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PROCESSO Nº 003/2013 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2013 

CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS 

OBJETO: O presente chamamento Público tem por objeto o credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de 
serviços auxiliares de diagnóstico em laboratório clínico e/ou anatomia patológica e citopatologia, de acordo com a 
tabela do SIA/SUS, editada pelo Ministério da Saúde e publicada no Diário Oficial da União. 
 
PRAZO PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES: do dia 03/10/2013 ao dia 23/10/2013, de 09h00min as 17h00min. 
 
ABERTURA DO ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO - PEDIDO DE CREDENCIAMENTO: dia 24/10/2013 às 09h00min.  
 
ÍNTEGRA DO EDITAL: www.montesclaros.mg.gov.br/central_compras 
 
FONE: (38) 3229- 3567 (Secretaria Municipal de Saúde) 
FONE: (38) 3229-3190/ 3229-3080- Fax (38) 3229-3182 (Comissão Permanente de Licitação) 
 

O MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, através da Comissão Permanente de Licitação e Julgamentos, designada pelo 
Decreto Municipal nº 3.006 de 05 de março de 2013 e a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Lei Federal nº 
8.666/96 e suas alterações, Lei Federal nº 8.080/90 e 8.142/90 e demais legislações aplicáveis, TORNA PÚBLICO a 
realização de Credenciamento de Laboratórios de Análise Clínicas e ou anatomia patológica e Citopatologia, para a 
prestação de serviços, no Município de Montes Claros – MG. Os interessados poderão escrever-se para 
Credenciamento, a partir da publicação do presente aviso no Setor de Licitações, localizado na cidade de Montes 
Claros-MG – fone (38) 3229-3190. 

Solicitações para inscrição ao Credenciamento poderão ser efetivadas da seguinte forma: 

a) Diretamente na Coordenação de Compras, Contratos e Convênios da Secretaria Municipal de Saúde; 

b) No Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Montes Claros, situada à Av. Cula Mangabeira, nº 211- 
Centro. 

Esclarecimento relativo ao presente chamamento público e as condições para atendimento das obrigações 
necessárias ao cumprimento de seu objeto, somente serão prestados quando solicitados por escrito, encaminhados à 
Coordenação de Compras, Contratos e Convênios da Secretaria Municipal de Saúde, com sede na Av. Dulce 
Sarmento, nº 2076- Bairro Monte Carmelo, na cidade de Montes Claros-MG- fone (38) 3229-3567. 

Montes Claros-MG, 30 de setembro de 2013. 

 

Dr. Geraldo Edson Souza Guerra 
Secretário Municipal de Saúde 

 
 

Nilma Silva Antunes 
Presidente da Comissão de Licitação e Julgamentos 
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EDITAL CHAMAMENTO PÙBLICO Nº 003/2013 

CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS 

01 – PREÂMBULO: 

1.1 O MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, a Secretaria Municipal de Saúde, através da Comissão 
Permanente de Licitação e Julgamentos, designada pelo Decreto Municipal nº 3.006 de 05 de 
março de 2013, conforme Lei Federal nº. 8080/90 e 8142/90, Portaria nº. 358/2006 do Ministério 
da Saúde, Parecer Jurídico e demais legislações aplicáveis, TORNA PÚBLICO que estará 
recebendo no período de 03/10/2013 a 23/10/2013, no horário das 09h00min às 17h00min, na sua 
sede localizada na Avenida Dulce Sarmento, nº 2076, Bairro Monte Carmelo, na cidade de Montes 
Claros-MG, para credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de serviços de Laboratórios 
de Análise Clinicas e ou anatomia patológica e Citopatologia, referidas no item 02, objeto deste 
Instrumento, nos termos e condições a seguir: 

02- OBJETO: 

2.1 O presente chamamento Público tem por objeto o credenciamento de pessoas jurídicas para 
prestação de serviços auxiliares de diagnóstico em laboratório clínico e/ou anatomia patológica e 
citopatologia, de acordo com a tabela do SIA/SUS, editada pelo Ministério da Saúde e publicada 
no Diário Oficial da União. 
 
 03- CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO CREDENCIAMENTO: 

3.1 Poderão prestar serviços ao SUS/MG, em caráter complementar, as pessoas jurídicas, 
legalmente constituídas, com capacidade técnica comprovada, idoneidade econômico-financeira, 
regularidade jurídico-fiscal, que não estejam em processo de suspensão ou declaração de 
inidoneidade por parte do poder público e que satisfaçam as condições fixadas neste Edital e 
anexo e que aceitem as exigências estabelecidas pelas normas do SUS e da Lei Federal nº 
8.666/93. 
 
