
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2016

                                                                            

SECRETARIA REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Saúde.

OBJETO: O  presente  Chamamento  Público  tem  por  objeto
credenciamento de empresas especializadas para prestação de
serviços  de  reabilitação  física  com  fornecimento  de  meios
auxiliares  de  locomoção,  conforme  portaria  nº
1272/GM/MS2013 do Ministério da Saúde. 

                  

DATA/HORA  PARA  ENTREGA  DOS  ENVELOPES:  até  às
09horas do dia 28 de novembro de 2016.

DATA/HORA  PARA  ABERTURA  DE  SESSÃO-PEDIDO  DE
CREDENCIAMENTO: às 09h30min do dia 28 de novembro de
2016.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de Licitações da
Prefeitura Municipal  de Montes Claros,  localizada na Avenida
Cula Mangabeira, nº.  211, Centro, nesta cidade, CEP 39.401-
001. A sessão será conduzida pela Comissão Permanente de
Licitações e Julgamento – CPLJ.

LOCAL PARA CONSULTA E FORNECIMENTO DO EDITAL: O
Edital estará disponível na íntegra a partir de 10 de novembro
de 2016, através do site www.montesclaros.mg.gov.br



PREÂMBULO

O MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, inscrito no CNPJ sob o no. 22.678.874/0001-35, com
endereço na Avenida Cula Mangabeira, nº. 211, Centro, na Cidade de Montes Claros/MG,
CEP. 39.401-002, através da  SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCI-
AL, torna público que se realizará na Sala da CPLJ, localizada na Avenida Cula Mangabeira,
nº. 211, Centro, nesta cidade, CEP 39.401-001, o CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 0007/2016,
nas condições estabelecidas pelo presente edital, ressaltando que todas as partes deste ins-
trumento são complementares entre si, de tal modo que qualquer detalhe que se mencione
em uma delas considerar-se-á especificado e válido para todas as demais.

1. DO OBJETO

1.1. O presente Chamamento Público tem por objeto credenciar empresas especializadas
para prestação de serviços de reabilitação física com fornecimento de meios auxiliares de
locomoção, conforme portaria nº 1272/GM/MS2013 do Ministério da Saúde.

2. DA PARTICIPAÇÃO

2.1. O acesso ao credenciamento é livre a todas as pessoas jurídicas de direito privado, en-
tidades públicas, filantrópicas, entidades sem fins lucrativos e pessoas jurídicas de direito
privado com fins lucrativos, legalmente constituídas. 

2.2. Os interessados em participar do presente CREDENCIAMENTO terão o prazo estabele-
cido em epígrafe, para entregar a documentação exigida no presente, em um único ato, não
sendo permitida a entrega de documentos em etapas, exceto nos casos previstos neste pró-
prio Edital. 

2.3. Poderão habilitar-se ao credenciamento todas as pessoas jurídicas do ramo de ativida-
de pertinente ao objeto da contratação, cuja documentação satisfizer as exigências e condi-
ções constantes deste Edital, e que aceitem as normas estabelecidas pelo Município através
da Secretaria Municipal de Saúde - SMS.

2.4.  Não  poderão  participar  da  presente  licitação  pessoas  jurídicas:
2.4.1  -  que  estejam  sob  falência,  concurso  de  credores,  dissolução,  liquidação;
2.4.2 - que tenham sido declaradas suspensas de participar de licitação e impedidas de
contratar  com  o  Município  de  Montes  Claros,  durante  o  prazo  da  sanção  aplicada;
2.4.3 - que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar no âmbito da União,
Estados, Distrito Federal, Municípios e nas respectivas entidades da administração indireta,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua
reabilitação;
2.4.4 - que tenham sido declaradas impedidas de licitar e contratar com a Administração
direta  e  indireta  do  Município  de  Montes  Claros,  durante  o  prazo  da  sanção  aplicada;
2.4.5  -  que  incidirem  nas  hipóteses  previstas  no  art.  9º  da  Lei  8.666/93,  observada  a
exceção  prevista  no  §  1º  do  art.  9º  da  mesma  Lei;
2.4.6  -  cujo  objeto  social  não  seja  compatível  com  o  objeto  deste  chamamento;
2.4.7 - estrangeiras não autorizadas a funcionar no País.

2.5.  A  observância  das  vedações  do  item  anterior  é  de  inteira  responsabilidade  do
participante que, pelo descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis.

3. DAS CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES E RECURSO AO EDITAL

3.1. Até 02 (dois) dias úteis da data fixada para o credenciamento e habilitação, qualquer
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente instrumento. 

3.2. Eventual impugnação deverá ser dirigida à CPLJ e protocolizada no Setor de Protocolo



da Prefeitura Municipal de Montes Claros, localizado na Avenida Cula Mangabeira, nº. 211,
Centro,  nesta  cidade.  
3.2.1. Acolhida a petição contra o instrumento convocatório, em despacho fundamentado,
será  designada  nova  data  para  a  realização  deste  Chamamento  Público.  
3.3. A entrega do envelope de credenciamento e habilitação implicará na plena aceitação,
por parte das interessadas, das condições estabelecidas neste instrumento. 

3.4. Dos atos da CPLJ caberá recurso, devendo haver manifestação verbal imediata na pró-
pria sessão pública, com o devido registro em ata da síntese da motivação da sua intenção,
abrindo-se então o prazo de 05 (cinco) dias, que começará a correr a partir do dia em que
houver expediente nesta Prefeitura, para a apresentação das razões por meio de memoriais,
ficando os demais participantes, desde logo, intimados para apresentar contrarrazões em
igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-
lhes  assegurada  vista  imediata  dos  autos. 
3.4.1. A ausência de manifestação imediata e motivada pelo participante na sessão pública
importará na decadência do direito de recurso. 

3.5. Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada
a regularidade dos atos praticados, a CPLJ ratificará sua decisão. 

