
                                                                                                                

 
 

Praça Natal, nº 55, Bairro Parque Industrial, Município de São José dos Campos, no estado de São Paulo. 
CNPJ 21.583.042/0014-97 

 

 

TERMO DE REFERENCIA DE CONTRATAÇÃO 
 
O objetivo do presente documento é a contratação de empresa para Serviços 
de Apoio Diagnóstico para atender ao Edital de Chamamento nº 03/SS/2017 
da Secretaria de Saúde da Prefeitura de São José dos Campos para 
administração por Organização Social de Saúde do Hospital Municipal Clínicas 
Sul Dr. Ivan da Silva Teixeira. 
 
Prazo contratual: 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período em caso 
de concordância das partes. 

 
CARACTERÍSTICAS DA UNIDADE DE SAÚDE 

 
O Hospital Municipal Clínicas Sul Dr. Ivan da Silva Teixeira está 

localizado na Praça Natal, nº 55, Bairro Parque Industrial, Município de São 
José dos Campos, no estado de São Paulo. 

O Hospital de Clínicas Sul estrutura-se com perfil de Hospital de 
Urgência/Emergência em Clínica Geral, Pediatria, Ginecologia e Traumato-
Ortopedia, com funcionamento 24 horas, ininterruptamente, com profissionais 
médicos e não médicos 100% SUS. 

 
 

REQUISITOS TÉCNICOS DOS SERVIÇOS  
 
A proponente deverá garantir a prestação de serviços de apoio 

diagnóstico laboratorial, de análises anátomos e citológicos, relação abaixo, 
incluindo o fornecimento de todos os itens necessários para coleta e transporte 
das amostras, processamento dos exames, emissão e entrega dos laudos. 

 
Relação de exames laboratoriais a serem realizados no HCS: 
 

 
 

CódigoCódigoCódigoCódigo    DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição    Valor (R$)Valor (R$)Valor (R$)Valor (R$)    

PAAP    Procedimento diagnóstico em biópsia simples "imprint" e "cel block"    R$ 11,90 

PCLD    Procedimento diagnóstico citopatológico oncótico de líquidos e raspados 
cutâneos    

R$ 11,90 

PACB Procedimento diagnóstico em fragmentos múltiplos de biópsias de 
mesmo órgão ou tografia, acondicionados em um mesmo frasco 

R$ 25,90 

PCCOL Procedimento diagnóstico citopatológico em meio líquido R$ 18,90 
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1 – OBJETIVOS 

 
O objetivo deste documento é apresentar a proposta de Serviços laboratoriais de análises anátomos 
e citológicos, dispondo de equipamentos e profissionais qualificados, visando cumprir as metas de 
qualidade e de quantidade previstas no contrato de gestão celebrado.  

2 – FORNECEDORES AVALIADOS 

 
O estudo contemplou a avaliação da empresa prestadora de serviços: 

 

• Biomega 

• CIPAX 

• ACTA 

3 – PARECER TÉCNICO 

 

4 – DADOS DA EMPRESA VENCEDORA 

4.1 - Razão Social: Biomega Medicina Diagnóstica LTDA 

4.2 - Nome fantasia:  

4.3 - Endereço: Alameda Juari, nº255 

4.4 - Bairro: Tamboré 

4.5 - Cidade: Barueri 

4.6 - Est.:  São Paulo 

4.7- CEP: 06.460-090 

4.8 - Fone / Fax:   

4.9 - E-mail:  

4.10 - CNPJ:  28.966.389/0001-43 

4.11 - CPF:                                           

4.12 - RG:   
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4.13 - Inscrição Municipal:                                                                       

4.14 - Inscrição Estadual:  

 

5 - DADOS PARA ELABORAÇÃO DO CONTRATO 
 

 
5.1 - Objeto do contrato: Serviços de Serviços laboratoriais de análises anátomos e citológicos 
 
5.2 - Data de início do contrato: 20de julho de 2018. 
 
5.3 - Valor mensal a ser pago: Estima-se o valor mensal em R$3.885,00, no entanto, o loboratório 
cobrará por amostra conforme tabela abaixo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4 - Valor estimado anual do contrato: Estimado em R$46.620,00 (quarenta e seis mil, seiscentos e 
vinte reais). 
5.5 - Prazo de contratação: 1 ano. 
 