3.2 Poderão participar os hospitais públicos filantrópicos ou privados para prestação dos serviços 
objeto do edital de Chamada Pública. 
 
3.1 – Estão impedidas de participar as instituições e/ou empresas: 
 
3.1.1 – Que cumprirem, na data fixada para a apresentação dos envelopes, penalidade de 
suspensão temporária para licitar ou contratar com a Administração; 
 
3.1.2 – Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas; 
 
3.1.3 – Constituídas sob a forma de Consórcio; e 
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3.1.4 – Que não tiverem infraestrutura laboratorial e pessoal técnico específico para a prestação 
dos serviços pleiteados. 
 
3.2 Não poderão participar no Credenciamento os interessados que estejam cumprindo as 
sanções previstas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93. 

3.3 Não poderão participar do credenciamento os Laboratórios que tenham como sócios 
funcionários integrantes do quadro de pessoal do Município. 

04 – A PARTICIPAÇÃO NESTE CERTAME OBRIGA A: 
 
4.1 – Estar ciente das condições do credenciamento, assumir a responsabilidade pela 
autenticidade de todos os documentos apresentados e fornecer quaisquer informações 
complementares solicitadas pela Comissão Técnica de Avaliação da Secretaria Municipal de 
Saúde; 
  
4.2 – Executar os serviços de acordo com Anexo I deste edital. 
 
4.3 – Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, além daquelas pertinentes a 
legislação trabalhista, exibindo mensalmente os comprovantes dos recolhimentos dos impostos 
decorrentes. 
 
4.4 – Entregar os resultados em meio físico e eletrônico (a ser considerado em data definida pelo 
Gestor) em conformidade com o cronograma previamente apresentado pelo laboratório definindo 
o tempo hábil de realização dos exames de acordo com a sua complexidade. 
 
4.5 – Disponibilizar coleta descentralizada obedecendo à legislação vigente e de acordo com a 
necessidade definida pelo Gestor. 
 
05 – DA DOCUMENTAÇÃO 
 
5.1 – Para participar, o interessado deverá apresentar os documentos para proposta de 
habilitação conforme segue abaixo, em ENVELOPE LACRADO, indicando em sua parte externa: 
 
 

 
À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇOES DE 
MONTES CLAROS/MG 
 
CREDENCIAMENTO Nº 003/2013 
 
(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) 
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06 – FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS: 

6.1 Os interessados deverão encaminhar os documentos relacionados nos itens 6.1.1 ao 6.1.4, á 
Comissão Permanente de Licitação, no horário das 09h00min às 17h00min em dias de 
expediente, nos seguintes endereços: 

Avenida Cula Mangabeira, nº 211- centro e na Avenida Dulce Sarmento, nº 2076, Bairro Monte 
Carmelo, Montes Claros - MG, em envelopes fechados com as seguintes indicações: 

 

CREDENCIAMENTO DE LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS 

INTERESSADOS: 

CNPJ: 

ENDEREÇO COMPLETO: 

TELEFONE PARA CONTATO: 

 
 
6.1.1 – DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 

a) Certificado de registro da entidade no respectivo órgão de classe, atualizado; 
 

b) Alvará Sanitário vigente emitido pela Vigilância Sanitária; 
 

c) Alvará de localização e funcionamento regular emitido pela Secretaria Municipal de 
Fazenda; 

 
d) Registro do Responsável Técnico pelo Laboratório no respectivo Conselho Profissional e 

comprovante de especialização emitido pela sociedade científica respectiva, reconhecida 
nacionalmente; 

 
e) Certificado de Controle de Qualidade por órgão competente. 
 

6.1.2 – DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 

a) Registro comercial, em caso de empresa individual; 
 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas respectivas alterações, devidamente 
registrados, tratando-se de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, 
acompanhado de documentos referente à eleição dos administradores da sociedade; 
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6.1.3 – DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL: 
 

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto descrito no item 1; 

 
c) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 
 

d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, comprovando que o participante se 
encontra em dia com suas obrigações relativas à Previdência Social; 

 
e) Prova de regularidade para com as Fazendas: 

• Federal (Receita Federal e Dívida Ativa) 
• Estadual 
• Municipal 
• Trabalhista. 

 
6.1.4 – DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
  
6.1.4.1 – Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados 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 03 (três) meses da data de apresentação da proposta. 
 

a) serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações 
contábeis assim apresentados: 

 
1) sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): 
• publicados em Diário Oficial; ou 
• publicados em jornal de grande circulação; ou 
• por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede do licitante. 