3.6. Os recursos devem ser protocolizados no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de
Montes Claros, localizado na Avenida Cula Mangabeira, nº. 211, Centro, nesta cidade.

4. DO VALOR

4.1. Os serviços serão remunerados de acordo com a Tabela do SIA/SUS, não se admitindo,
sob  qualquer  hipótese,  acréscimos,  através  do  tipo  de  financiamento  Fundo  de  Ações
Estratégicas e Compensação (FAEC), conforme Termo de Referência deste Edital e seus
anexos. 

5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. As despesas decorrentes dos serviços registrados neste instrumento correrão
por conta dos recursos específicos da Secretaria de Saúde, existentes nas dotações
orçamentárias.

02.012.002.00010.00302.00065.2.139 – Serviços Contratados – Hospitalar e Ambulatorial
Elemento: 33903200 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Ficha Orçamentária: 1404
Recurso: 149  –  Transferências  de  Recursos  do  SUS  para  Atenção  de  Média  e  Alta
Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

6. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA HABILITAÇÃO

6.1. Para o credenciamento, os estabelecimentos, deverão apresentar à Comissão Perma-
nente de Licitação e Julgamento toda a documentação relacionada abaixo, em vigor: 

6.1.1.HABILITAÇÃO JURÍDICA:

6.1.1.1  -  registro  comercial,  no  caso  de  empresa  individual;  
6.1.1.2 - ato constitutivo, estatuto ou contrato social e alterações em vigor, devidamente re-
gistrado, e, em se tratando de sociedade comercial e,  no caso de sociedade por ações,
acompanhado  do  documento  de  eleição  de  seus  administradores;  
6.1.1.3 - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da
diretoria  em  exercício;  
6.1.1.4 - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento expedido no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expe-



dido  pelo  Órgão  competente,  quando  a  atividade  assim  o  exigir;  
6.1.1.5 - Em se tratando de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, Declaração con-
forme modelo do Anexo VII. 

6.1.2.  REGULARIDADE  FISCAL: 
6.1.2.1  -  prova  de  inscrição  no  Cadastro  Nacional  de  Pessoa  Jurídica  (CNPJ);  
6.1.2.2 - prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, relativa à
sede  do  licitante;  
6.1.2.3 - prova de regularidade para com o Sistema de Seguridade Social (INSS), para as fi-
nalidades  previstas  no  art.  47  da  Lei  n°  8.212  de  24  de  julho  de  1991;  
6.1.2.4  -  prova  de  regularidade  para  com o  Fundo  de  Garantia  por  Tempo de  Serviço
(FGTS);  
6.1.2.5 - prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, medi-
ante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no. 5.452, de 1o de maio de 1943 (CNDT). 

6.1.3.  QUALIFICAÇÃO  TÉCNICA: 
6.1.3.1  -  Alvará  Sanitário  Estadual  ou  Municipal;  
6.1.3.2  -  Apresentar  AFE  -  Autorização  de  Funcionamento  da  Empresa  credenciada;  
6.1.3.3  -  Em  caso  de  distribuidora  juntar  a  AFE  do  fabricante  do  produto;  
6.1.3.4 - Registro do Produto do fabricante por ela ofertado, emitido pela Secretaria de Vigi-
lância Sanitária do Ministério da Saúde; não serão aceitos protocolos de revalidação do re-
gistro  do  produto.  
6.1.3.5 - Caso o item cotado seja isento do Certificado de Registro do Produto/MS, a licitante
deverá apresentar Certificado de Isenção junto ao Ministério da Saúde ou sua publicação no
Diário  Oficial  da  União  que,  em  caso  de  cópia,  deve  estar  devidamente  autenticada;  
6.1.3.6 - Indicação do(s) profissional(is) responsável(is) técnico(s) pelo cumprimento do ob-
jeto deste credenciamento, comprovando ser integrante(s) do quadro permanente da Cre-
denciada, detentor(es) de Atestado(s) de Capacidade Técnica, compatível(is) em caracte-
rísticas  com  o  objeto  deste  certame.  
6.1.3.7 - Declaração da empresa de que o material não é reutilizado; 

6.1.4  -  QUALIFICAÇÃO  ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
6.1.4.1 - Certidão negativa de pedido de falência ou em recuperação de crédito, expedida
pelo  distribuidor  judicial  da  sua  sede. 

6.2. Caso as Declarações citadas não tenham sido assinadas por sócio-gerente ou diretor
da empresa, identificado no CRC (Certificado de Registro Cadastral) ou no Ato Constitutivo,
as mesmas deverão vir acompanhadas de “Procuração” que conceda poderes ao signatário
das Declarações. 

6.3. Não será causa de inabilitação a mera irregularidade formal que não afete o conteúdo e
a idoneidade do documento ou impeça o seu entendimento. 

6.4. Não existindo data de validade nas certidões e/ou nos certificados exigidos para habili-
tação, somente serão aceitos se com prazo de expedição não superior a 90 (noventa) dias
ou, se emitidos por prazo indeterminado, conforme legislação do órgão expedidor. 

6.5. Caso a credenciada seja cadastrada junto ao Município de Montes Claros (MG), poderá
apresentar o Certificado de Registro Cadastral (CRC),  dentro de seu prazo de validade,
em substituição dos documentos relacionados nos itens 6.1.1.4,  6.1.3.1, 6.1.3.2, 6.1.3.3,
6.1.3.4,  6.1.3.5,  6.1.3.6,  6.1.3.7,  6.1.3.8  e  6.1.4.1.  
6.5.1.  O CRC somente se prestará à substituição dos documentos referidos no item
anterior se estiver dentro de seu prazo de validade. Poderão ser anexadas junto ao CRC as
certidões que estiverem vencidas junto ao envelope de documento. 

6.6. A microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentar documentos fiscais com



restrições tem assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período a
partir da declaração do vencedor, para regularização da documentação, pagamento ou par-
celamento  do  débito  e  emissão  de  eventuais  certidões  ou  CRC.  
6.6.1 - A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá do requerimento, devi-
damente  fundamentado,  a  ser  dirigido  à  CPLJ.  
6.6.2 - A não regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do di-
reito à contratação. 