5.6 - Índice de reajuste anual do contrato: Será aplicado como índice o IGP-M e/ou 
INCTF/DECOPE/NTC dentro da periodicidade prevista. 
 
5.7 - Local da prestação dos serviços: Hospital Municipal Clínicas Sul Dr. Ivan da Silva Teixeira. 
 
5.8 - Dia e horário da prestação dos serviços: Serviço contínuo. 
 
5.9 - Utilizará aparelhos/equipamentos da contratada ou contratante (descrever): Serviços 
efetuados nas dependências da contratada. 
 
5.10 - Os serviços serão prestados por sócios ou funcionários? Funcionários devidamente 
habilitados. 
 
5.11 - Condições/Prazo de pagamento:  -  

CódigoCódigoCódigoCódigo    DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição    Valor (R$)Valor (R$)Valor (R$)Valor (R$)    

PAAP    Procedimento diagnóstico em biópsia simples "imprint" e "cel block"    R$ 11,90 

PCLD    Procedimento diagnóstico citopatológico oncótico de líquidos e raspados 
cutâneos    

R$ 11,90 

PACB Procedimento diagnóstico em fragmentos múltiplos de biópsias de 
mesmo órgão ou tografia, acondicionados em um mesmo frasco 

R$ 25,90 

PCCOL Procedimento diagnóstico citopatológico em meio líquido R$ 18,90 
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5.12 - Dados Bancários:  

5.13 - Nome e Nº do Banco 

5.14 - Nome e nº da Agência:                                                                         

5.15 - Nº Conta Corrente:  

 
Especificações técnicas: 1 – Retirar o material toda terça e quinta-feira, no horário estipulado pela 
CONTRATANTE. 
 
2 - A coleta de amostras para análise serão realizadas por funcionário(s) da equipe técnica da 

CONTRATADA, que se responsabilizará pelo transporte das amostras até o Laboratório. 

 
3 - Somente processar os exames com amostras biológicas identificadas e acompanhadas de 
requisição médica, devidamente assinada e carimbada por profissional da CONTRATANTE. 
 
4 - Recusar a coleta de amostras que estiverem em situação ou estado inadequado para fins de 
execução das análises pertinentes, devendo ser comunicado imediatamente a CONTRATANTE sobre 
a inviabilidade da análise. A recusa da CONTRATADA, nesta hipótese, não será interpretada como 
violação aos termos do presente contrato, inviabilizando, portanto, a aplicação de quaisquer das 
penalidades aqui previstas;  
 
5 - Processar os exames de análises anátomos e citológicos, nos prazos a seguir avençados, os quais 
serão contados a partir da disponibilização das amostras:  
 

� Anatomia patológica até 07 (sete) dias úteis. 

� Citológicos em geral até 05 (cinco) dias uteis. 

 
6 - Toda a logística envolvida para realização dos serviços contratados, são de responsabilidade 
exclusiva da CONTRATADA;  
 
7 - Observar e fazer cumprir todas as regras relativas ao sigilo médico no que diz respeito aos 
resultados dos Exames realizados por força do presente Contrato, especialmente, mas não se 
limitando, as regras constitucionais e previstas no Código de Ética Médica, respondendo 
integralmente por quaisquer prejuízos ocasionados à CONTRATANTE pela inobservância dessa 
obrigação;  
 
8 - Disponibilizar equipe devidamente treinada, capacitada e habilitada para a execução dos 
Serviços de Apoio Diagnóstico, se responsabilizando pela gestão técnica dos serviços que prestar, 
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bem como pelos atos de seus profissionais envolvidos, além de indicar um profissional para a 
assunção da Responsabilidade Técnica junto à Vigilância Sanitária;  
 
9 – Cabe à CONTRATADA enviar mensalmente junto à nota fiscal de prestação dos serviços relatório 
descritivo dos exames realizados no período de competência da nota fiscal, devendo o mesmo ser 
atestado pela Gerência Administrativa do Hospital Municipal Clínicas Sul Dr. Ivan da Silva Teixeira. 
 

