. Coli Entero-
Hemorragica  

50 

40310264 Hemocultura Para Bacterias Anaerobias (Por Amostra)  50 

40310329 Pneumocysti Carinii, Pesquisa Por Coloracao Especial  70 

40310086 Colera - Identificacao (Sorotipagem Incluida)  150 

40310167 Cultura Quantitativa De Secrecoes Pulmonares, Quando Necessitar 
Tratamento Previo C/ N.C.A.  

130 

40310400 Cultura Automatizada  60 

40310426 Antibiograma Automatizado  90 

40310159 Cultura Para Mycobacterium  70 

40314243 Chlamydia Por Biologia Molecular ( PCR na urina p/ Chlamydia)   180 

40310221 Estreptococos - A, Teste Rapido  62 

40310256 Hemocultura Automatizada (Por Amostra)  55 

40314170 Mycobacteria Pcr  430 

40310043 Antigenos Fungicos, Pesquisa  94 
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40310302 Microorganismos - Teste De Sensibilidade A Drogas Mic, Por Droga 
Testada  

195 

40310280 Hansen, Pesquisa De (Por Material)  19 

40310094 Corpusculos De Donovani, Pesquisa Direta De  17 

40310310 Paracoccidioides, Pesquisa De  19 

40310108 Criptococo (Tinta Da China), Pesquisa De  17 

40323293 Difteria, Sorologia ( Pesquisa Bacilo Difterico)  46 

40312070 Gastroacidograma - Secrecao Basal Para 60' E 4 Amostras Apos O 
Estimulo (Fornecimento De Material Inclusive Tubagem) Teste  

80 

40312097 Pancreozima - Secretina No Suco Duodenal, Teste  100 

40312100 Rotina Da Biles A, B, C E Do Suco Duodenal (Caracteres Fisicos E 
Microscopicos Inclusive Tubagem)  

100 

40311023 Acido Homogentisico  20 

40311295 Contagem Sedimentar De Addis  10 

40311040 Calculos Urinarios  30 

40311066 Cistinuria, Pesquisa  15 

40311074 Coproporfirina Iii  20 

40311090 Cromatografia De Acucares  100 

40311309 Eletroforese De Proteinas Urinarias, Com Concentracao  50 

40311112 Erros Inatos Do Metabolismo Baterias De Testes Quimicos De Triagem 
Em Urina (Minimo De 6 Testes)  

33 

40311317 Fenilcetonuria, Pesquisa  15 

40311120 Frutosuria, Pesquisa  15 

40311139 Galactosuria, Pesquisa  15 

40311325 Histidina, Pesquisa  15 

40311333 Inclusao Citomegalica, Pesquisa De Celulas Com  30 

40311147 Lipoides, Pesquisa  15 

40311155 Melanina, Pesquisa  15 

40311350 Osmolalidade, Determinacao  30 

40311180 Pesquisa Ou Dosagem De Um Componente Urinario  10 

40311198 Porfobilinogenio, Pesquisa  14 

40311252 Porfobilinogenio  14 

40311201 Proteinas De Bence Jones, Pesquisa  20 

40311368 Prova De Concentracao (Fishberg Ou Volhard)  14 

40311210 Rotina De Urina (Caracteres Fisicos, Elementos Anormais E 
Sedimentoscopia)  

20 

40301192 Acidos Organicos (Perfil Quantitativo  30 

40311163 Metanefrinas Urinarias, Dosagem  80 

40311171 Microalbuminuria / PRE ALBUMINA  100 

40311104 Dismorfismo Eritrocitario, Pesquisa (Contraste De Fase)  20 

40311341 Mioglobina, Pesquisa  23 

40311082 Corpos Cetonicos, Pesquisa  8 

40311228 Uroporfirinas, Dosagem  181 
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40311058 Catecolaminas Fracionadas - Dopamina, Epinefrina, Norepinefrina (Cada)  203 

40312054 Muco-Nasal, Pesquisa De Eosinofilos E Mastocitos  30 

40312046 Iontoforese Para A Coleta De Suor, Com Dosagem De Cloro  50 

40312127 Perfil Reumatologico (Acido Urico, Eletroforese De Proteinas, Fan, Vhs, 
Prova Do Latex P/F. R, W. Rose)  

100 

40312143 Prova Atividade De Febre Reumatica (Aslo, Eletroforese De Proteinas, 
Muco-Proteinas E Proteina "C" Reativa)  

125 

40312151 Provas De Funcao Hepatica (Bilirrubinas, Eletroforese De Proteinas. Fa, 
Tgo, Tgp E Gama-Pgt)  

139 

41401247 Teste De Huhner  50 

40312062 Perfilmetabolicop/Litiaserenal: Sangue (Ca, P, Au, Cr) Urina: (Ca, Au, P, 
Citr, Pesq. Cistina) Amp-Ciclico  

250 

40313018 Acido Delta Aminolevulinico (Para Chumbo Inorganico)  30 

40313034 Acido Fenilglioxilico (Para Estireno)  60 

40313042 Acido Hipurico (Para Tolueno)  60 

40313050 Acido Mandelico (Para Estireno)  60 

40313069 Acido Metilhipurico (Para Xilenos)  60 

40313190 Metais Al, As, Cd, Cr, Mn, Hg, Ni, Zn, Co, Outro (S) Absorcao Atomica 
(Cada)  

120 

40313093 Carboxihemoglobina (Para Monoxido De Carbonodiclorometano)  30 

40313115 Colinesterase (Para Carbamatosorganofosforados)  25 

40313123 Coproporfirinas (Para Chumbo Inorganico)  25 

40313107 Chumbo  80 

40313158 Fenol (Para Benzeno, Fenol)  60 

40313166 Fluor (Para Fluoretos)  60 

40313182 Meta-Hemoglobina (Para Anilina Nitrobenzeno)  30 

40313204 Metanol  50 

40313212 P-Aminofenol (Para Anilina)  40 

40313247 Protoporfirinas Zn (Para Chumbo Inorganico)  20 

40313280 Triclorocompostos Totais (Para Tetracloroetileno, Tricloroetano, 
Tricloroetileno)  

30 

40313328 Zinco  120 

40301567 Cobre  120 

40313140 Etanol  50 

40313174 Formoldeido  47 

40313077 Acido Salicilico  19 

40307204 Hla-Dr+Dq  625 

40314081 Hepatite B (Quantitativo) Pcr  1047 

40314090 Hepatite C (Qualitativo) Por Pcr  523 

40314103 Hepatite C (Quantitativo) Por Pcr  1047 

40314138 Hiv - Qualitativo Por Pcr  500 

40314120 Hiv - Carga Viral Pcr  1047 

40314057 Fator V De Layden Por Pcr  609 

40314065 Fibrose Cistica, Pesquisa De Uma Mutacao  781 
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40314235 X Fragil Por Pcr  1094 