6.7. Os documentos expedidos pela Internet poderão ser apresentados em forma original ou
cópia reprográfica sem autenticação. Entretanto, estarão sujeitos à verificação de sua auten-
ticidade através de consulta. Os demais documentos deverão ser cópias atualizadas e au-
tenticadas pelo tabelião ou por servidor Municipal. 

6.8. A prova de regularidade com a Fazenda Federal prevista no item 6.1.2.2 e prova de re-
gularidade para com o Sistema de Seguridade Social (INSS), constante do item 6.1.2.3, po-
derão ser substituídas pela Certidão Unificada expedida conjuntamente pela Secretaria de
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
com vigência a partir de 03/11/2014.

7. DA SESSÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO

7.1. Declarada aberta a sessão, serão recebidos e analisados pela CPLJ os envelopes de
credenciamento e de habilitação.

7.2. A CPLJ rubricará todos os envelopes e documentos neles contidos, distribuindo-os para
apreciação e análise recíproca dos representantes presentes, que igualmente os rubricará.

7.3.  Serão  inabilitados  os  interessados  que:
7.3.1.  Não  atenderem  as  especificações  do  Edital.
7.3.2. Que tenham sido declarados inidôneos ou punidos com a pena de suspensão do direi-
to  de  licitar  e  contratar  com  a  administração  pública.
7.4. Todos os fatos ocorridos na sessão deverão constar em ata e os participantes presen-
tes,  deverão  assiná-la,  ao  final.
7.5. Aos inabilitados serão assegurados a possibilidade de ingressarem com novo pedido de
credenciamento, desde que satisfaçam todas as exigências contidas neste Edital.

8. DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO

8.1. A análise dos documentos apresentados para a inscrição no credenciamento será feita
pela Comissão Permanente de Licitações e Julgamento, devidamente acompanhada de Co-
missão designada para tal fim pela Secretaria Municipal de Saúde, devendo ser observado o
seguinte:  
8.1.1 - Análise da documentação no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, prorrogável por
igual  período,  contados  a  partir  da  data  de  recebimento  da  documentação;  
8.1.2 - Serão declarados inabilitados os interessados que deixarem de apresentar qualquer
documentação de apresentação obrigatória exigida no Edital e deixar de cumprir quaisquer
critérios para habilitação. (documentação pessoal e profissional).

8.2 - Analisada a documentação para verificar o cumprimento das exigências do Edital, para
efeito de habilitação, o Município divulgará o resultado, por meio de publicação no endereço
eletrônico www.montesclaros.mg.gov.br/central_compras e no Diário Oficial do Município de
Montes Claros.

9. DOS RECURSOS

9.2. Os interessados poderão recorrer do resultado publicado, apresentando suas razões
devidamente fundamentadas e por escrito, no prazo de até 05 (cinco) dias, contados do pri-
meiro dia útil subsequente à data da divulgação. O recurso será comunicado aos demais lici-



tantes que poderão contrarrazoá-lo em igual período. 

9.3. O recurso deverá ser protocolizado junto ao Protocolo Geral, sendo dirigida a Comissão
Permanente de Licitações e Julgamento – CPLJ. 

9.4. Recebido o recurso, a Comissão poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 05
(cinco) dias úteis ou, no mesmo prazo submeter o recurso, devidamente instruído, à autori-
dade competente, que decidirá em 05 (cinco) dias úteis, contados de seu recebimento. 

9.5. Serão conhecidos somente os pedidos de revisão tempestivos, motivados e não prote-
latórios. 

9.6. Decidido em todas as instâncias administrativas sobre os recursos interpostos, o resul-
tado final do processo de credenciamento será divulgado por meio de publicação no endere-
ço eletrônico www.montesclaros.mg.gov.br/central_compras e no Diário Oficial do Município
de Montes Claros.

10. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

10.1. A condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamen-
to diferenciado previsto na Lei Complementar nº. 123/2006, alterada pela Lei Complementar
nº. 147/2014, deverá ser comprovada mediante apresentação de qualquer dos documentos
a seguir:

a)  Balanço  Patrimonial  e  Demonstração  do  Resultado  do  Exercício  –  DRE;
a.1) No caso de início de atividade no próprio ano-calendário, o limite a que se refere o item
será proporcional ao número de meses em que a microempresa ou a empresa de pequeno
porte houver exercido atividade, inclusive as frações de meses.  

b) Cópia da Declaração de Informação Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, ou
DASN – Declaração Anual do Simples Nacional, se optante do Simples, com respectivo reci-
bo de entrega a RFB e em conformidade com o Balanço e a DRE;

c) Documento expedido pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas caso atuem em outra área
que não a comercial;

d) Cópia do contrato social e suas alterações; e  

e) Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos im-
pedimentos previstos na Lei Complementar nº. 123/2006.

10.2. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em
certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de com-
provação de regularidade fiscal (item 6.1.2), mesmo que esta apresente alguma restrição.  
10.2.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado,
as mesmas, o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento
em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a
critério da administração pública,  para a regularização da documentação,  pagamento ou
parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito
de certidão negativa.

10.2.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 10.2.1, implica-
rá decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da
Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitan-
tes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar o
chamamento.  



11. DA HOMOLOGAÇÃO

11.1. Encerrada a fase de recursos, o julgamento proferido pela Comissão Permanente de
Licitação e Julgamentos - CPLJ será submetido à apreciação do Prefeito Municipal para fins
de homologação do resultado final e formalização do Termo de Seleção.

12. DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

12.1. Estando a empresa apta à contratação, o processo será encaminhado a Assessoria
Jurídica do Município, que verificará a regularidade do procedimento, conforme artigo 38, in-
ciso VI da Lei nº 8.666/93, visando a realização do processo de inexigibilidade de licitação,
tomando-se por fundamento o “caput” do artigo 25 da Lei nº. 8.666/93, tendo em vista o fato
de que a competição resta faticamente impossibilitada, já que é do interesse da coletividade
local que o maior número possível de empresas preste os serviços especializados em ques-
tão, no intuito de ampliar o acesso da população envolvida. 