Referências e Hospitais em que atua:  

Outras informações: 

Documentos: 
 

• Cédula de Identidade, CPF e Comprovante de residência dos Representantes Legais; 

• Inscrição nos órgãos de classe (responsável técnico e legal) - CRM / CRF / CRO / CRA / entre 
outros; 

• Contrato social e última alteração; 

• Certidão Negativa de Pedido de Falência e Concordata; 

• Inscrição no CNPJ; 

• Certidão Conjunta Receita Federal e Dívida Ativa da União; 

• Certidão Negativa do FGTS (FGTS); 

• Certidão Negativa do INSS (CND); 

• Licença de Funcionamento; 

• Alvará de Vigilância Sanitária (quando aplicável); 

• Autorização ANVISA (quando aplicável); 

• Inscrição nos órgãos públicos (quando aplicável); 

• Outros documentos exigidos pela área contratante (elencar quais); 

• Outros documentos exigidos pela área contratante (elencar quais). 
 

 

6 - QUALIFICAÇÃO DOCUMENTAL PARA FORNECEDORES 

 

  LISTA DE DOCUMENTOS PARA EMPRESA VENCEDORA  

1 
Cédula de Identidade, CPF e Comprovante de residência dos Representantes 
Legais 

2 
Inscrição nos órgãos de classe (responsável técnico e legal) - CRM / CRF / CRO / 
CRA / Entre outros 

3 Contrato social e última alteração 

4 Certidão Negativa de Pedido de Falência e Concordata 

5 Inscrição no CNPJ  
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6 Certidão Conjunta Receita Federal e Dívida Ativa da União 

7 Certidão Negativa do FGTS (FGTS) 

8 Certidão Negativa do INSS (CND) 

9 Licença de Funcionamento 

10 Alvará de Vigilância Sanitária (quando aplicável) 

11 Autorização ANVISA (quando aplicável) 

12 Inscrição nos órgãos públicos (quando aplicável) 
13 Outros documentos exigidos pela área contratante (elencar quais) 

 
 
 

7 - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS (ADENDOS, ADITIVOS, ANEXOS, REAJUSTES) 

 
Folha de rosto ou e-mail da gerência ou pessoa designada (com a gerência em cópia) explicitando:  

� Nome da empresa e CNPJ; 

� Data de inicio da alteração; 

� Valor mensal do contrato; 

� Índice de reajuste utilizado; 

� Detalhamento da cláusula (texto da mesma) a ser alterada 

� Motivo da alteração:  

a. Reajuste (informar o motivo do reajuste, por exemplo, aniversário do contrato, dissídio ou 

negociação entre as partes); 

b. Modificação das bases contratuais (especificar acerca das alterações). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FLUIG

1624

ACTA CIPAX BIOMEGA

26,00R$           65,00R$                 11,90R$                 

24,00R$           45,00R$                 11,90R$                 

48,00R$           55,00R$                 25,90R$                 

60,00R$           50,00R$                 18,90R$                 

158,00R$         215,00R$               68,60R$                 

VENCEDOR

Biomega CIPAX Acta Biomega

Nome Eduardo Virgínia Fernando Grandi Eduardo

Telefone (11)99234-0892 (12)3203-0631 (12) 3413-2282 (11)99234-0892

Status
Proposta recebida 

em 26/04/2018

Proposta 

recebida em 

19/04/2018

Proposta recebida 

em 24/04/2018

Proposta recebida 

em 26/04/2018

 R$           1.295,00  R$     4.225,00  R$           3.000,00 1.295,00R$            

 R$           3.885,00  R$     9.750,00  R$           9.000,00 3.885,00R$            

3.885,00R$            9.750,00R$      9.000,00R$           3.885,00R$            

O estudo foi realizado com base no valor do exame de maior custo, atualmente os exames mais realizados são PAAP - Procedimento 

diagnóstico em biópsia simples "imprint" e "cel block", PCLD - Procedimento diagnóstico citopatológico oncótico de líquidos e raspados 

cutâneos, PACB - Procedimento diagnóstico em fragmentos múltiplos de biópsias de mesmo órgão ou tografia, acondicionados em um 

mesmo frasco , PCCOL - Procedimento diagnóstico citopatológico em meio líquido .