40301222 Albumina  15 

40314022 Citomegalovirus - Qualitativo, Por Pcr  531 

40316157 Anti-Tpo  78 

40304280 Grupo Abo, Classificacao Reversa  15 

40304930 Baco, Exame De Esfregaco De Aspirado  141 

40307301 Igm  50 

40307530 Micoplasma Pneumoniae - Igm  67 

40308170 Varicela, Igm  50 

40308294 Sifilis Igm  39 

40308383 Proteína C reativa, qualitativa  15 

40308391 Proteína C reativa, quantitativa  67 

40316041 Adrenocorticotrofico, Hormonio (Acth)  210 

40316050 Aldosterona  125 

40316068 Alfa-Fetoproteina  125 

40316076 Androstenediona  160 

40316106 Anticorpos Antitireoide (Tireoglobulina)  105 

40316122 Antigeno Carcinoembriogenico (Cea)  190 

40316165 Calcitonina  225 

40316190 Cortisol  75 

40316203 Crescimento, Hormonio Do (Hgh)  90 

40316220 Dehidrotestosterona (Dht)  160 

40316246 Estradiol  100 

40316254 Estriol  110 

40316262 Estrona  100 

40316270 Ferritina  125 

40316289 Foliculo Estimulante, Hormonio (Fsh)  65 

40316297 Gastrina  100 

40316319 Globulina Transportadora Da Tiroxina (Tbg)  180 

40316335 Hormonio Luteinizante (Lh)  65 

40316343 Imunoglobulina (Ige)  70 

40316351 Indice De Tiroxina Livre (Itl)  85 

40316360 Insulina  55 

40316378 Marcadores Tumorais (Ca 19.9, Ca 125, Ca 72-4, Ca 15-3, Etc.) Cada  250 

40316394 Peptideo C  102 

40316408 Progesterona  105 

40316416 Prolactina  85 

40316424 Pth  200 

40316432 Renina  110 

40316459 Sulfato De Dehidroepiandrosterona (S-Dhea)  110 

40316483 T3 Reverso  195 
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40316491 T4 Livre  85 

40316505 Testosterona Livre  150 

40316513 Testosterona Total  105 

40316521 Tireoestimulante, Hormonio (Tsh)  85 

40316530 Tireoglobulina  140 

40316548 Tiroxina (T4)  65 

40316556 Triiodotironina (T3)  65 

40316572 Vitamina B12  85 

40306461 Avidez De Igg Para Toxoplasmose, Citomegalia, Rubeloa, Eb E Outros, 
Cada  

150 

40302830 Vitamina "D" 25 Hidroxi, Dosagem (Vitamina D3)  70 

40304906 Dimero D  50 

40305775 Macroprolactina  100 

40313344 Metil Etil Cetona  70 

40314022 Citomegalovirus - Qualitativo, Por Pcr  660 

40314111 Genotipagem Hepatite C por PCR  716 

40314146 Hiv, Genotipagem  850 

40311236 2,5-Hexanodiona, Dosagem Na Urina  100 

40316017 17-Alfa-Hidroxiprogesterona  165 

40308561 Anti Transglutaminase IGG   350 

40308553 Anti Transglutaminase IGA   350 

  
 

 
 

*************##################************ 
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ANEXO VI 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº XX-I/2017 
 
 

 Contrato celebrado entre o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVO HAMBURGO – IPASEM - NH, representado neste ato 
por sua Diretora-Presidente Sra. ENEIDA GENEHR e Diretor de Administração Sr. GERALDO 
DE ARAÚJO, com sede à Rua Cinco de Abril, 280, Bairro Rio Branco, nesta cidade, inscrito no 
CNPJ sob o nº 94.707.684/0001-00, doravante denominado IPASEM-NH e XXXXXXXXXXX 
com endereço à Rua XXXXX, nº XXXX, Bairro XXXXXXX, CEP XXXXXX, na cidade de 
XXXXXX, inscrita no CNPJ sob o nº XXXXXXXXX, representada neste ato pelo Sr. XXXXXXX, 
inscrito no RG sob o nº XXXXXX e no CPF sob nº XXXXXXX, doravante denominada 
CONTRATADA, para executar a prestação de serviços descritos na Cláusula Primeira – Do 
Objeto. 

 
 O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do 
objeto contratado, descrito abaixo, constante do processo 2016.52.200457PA, decorrente do 
Pregão Eletrônico nº 06/2017, assim como pelas condições e pelas cláusulas a seguir 
expressas, definidoras de direitos, obrigações e responsabilidades das partes. 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
Constitui objeto do presente contrato a CONTRATAÇÃO DE PESSOA 

JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES COMPLEMENTARES 
(ELETIVOS) NA ÁREA DE ANÁLISES CLÍNICAS, A SER REALIZADA EXCLUSIVAMENTE 
NA SEDE DO IPASEM-NH, EXCETUANDO-SE AS FILIAIS, através de quadro técnico e 
profissional aos segurados, dependentes e pensionistas do Instituto, conforme especificações e 
detalhamento infradescritos:  
 

I – O IPASEM-NH disponibilizará espaço físico dentro das suas 
dependências, para instalação da unidade de coleta de material, que poderá ser adaptada pela 
licitante, desde que previamente autorizado pelo Instituto, sendo que não lhe caberá, ao 
término do contrato ou em caso de rescisão contratual, indenização pelas melhorias ou obras 
realizadas. O preço proposto será considerado completo e suficiente para a prestação do 
serviço objeto do presente contrato, de acordo com os prazos estipulados e condições do local 
onde será executado, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional 
devido à erro ou a má interpretação por parte da CONTRATADA; 
 
 II – A CONTRATADA deverá disponibilizar no mínimo, dois profissionais para 
a realização da coleta de material, prestando serviço no horário compreendido entre 7h30min e 
18h, de segunda a sexta-feira; 
 
 III – A CONTRATADA somente poderá prestar serviços aos segurados, 
dependentes ou pensionistas que se identificarem mediante a apresentação da Carteira de 
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identificação expedida pelo IPASEM-NH, acompanhada de documento oficial de identificação 
que contenha foto e abrangência nacional; 
 
 IV – Os procedimentos serão realizados mediante prévia autorização do 
IPASEM-NH, a qual será concedida nos termos de seu Regulamento de Assistência à Saúde 
(Anexo VIII) e mediante solicitação do profissional, onde conste obrigatoriamente, a 
correspondente codificação da Tabela de Honorários de Exames de Patologias Clínicas do 
IPASEM-NH, cujo conteúdo segue conforme Anexo V; 
 
 V – A CONTRATADA ficará obrigada a realizar a coleta diária de material, na 
sede do Instituto, entregando os exames/disponibilizando os resultados nos prazos previstos no 
presente Contrato; 
 
 VI – A CONTRATADA é responsável pelo fornecimento de todo o material de 
coleta e realização de exames; 
 
 VII – É necessária a utilização de material descartável para realização dos 
exames, conforme previsão da Vigilância Sanitária e do Ministério da Saúde, bem como, os 
procedimentos deverão igualmente atender tais regulamentações. A CONTRATADA fica 
responsável, inclusive, pelo fornecimento de todos os insumos necessários, como tubos, 
frascos, etiquetas térmicas e todos mais que necessários forem, na quantidade e qualidade 
adequadas para a realização das coletas de amostras. Deverá ainda, manter de modo 
adequado, os fluxos e rotinas, atendendo regulamentações específicas, legislações sanitárias e 
demais normas referentes à controle de infecção, segurança do trabalho, etc; 
 
 VIII – Os laudos devem contemplar: identificação do laboratório prestador, 
identificação do paciente (nome completo e matrícula) e do médico requisitante (nome 
completo e registro no CREMERS), identificação do profissional responsável pela liberação do 
exame, data da amostra e data da liberação do exame, resultado obtido e especificação do 
material (amostra) e do método da analise utilizada, comparativo com valores de referência, 
quando for o caso; 
 
 IX – A CONTRATADA deverá disponibilizar os resultados dos exames de 
análises clínicas nos seguintes prazos: 
 

a) Tempo de entrega de exames normais: até 12 horas; 
b) Tempo de disponibilização dos exames normais via internet: até 12horas; 
c) Tempo de entrega de exames de urgência: até 3 horas; 
d) Tempo de disponibilização dos exames de urgência via internet: até 3 

horas; 
e) Demais exames que necessitem de processo de cultura devem respeitar o 

prazo mínimo para crescimento que possibilite elucidação diagnóstica. 
 