 
2) sociedades por cota de responsabilidade limitada: 
• por fotocópia do livro diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, 

devidamente autenticado na Junta Comercial da sede do licitante ou em outro órgão 
equivalente; ou 

• fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou 
autenticadas na Junta Comercial da sede do licitante. 

 
3) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei nº 9.317, de 05 de dezembro de 1996 - 
Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte “SIMPLES”: 
• por fotocópia do livro diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, 

devidamente autenticados na Junta Comercial da sede do licitante ou em outro órgão 
equivalente; ou 
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• fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou 
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante. 

 
b) Se optar pela atualização do balanço, deve-se tomar por base a variação ocorrida no 

período do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), publicado pela 
Fundação Getúlio Vargas - FGV ou de outro indicador que venha substituí-lo em caso de 
sua extinção, devendo ser apresentado o memorial do cálculo correspondente. 

 
c) O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por Contador 

ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de 
Contabilidade. 

 
d) Para empresas novas, constituídas no exercício de 2013, o balanço será o de abertura.  
 

6.1.4.2 – Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da 
licitante, dentro do prazo de sua validade.  
 
6.1.4.3 – As Declarações, cujos modelos se encontram nos Anexos II, III e IV deverão ser firmadas 
pelo representante legal do credenciante e juntada aos documentos acima referidos. 
 
6.2 – No caso de entidades filantrópicas, devera ser juntada ainda a Certidão de Entidade 
Beneficente de Assistência Social atualizada e emitida pelo Conselho Nacional de Assistência 
Social-CNAS; 
 
6.3 – A empresa interessada será representada neste processo: 
 

a) Por pessoa devidamente credenciada por mandato, cujo instrumento público ou particular é 
a procuração, contendo, obrigatoriamente, o número do respectivo RG-Registro Geral e 
CPF do outorgante e dando plenos poderes irretratáveis e irrevogáveis para interpor, 
impugnar ou desistir de recursos, e em geral para tomar todas e quaisquer deliberações 
atinentes a este Credenciamento, não sendo permitido o seu substabelecimento. Sendo 
admitida a substituição do mandatário, a qualquer tempo, sempre por procuração com 
idênticos poderes.  

 
b) Documento legal que comprove ser o participante sócio da licitante, com poderes para 

representá-la.  
 
6.4 – os documentos de que tratam este capítulo deverão estar válidos na data fixada para a 
apresentação do envelope e poderão ser apresentados, no original, ou por cópia autenticada.  
 
6.5 – Não serão aceitos protocolos de pedidos de certidões ou de outros documentos exigidos 
neste edital, exceto para renovação de alvará da vigilância sanitária requerida dentro do prazo. 
 
6.6 – Quando a certidão não contiver indicação do seu prazo de validade serão consideradas 
dentro do prazo de validade as Certidões emitidas em até 90 (noventa) dias anteriores ao da data 
do recebimento das propostas, fixada no preâmbulo deste edital. 
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6.7 – Serão aceitos os documentos obtidos pela Internet, resguardado o direito da Secretaria 
Municipal de Saúde verificar a sua autenticidade. 
 
07 – FORMA DE INSCRIÇÃO NO CREDENCIAMENTO: 

7.1 Os interessados poderão inscrever-se para Credenciamento, a partir da publicação do 
presente termo, na Secretaria Municipal de Saúde, Avenida Dulce Sarmento, nº 2076, Bairro 
Monte Carmelo, Montes Claros - MG. 

7.2 Serão considerados credenciados os Laboratórios que apresentarem os documentos 
enumerados no item 6.1 deste Termo. 

7.3 Os interessados poderão solicitar a inscrição no Credenciamento, para o exercício de 2013 e 
2014 a qualquer momento a partir da publicação do presente termo, sendo suas inscrições 
proporcionalmente adequadas ao período remanescente de vigência do Credenciamento. 

7.4 Os interessados para atenderem o chamamento do credenciamento, poderão ter acesso aos 
modelos das seguintes formas: 

a) acesso a internet – www.montesclaros.mg.gov.br/central_compras 
 

b) Secretaria Municipal de Saúde – (38) 3229-3567- (Coordenação de Compras, Convênios e 
Contratos); 

c) No Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Montes Claros, situada à Av. Cula 
Mangabeira, nº 211- Centro. 