13. DA ASSINATURA DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO

13.1. O habilitado será convocado para assinatura do instrumento contratual, devendo com-
parecer na sala de reuniões da CPLJ no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de
decair do direito de credenciamento. 

13.2.  O  prazo  previsto  no  subitem  anterior  poderá  ser  prorrogado  uma  vez,  por  igual
período, quando solicitado pela parte interessada durante o seu transcurso e desde que
ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.

13.3. Caso o habilitado não atender a convocação para assinatura do contrato ou não aceite
as  condições  e  prazos  estipulados,  a  Administração  poderá  convocar  os  participantes
remanescentes,  na  ordem  de  classificação,  para  fazê-lo  em  igual  prazo  e  mesmas
condições propostas pelo primeiro colocado, conforme faculdade prevista no art. 64, § 2º da
Lei 8.666/93, ficando a licitante sujeita a aplicação das penalidades cabíveis. 

13.4. Se o vencedor for microempresas e/ou empresas de pequeno, serão obedecidas as
regras previstas na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e do edital. 

14. DA ENTREGA DO OBJETO

14.1. Os itens solicitados deverão ser entregues somente na unidade estipulada pelo Con-
tratante,  no  Município  de  Montes  Claros/MG.  
14.1.1. O horário e dias de funcionamento da unidade que receberá os itens requisitados
são de segunda a sexta-feira de 07h às 17h30, exceto feriados nacionais, municipais ou por
força de decreto instituindo ponto facultativo.

14.2. Os serviços serão prestados somente por meio de autorização dos profissionais habili-
tados e devidamente cadastrados na unidade solicitante na quantidade prescrita por este.

15. DO PRAZO DE CONTRATAÇÃO

15.1. O instrumento de contrato originado deste Chamamento terá validade, conforme Porta-
ria nº 901, de 5 de maio de 2016, podendo ser prorrogado, mediante legislação em vigor, a
critério das partes. 

15.2. Durante a vigência deste credenciamento não haverá correção ou reajuste, caso hou-
ver prorrogação do termo de credenciamento, será sempre respeitado o valor da tabela SUS
vigente.



16. DO PAGAMENTO

 16.1. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária emitida por processamento
eletrônico, a crédito do beneficiário,  preferencialmente, em um dos bancos credenciados
pelo Município ou outros indicados pela Contratada, no prazo de 30 (trinta) dias corridos da
data de aceitação do objeto, pela contratante, acompanhado dos respectivos documentos
fiscais. 

16.2. Caso ocorra, a qualquer tempo, a não aceitação de qualquer produto, o prazo de pa-
gamento será descontinuado e reiniciado após a correção pela Contratada. 

17. DO ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO

17.1. O Município realizará o acompanhamento da execução dos serviços credenciados por
meio de auditorias, comunicações escritas e outras atividades correlatas, sob responsabili-
dade do fiscal designado para acompanhamento do contrato pela Secretaria Municipal de
Saúde, e as ocorrências deverão ser registradas em relatórios anexados ao processo do
credenciado. 

18. DAS PENALIDADES

18.1. À Credenciada será aplicada multa pelo Município, sem prejuízo da faculdade de resci-
são e aplicação das demais penalidades previstas na Lei nº. 8.666/93, bem como, da indeni-
zação por eventuais perdas e danos, a serem apuradas na forma da legislação em vigor, na
importância de até 30% (trinta por cento) do valor global do contrato, pela execução irregular
do contrato, ou ainda em caso de descumprimento das cláusulas contratuais e legislação
atinente,  respeitado  o  contraditório  e  a  ampla  defesa.  
18.1.1. Na eventual aplicação de multa, o seu quantum será automaticamente descontado
do valor a ser pago à CREDENCIADA. 

19. DA RESCIÇÃO

19.1. Constituem motivos para rescisão do presente Contrato o não cumprimento de qual-
quer  de  suas  cláusulas  e  condições,  bem  como,  motivos  previstos  na  Lei  Federal  nº.
8.666/93, sem prejuízo das multas cominadas neste Edital. 

19.2. A rescisão do Contrato, ser determinada pela Secretaria Municipal de Saúde e exarada
no processo administrativo competente, assegurado o contraditório e a ampla defesa, tudo
com vistas ao disposto na Lei nº. 8.666/96, em especial ao seu artigo 79. PREFEITURA MU-
NICIPAL DE MONTES CLAROS - MG 

20. DA REVOGAÇÃO

20.1. O Chefe do Executivo poderá revogar o presente chamamento desde que presentes
razões relevantes de interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente com-
provado, devendo anulá-lo, por ilegalidade, mediante parecer escrito e devidamente funda-
mentado, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

20.2. O cancelamento do credenciamento não desincumbe o credenciado da obrigação de
cumprir os eventuais serviços já requisitados pelo Município e das responsabilidades a ele
vinculados,  sendo  cabível  a  aplicação  das  sanções  administrativas  previstas  na  Lei  nº.
8.666/93, em caso de irregularidade na execução dos respectivos serviços (total ou parcial).

21. DISPOSIÇÕES FINAIS

21.1. Não serão considerados os documentos que deixarem de atender qualquer das dispo-
sições deste Edital de credenciamento e não serão admitidas, sob quaisquer motivos, modi-



ficações ou substituições na proposta ou, de qualquer documento inserto nestas. 

21.2. O Município poderá, desde que ressalvado o interesse público, revogar ou anular o
presente Chamamento Público, justificando a razão de tal ato, dando ciência aos partícipes. 

