SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE, REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO E
AUDITORIA- SCRAA
TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
DIAGNÓSTICO POR LABORATÓRIO CLÍNICO PARA A REDE SUS.

1.

OBJETIVO

O presente Termo de Referência tem por objetivo a contratação, através do
sistema de credenciamento, conforme entendimento da Central Permanente de
Licitação – CPL, como a melhor forma de contratação de pessoa jurídica em
Serviço de DIAGNÓSTICO POR LABORATÓRIO CLÍNICO para atendimento de
adultos e crianças no município de São Luís e municípios adstritos, nos termos da
Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, subsidiariamente a Lei 9.579
de abril de 2012 e suas alterações, atendidas as especificações e formalidades
seguintes.
Considerando que compete ao município gerir e executar serviços públicos de
atendimento à saúde da população, podendo recorrer de maneira complementar,
aos serviços ofertados pela iniciativa privada, quando os serviços de saúde da rede
pública forem insuficientes ou a demanda exigir maior aporte de serviço
especializado não ofertado pela mesma, para garantir a cobertura assistencial
necessária para atender a demanda populacional de São Luís e municípios
adstritos, obedecendo aos princípios e diretrizes da Lei nº 8.666/93.

2.

JUSTIFICATIVA

A contratação complementar ora solicitada se justifica pelo fato de os
Serviços Diagnostico por Laboratório Clínico, oferecido pelo setor público serem
insuficientes para atender às necessidades da população do próprio município de
São Luís e a referenciada. Com a ampliação de serviços públicos, dos
procedimentos referidos, dar-se-á a interrupção ou redução das metas físicas e
financeiras, de acordo com a capacidade instalada.

Diante das justificativas e dos objetivos acima é que elaboramos este Termo
de Referência para contratação de serviço(s) especializado(s) para realização de
procedimentos de Laboratório Clínico para a população citada.
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3.

EXIGÊNCIAS OPERACIONAIS
a) Instalações Físicas
A Infraestrutura física dos Serviços de Diagnóstico em Laboratório
Clínico deve atender a RDC ANVISA nº 50/02, e legislação sanitária local,
e possuir:


Guichê de Atendimento (box);











Sala de espera com área para registro dos usuários;
Sala Administrativa;
Depósito para materiais de limpeza;
Copa;
Sala ou box para coleta de material;
Área para classificação e distribuição de amostras;
Sala para lavagem e secagem de vidraria;
Área para esterilização de material;
Áreas para exames específicos





Sanitários para pacientes;
Sanitários para funcionários;
Área de registro de cito tecnologia (área técnica e microscopia

Ambientes de Apoio:
As proponentes deverão apresentar as instalações de acordo com os
critérios básicos para a acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com
mobilidade reduzida (banheiros adaptados, rampas, pisos antiderrapante, corre mão)
e outros.
b) Recursos Materiais/Equipamentos

A proponente deverá contar com os equipamentos necessários listados a
seguir para a realização dos exames, instalados e em funcionamento respeitando as
normas legais:














Microscópio binocular;
Arquivo para lâminas e fichas;
Arquivo para laudos;
Geladeira com freezer;
Cubas/recipientes com tampas para coloração de lâminas;
Computador;
Banho Maria com termômetro;
Suporte de Westergreem;
Aglutinoscópio;
Agitador de Kline;
Estufa bacteriológia
Estufa de secagem;
Autoclave;
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Bico de Bunsen;
Centrífuga;
Balança analítica;
Cronômetro;
Maca/poltronas para coletas;
Materiais descartáveis para procedimentos;
Descartex

A proponente deverá contar com os materiais/insumos necessários para a
realização dos exames.

c) Recursos Humanos
Considerando que a contratação será para realização de exames
laboratório e considerando os critérios do Sistema de Gerenciamento da Tabela
Procedimento, Medicamentos e OPM do SUS (SIGTAP), será exigido
profissionais abaixo, devidamente qualificados e comprovado por meio
documentação.




4.

de
de
os
de

Responsável Técnico
Farmacêutico Analista Clínico
Técnicos de Laboratório;
Atendente

VIGÊNCIA

O contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses a partir da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos limitados há
sessenta meses, na forma do inciso II, do art. 57, da Lei 8.666/93 e suas alterações.

5.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O recurso para a compra do serviço é oriundo do Sistema Único de Saúde Ministério da Saúde, repassado mensalmente ao Fundo Municipal de Saúde de São
Luís, através do:


6.

Bloco: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E
HOSPITALAR; Ação/Serviço/Estratégia: TETO MUNICIPAL DA
MÉDIA
E
ALTA
COMPLEXIDADE
AMBULATORIAL
E
HOSPITALAR (MAC).

PAGAMENTO

O pagamento se dará pela apresentação das notas fiscais de todos os
serviços prestados, devidamente assinados e atestados pelos responsáveis técnicos
da CONTRATANTE e pela CONTRATADA, com a comprovação da produção de
procedimentos processados e aprovados pelos sistemas do Ministério da Saúde.
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O teto máximo permitido será o estabelecido em contrato, com posterior
encaminhamento para pagamento.
7.

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

A quantidade de procedimentos a contratar está estimada levando em conta a
necessidade da população e a capacidade de produtividade dos equipamentos,
conforme quadro a seguir.
METAS Diagnóstico por Laboratório Clínico
Código do
Subgrupo de
Procedimentos
da tabela SUS

Descrição
Subgrupo

Complexidade

0202

Diagnóstico por
Laboratório Clínico

Média
Complexidade

8.