Estudo

HOSPITAL DE CLÍNICA SUL
HMTJ

Proposta 

EM
P

R
ES

A
S

Cotação de Serviço de análises anatomopatológicas

Volume atual (50 exames)

Volume previsto (150 exames)

PAAP - Procedimento diagnóstico em biópsia simples "imprint" e "cel block" 

PCLD - Procedimento diagnóstico citopatológico oncótico de líquidos e 

raspados cutâneos

PACB - Procedimento diagnóstico em fragmentos múltiplos de biópsias de 

mesmo órgão ou tografia, acondicionados em um mesmo frasco 

PCCOL - Procedimento diagnóstico citopatológico em meio líquido

Total

Procedimento
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Assunto:
Re: Orçamento para serviços de análises
anatomopatológica

De <eduardo@biomega.com.br>
Para: <geisianyanastacio@hmtjrj.org.br>
Cc: Leandrobonoto <leandrobonoto@hmtjrj.org.br>
Data 03/05/2018 15:26

 

Cara Geisiany, boa tarde.
 
Segue valores conforme solicitado.
 
Fico a inteira disposição.
 
Abraços.
 
 

Eduardo Cardoso

Diretor Administrativo

Cel: +55 11-99234-0892

eduardo@biomega.com.br

Biomega Medicina Diagnóstica Ltda

 

 

Em 02/05/2018 13:51, geisianyanastacio@hmtjrj.org.br escreveu:

Prezado Eduardo,

 

Conforme contato telefônico, para que fique mais claro nosso estudo, por gentileza, nos encaminhe o valor por
procedimento:

1) PAAP - Procedimento diagnóstico em biópsia simples "imprint" e "cel block" = R$ 11,90

2) PCLD - Procedimento diagnóstico citopatológico oncótico de líquidos e raspados cutâneos = R$ 11,90

3) PACB - Procedimento diagnóstico em fragmentos múltiplos de biópsias de mesmo órgão ou tografia,
acondicionados em um mesmo frasco = R$ 25,90

4) PCCOL - Procedimento diagnóstico citopatológico em meio líquido= R$ 18,90

 

att

--- 

mailto:eduardo@biomega.com.br
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Em 26/04/2018 13:31, geisianyanastacio@hmtjrj.org.br escreveu:

Prezado Eduardo,

Alguma previsão do envio da proposta?

att

---

 

Em 24/04/2018 08:43, eduardo@biomega.com.br escreveu:

Geisiany, bom dia.

Sabe me informar a periodicidade das amostras?

Diário?

Ou conforme solicitação?

É necessário enviar o material para coleta?

No aguardo.

--- 

Eduardo Cardoso

Diretor Administrativo

Cel: +55 11-99234-0892

eduardo@biomega.com.br

Biomega Medicina Diagnóstica Ltda

 

 

Em 23/04/2018 13:43, geisianyanastacio@hmtjrj.org.br escreveu:

 

Prezado Eduardo,

Somos uma OSS - Organização Social de Saúde que atualmente administra o Hospital de Clínicas Sul, e é
por meio deste que solicitamos orçamento para até 150 análises de Anatomopatologia de tecidos. As
análises mais realizadas atualmente são PAAP - Procedimento diagnóstico em biópsia simples "imprint" e
"cel block", PCLD - Procedimento diagnóstico citopatológico oncótico de líquidos e raspados cutâneos, PACB
- Procedimento diagnóstico em fragmentos múltiplos de biópsias de mesmo órgão ou tografia,
acondicionados em um mesmo frasco , PCCOL - Procedimento diagnóstico citopatológico em meio líquido .

Desde de já agradeço a atenção.

att 

mailto:eduardo@biomega.com.br
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 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 19 DE ABRIL DE 2018.  
   

Ref.: TABELA DE EXAMES PARA NEGOCIAÇÃO EM PATOLOGIA CIRURGICA. 

Código 
Anatômico 

TUSS 

Código   
AMB  

Minemônico Procedimento 
 Tabela 
Própria  

40601013 21010013 PACONG 
Procedimento diagnóstico peroperatório sem deslocamento do 
patologista 

 R$ 250,00  

40601021 - PAPA 
Procedimento diagnóstico peroperatório - peça adicional ou 
margem cirúrgica 

 R$ 65,00  

40601110 21010021 PAAP 
Procedimento diagnóstico em biópsia simples "imprint" e "cell 
block" 

 R$ 65,00  

40601129 21010048 PCLD 
Procedimento diagnóstico citopatológico oncótico de líquidos e 
raspados cutâneos 

 R$ 45,00  

40601137   PCCOC 
Procedimento diagnóstico em citolopatologia cérvico-vaginal 
oncótica 

 R$ 35,00  

40601145 21010064 PCHS Procedimento diagnóstico em citologia hormonal seriado  R$ 45,00  