08 – DA PROPOSTA 
 
8.1 – A proposta deverá conter os seguintes elementos: 
 
8.1.1 – Cabeçalho contendo todos dados que identifiquem a empresa. 
 
8.1.2 – Número do Aviso de Credenciamento – nº 003 /2013. 
 
8.1.3 – Os interessados deverão indicar nas suas propostas quais os procedimentos constantes 
da Tabela Unificada do Sistema Único de Saúde, Grupo 02 – Diagnóstico em laboratório Clínico, 
Anatomopatológico e Citopatológico que desejam prestar ao Sistema Único de Saúde.  
 
8.1.4 – As propostas de credenciamento deverão conter ainda a discriminação detalhada da 
estrutura física (croqui e foto), quadro de pessoal detalhado, responsável técnico, quantitativo 
mensal dos exames que pretende prestar ao Sistema Único de Saúde, indicação do percentual da 
capacidade instalada que esta destinada a particulares, aos convênios com terceiros e disponível 
para o SUS.  
 
8.1.5_ Será considerado os dados registrados no CNES- Cadastro Nacional de Estabelecimento 
de Saúde 30 (trinta) dias antes da última publicação do edital da Chamada Pública nº 003/2013. 
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8.1.6 – A localização dos postos de coleta descentralizados será definida pela Secretaria 
Municipal de Saúde, considerando a necessidade de acesso do usuário do SUS. 
 
8.1.7 – Os documentos relativos à proposta deverão ser entregues em envelope lacrado, 
indicando na sua parte externa: 
 
 
 
 

 
À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PROPOSTA DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2013 
 
(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) 
 
 
 
 

 
 
09 – RECEBIMENTOS DOS DOCUMENTOS 
  
9.1 – Dentro do período estabelecido no preâmbulo deste edital, junto ao protocolo da Comissão 
Permanente de Licitação, serão recebidos os envelopes contendo a documentação de habilitação 
e proposta exigidas neste Edital. 
 
9.2. – Declarações feitas posteriormente, impreterivelmente não serão levadas em consideração. 
  
9.3 – Após o período estabelecido para o recebimento das propostas, nenhum documento será 
recebido pela Comissão Permanente de Licitação. 
  
9.4 – À Comissão Permanente de Licitação caberá o julgamento da legalidade, qualidade e 
suficiência dos documentos e informações apresentados pelos credenciados. 
 
9.4.1 – O credenciados que não apresentar os esclarecimentos até a entrega dos documentos 
será eliminado do processo. 
  
9.4.2 – Não serão permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou retificações aos documentos e 
propostas, depois de apresentados, todavia, diante de erros formais a Comissão Permanente de 
Licitação poderá determinar ou proceder de ofício a correção. 
 
10 –  DO EDITAL E ANEXOS 
   
10.1  – São partes integrantes do presente Edital os seguintes Anexos: 
  

• Anexo I: Planilhas de especificação, quantificação de serviços; 
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• Anexo II: Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação; 
• Anexo III: Declaração de Pleno Atendimento 
• Anexo IV: Formulário de Credenciamento; 
• Anexo V- Declaração de capacidade técnica; 
• Anexo VI- Minuta de Contrato. 

 
10.2 – O Edital e os Anexos encontram-se disponíveis aos interessados no Setor de Licitações da 
Prefeitura Municipal no endereço mencionado no preâmbulo deste edital, das 14h00min horas às 
17h00min horas, em dias úteis e na internet no sitio www.montesclaros.mg.gov.br. 
 
11 – DO VALOR E PRAZO DE EXECUÇÃO: 

11.1 A remuneração pela prestação dos serviços será da tabela do SUS. 

11.2 Os pagamentos pela execução dos serviços correrão por conta dos recursos das respectivas 
dotações orçamentárias. 

11.3 Realizar os procedimentos contratados, sem cobrança de qualquer valor adicional ao usuário 
do SUS. 

11.4 A empresa credenciada será responsável pelo material necessário às coletas, incluindo 
nesse caso, todo e qualquer medicamento imprescindível para a realização do procedimento. 

11.5 A coleta do material a ser analisado deverá ser agendada para no Máximo 01(um) dia útil, 
sendo o responsável pelo agendamento a Secretaria Municipal de Saúde. 

11.6 Os resultados dos exames deverão ser entregues nos seguintes prazos: 

a) Os exames de rotina, em até 05 (cinco) dias; 

b) Os de maior complexidade, em até 15 (quinze) dias; 

c) O credenciado se compromete a atender os exames que forem solicitados em caráter de 
urgência pelo médico, constando no pedido. 

