
 

 

 

EDITAL 001/2022 

CARTA CONVITE 

(Contratação de Laboratório de Prestação de Serviços de Análises Clínicas e Serviços de 

Análises de Citologia e Patologia) 

 

A O.S.S. IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANDRADINA, localizada a Avenida Guanabara, 

n.º 730, Centro, na cidade de Andradina-SP, inscrita no CNPJ sob o n.º 43.535.210/0001-97, torna 

público e informa à quem possa interessar que pretende fazer a contratação de empresas de 

LABORATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS E 

SERVIÇOS DE ANÁLISES DE CITOLOGIA E PATOLOGIA para execução destes serviços 

em prol da Unidade gerenciada AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DE 

ITAPEVA-AME, localizado à Praça Espiridião Lúcio Martins, n.º 220, Centro, município de 

Itapeva-SP, e para tanto, convida à quem possa interessar para apresentar suas propostas que serão 

analisadas com base no aspecto de “MENOR PREÇO POR ITEM” e “ANÁLISE DA 

CONFERÊNCIA DE DOCUMENTAÇÕES OBRIGATÓRIAS, observando ainda as seguintes 

condições mínimas: 

 

01. O objetivo da eventual contratação consistente na realização de exames de laboratório de análises 

clínicas e de análises de citologia e patologia, em prol do AME Itapeva. 

02. Os interessados deverão apresentar proposta através do preenchimento do valor de cada ítem 

descrito na planilha, renomeada por ANEXO DO CHAMAMENTO 001/2022, disponível no 

endereço eletrônico: http://santacasaandradina.com.br/transparencia-ame-itapeva/ 

Específicamente na pasta: Editais 2022. 

03. O valor apresentado deverá contemplar todos os custos de transporte do material coletado, bem 

como da entrega dos resultados e demais custos, pois não será pago nenhum outro valor além das 

unidades dos exames. 

04. O INTERESSADO também deverá atestar em sua proposta a capacidade de entrega de resultados 

dos exames no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos. 

05. Além do preenchimento da planilha de valores de cada item de exames, e do cumprimento do item 

04, também é de CARÁTER OBRIGATÓRIO a apresentação dos seguintes documentos: Contrato 

Social, Alvará de Licença para Funcionamento; Certidão Negativa Federal; Estadual e Municipal; 

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; Certidão 

de Regularidade do FGTS; RG; CPF e comprovante de residência dos sócios, e por fim, a indicação 

e comprovação dos responsáveis técnicos pela área de análises clínicas, bem como pela área de 

citologia e patologia. 

06. A eventual contratação se dará com início previsto em 15/02/2022, com vigência de 01 (um) ano, 

podendo ser prorrogável. 

07. As despesas deste contrato serão atendidas por recursos financeiros oriundos do contrato de gestão 

celebrado com a Secretaria de Estado de Saúde do Estado de São Paulo. 

08. As propostas deverão ser apresentadas no período compreendido entre: 09 e as 23 horas e 59 

minutos do dia 11 de fevereiro de 2022, horário de Brasília.  

09. Eventuais contratações ocorrerão dentro das normas, limites e condições previstas neste convite.  

Bem como em conformidade com a regulamentação interna de contratação de serviços e Legislações 

pertinentes que se aplicarem a este objeto. 

 

Itapeva, 08 de fevereiro de 2022 

 

 

O.S.S. IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANDRADINA 

http://santacasaandradina.com.br/transparencia-ame-itapeva/