 X – A CONTRATADA ficará responsável pela emissão e pagamento do Alvará 
de Saúde expedido pela Vigilância Sanitária, bem como, quaisquer outras licenças necessárias 
ao seu perfeito funcionamento nas dependências do IPASEM-NH; 
 
 XI – A CONTRATADA deverá ter linha telefônica e internet próprias, bem 
como equipamentos de informática, mobiliário em geral e demais ferramentas necessárias 
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atinentes à prestação dos serviços objeto do presente contrato, para uso por parte de seus 
profissionais; 
 
 XII – A CONTRATADA deverá providenciar escala para o intervalo de almoço, 
observando a permanência de, pelo menos, um profissional realizando atendimento durante tal 
período; 
 
 XIII – A contratação dos profissionais deverá respeitar a legislação trabalhista 
e contratual vigentes, ficando a contratada inteiramente responsável por despesas com custos 
de pessoal, obrigações sociais, fiscais, comerciais, trabalhistas, previdenciárias, tributárias, 
seguros, taxas, responsabilidade civil, vale transporte, vale-refeição, bem como, pelos atos 
praticados por seus funcionários, respondendo civil e criminalmente, ficando o IPASEM-NH 
eximido de qualquer responsabilidade nesse sentido; 
 
 XIV – A CONTRATADA deverá atender as normas do IPASEM-NH em relação 
ao atendimento ao público alvo, acesso às dependências do Instituto, e, ainda, providenciar 
que os profissionais que prestarão o serviço apresentem-se usando jaleco branco; 
 
 XV - A CONTRATADA deverá apresentar/protocolar as faturas físicas, 
quinzenalmente, a fim de viabilizar a auditoria das mesmas em tempo hábil para emissão da 
Nota Fiscal correspondente, sendo que será emitida uma Nota Fiscal por mês, conforme as 
especificações da Cláusula Segunda; 
 
 XVI – A CONTRATADA deverá enviar a cada remessa de fatura física, um 
arquivo digital com extensão preferencialmente no formato “.txt”, com layout a ser definido junto 
ao Setor de Informática do IPASEM-NH, contendo os dados referentes à remessa enviada, 
possibilitando a importação automática. Todos os campos do arquivo deverão ser 
obrigatoriamente preenchidos conforme regras do layout disponibilizado, sob pena de 
impossibilitar o pagamento da despesa, ficando a mesma pendente com a consequente 
exclusão da lista classificatória de credores, devidamente justificado pelo fiscal do contrato, até 
que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras necessárias, conforme parágrafo 
quarto da Clausula Segunda; 
 
 
 XVII – Para assinatura do contrato A CONTRATADA deverá apresentar: 
 

a) Certificado de Registro/Inscrição no Conselho Profissional correspondente 
à área de atuação no Estado do Rio Grande do Sul, em nome da 
Contratante; 
 

b) Comprovação da inscrição do responsável técnico indicado no certame 
junto ao Conselho Profissional correspondente à área de atuação no 
Estado do Rio Grande do Sul; 
 
b.1) No caso de substituição do responsável técnico indicado, deverá ser 
apresentado profissional com qualificação técnica compatível com a 
exigida no processo licitatório e necessária para assinatura do contrato, 
apresentando os documentos comprobatórios para análise da 
Administração; 
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b.2) É vedada a prestação de serviços por estagiários. 
 
 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PAGAMENTOS 

 

 A CONTRATADA deverá apresentar Nota Fiscal/Fatura, até o 5º dia útil do 
mês subsequente ao da prestação do serviço, com indicação de conta bancária de pessoa 
jurídica, acompanhada das guias de recolhimento do INSS e FGTS pagas no mês anterior, 
GFIP’s (com protocolo de envio) e contracheques. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Todos os documentos mencionados no item supracitado deverão 
ser entregues diretamente à Gestora de Contratos no Setor de Coordenadoria de Gestão, no 3º 
andar, na sede do Instituto. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: As notas fiscais deverão ter destacadas as retenções de impostos 
municipais (ISSQN), federais (IRRF) e contribuições federais (INSS) conforme alíquotas 
vigentes, e em casos de isenção a empresa deverá anexar declaração com a base legal de 
acordo com a natureza jurídica da empresa.  

PARÁGRAFO TERCEIRO: O preço será pago mensalmente, no mês subsequente ao da 
prestação do serviço, respeitada a ordem cronológica de pagamentos conforme Art 5º da Lei 
8.666/93, a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura (em até 15 dias), desde que atestado 
o cumprimento do serviço por servidor do IPASEM- NH. 

PARÁGRAFO QUARTO: Havendo erro na Nota Fiscal ou outra circunstância que impossibilite 
pagamento da despesa, a mesma ficará pendente com a consequente exclusão da lista 
classificatória de credores, devidamente justificada pelo fiscal do contrato, e o pagamento 
suspenso até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras necessárias, não 
ocorrendo, neste caso, qualquer ônus para o CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO QUINTO: Durante a execução do contrato poderão ser solicitados documentos 
adicionais para fins de fiscalização do cumprimento de obrigações trabalhistas. 

PARÁGRAFO SEXTO: A não apresentação da documentação citada no “caput” da presente 
cláusula suspenderá o pagamento. 

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta da 

seguinte dotação orçamentária: 

 

Assistência: 
 

1.02.02.22.01.00.010.302.0026.2.155.03214.1100 – 3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 – Serviços 
Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais, PJ. 
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CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO 

 
 O prazo da contratação será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do 
contrato, podendo ser prorrogado por iguais períodos, a critério da Administração, até o 
máximo de 60 (sessenta) meses, conforme previsão da Lei nº 8.666/93. O contrato deverá ser 
assinado até 15 (quinze) dias após a homologação da licitação (prazo que poderá ser 
prorrogado excepcionalmente à critério da Administração), mediante a apresentação dos 
documentos mencionados na Cláusula Primeira, XVII, do presente Contrato. A prestação do 
serviço deverá iniciar no dia útil subsequente à assinatura do contrato.  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A prorrogação do prazo contratual não implica reajuste de valores. 
O valor dos serviços prestados está vinculado ao Coeficiente de Honorários (CH).   
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Inexistindo pretensão de renovar a vigência deste contrato, a 
CONTRATADA deverá realizar comunicação por escrito ao IPASEM-NH no prazo de 90 
(noventa) dias anteriores à data estimada para o término de sua vigência. 
 

 
CLÁUSULA QUINTA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

 
 

                    A representante do IPASEM-NH responsável pela fiscalização do presente contrato 
será a servidora XXXXXXXXXXXXX, designada pela Autoridade Superior, denominada fiscal, a 
qual compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução do objeto, bem como dirimir 
e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, dando ciência 
à CONTRATADA e à Administração, conforme determina o Art. 67 da Lei 8.666/93. 
 
 

CLÁUSULA SEXTA – DOS DIREITOS 
 

 Constitui direito do IPASEM-NH receber o objeto deste contrato nas condições 
avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e no prazo 
convencionados. 