11.7  Os resultados dos exames deverão ser encaminhados para a Unidade Básica de Saúde. 

11.8 A conferência das faturas expedidas pelos credenciados ficará sob a responsabilidade da 
Secretaria Municipal de Saúde. 

11.9 A credenciada deverá apresentar, mensalmente, os seguintes relatórios: 

a) Relatórios com as guias de requisição, devidamente autorizadas, com nome do paciente, 
exames realizados e respectivo valores. 

11.10 A Credenciada deve permitir o acompanhamento e a fiscalização da Contratante ou da 
comissão designada para tal. 
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11.11 A Secretaria Municipal de Saúde realizará avaliação dos serviços prestados pelas empresas 
credenciadas. 

11.12 A credenciada deverá de imediato, quando solicitado, apresentar documentos ou demais 
informações necessárias ao acompanhamento da execução do contrato. 

11.13 A credenciada deverá exibir em local visível, na fachada principal da sede e do posto de 
coleta, a marca símbolo de identificação do SUS, estabelecida pelo Ministério de Saúde. 

11.14 O transporte do material biológico deverá ocorrer de forma adequada e de acordo com as 
normas de biossegurança expedidas pela ANVISA ou outro órgão fiscalizador. 

11.15 O Hospital Alpheu de Quadros, por ser Pronto Atendimento 24 (vinte e quatro) horas 
necessita de exames laboratoriais em caráter de urgência. Os participantes que mostrarem 
interesse em atender a demanda no ato da apresentação da documentação, terão direito a uma 
cota anual de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido entre os credenciados interessados 
em atender o referido Hospital e Unidades de Saúde da região, de acordo com sua capacidade 
instalada conforme CNES e Relatório da Vigilância Sanitária 

12 – DA VIGENCIA: 

12.1 A vigência do Chamamento Público nº 003/2013 será de 24(vinte e quatro) meses, a contar 
da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, de acordo com as 
normas legais. 

12.2 Os credenciamentos efetivados após serão efetivados e pagos em proporcionalidade ou 
período remanescente. 

12.3 A vigência do presente Instrumento fica vinculada a existência de recursos orçamentários nos 
termos fixados pelo inciso II, do art., 57 da Lei de Licitações. 

13 – CRITERIO DE REAJUSTE: 

13.1 O valor dos serviços serão os previstos na tabela do SUS. 

13.2 Os valores indicados na Tabela Referência fica ainda sujeito á alterações revisto com base 
nos índices oficiais, determinados pelo Ministério da Saúde, no mês subsequente a publicação 
pelo Governo Federal da referida tabela. 

14 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E INADIMPLEMENTO DOS SERVIÇOS: 

14.1 Pela inexecução total ou parcial na prestação dos serviços poderá garantir a previa defesa, 
aplicar aos infratores as sanções do art.87 da Lei Federal 8.666/93. 

14.2 Para apuração de eventuais casos de inadimplemento dos serviços manterá disponível ao 
usuário das Unidades de Saúde o serviço de denuncia na Secretaria Municipal de saúde. 
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15 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS: 

15.1 O pagamento será realizado após 30 (trinta) dias de prestação de serviços, com avaliação 
técnica da execução dos serviços pela secretaria Municipal de Saúde, ao mês subsequente, 
mediante apresentação da Nota Fiscal, relatório de todos os exames realizados e CND´S: INSS, 
CRF/FGTS, FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL E CNDT. 

15.2 É vedada à cobrança de sobretaxas pelos credenciados, sendo motivo de 
descredenciamento, permitindo remanejamento de cotas para os demais laboratórios 
credenciados. 

16 – RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

16.1 Aos credenciados e assegurado o direito de interposição de Recursos, nos termos do art. 109 
da Lei Federal nº. 8.666/93, o qual será recebido e processado nos termos ali estabelecidos. 

16.2 A eventual impugnação ao presente Chamamento deve ser apresentada pelo interessado, 
considerando a natureza suplementar dos serviços de saúde, em razão de sua vinculação aos 
critérios previstos pela Resolução Normativa – RN nº 71/2004 – ANSS. 

17 – DISPOSIÇÕES GERAIS: 

17.1 Esclarecimentos relativos ao presente chamamento públicos e as condições para 
atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, somente serão prestados 
quando solicitados por escrito, encaminhados a Secretaria Municipal de Saúde. 

17.2 Fica eleito o foro da cidade de Montes Claros, Estado de MG, como competente para dirimir 
todas as questões decorrentes do credenciamento. 