21.3. Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante: 
ANEXO I - Recibo de retirada de Edital pela internet; 
ANEXO II - Termo de Referência;
ANEXO II A – FAEC
ANEXO II B – PPI/Teto MAC;
ANEXO III - Modelo de Credenciamento; 
ANEXO IV - Modelo de Habilitação; 
ANEXO V - Modelo de declaração de situação regular perante o Ministério do Trabalho; 
ANEXO VI - Modelo de declaração de concordância com os preços estabelecidos pelo SUS;
ANEXO VII - Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte;
ANEXO VIII - Minuta de Contrato. 

21.4. O resultado do presente Chamamento Público será divulgado no Diário Oficial do Mu-
nicípio de Montes Claros e no endereço eletrônico www.montesclaros.mg.gov.br.

21.5. A participação na presente seleção implica a concordância, por parte da empresa parti-
cipante, com todos os termos e condições desta Chamada.

21.6. O Município de Montes Claros acompanhará a execução do objeto.

21.7. Os casos omissos do presente instrumento serão solucionados pela CPLJ.

21.8. Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Chamamento Público, não resolvi-
das na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Montes Claros/MG,
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

21.9. Informações complementares e maiores esclarecimentos poderão ser obtidas de se-
gunda a sexta-feira, das 08h às 17h, na sala da CPLJ.

Montes Claros/MG, 22 de novembro de 2016.

Nilma Silva Antunes

Presidente da Comissão Permanente de Licitações e Julgamento

Jaheb Wagner Leite Castro
Assessor Jurídico
OAB/MG: 170.487



ANEXO I

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

(enviar pelo e-mail: licitamontes@hotmail.com)

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 0007/2016

Denominação: ______________________________________________________

CNPJ:             ______________________________________________________

Endereço:    _________________________________________________________

e-mail: _____________________________________________________________

Cidade: ____________________________________________________________

CEP: ______________________________________________________________

Estado: ____________________________________________________________

Telefone: __________________________________________________________

Fax: _______________________________________________________________

Obtivemos, através do acesso à página www.montesclaros.mg.gov.br, nesta data, cópia do
Edital de Chamamento Público nº. 0007/2016.

Local: ___________________, _______ de_________________ 2016.

Nome: ____________________________________

Senhor Participante,

Visando à comunicação futura entre este Município e sua empresa, solicitamos a Vossa Se-
nhoria  preencher  o  recibo  de  retirada  do  Edital  e  remetê-lo  à  CPLJ,  pelo  e-mail
licitamontes@hotmail.com.

A não remessa do recibo exime o Município da comunicação, por meio de e-mail, de eventu-
ais esclarecimentos e retificações ocorridas no edital, bem como de quaisquer informações
adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e ou es-
clarecimentos disponibilizados acerca do Chamamento Público nº. 0007/2016.

mailto:licitamontes@hotmail.com


ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA

1. SETOR SOLICITANTE
Secretaria Municipal de Saúde

2. OBJETO
2.1.  Realização  de  Chamamento  Público  para  credenciamento  de  empresas
especializadas no serviço de meios auxiliares de locomoção, sendo estes diversos
modelos  de  cadeiras  de  rodas  e  para  banho,  muletas,  andadores  e  bengalas,
procedimento de média complexidade, conforme Portaria nº 1.272/GM/MS2013 do
Ministério  da  Saúde,  que  inclui  na  Tabela  de  Procedimentos,  medicamentos,
Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPM) do Sistema Único de Saúde (SUS),
prorrogada através da PORTARIA Nº 901, DE 5 DE MAIO DE 2016.
2.2.  Poderão  ser  credenciadas  pessoas  jurídicas  de  direito  privado,  entidades
públicas, filantrópicas, entidades sem fins lucrativos e pessoas jurídicas de direito
privado com fins lucrativos, legalmente constituídos.  
2.3. Os serviços têm por finalidade atender aos usuários com deficiência física no
âmbito do SUS, observadas as descrições, quantitativos e valores constantes no
ANEXO A e B deste Termo de Referência.
2.4. Os valores pagos pelos itens disponibilizados serão aqueles previstos na tabela
do SIA/SUS, não se admitindo, sob qualquer hipótese, acréscimos, através do tipo
de financiamento Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC) e recursos
incorporados ao teto MAC.
2.5. Os serviços de prescrição para aquisição dos meios auxiliares de locomoção
serão  prestados,  exclusivamente,  por  profissionais  habilitados  pela  unidade  de
saúde denominada Centro de Referência em Medicina Física e Reabilitação Órtese
e Prótese.
2.6. A disponibilização de todos os equipamentos e insumos necessários à perfeita
execução  do  objeto  ficará  a  cargo  da  empresa  ou  instituição  credenciada,  sem
qualquer ônus para esta Prefeitura, observando-se as normas legais pertinentes.
2.7. A empresa ou instituição credenciada não poderá cobrar do paciente ou seu
acompanhante, qualquer valor como complementação dos serviços previstos neste
Termo de Referência.
2.8. A distribuição do quantitativo por prestador ocorre pela divisão dos itens em
quantidade igual de acordo com o número de Credenciados.
2.09. Todos os prestadores que comparecerem ao presente Chamamento Público e
forem  declarados  habilitados,  desde  que  pratiquem  os  preços  estipulados  pela
tabela do SUS, serão contratados para dispor  os itens constantes deste termo a
Secretaria Municipal de Saúde de Montes Claros.
2.10.  Os  procedimentos  descritos  no  ANEXO  I  e  II  serão  prestados  conforme
demanda da Secretaria Municipal de Saúde.
2.11. Deverá ainda considerar-se todas as Portarias do SUS, que regulamentam o
exercício dos serviços no âmbito deste Sistema.