40601153 21010099 PARL Revisão de Lâmina  R$ 85,00  

40601161 21010145 PCHAU Procedimento diagnóstico em citologia hormonal isolada  R$ 25,00  

40601170 21010218 PAIPADEF 
Procedimento diagnóstico em painel de imunoistoquímica (duas 
a cinco reações) 

 R$ 550,00  

40601188 21010153 PAIPISO Procedimento diagnóstico em reação imunoistoquímica isolada  R$ 470,00  

40601196 - PACB 
Procedimento diagnóstico em fragmentos múltiplos de biópsias 
de mesmo órgão ou tografia, acondicionados em um mesmo 
frasco 

 R$ 55,00  

40601200 - PAPCS 
Procedimento diagnóstico em peça anatômica ou cirúrgica 
simples 

 R$ 6000 

40601218 - PAPCC 
Procedimento diagnóstico em peça cirúrgica ou anatômica 
complexa 

 R$ 85,00  

40601226 - PAML 
Procedimento diagnóstico em grupos de linfonodos, estruturas 
vizinhas e margens de peças anatômicas simples ou complexas 
(r margem) - máximo de três margens 

 R$ 45,00 

40601250 - PCLPAAF Procedimento diagnóstico em lâminas de PAAF até 5  R$ 74,00  

40601269 21010102 PAEDEF Coloração especial coloração  R$ 75,00  

40601277 - PAIFDP Procedimento diagnóstico em imunofluorescência  R$ 550,00  

40601293 21010196 PAMCHPG Captura hibrida  R$ 455,00  

40601323 21010048 PCCOL Procedimento diagnóstico citopatológico em meio líquido  R$ 50,00  
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Assunto:
Orçamento para serviços de análises
anatomopatológica

De
Paulina Oliveira - Laboratorio Acta
<relacionamento@acta.med.br>

Para: <geisianyanastacio@hmtjrj.org.br>
Data 16/05/2018 08:13
Prioridade Mais alta

Geisiany, bom dia!
 
Segue os preços dos procedimentos solicitados. Coloquei o código TUSS nos procedimentos.
 
40601110 - PAAP - Procedimento diagnós�co em biópsia simples "imprint" e "cel block" – R$ 26,00
40601129 - PCLD - Procedimento diagnós�co citopatológico oncó�co de líquidos e raspados cutâneos – R$
23,00
40601196 - PACB - Procedimento diagnós�co em fragmentos múl�plos de biópsias de mesmo órgão ou
tografia, acondicionados em um mesmo frasco – R$ 46,00
40601323 - PCCOL - Procedimento diagnós�co citopatológico em meio líquido – R$ 58,00
 
Como você está solicitando o orçamento pelo código TUSS, tomei a liberdade de sugerir também os
procedimentos abaixo caso você necessite:
 
40601200 – Procedimento diagnós�co em peça cirúrgica simples, incluindo RTU de próstata e ressec.
Endoscópicas – R$ 33,00
40601218 – Procedimento diagnós�co em peça cirúrgica complexa – R$ 45,00
 
 
Qualquer dúvida estou à disposição.
 
 
 

 
 
 
De: geisianyanastacio@hmtjrj.org.br [mailto:geisianyanastacio@hmtjrj.org.br]  
Enviada em: quinta-feira, 26 de abril de 2018 13:48 
Para: gerencia.geral@acta.med.br 
Assunto: Orçamento para serviços de análises anatomopatológica
 

 

Prezado Fernando,

mailto:geisianyanastacio@hmtjrj.org.br
mailto:geisianyanastacio@hmtjrj.org.br
mailto:gerencia.geral@acta.med.br
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Somos uma OSS - Organização Social de Saúde que atualmente administra o Hospital de Clínicas Sul,
recebemos sua proposta, no entanto, gostaríamos de um detalhamento, estimamos cerca
de 150 análises de Anatomopatologia de tecidos. As análises mais realizadas atualmente são PAAP -
Procedimento diagnóstico em biópsia simples "imprint" e "cel block", PCLD - Procedimento diagnóstico
citopatológico oncótico de líquidos e raspados cutâneos, PACB - Procedimento diagnóstico em
fragmentos múltiplos de biópsias de mesmo órgão ou tografia, acondicionados em um mesmo frasco ,
PCCOL - Procedimento diagnóstico citopatológico em meio líquido .

Desde de já agradeço a atenção.

att 

 






