 

Montes Claros-MG, 30 de setembro de 2013. 

____________________________________ 

Geraldo Edson Souza Guerra 

Secretário Municipal de Saúde 

 

____________________________________ 

Nilma Silva Antunes 

Presidente da Comissão de Licitação e Julgamentos 
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ANEXO I 

 
Planilhas de especificação, quantificação de serviços. 

 

Procedimento Quantitativo 

203010043 EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO-VAGINAL/MICROFLORA  

203010027 EXAME CITOPATOLOGICO HORMONAL SERIADO (MINIMO 3 
COLETAS) 

 

203010035 EXAME DE CITOLOGIA ONCOTICA (EXCETO CERVICO-
VAGINAL) 

 

203010043 EXAME CITOPATOLOGICO DE MAMA  

203020014 DETERMINACAO DE RECEPTORES TUMORAIS HORMONAIS  

203020022 EXAME ANATOMO-PATOLOGICO DO COLO UTERINO - PECA 
CIRURGICA 

 

203020030 EXAME ANATOMO-PATOLOGICO P/ CONGELAMENTO / 
PARAFINA (EXCETO COLO UTERINO)- PECA CIRURGICA 

 

203020049 IMUNOHISTOQUIMICA DE NEOPLASIAS MALIGNAS (POR 
MARCADOR) 

 

203020065 EXAME ANATOMOPATOLOGICO DE MAMA – BIOPSIA  

203020073 EXAME ANATOMOPATOLOGICO DE MAMA - PECA 
CIRURGICA 

 

203020081 EXAME ANATOMO-PATOLOGICO DO COLO UTERINO-BIOPSIA  

020201 EXAMES BIOQUIMICOS  

020202 EXAMES HEMATOLÓGICOS E HEMOSTASIA  

020203 EXAMES SOROLÓGICOS E IMUNOLÓGICOS  

020204 EXAMES COPROLOGICOS  

020205 EXAMES UROANALISE  

020206 EXAMES HORMONAIS  

020207 EXAMES TOXICOLÓGICOS OU DE MONITORIZAÇÃO 
TERAPÊUTICA 

 

020208  EXAMES MICROBIOLÓGICOS  

020209 EXAMES EM OUTROS LÍQUIDOS BIOLOGICOS  

020210 EXAMES DE GENÉTICA  

020212 EXAMES IMUNOHEMATOLÓGICOS   



 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS  
  Secretaria de Planejamento e Gestão  

Comissão Permanente de Licitação e Julgamentos 

Avenida Cula Mangabeira, 211- Centro / Montes Claros – MG / CEP.:39.401- 002 
Telefone: (38) 3229-3080 – 3229-3190 / Fax: (38) 3229-3182 

Email: licitamontes@hotmail.com 
Site: www.montesclaros.mg.gov.br 

 

 
 
 

ANEXO II 
 

 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

                                
 
Empresa/Entidade___________________________________, inscrita no CNPJ sob o 
nº_____________________, com sede na_________________________, por intermédio de seu 
representante legal, portador da Carteira de Identidade n°________________e do CPF 
n°________________, em cumprimento ao exigido no Edital de Chamada Pública nº 003/2013 
declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua 
Habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  

 
 
 

Local e data: __________-___, ___ de ________ de 2013. 
 
 

 
 

__________________________________ 
(carimbo da empresa e assinatura) 
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ANEXO III 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO. 
 

  
  
   A empresa _______________, cadastrada no CNPJ sob nº _____________, sito a 
_____________por intermédio do seu representante ou procurador declara ao Município de 
Montes Claros (MG) que atende a todas as condições de habilitação no processo de Chamamento 
Público nº 003/2013 e se compromete a prestar os serviços que lhe forem adjudicados, 
desconsiderando qualquer erro que porventura houver cometido na elaboração da proposta 

Declara também, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de 
junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 

DECLARA AINDA QUE, NOS TERMOS DO ARTIGO 9º, III, DA LEI Nº. 8666/93 E DO 
ARTIGO 100 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, O(S) SEU(S) 
PROPRIETÁRIO(S) E/OU SÓCIO(S) – ADMINISTRADOR(ES) NÃO É(SÃO) SERVIDOR(ES) DO 
MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, COMO TAMBÉM NÃO POSSUI(EM) PARENTESCO 
CONSANGUÍNEO, POR AFINIDADE OU POR ADOÇÃO, ATÉ SEGUNDO GRAU, COM 
PREFEITO, VICE-PREFEITO, VEREADOR OU SERVIDOR, EM EXERCÍCIO OU QUE ESTEVE 
EM EXERCÍCIO HÁ PELO MENOS SEIS MESES EM ALGUM ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO 
MUNICIPAL.   
 