3. JUSTIFICATIVA
A  Secretaria  Municipal  de  Saúde  de  Montes  Claros  solicita  Chamamento
Público para fins de Contratação, de pessoas de direito público e privado, para



atendimento a demanda por serviços de meios auxiliares de locomoção que serão
dispensados aos usuários com deficiência física do SUS da região de Montes Claros
e Macro Região de Saúde do Norte de Minas que possuam recursos pactuados
neste  município.  Entretanto,  serão  utilizados  os  recursos  a  serem  alocados  no
Fundo  Municipal  de  Saúde,  através  do  financiamento  FAEC,  para  garantir  à
população  o  acesso  às  novas  tecnologias  para  locomoção  de  pessoas  com
deficiência física.
Considerando  que  o  serviço  público  deve  ser  realizado  de  forma  clara  e
transparente,  acessível  a  todos  os  prestadores  interessados  na  realização  do
mesmo,  esta  Prefeitura  realizará  o  Chamamento  Público  para  atendimento  da
demanda  aqui  exposta.  Desta  forma,  todas  as  empresas  interessadas  poderão
participar dessa contratualização,  de forma igualitária,  de acordo com exigências
constantes neste Termo de Referência.

4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DO CREDENCIAMENTO
4.1. Poderão prestar serviços ao SUS/MG, em caráter complementar à rede pública,
as  pessoas  jurídicas,  filantrópicas,  entidades  privadas  sem  fins  lucrativos  e
entidades privadas com fins lucrativos, legalmente constituídas e com:
4.1.1.  Capacidade  técnica  de  fornecimento  para  atender  a  solicitação  feita  pela
secretaria de saúde.
4.1.2. Econômica-financeiramente idôneas;
4.1.3. Regularidade jurídico-fiscal;
4.1.4.  Que  não  tenham  sofrido  penalidade  de  suspensão  ou  declaração  de
inidoneidade por parte do Poder Público;
4.1.5. Que aceitem as exigências estabelecidas pelas normas do SUS e do direito
administrativo;
4.1.6. Que satisfaçam as condições fixadas neste Termo de Referência e anexos;
4.1.7. Que não estejam sob processo de falência ou recuperação judicial;
4.1.8. Que não estejam impedidas de transacionar com a administração pública e
qualquer de seus órgãos descentralizados;
4.1.9. Que não possuam sócios e diretores que ocupem cargo ou função de chefia,
assessoramento  ou  função  de  confiança  no  Sistema  Único  de  Saúde/  Montes
Claros, nos termos do Parágrafo 4º do Art. 26 da Lei 8080/90;
4.1.10.  Que  não  possuam  sócios  e  diretores  que  sejam  servidores  públicos  da
Prefeitura Municipal de Montes Claros, nos termos do inciso III, do artigo 9º da Lei
8.666/93;
4.2. Estão impedidas de participar, as instituições e/ou empresas:
4.2.1.  Que  cumprirem,  na  data  fixada  para  a  apresentação  dos  envelopes,
penalidade de suspensão temporária para licitar ou contratar com a Administração;
4.2.2. Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas;
4.2.3. Que não tiverem pessoal técnico específico para a prestação dos serviços
pleiteados.
4.3.  Não  poderão  participar  do  credenciamento,  os  interessados  que  estejam
cumprindo as sanções previstas nos incisos III  e IV do art.  87 da Lei Federal nº
8.666/93.

5. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
5.1. Os itens solicitados deverão ser entregues somente na unidade estipulada pelo
Contratante, no município de Montes Claros-MG.
5.1.1.  O  horário  e  dias  de  funcionamento  da  unidade  que  recebera  os  itens



requisitados são de segunda a sexta feira de 07h00min (sete horas) às 17h30min
(dezessete horas e trinta minutos) exceto feriados nacionais, municipais ou por força
de decreto instituindo ponto facultativo.
5.2. Os serviços serão prestados somente por meio de autorização dos profissionais
habilitados  e  devidamente  cadastrados  na  unidade  solicitante  na  quantidade
prescrita por estes. 
5.3.  A contratação  não  implica  em  vínculo  empregatício,  nem  exclusividade  de
colaboração entre o Município e a Contratada.
5.4. O ônus e obrigações, advindos da contratação de colaboradores para execução
do objeto deste Termo de Referência, em hipótese alguma poderão ser transferidos
para o Município ou qualquer outro órgão do SUS.
5.5.  As  despesas  com  aquisição  e/ou  manutenção  dos  equipamentos  são  de
responsabilidade da Contratada.
5.6. A Contratada não poderá cobrar, desta Prefeitura, pelos serviços não realizados.
5.7. A Contratada responsabilizar-se por cobrança indevida feita ao paciente ou seu
acompanhante/representante,  por  profissional  empregado  ou  preposto,  em razão
dos serviços previstos neste Termo.
5.8.  A eventual  mudança  de  endereço  da  Contratada  deverá  ser  imediatamente
comunicada  ao  Município,  que  analisará  a  conveniência  de  manter  os  serviços
contratados  em  nova  localização.  O  Município  poderá  rever  as  condições  do
contrato e, até mesmo, rescindi-lo.
5.9.  A eventual  mudança  de  responsabilidade  técnica  da  Contratada  deverá  ser
imediatamente comunicada ao Município, que analisará a conveniência de manter
os serviços contratados. O Município poderá rever as condições do contrato e até
mesmo, rescindi-lo.
5.10.  A  Contratada  somente  poderá  realizar  atendimento  aos  pacientes
contemplados, que tiverem seus dados encaminhados pelo Serviço de Referência
em Medicina Física e Reabilitação de órtese e Prótese, mediante apresentação:
5.10.1.  De  formulário  próprio,  com  todos  os  campos  preenchidos,  assinatura  e
identificação do profissional solicitante (carimbo), identificação da unidade solicitante
e carimbo de encaminhamento para a Contratada.
5.11.  A Contratada fica exonerada da responsabilidade pelo não atendimento de
paciente amparado pelo SUS, na hipótese de atraso superior a 90 (noventa) dias no
pagamento  devido  pelo  Poder  Público,  ressalvadas  as  situações  de  calamidade
pública  ou  grave  ameaça  de  ordem  interna  ou  as  situações  de  urgência  e
emergência.
5.12.  Sem  prejuízo  do  acompanhamento,  da  fiscalização  e  da  normatividade
complementar exercidos pelo Município sobre a execução do objeto deste Termo, a
Contratada  reconhece  a  prerrogativa  de  controle  e  auditoria  nos  termos  da
legislação vigente, pelos órgãos gestores do SUS.
5.13. Os serviços não poderão ser sub-empreitados no seu todo, podendo, contudo,
fazê-lo  parcialmente,  mantendo,  porém,  sua  responsabilidade  integral  e  direta
perante o Município. Os serviços sub-empreitados deverão ter a anuência (prévia)
expressa desta municipalidade.
5.14.  Os  serviços  prestados  deverão  seguir  as  normatizações  do  manual  do
SIA/SUS  e  o  cronograma  de  entrega  da  produção  estipulado  pela  Secretaria
Municipal de Saúde. O pagamento dos equipamentos disponibilizados será liberado
após processamento da mesma e autorizada pela gerência de regulação, controle,
avaliação e auditoria da Secretaria Municipal de Saúde de Montes Claros.  
5.15.  Em  caso  de  rescisão  contratual,  se  a  interrupção  das  atividades  em