 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO IPASEM-NH 
 

 Constituem obrigações do IPASEM: 
 
b) – efetuar o pagamento ajustado; 

 
b) – dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do 

contrato; 
 

c) - exercer a fiscalização dos serviços, assegurando o efetivo cumprimento 
do contrato; 
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d) – atuar junto a CONTRATADA na resolução de problemas ou outras 
situações inerentes ao contrato de prestação de serviços; 
 

e) – notificar a CONTRATADA por problemas ou irregularidades inerentes à 
execução do serviço contratado; 

 
 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

 
 Constituem obrigações da CONTRATADA: 

 
a) – Prestar os serviços de modo satisfatório, de acordo com as 

especificações do Edital e seus Anexos, Contrato de Prestação de Serviços e definições do 
IPASEM-NH, cumprindo com as normas e legislações vigentes; 

 
b) - Responsabilizar-se inteiramente por todas as despesas com custos de 

pessoal, obrigações sociais, fiscais, comerciais, trabalhistas, previdenciárias, tributárias, 
seguros, taxas, vale-transporte, vale-refeição, bem como, pelos atos praticados por seus 
funcionários, respondendo civil e criminalmente, ficando o IPASEM-NH eximido de qualquer 
responsabilidade neste sentido; 

 
c) - Responder pelos danos causados diretamente ao IPASEM-NH ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução do contrato, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo IPASEM-NH; 

 
d) - Responder por quaisquer danos causados diretamente a bens de 

propriedade do IPASEM-NH, quando esses tenham sido ocasionados por seus funcionários 
durante a prestação dos serviços; 

 
e) - Zelar pela perfeita execução do contrato, devendo as falhas que por 

ventura venham a ocorrer serem sanadas em prazos que não tragam prejuízos para o 
IPASEM-NH, devendo, ainda, fornecer na forma solicitada o demonstrativo das falhas 
ocorridas; 

 
f) - Manter seus funcionários sujeitos às normas disciplinares do IPASEM, 

quando estiverem prestando serviço em suas instalações ou externamente, porém, sem 
qualquer vínculo empregatício; 

 
g) - Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às 

dependências do IPASEM-NH; 
 
h) - Manter seus funcionários uniformizados e nominalmente identificados; 
 
i) - Comunicar ao IPASEM-NH qualquer anormalidade de caráter urgente 

e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 
 
j) - Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos 

que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas no 
presente instrumento; 
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k) - Manter todas as licenças, autorizações, inscrições e registros 

necessários para a realização dos serviços objeto deste contrato; 
 
l) - Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 
processo licitatório, comunicando qualquer alteração em relação às declarações prestadas, 
especialmente no que diz respeito ao vínculo funcional com o Município de Novo Hamburgo, 
parentesco com ocupantes de cargos de direção, chefia ou assessoramento no âmbito da 
Administração Municipal; 

m) - Manter sigilo absoluto em relação a qualquer informação confidencial 
que venha a ter acesso durante a realização dos trabalhos, sob pena de responsabilização; 

 
n) - Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou 

penal, relacionadas a essa contratação, originariamente ou vinculados por prevenção, conexão 
ou continência; 

 
o) - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos 

estabelecidos nas condições anteriores, não transfere a responsabilidade por seu pagamento 
ao IPASEM-NH, nem poderá onerar o objeto deste contrato, razão pela qual a CONTRATADA 
renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o IPASEM-
NH;  

 
p) - Comunicar, por escrito, imediatamente, à Contratante, a 

impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências 
cabíveis; 

 
q) – Substituir, no decorrer do contrato, os profissionais cuja conduta não 

for condizente com o perfil ético e profissional; 
 
r) - Comunicar imediatamente ao fiscal do contrato, os casos de dispensa 

dos profissionais constantes na relação entregue na assinatura do contrato; 
 
s) - Criteriosamente recrutar, selecionar e administrar os profissionais com 

vistas ao cumprimento do objeto contratado; 
 

t) - Fornecer equipamentos de proteção individual (EPIs) para seus 
funcionários, sendo de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA fiscalizar se seus 
funcionários estão fazendo o uso dos EPI’s fornecidos por ela, bem como sobre qualquer 
consequência decorrente do mau uso ou da não utilização dos mesmos; 

 
u) – Apresentar os resultados dos exames nos prazos estabelecidos. 
 
 

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES 
 

 A CONTRATADA, por descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições 
do presente contrato ficará sujeita às penalidades previstas no artigo 7º da Lei nº 10.520/02, 
nos artigos 86 e 87 da Lei Federal n.º 8.666/1993 e demais regulamentações pertinentes, 
respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, dentre outras, especialmente de: 
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a) Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem irregularidades, para as 

quais haja concorrido; 
 

b) Pela recusa injustificada da assinatura do contrato e/ou atraso na 
prestação inicial dos serviços, nos prazos previstos neste edital, será aplicada multa 
na razão de 10% (dez por cento), sobre o valor adjudicado, até 10 (dez) dias 
consecutivos. Após esse prazo, poderá, também, ser rescindido o contrato e/ou 
imputada à licitante vencedora, a pena prevista no art. 87, III, da Lei n.º 8.666/1993, 
pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses. 

 
c) Pelo atraso injustificado na prestação dos serviços, além dos prazos 

estipulados neste edital, aplicação de multa na razão de 0,1% (um décimo por cento) 
ao dia, sobre o valor adjudicado, até o limite de 1% (um por cento), o que equivale à 
10 (dez) dias consecutivos. Após esse prazo, poderá, também, ser rescindido o 
contrato com a empresa vencedora e/ou imputada à ela, a pena prevista no art. 87, III, 
da Lei n.º 8.666/1993, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses. 

 
d) Pela prestação dos serviços em desacordo com o contratado, aplicação de 

multa na razão de 1% (um por cento), sobre o valor adjudicado, caso o problema não 
seja sanado com a adequação dos mesmos conforme prazo a ser estipulado pela 
Administração. Após o prazo para adequação, poderá, também, ser rescindido o 
contrato com a empresa vencedora e/ou imputada à ela, a pena prevista no art. 87, III, 
da Lei n.º 8.666/1993, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses. 

 
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública. 
 
f) Demais casos serão resolvidos conforme legislação supracitada, no “caput” 

da presente cláusula. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES E MULTAS 
 
 

 No caso de incidência de uma das situações previstas na Cláusula Nona, o 
IPASEM-NH, notificará a CONTRATADA, para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do 
recebimento da notificação, justificar por escrito os motivos do inadimplemento. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO: Será considerado justificado o inadimplemento, nos seguintes casos: 
 
I – acidentes que impliquem retardamento na prestação dos serviços ou na adequação dos 
mesmos, sem culpa da CONTRATADA; 
 
II – falta ou culpa do IPASEM-NH; 
  
III – caso fortuito ou força maior, conforme Art. 393 do Código Civil Brasileiro. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

 
 A CONTRATADA não poderá transferir, ceder ou praticar qualquer outra 

forma contratual que signifique transferência do presente contrato, nem poderá subcontratar a 

execução do seu objeto, no todo ou em parte, sob pena de rescisão do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

 

 Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65, da Lei nº 
8.666/93, desde que haja interesse do IPASEM-NH, com a apresentação das devidas 
justificativas, adequadas aos termos deste contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO AUMENTO OU SUPRESSÃO DO VALOR DO 