 O signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade. 
 
  

 
Local e data. 

 
 

Assinatura do representante legal 
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ANEXO IV 
 
 

Modelo de Formulário de Credenciamento 
 

 
 
 
A Entidade/Empresa________________________, com sede na Rua/Avenida 
___________________n.º___________, Bairro ___________, Cidade _____________, Estado de 
__________, CEP n.º __________, inscrita no CNPJ/CPF sob o n.º ______________, vem 
solicitar seu cadastramento para a realização dos serviços auxiliares de diagnóstico em laboratório 
clínico e/ou anatomia patológica e citopatologia, de acordo com a tabela do SIA/SUS, editada pelo 
Ministério da Saúde e publicada no Diário Oficial da União, para os usuários do Sistema Único de 
Saúde de Montes Claros/MG, nos termos do Edital de Chamada Pública n.º 003/2013. 
 
 
 
 
 

Local e data: __________-___, ___ de ________ de 2013. 
 
 
 
 
 
 

 
 

__________________________________ 
(carimbo da empresa e assinatura) 
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ANEXO V 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

Chamamento Público nº  003/2013 

A Comissão de Licitação e Julgamentos 

 

(Nome)___________ , CNPJ nº ________________, sede a_______________(endereço 
completo)     , declaramos possuir capacidade técnica e estar disponível a realizar os exames de 
analises clinicas em atendimento aos usuários das Unidades de Saúde do Município de Montes 
Claros-MG. 

 
 
 

Local e data: __________-___, ___ de ________ de 2013. 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
(carimbo da empresa e assinatura) 
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ANEXO VI 

Processo n° 00___/2013 
Inexigibilidade de Licitação n° ___/2013 
 

MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – P___13 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DAS PARTES 

a) CONTRATANTE: O Município, estabelecido na Av. Cula Mangabeira, nº 211, Centro, Montes 
Claros/MG, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 22.678.874/0001-35, neste ato representado pelo Sr. 
Secretário Municipal de Saúde Geraldo Edson Souza Guerra, por delegação de poderes, na forma 
do  Decreto  Municipal  nº 2.987 de 10/01/2013, ao  final identificado e assinado.  

b) CONTRATADO (A): _____________________, empresa estabelecida na cidade de 
_____________-_____, na Rua _______________, n° ______, Bairro ____________, CEP: 
___________, inscrita no CNPJ sob o n° _______________, por seu representante legal ao final 
assinado, mediante as seguintes cláusulas e condições:  
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO.  
Constitui objeto do presente contrato a CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO EM LABORATÓRIO CLÍNICO E/OU ANATOMIA 
PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA, DE ACORDO COM A TABELA DO SAI/SUS, PARA OS 
USUÁRIOS DO SUS, EDITADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE E PUBLICADA NO DIÁRIO 
OFICIAL DA UNIÃO, conforme proposta e demais documentos presentes nos autos do Processo 
em epígrafe. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO 
O presente contrato tem o valor global de R$ _______ (__________) pago parceladamente e 
mediante a juntada de nota fiscal e CND´s do FGTS, INSS, Federal, Estadual, Municipal e CNDT 
na Tesouraria Municipal. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DO PRAZO DE PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS  
A vigência do contrato e prazo para a prestação de serviços será de ____ (______) meses, 
contados a partir da assinatura deste instrumento e/ou a emissão da Ordem de Serviço. 
 
CLÁUSULA QUINTA - SECRETARIA COMPETENTE PARA FISCALIZAÇÃO, 
ACOMPANHAMENTO E RECEBIMENTO DO OBJETO DESTE CONTRATO. 
Secretaria Municipal de Saúde. 
 