andamento  puder  causar  prejuízo  à  população,  será  observado o  prazo de 120
(cento  e  vinte)  dias  para  ocorrer  à  rescisão.  Se  neste  prazo  a  Contratada
negligenciar a prestação dos serviços ora conveniados, a multa aplicada terá seu
valor duplicado.
5.16. A fiscalização ou o acompanhamento da execução do contrato pelos órgãos
competentes do SUS não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada nos
termos da legislação referente às licitações e contratos administrativos e demais
legislações existentes.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
6.1. Notificar a Contratada sobre qualquer irregularidade encontrada no cumprimento
do objeto, fixando-lhe, quando não pactuado, prazo para corrigi-la.
6.2. Efetuar os pagamentos devidos à Contratada nas condições estabelecidas.
6.3.  Fiscalizar  a  execução  do  Contrato,  o  que  não  fará  cessar  ou  diminuir  a
responsabilidade  da  Contratada  pelo  perfeito  cumprimento  das  obrigações
estipuladas,  nem  por  quaisquer  danos,  inclusive  quanto  a  terceiros,  ou  por
irregularidades constatadas.
6.4. Rejeitar todo e qualquer serviço de má qualidade e em desconformidade com as
especificações do Termo de Referência.
6.5. Efetuar o desconto de Imposto de Renda e Proventos de Qualquer Natureza,
incidente na fonte, sobre rendimentos pagos a qualquer título (CRFB/1988, artigo
158, I).
 
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1.  Cumprir  todas  as  exigências  e  obrigações  constantes  neste  Termo  de
Referência.
7.2.  Manter  junto  à  Secretaria  de  Saúde  deste  Município,  cópias,  com vigência
atualizada, da Licença da Vigilância Sanitária.
7.3.  Adquirir  e/ou  realizar  manutenção  dos  equipamentos  conforme  o  que  for
proposto no termo de garantia, sempre que necessário, de forma que a população
contemplada não seja prejudicada.
7.4.  Respeitar  o  sigilo  absoluto,  não  podendo  divulgar  cadastros  e  arquivos
referentes às unidades públicas, profissionais da rede municipal de saúde e usuários
do SUS aos quais tiver acesso.
7.5.  Arcar  com os ônus decorrentes  da incidência  de todos os tributos  federais,
estaduais  e  municipais  que  possam  advir  dos  serviços  contratados,
responsabilizando-se  pelo  cumprimento  de  todas  as  exigências  das  repartições
competentes, com total isenção do Município.
7.6.  Fazer  cumprir  as  normas  disciplinares  e  de  segurança,  exigências  das  leis
trabalhistas, previdenciárias, sindicais e securitárias, relativamente aos empregados
envolvidos  na  execução  dos  serviços,  inclusive  as  determinações  emanadas  da
fiscalização do Município, fazendo prova de recolhimentos devidos.
7.7. Não utilizar nem permitir que terceiros utilizem dados de pacientes para fins de
experimentação, sem autorização e aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa,
conforme art. 7º, inciso 2 da Resolução nº 196 do Conselho Nacional de Saúde de
10/10/1996.
7.8. Justificar ao Município, por escrito, as razões alegadas quando da decisão de
não realização da prestação de qualquer item constante neste anexo.  



7.9.  Informar  ao  Município  a  eventual  alteração  de  sua  razão  social,  controle
acionário,  Diretoria,  contrato  ou  estatuto,  enviando,  no  prazo de 30 (trinta)  dias,
contados a partir da data de registro da alteração, cópia autenticada da Certidão da
Junta Comercial ou do Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas.
7.10. Comunicar ao Município, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade
que venha intervir na prestação dos serviços.
7.11. Responsabilizar-se pela indenização de dano causado à pacientes, órgãos do
SUS e a terceiros a eles vinculados, decorrente de ação ou omissão voluntária, ou
de negligência,  imperícia  ou  imprudência  praticadas pela  empresa,  empregados,
profissionais ou prepostos, ficando assegurado à Contratada o direito de regresso.