CONTRATO 
  
 No interesse do IPASEM-NH, o valor inicial atualizado deste contrato poderá 
ser aumentado ou suprimido até o limite de 25 % conforme disposto no Art 65, §§ 1º e 2º da Lei 
8.666/93. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
licitadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite 
estabelecido nesta condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as 
partes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO 

 

 A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de 
rescisão administrativa, previstos no art. 77 da Lei Federal nº 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO 
 

 
Este contrato poderá ser rescindido: 

a) por ato unilateral da Administração nos casos dos incisos I a XII, XVII e 
XVIII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93; 

b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo 
administrativo, desde que haja conveniência para a Administração; e 

c) judicialmente, nos termos da legislação. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso 
de rescisão administrativa, previstos no art. 77 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 



58 

 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA poderá pleitear junto ao IPASEM-NH a rescisão 
antecipada do presente contrato no prazo de 90 (noventa) dias anteriores à data pretendida 
para a rescisão, pedido a ser apreciado em processo administrativo, constituindo o deferimento 
hipótese de rescisão amigável. 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS COMUNICAÇÕES 

 
 Todos os entendimentos como comunicações, notificações, solicitações e 

avisos, somente terão valor e relevância jurídica quando feitos por escrito. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO 

 
 Fica eleito o foro da cidade de Novo Hamburgo – RS, para dirimir eventuais 
dúvidas e/ou conflitos originados pelo presente contrato, com renúncia a quaisquer outros, 
mesmo que privilegiados. 

 
 E, por estarem assim justos e acordados, firmam o presente contrato em 03 
(três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, para que surta seus 
jurídicos e legais efeitos. 

 
Novo Hamburgo, ____ de ___________ de 2017. 

 
 

________________________________ 
CONTRATADA 

 
 
 

TESTEMUNHAS ENEIDA GENEHR 
 DIRETORA - PRESIDENTE 

_____________________________ 
 

GERALDO DE ARAÚJO 
 DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO 

__________________________   _ 
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ANEXO VII 
 

MODELO DE INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO 
 
 
 
 

..........................(nome da empresa).............., inscrita no CNPJ sob o nº ..................., por 
intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a). ................................................, CI nº 
.................., CPF nº .....................................,  nos autos do Pregão Eletrônico nº 06/2017, 
DESIGNA o Sr (a).........................................................................., inscrito no ...................... 
(informar o respectivo Conselho/Órgão de registro), sob o nº ................,  como responsável 
técnico (a) pela execução dos serviços objeto deste Pregão no IPASEM-NH. 
 
 
 

............................../RS, .......... de ............................de 2017. 
 
 
      ........................................................................... 
        (Representante legal/sócio-administrador) 
                        Carimbo da empresa 
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ANEXO VIII 
 

REGULAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO IPASEM-NH 
 

RESOLUÇÃO NO 05, DE 13 DE ABRIL DE 2012. 

Regulamenta a Assistência à Saúde 

aos Segurados e Beneficiários do 

IPASEM, e dá outras providências. 

O CONSELHO DELIBERATIVO DO IPASEM, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Art. 50 da Lei Municipal no 154/92, de 24 de dezembro de 1992, RESOLVE 
REGULAMENTAR o Sistema de Assistência a Saúde do Instituto, na forma abaixo: 

TÍTULO I 

DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS 

CAPÍTULO I 

DAS DEFINIÇÕES 

Art. 1 0 O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 
DE NOVO HAMBURGO — IPASEM -, prestará assistência a seus segurados, dependentes e 
pensionistas, de acordo com o disposto nos artigos 74 a 83, da Lei Municipal no 154/92, na 
forma deste regulamento, com os recursos do Fundo de Assistência à Saúde, conforme o 
disposto no art. 89 da mesma Lei. 

Art. 20 O Sistema de Assistência à Saúde estabelece regimes de cobertura específicos para 
despesas decorrentes de atendimentos médicos, odontológicos e hospitalares, bem como para 
os atos necessários ao diagnóstico elou tratamento. 

Parágrafo Único. O Sistema de Assistência à Saúde será fundamentalmente baseado nos 

seguintes princípios: 

a) coparticipação financeira dos usuários; e 

b) livre escolha dentre os prestadores de serviços, após encaminhamento pelo médico do 
IPASEM, exceto para as hipóteses previstas no artigo 12, que serão dispensadas do prévio 
encaminhamento. 

Art. 30 O IPASEM estabelecerá tabelas próprias para indenização das despesas decorrentes 
dos atendimentos previstos em seu Sistema de Assistência à Saúde, estabelecidas nos 
Anexos desta Resolução. 
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CAPÍTULO II 

DAS ENTIDADES PROFISSIONAIS 

Art. 40 Os atendimentos poderão ser prestados de forma direta elou indireta através de 
credenciamento de médicos, odontólogos, hospitais, laboratórios e outras entidades 
profissionais dedicadas à preservação da saúde, que tenham a condição de especialista. 
 
§1º Os profissionais elou entidades deverão apresentar os documentos necessários para sua 
habilitação, por ocasião da outorga do respectivo termo de credenciamento, comprometer-se-
ão a respeitar as normas e diretrizes do Instituto.  

 

§2º Poderão ser instituídos serviços próprios da entidade, obedecidas normas específicas para 
prestação de assistência médica e odontológica, ocasião em que não haverá incidência de 
coparticipação. S30 Será considerada como credencial o certificado de Curso de Conclusão da 
Especialização. 

CAPÍTULO III 

DA ASSISTÊNCIA MÉDICA 

Art. 50 Integram a Assistência Médica do IPASEM as especialidades reconhecidas pelo 
Conselho Federal de Medicina, em consonância com suas respectivas normas, incluindo os 
atos diagnósticos e terapêuticos, clínicos ou cirúrgicos pertinentes. 

Art. 60 Após a implantação deste Regulamento, a inclusão de novas especialidades, serviços 
ou procedimentos médicos dar-se-á somente quando perfeitamente cobertos pelo Fundo de 
Assistência à Saúde. 

Art. 70 A Assistência Médica constará dos seguintes segmentos assistenciais: 

a) atendimento em consultórios; 

b) serviços complementares; 

c) tratamento ambulatorial; 

d) tratamento hospitalar; 

e) atendimentos de pronto-socorro; 

f) tratamento para dependência química. 

CAPÍTULO IV 

SEÇÃO I 

 
ATENDIMENTO EM CONSULTÓRIO 

 
Art. 80 Os atendimentos em consultório compreenderão as consultas médicas e os 
procedimentos em consultório. 

Art. 90 Consultas médicas são os atendimentos de natureza clínica, prestados pelos 
profissionais credenciados aos usuários do Instituto. 
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Art. 10 Procedimentos em consultório são os atos médicos, diagnósticos ou terapêuticos 
curativos, de pequeno porte e passíveis de realização nos próprios do profissional ou na sede 
do IPASEM. 

Art. 11 As consultas médicas e os procedimentos em consultório serão prestados nos horários 
e locais informados pelos profissionais, dentro dos limites e condições previamente 
estabelecidos nos respectivos termos de credenciamento. 

Art. 12 O atendimento do IPASEM cobrirá os usuários nas seguintes especialidades e com as 
seguintes restrições abaixo relacionadas, sendo que, após a consulta o usuário deverá dar 
retorno do diagnóstico/tratamento através de laudo médico para liberação das demais 
consultas quando houver necessidade de continuidade de tratamento.  
 