Tipo de
Financiamento

MAC

Meta Física a
Contratar
Mês

Ano

106.928

1.283.140

Valor Total a Contratar
Custo
Médio

Mês

460.160,91

Ano

5.521.930,98

CONTROLE

O controle e monitoramento da execução e das ações de serviços de saúde
contratados serão feito pela Superintendência de Controle, Regulação, Avaliação e
Auditoria da SEMUS – São Luís/MA, para avaliação do cumprimento das metas
físicas e financeiras e monitoramento do atendimento ao usuário do SUS.

9.

REGULAÇÃO

A regulação do acesso dos usuários SUS aos serviços ofertados pela
contratada se dará através do agendamento dos procedimentos pela Central de
Marcação de Consultas e Exames Especializados (CEMARC) da Secretaria
Municipal de Saúde de São Luís (SEMUS).

10.

RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

A(s) unidade(s) vencedora(s) do certame deverá prestar assistência em
Serviços de Diagnóstico por Laboratório Clínico em até 05 (cinco) dias semanais
(de 2ª feira a 6ªfeira) com até dois turnos diários (matutino e vespertino).
A CONTRATADA obrigar-se-á a apresentar contrato com os prestadores
terceirizados, caso haja.
Apresentar mensalmente a produção dos procedimentos realizados e
registrados nos Sistemas de Informações do Ministério da Saúde (DATASUS),
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conforme cronograma de recebimento de produção estabelecido pela SEMUS
(Secretaria Municipal de Saúde).
A CONTRATADA deverá manter arquivada a documentação de todos os
atendimentos prestados para monitoramento e auditoria pela CONTRATANTE.

11.

RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

É direito reservado do CONTRATANTE a realização de auditoria permanente
na documentação geradora da fatura, podendo solicitar revisão, verificação e ainda
glosas parciais ou totais.
A contratante não se responsabiliza por qualquer ato praticado pelo
contratado em questões comercial, civil e trabalhista, sendo ele de total
responsabilidade da contratada;

12.

DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DA(S) PROPOSTA(S)

Para realização do julgamento das propostas, deverá ser observado
inicialmente o cumprimento de todos os procedimentos constantes no art. 38 e
seguintes, da Lei 8.666/93.
Serão considerados todos os fatores constantes neste projeto básico para o
atendimento das necessidades que ensejou a licitação.
A proponente que não preencher os requisitos contidos neste Projeto será
declarada inabilitada do certame e terá sua proposta desclassificada.
As propostas serão avaliadas por uma comissão composta por membros da
Secretaria Municipal de Saúde, a qual após a visita técnica nas empresas habilitadas
emitirá parecer técnico, de acordo com a avaliação de sua capacidade instalada e
exigência mínimas requeridas para o credenciamento.
A divisão dos serviços objeto deste projeto básico dar-se-á em função de sua
capacidade instalada de atendimento à demanda de usuários do SUS,
objetivamente calculada com base em parâmetros das portarias ministeriais.
A(s) empresa(s) ora credenciada(s) para a prestação de Serviço de
Diagnóstico por Laboratório Clínico poderá ou não ser contratada pela Secretaria
Municipal de Saúde – SEMUS.

13.

HIPÓTESES DE DESCREDENCIAMENTO
Estará automaticamente descredenciado do contrato quem:
a) Subcontratar a execução dos serviços
b) Recusar de atender, sem motivo considerado, justificado, a demanda de
trabalhos junto à SEMUS.
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c) Não cumprir o que for estabelecido no contrato de prestação de serviços
d) Utilizar do credenciamento de maneira enganosa ou que possa trazer
prejuízo à SEMUS.

14.

PENALIDADES
I - Advertências;
II – Suspensão das atividades por até 30 (trinta) dias;
III – Cassação do credenciamento
IV – Impossibilidade de credenciar-se junto à secretaria Municipal de Saúde
pelo período de 01 (um) ano.

15.

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA

Em observância à Lei 8.666/93 no que se revela a documentação da
empresa, é exigida a apresentação dos seguintes documentos para a prestação de
serviços junto a Secretaria Municipal de Saúde de São Luís/MA:













Comprovação de cadastramento no Cadastro Nacional de
Estabelecimento de Saúde – CNES;
Alvará de licença de funcionamento atualizado;
Inscrição Municipal;
Certidões negativas de débito estadual, municipal e federal;
Contrato social, estatutos, ata das reuniões que os aprovaram;
Comprovação de que o dirigente da empresa não possua cargo dentro
do Sistema Único de Saúde - SUS;
Cédula de identidade ou carteira profissional, em caso de pessoa
física;
Cópia da lei que instituiu, em caso de pessoa jurídica de direito público
estatal ou autárquica;
Registro profissional específico para comprovação de capacidade
técnica (diploma, título de especialização, registro em conselho);
Documentos que comprovem a disponibilidade de recursos humanos,
físicos e equipamentos para realização do objeto do contrato;
Apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício;
Comprovação do art. 7º, XXXIII da Constituição Federal, que prevê os
direitos dos trabalhadores.
São Luís, 06 de julho de 2016.

Vitória Monteiro Utta
Superintendente de Controle, Regulação,
Avaliação e Auditoria
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