CLÁUSULA SEXTA - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E/OU CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ 
A DESPESA COM INDICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E DA 
CATEGORIA ECONÔMICA:02.12.02.10.302.006.52.139-3.3.90.39. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Esta dotação poderá ser unilateralmente alterada pela Contratante, 
quando assim lhe convier. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
I - DA CONTRATADA: 
Constituem obrigações da (o)  Contratada(o): 
a) Cumprimento integral do objeto deste contrato, dentro do prazo estabelecido, sob pena de 
multa de 30% (trinta por cento) sob o valor do contrato, salvo por motivo de força maior ou casos 
fortuitos devidamente justificados; 
b) arcar com todos os ônus decorrentes de contratação de terceiros, nisto incluindo obrigações 
trabalhistas, sociais e previdenciárias, e outras de qualquer espécie, para o completo cumprimento 
do objeto contratado, exceto os casos expressamente previstos neste instrumento; 
c) arcar com todas as obrigações tributárias e previdenciárias oriundas desta contratação; 
d) fazer comprovar ao Contratante os recolhimentos sociais incidentes a que título for; 
e) fica estabelecida a obrigação de manter, durante toda execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na Lei nº 8666/93 e alterações; 
f) responder, exclusivamente, por todos os danos e prejuízos, tanto materiais, morais e/ou 
pessoais, durante a execução do objeto contratado, causados à Contratante e/ou a terceiros por 
ação ou omissão própria ou de qualquer de seus empregados ou prepostos. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
Constituem obrigações do contratante: 

a) Efetuar o pagamento de acordo com o previsto na Cláusula Terceira; 
b) Fiscalizar e acompanhar, através da Secretaria Municipal de Saúde, a completa execução 

do objeto deste contrato; 
c) Efetuar o desconto do Imposto de Renda e Proventos de Qualquer Natureza, incidente da 

fonte, sobre rendimentos pagos a qualquer título. 
 
CLÁUSULA NONA– DA RESCISÃO CONTRATUAL 
O contrato poderá ser rescindido unilateralmente na ocorrência de qualquer um dos motivos 
especificados nos artigos 77 e seguintes da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – FATURAMENTO 
O contratado deverá respeitar a programação feita pelo setor de planejamento da Secretaria 
Municipal de Saúde, através da ficha de programação orçamentária (fpo), parte integrante deste 
contrato. Caso haja necessidade de mudança na fpo o contratado deverá comunicar ao setor de 
planejamento com antecedência de no mínimo 30 dias para que esse possa estudar a viabilidade 
de adequação da programação orçamentária. O faturamento do laboratório está condicionado ao 
envio de pedidos pelas unidades de saúde do município de montes claros e municípios da 
macrorregião norte referenciados por esta secretaria. O faturamento apresentado pelo laboratório 
contratado não pode ultrapassar o teto financeiro estipulado pela sua fpo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
12.1- O presente contrato tem como fundamento a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações, sendo desta o artigo 25, caput, e Processo, referente à Inexigibilidade de Licitação 
nº ______/2013, ratificada em __/__/2013. 
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12.2- O presente contrato rege-se, ainda, pelo Chamamento Público nº 003/2013 e pela Lei 
Federal nº 8.080/90 e 8.142/90 e demais legislações aplicáveis e dispositivo que a regulamente, 
em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o contrato for omisso. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS 
Os casos omissos serão resolvidos com base na Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, cujas 
normas ficam incorporadas integralmente neste instrumento, ainda que delas não se faça menção 
expressa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES 
Qualquer modificação de forma qualitativa ou quantitativa, redução ou acréscimo do objeto ora 
contratado, bem como prorrogação de prazo poderá ser determinado pela Contratante, lavrando-
se o respectivo termo, conforme os artigos 57 e 65 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 
As partes contratantes elegem, para solução judicial de qualquer questão oriunda da presente 
contratação, o foro da Comarca de Montes Claros/MG, renunciando-se, aqui, todos os outros, por 
mais privilegiados que sejam. 
 
E, por estarem, assim, justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento em 04 
(quatro) via de único teor e validade, para um só efeito legal, devidamente conferido pela 
Consultoria Jurídica do município de Montes Claros, para todos os fins de direito e obrigações 
resultantes da legislação vigente. 

Montes Claros/MG, ___ de ________ de 2013. 
 

 
__________________________________                          _____________________________
 CONTRATANTE                                                CONTRATADO (A) 
Secretaria Municipal de Saúde                                                Rep.Legal: _____________________                               
Geraldo Edson Souza Guerra                                                 CPF: __________________________ 
CPF: 165.253.616-72                                                                            
 

                       
D E S P A C H O S: 
A presente Minuta de Contrato Administrativo de Locação foi emitida à luz da Lei nº. 8.666/93 e 
suas alterações. 
 
__________________                                                      ___________________ 
Nilma Silva Antunes                                                                           Assessoria Jurídica                             
Presidente da Comissão de Licitação e Julgamentos  
 
 
Testemunhas:  
                       _______________________________________________ 
 
                       _______________________________________________ 