§1º Pediatria: o sistema autorizará uma consulta pediátrica mensal por criança, com direito a 
uma reconsulta até quinze dias após a consulta. 
 
a) Para os recém-nascidos o sistema autorizará uma consulta aos dez e trinta dias de vida, 
ambas com direito a re-consulta até 15 dias após a consulta. 
 
§2º Ginecologia: o sistema autorizará duas consultas anuais, ambas com direito a re-consulta 
até quinze dias após a consulta. 
 

a) O sistema de saúde dará cobertura para demais consultas anuais quando autorizado pela 

Assessoria Técnica do IPASEM. 

b) Gestantes, mediante solicitação do médico assistente. 

 

§3º Oftalmologia: O sistema cobrirá uma consulta anual por usuário. Quando houver 
necessidade o IPASEM poderá liberar mais consultas, mediante laudo. 

 

§4º Oncologia: O sistema cobrirá duas consultas mensais com direito a re-consulta até 15 dias 
após a consulta. Mais consultas oncológicas poderão ser liberadas mediante laudo médico, 
exames, a critério da Assessoria Técnica ou perícia médica. 

 

§5º Psiquiatria: O sistema de saúde cobrirá duas consultas mensais por usuário, mediante o 
encaminhamento do médico do IPASEM ou de outro profissional da área da saúde. Casos 
especiais serão avaliados pela Assessoria Técnica. 

 

§6º Clínico Geral: O atendimento será realizado por clínico geral nas dependências do 
IPASEM, sem ónus para o segurado e sem limite para o número de consultas. Atendimento por 
profissional credenciado especialista somente após encaminhamento do clínico geral do 
IPASEM para tratamento. 

§7º Nas especialidades de Urologia o sistema de saúde autorizará 1 (uma) consulta anual por 
usuário. 

Art. 13 Se o segurado realizar a consulta sem o encaminhamento da Assessoria Técnica do 
IPASEM, o valor da mesma será descontado integralmente do segurado. 
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Art. 14 O prazo compreendido como anual é o ano civil, que inicia em 1 0 de janeiro e encerra 
em 31 de dezembro de cada ano. As consultas com limitação temporal (mensal, semestral e 
anual) não são cumulativas. 

SEÇÃO II 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 
Art. 15 Consideram-se serviços complementares todos os procedimentos com finalidade 
diagnóstica ou terapêutica curativa, executados por profissionais ou entidades credenciadas, 
tanto em consultório, como em ambulatório ou em regime de internação hospitalar. 

Art. 16 Os serviços complementares com finalidade diagnóstica serão denominados: 

a) exames diagnósticos, se realizados por entidade ou profissionais diversos do médico 
assistente; 

b) procedimentos diagnósticos, se realizados pelo próprio médico responsável pela consulta. 

Art. 17 Constitui formalidade essencial ao credenciamento para execução de Serviços 
Complementares a vistoria prévia das instalações e equipamentos através da qual se constate 
a plena satisfação das condições regulamentares, pela Assessoria Técnica. 

Art. 18 Tanto os exames diagnósticos, como as terapias dev ao ser solicitadas por médicos 
credenciados e previamente autorizados pelo Instituto. 

Art. 19 Os procedimentos diagnósticos somente poderão ser realizados por médicos já 
credenciados e que tenham obtido a devida e especifica extensão de credenciamento. 

Art. 20 Os serviços complementares cuja execução possa representar risco ao beneficiário, 
terão credencial destinada a pessoas jurídicas que disponham de unidades de atendimento de 
urgências médicas. 
Parágrafo Único. O IPASEM poderá realizar vistoria nas dependências do credenciado, a 
qualquer tempo. 

Art. 21 Os procedimentos de fisioterapia serão oferecidos nas seguintes modalidades: 

a) na sede do IPASEM; 

b) domiciliar; 

c) RPG; 

d) Hidroterapia; e 

e) rede credenciada. 

 

§1º Somente será autorizada fisioterapia domiciliar na impossibilidade de locomoção do 
segurado, comprovada pela Assessoria Técnica do IPASEM. 

 

§2º Nas modalidades de fisioterapia previstas nas alíneas "c" e "d" deste artigo, o segurado 
arcará com o custo de 50% de coparticipação. 
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§3º O segurado arcará com o valor excedente ao pago pelo IPASEM à clínica da sede, nas 
sessões de fisioterapia realizadas fora da sede do IPASEM, além da coparticipação. 

Art. 22 Nos exames diagnósticos de alta complexidade, cujo rol se encontra no Anexo I desta 
Resolução, o limite de cobertura das despesas a cargo do IPASEM corresponderá a 50% 
(cinquenta por cento) do custo do exame/procedimento. 

SEÇÃO III 

DO TRATAMENTO AMBULATORIAL 

 
Art. 23 Tratamento ambulatorial é todo procedimento clínico ou cirúrgico, terapêutico curativo 
ou diagnóstico, realizado em entidade hospitalar credenciada e quando executado sem o 
regime de internação hospitalar. 

Parágrafo único. Excetuam-se da cobertura os tratamentos sintomáticos de doenças crónicas, 
tais como artrites, colites e etc. 

Art. 24 0 tratamento ambulatorial poderá ser solicitado e executado por profissional 
credenciado. 

SEÇÃO IV 

DO TRATAMENTO HOSPITALAR 

Art. 25 Entende-se como tratamento hospitalar todo procedimento clínico ou cirúrgico, 
terapêutico ou diagnóstico, procedido sob regime de internação hospitalar.  
 
Art. 26 As internações hospitalares destinam-se a atender os casos de cirurgia, de clínica 
médica de agudos, de partos e outras ocorrências obstétricas, bem como de acidentes 
pessoais. 
 
§1º Considera-se caso agudo em clínica médica aquele que exija a internação hospitalar por 
risco de vida, ou sofrimento intenso, que não possa ser tratado a domicilio. 

S20 Poderá ser liberado uma consulta após a alta,ao profissional de clínica médica que 
acompanhou a internação. 

Art. 27 0 tratamento hospitalar prestado a usuários do Instituto poderá ser solicitado e 
executado por profissionais credenciados, em entidades igualmente credenciadas. 

Art. 28 Os usuários do IPASEM terão direito a internação hospitalar em classe previdenciária, 
isto é, em aposentos semi-privativos com 2 leitos, com banheiro. 
 
§1º Somente em casos especiais poderão ser autorizadas internações em quartos privativos, 
mediante justificativa médica e parecer da Assistência Técnica.. 
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§2º As diárias de acompanhante somente serão liberadas nos casos de internação de menores 
de 12 anos ou maiores de 60 anos. 

Art. 29 Os casos de internação clínica e ou cirúrgica de caráter eletiva, deverão ser 
autorizados pela auditoria médica do IPASEM, que emitirá parecer em até 05 (cinco) dias úteis, 
contados do requerimento. 

Parágrafo Único. Caso haja necessidade de internação de urgência ou emergência, as 
solicitações de internação elou procedimento deverão ser encaminhadas impreterivelmente no 
1 0 dia útil ao setor de autorização do Instituto. 

Art. 30 As internações clínicas ou cirúrgicas terão cobertura nos primeiros 3 dias, e as 
prorrogações devem ser requisitadas para auditoria médica. 

Art. 31 As internações psiquiátricas em hospitais terão cobertura máxima de 45 dias-ano, 
sendo que para tratamento de dependentes químicos terão cobertura máxima de 15 dias-ano, 
restritas a casos agudos ou com risco de vida, observado o disposto no artigo 30. 

Parágrafo único. O período que exceder as limitações estabelecidas no "caput" deste artigo, 
incidirá coparticipação de 50% sobre o total do atendimento. 

Art. 32 São consideradas despesas hospitalares nas internações clínicas ou cirúrgicas, as 
diárias, as taxas, as despesas nas unidades de internação, as despesas nas salas de cirurgia 
e de recuperação pós anestésica, assim especificadas: 

a) diárias — compreendem o alojamento com as instalações previstas, serviços de 
enfermagem, médico plantonista, serviços gerais, serviços de bio-estatistica e serviços 
administrativos; 

b) taxas — correspondem ao uso de área física específica para a execução de procedimentos 
autorizados (sala de cirurgia, preparo e trabalho de parto), recuperação pós-anestésica, 
serviços e uso de aparelhos; 

c) despesas nas unidades de internação — são representadas pela medicação, materiais, 
serviços e aparelhos empregados nas unidades, bem como na sala de recuperação pós-
anestésica; e 

d) despesas nas salas de cirurgia — compreendem os materiais, medicamentos, aparelhos e 
serviços utilizados especialmente durante os atos cirúrgicos, inclusive obstétricos. 

 

 

SEÇÃO V 

DOS ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO 

Art. 33 Consideram-se como atendimentos de pronto socorro: 

a) os casos clínicos agudos, ou mesmo crónicos agudizados, e 

b) os casos cirúrgicos ou traumatológicos agudos. 

 

Parágrafo único. Configurado o uso indevido do Pronto Socorro para atendimento eletivo, o 
segurado arcará com a integralidade da consulta. 
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Art. 34 O atendimento dos casos agudos será prestado através de entidades especializadas, 
com as quais o Instituto estabeleça convénio, dentro dos limites estabelecidos em tabelas 
próprias. 

 

§1º As entidades credenciadas manterão, as suas expensas, profissionais e estrutura para 
prestação efetiva dos atendimentos. 

 

 

§2º Quando os profissionais não mantiverem vínculo empregatício com a entidade 
credenciada, os honorários correspondentes, a critério do IPASEM, poderão ser pagos 
diretamente a esses. 

SEÇÃO VI 

DO TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA 

Art. 35 O serviço de tratamento de usuários de drogas e álcool, Instituições de Recuperação de 
Dependentes Químicos Nível I e II, para segurados e dependentes do Instituto, mediante as 
seguintes condições, sendo que a prestação de serviços se dará mediante credenciamento 
universal: 

a) localização na Região Metropolitana; 

b) vagas para homens elou mulheres elo adolescentes; 

c) internação no prazo de nove meses; 

d) alojamentos adequados para o tratamento dos pacientes, exigindo-se pelo menos, 
ambulatório, dormitório (que poderá ser coletivo), sala de estar ou reuniões, cozinha, refeitório 
e banheiros; 

e) equipe técnica com profissionais especializados: monitores, enfermeiros, psicólogos, 
médicos e psiquiatras, na quantidade e especialização necessárias ao atendimento; 

f) tratamento através de psicoterapia individual ou em grupo e laborterapia; 

g) apresentar opções de lazer ao paciente; 

h) apresentação de relatórios mensais sobre a evolução do tratamento do paciente. 

Art. 36 Para o alcance dos objetivos da internação, o IPASEM realizará, através de seus 
profissionais, psicóloga e médico clínico geral, avaliação do paciente antes e após a 
internação. 

Art. 37 Para alcance dos objetivos da internação, a família do paciente arcará com as 
despesas de transporte e medicação, firmando termo de responsabilidade, através de um 
familiar, comprometendo-se a comparecer no IPASEM quinzenalmente para reunião durante 
todo o prazo da internação e, mensalmente, após a alta do paciente, ficando estabelecido que, 
caso não cumprido o termo, o segurado do IPASEM ficará obrigado a reembolsar 
integralmente o tratamento através de desconto em folha. 
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CAPÍTULO V 

DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 

Art. 38 A Assistência Odontológica consistirá nos atos e procedimentos, clínicos ou cirúrgicos, 
necessários ao diagnóstico elou tratamento, destinados a manutenção da saúde bucal e a 
preservação dos elementos dentários. 

Art. 39 O usuário do Sistema de Assessoria à Saúde do IPASEM, deverá se submeter à perícia 
odontológica inicial, a fim de disponibilizar as autorizações, para atendimento odontológico. 

Parágrafo único: Posteriormente a perícia inicial, o segurado poderá ser submetido a nova 
avaliação a critério a assessoria técnica. 

Art. 40 O limite estabelecido para o segurado e seus dependentes, são de três autorizações 
mensais por família. 

Art. 41 A Assistência Odontológica abrangerá os seguintes segmentos assistenciais: 

a) diagnósticos; 

b) prevenção; 

c) dentística; 

d) periodontia; 

e) endodontia; 

f) exodontia; 

g) frenectomia; 

h) apicetomia; 

i) urgências. 

 

Parágrafo único. A inclusão de novos segmentos assistenciais, serviços e procedimentos, 
somente se dará quando perfeitamente coberta pelo Fundo de Assistência à Saúde e parecer 
favorável da Assessoria Atuarial do Instituto, mediante Resolução. 

SEÇÃO I 

DO DIAGNÓSTICO 

Art. 42 Por diagnóstico entendem-se os exames radiológicos. 

Art. 43 Os exames clínicos terão periodicidade semestral e constarão de: 

a) consultas em clínica geral; 

b) consultas especializadas; 

c) plano de tratamento; 

d) exames periódicos de revisão; e 

e) perícias. 
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Art. 44 Os exames radiológicos serão estritos a duas radiografias intraorais entre: periapicais, 
oclusais e de porção coronária (bite wing). 

Parágrafo único. Os exames de raio-x panorâmico e tomografia terão coparticipação de 50%. 

SEÇÃO II 

DA PREVENÇÃO 

Art. 45 A prevenção compreende os procedimentos e atos necessários à profilaxia da cárie 
dentária, como: 

a) remoção de tártaro; 

b) aplicação tópica de flúor; 

c) orientação sobre higiene bucal; 

d) orientação sobre alimentação; e 

e) orientação sobre técnicas de escovação. 

f)  

§1º  Esses procedimentos serão realizados no serviço próprio do IPASEM, para usuários a 
partir de 12 anos de idade, com periodicidade semestral. 

 

§2º A aplicação tópica de flúor só poderá ser realizada pelos profissionais credenciados, 
semestralmente, em crianças com idade entre quatro a doze anos incompletos. 

 
§3º Os segurados que optarem em realizar esses procedimentos nos consultórios 
credenciados, obedecerão aos limites de idade e o valor do serviço, conforme tabela de 
honorários do IPASEM, será descontado integralmente do usuário. 

SEÇÃO III 

DA DENTISTlCA 

Art. 46 Como dentística define-se o segmento dedicado as restaurações temporárias ou 
definitivas: 

a) restauração de silicato (provisória); 

b) restauração de amálgama; 

c) restauração com resinas compostas; 

d) forramento pulpar; e 

e) polimento. 

SEÇÃO IV 
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DA PERIODONTIA 

 
Art. 47 Por periodontia compreende-se o tratamento das gengivas, ou seja: 

a) remoção de placa bacteriana; 

b) raspagem supragengival; 

c) raspagem sub-gengival. 

 

 

SEÇÃO V 

DA ENDODONTIA 

 
Art. 48 Como endodontia entende-se o segmento dedicado ao tratamento dos canais 
dentários, compreendendo: 

a) tratamento de 01 (um) ou mais canais; 

b) retratamentos; 

c) endodontia especial; 

d) retratamento de endodontia especial. 

SEÇÃO VI 

DA EXODENTIA 

Art. 49 É o segmento assistencial que trata das extraçôes dentárias, assim especificadas. 

a) exodontias simples; 

b) exodontias a retalho; 

c) exodontia de raiz residual; 

d) exodontia múltipla, exodontia com alveoloplastia; e 

e) exodontia de dente incluso e extranumerário. 

SEÇÃO VII 

DAS URGÊNCIAS 

Art. 50 Consideram-se urgências odontológicas os casos clínicos agudos, os casos cirúrgicos 
ou traumatológicos agudos e os acidentes. 

 

Parágrafo Único. As cirurgias serão restritas a aquelas realizáveis em gabinetes dentários, sob 
anestesia local ou geral, nos casos em que o usuário é portador de necessidades especiais, 
com prévio parecer técnico da perícia odontológica do Instituto. 

TÍTULO II 
 

CAPITULO I 
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DAS EXCLUSÕES DE COBERTURA 

Art. 51 No Sistema de Assistência à Saúde do IPASEM estão excluídas as coberturas relativas 

a: 
a) cirurgias não éticas; 

b) cirurgias plásticas estéticas; 

c) despesas de acompanhante; 

d) diárias de acompanhante, exceto as previstas no artigo 29 e seus parágrafos; 

e) internações para "check-up", 

f) internações psiquiátricas, exceto os casos agudos e com risco de morte; 

g) procedimentos e prescrições não relacionados com o diagnóstico motivador da internação, 
exceto os autorizados ou urgência; 

h) próteses externas e órteses externas, como, por exemplo: óculos, aparelhos auditivos, 
perna mecânica e aparelhagem externa de suporte; 

i) tratamentos cosméticos; 

j) tratamentos experimentais ou não científicos; 

l) aplicação de medicação a nível ambulatorial; 

m) tratamentos protéticos em odontologia, sejam próteses totais (dentaduras), ou parciais 
(móveis ou fixas); 

n) tratamento ortodônticos, corretivos ou preventivos; 

o) trabalhos odontológicos com finalidade estética; 

p) profilaxia e aplicação tópica de flúor a partir de 12 anos de idade (estes procedimentos 
serão realizados no serviço próprio do IPASEM); 

q) serviços de remoção, à exceção daquelas necessárias do atendimento próprio da sede do 

IPASEM para outro local. 

Art. 52 O Instituto fica obrigado a fornecer órteses, próteses e materiais especiais, desde que 
sejam nacionais ou nacionalizados, mediante a apresentação de 03 orçamentos e não estejam 
no rol das exclusões do artigo anterior. 

CAPÍTULO II 

DO REEMBOLSO DE DESPESAS 

Art. 53 Entende-se como reembolso de despesas médicas e odontológicas, o ressarcimento de 
despesas havidas, feito diretamente ao titular dos documentos comprobatórios, ou seu 
representante legalmente habilitado. 

Parágrafo Único. O requerimento de reembolso e a apresentação das primeiras vias dos 
documentos deverão ser feitos até 60 (sessenta) dias após o atendimento. 

Art. 54 Em todos os casos serão sempre respeitados os limites das tabelas adotadas pelo 
IPASEM, considerados ainda a coparticipação regulamentar do usuário e a data da ocorrência. 

Art. 55 O reembolso das despesas médicas e odontológicas será concedido quando: 
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a) comprovada a impossibilidade de utilização de serviço ou profissional regularmente 
credenciado, nos casos de urgência; ou 

b) por inexistência de prestador de serviço credenciado. 

TÍTULO III 
DOS USUÁRIOS 

CAPÍTULO I 

DA INSCRIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DOS USUÁRIOS 

Art. 56 Terão direito a usufruir da assistência prevista neste regulamento, todos os segurados, 
seus dependentes e pensionistas, inscritos no Cadastro do IPASEM, na forma da legislação 
vigente. 

 

Parágrafo Único. Serão atendidos pelos serviços credenciados, também os candidatos 
aprovados em concurso público para provimento de cargo público e encaminhados pelo 
IPASEM para exames admissionais. 

Art. 57 Todos os inscritos na qualidade de usuários, serão identificados mediante a emissão de 
Carteiras Sociais individuais e intransferíveis, que juntamente com o documento de identidade, 
deverão ser apresentados obrigatoriamente em todas consultas. 

Art. 58 O segurado titular não poderá ser dependente de outra matrícula. 

Art. 59 O segurado poderá requerer a inclusão como dependente da Assistência à Saúde do 
filho solteiro maior de 18 anos e menor de 21 anos, mediante o pagamento mensal de 1% do 
salário bruto por dependente desta categoria, através de desconto em folha. 

§1º- A solicitação de inclusão deverá ser feita através de requerimento no protocolo do IPASEM 
com a apresentação obrigatória da Certidão de Nascimento atualizada, da Carteira de 
Identidade e CPF. 

§20- Também será exigida a apresentação de pelo menos 2 dos seguintes documentos: 
 

- Comprovante de matrícula em Curso Superior ou Técnico; 

- Comprovante de residência no mesmo local do titular; 

- Inscrição como dependente do titular em Associação, Imposto de Renda, INSS ou 
outro órgão ou entidade; 

- Carteira de Trabalho e Previdência Social. 
 

CAPÍTULO II 

DA COPARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS 

Art. 60 A coparticipação financeira dos usuários no custeio das despesas do Sistema de 
Assistência à Saúde do IPASEM, obedecerá o estabelecido pela legislação municipal e 
atualizada mediante resolução de acordo com o reajuste salarial dos servidores. 
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Art. 61 Os valores correspondentes aos percentuais de coparticipação dos usuários em todos 
os segmentos assistenciais, deverão ser pagos conforme os critérios que dispuser a legislação 
pertinente. 

Parágrafo único: Os serviços oferecidos na sede do IPASEM são isentos de coparticipação. 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 62 Sempre que necessário este regulamento poderá receber alteração ou 
complementação, ouvidos os órgãos técnicos do IPASEM, devendo "a priori" ser submetida a 
aprovação do Conselho Deliberativo da Autarquia, através de Resolução. 

Art. 63 0 segurado empossado, e seus beneficiários cumprirão carência de 10 (dez) meses 
para atendimento eletivo junto a rede credenciada. 

Art. 64 Os casos omissos neste regulamento, e os que venha a suscitar dúvidas, serão 
resolvidos pela Diretoria com parecer prévio dos setores médicos, odontológicos, jurídico e 
atuarial, quando se tratar de matéria de competência desses setores, e submetê-los ao 
Conselho Deliberativo. 

Art. 65 Fazem parte integrante da presente resolução as tabelas adotadas pelo IPASEM, 
constantes nos An exos. 

Art. 66 Esta Resolução entra em vigor a contar de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário, especialmente a Resolução no 22/2000. 

Novo Hamburgo, 13 de abril de 2012 

 

 

LEONEL DO PRADO 
Presidente do Conselho Deliberativo do IPASEM-NH 

 

 

 

 
 