8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
8.1. A Contratada deverá apresentar, mensalmente, a fatura constando os serviços
prestados e outros documentos, de acordo com cronograma previamente estipulado
pela Secretaria Municipal de Saúde.
8.2. As contas rejeitadas pela conferência técnica e administrativa em determinada
competência será objeto de análise, podendo haver estornos de pagamentos em
processamentos futuros, devidamente documentados pela Secretaria Municipal de
Saúde.  Essas  glosas  poderão  ser  corrigidas  pela  Contratada  dentro  do  prazo
máximo de 03 (três) meses e reenviadas à Secretaria Municipal de Saúde mediante
ofício, solicitando pagamento das mesmas, sem a necessidade de serem digitadas
novamente em arquivo oficial de faturamento.
8.3. A Contratante realizará o pagamento pelos serviços prestados, até o 5º dia útil
após o processamento dos dados recebidos e apresentação da Nota Fiscal, pela
Contratada.
8.4. Deverá constar nos documentos fiscais o nº do Processo, nº do Empenho, bem
como informações bancárias da Contratada (Banco, Agência, Conta Corrente), sem
os quais, os pagamentos ficarão retidos por falta de informação fundamental.
8.5. A Contratada deverá apresentar, junto ao documento fiscal, cópias das guias de
recolhimento de todos os encargos trabalhistas do mês da prestação dos serviços
(guias quitadas de FGTS e INSS), Certificado de Regularidade com o FGTS, CRF e
Certidão Negativa de Contribuições Previdenciárias atualizadas.
8.6.  Os  serviços  prestados  serão  remunerados  de  acordo  com valores  unitários
estabelecidos nas Tabelas SIA/SUS, vigente no mês da compra destes itens.
8.7.  O Município  reserva-se  o  direito  de  descontar  dos pagamentos devidos,  os
valores  correspondentes  às  multas  que  eventualmente  forem  aplicadas  por
descumprimento de cláusulas contratuais.
8.8.  Se forem constatados erros  no Documento  Fiscal,  suspende-se o  prazo de
vencimento previsto, voltando o mesmo a ser contado, a partir da apresentação do
documento corrigido.

9. PRAZO, LOCAL, CONDIÇÕES DE GARANTIA E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
 9.1  -  A prestação  dos  serviços  referentes  aos  meios  auxiliares  de  locomoção
adquiridos conforme prescrição do profissional habilitado ocorrerá em até 30 (trinta)
dias após o recebimento do pedido pelo prestador, devendo este ser entregue na
unidade do Centro de Referência em Medicina Física e Reabilitação – Órtese e
Prótese,  localizado  na  Rua  Geovani  Soares  da  Cruz  n°647,  bairro  de  Lourdes,
Montes Claros-MG. A autorização para pagamento se fará mediante faturamento das
APACs,  através  do  Sistema  de  Informações  Ambulatoriais  BPA/SIA,  que



posteriormente  juntamente  com  a  planilha  detalhada  dos  itens  mensalmente
prestados  e  devidamente  assinada  por  servidores  responsáveis  pelo  setor  de
faturamento,  será  encaminhada  solicitando  o  empenho  da  despesa.   Os  meios
auxiliares de locomoção entregues na unidade deverão constar afixados nestes, o
nome, número de prontuário,  medidas,  modelo  e cidade onde reside o paciente
contemplado, exatamente como constam no pedido encaminhado ao prestador via
Laudo para Solicitação/Autorização de Procedimento Ambulatorial. Obrigatoriamente
no ato da entrega todos os equipamentos deverão estar acompanhados dos seus
respectivos termos de garantias nominais aos pacientes contemplados. A planilha
com os nomes dos pacientes e equipamentos a serem dispensados a cada um deles
deve ser  entregue em três vias  no ato do recebimento destes equipamentos na
unidade.
9.2 - O envio da ordem de serviço à CONTRATADA poderá ser efetivado por meio
de comunicação.
9.3. O MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, através da SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE,  não aceitará  ou receberá  qualquer  serviço  com atraso,  defeitos  ou
imperfeições, em desacordo com as especificações e condições constantes neste
Termo de Referência, cabendo à Contratada efetuar as substituições necessárias no
prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de aplicação das sanções
previstas e/ou rescisão contratual.
9.4.  -  O recebimento e a conferência dos produtos  serão feitos pelo Serviço de
Referência em Medicina Física e Reabilitação - Órtese e Prótese, a qual atestará,
por um servidor, devidamente identificado, no documento fiscal correspondente, a
entrega do objeto, nas condições exigidas, constituindo tal atestado como requisito
para a liberação dos pagamentos à Contratada.
 
10. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

10.1. No julgamento e classificação das propostas para a divisão de cotas serão
levados em consideração critérios que levam em conta a capacidade logística dos
fornecedores, bem como a qualidade da matéria prima utilizada na fabricação dos
equipamentos, que não deverão contrariar as normas Cadastro de Estabelecimento
de Saúde. 
 
11. PRAZO DE PAGAMENTO
11.1.  O  pagamento  será  efetuado  por  meio  de  ordem  bancária  emitida  por
processamento eletrônico, a crédito do beneficiário, preferencialmente, em um dos
bancos credenciados pelo Município ou outros indicados pela contratada, no prazo
de 30 (trinta) dias corridos da data de aceitação do objeto, pela CONTRATANTE,
acompanhado dos documentos fiscais.
11.2 - Caso ocorra, a qualquer tempo, a não aceitação de qualquer produto, o prazo
de pagamento será descontinuado e reiniciado após a correção pela CONTRATADA.
 



12. VIGÊNCIA
12.1. O instrumento de contrato/contratualização originado deste Chamamento terá
validade, conforme Portaria nº 901, de 5 de maio de 2016, podendo ser prorrogado,
mediante legislação em vigor, a critério das partes.

13. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes dos serviços registrados neste instrumento correrão por
conta dos recursos específicos da Secretaria de Saúde, existentes nas dotações
orçamentárias.

02.012.002.00010.00302.00065.2.139 – Serviços Contratados – Hospitalar e Ambulatorial

Elemento: 33903200 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Ficha Orçamentária: 1404

Recurso:  149  –  Transferências  de  Recursos  do  SUS  para  Atenção  de  Média  e  Alta
Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Geraldo Edson Souza Guerra

Secretário Municipal de Saúde

ANEXO II A



FAEC

Tabela de Itens/Descrições, Quantitativos e Valores.

Obs:  Os quantitativos previstos são estimados, não havendo obrigatoriedade, por
parte do Município, em adquiri-los em sua totalidade.

Portaria 1272, de 25 de junho de 2013, prorrogada por meio da Portaria 1397/GM de
04/07/2014, prorrogada por meio da portaria nº 55 29 de janeiro de 2015, que alterou
o  prazo  da  Portaria  1272/GM,  que  dispõe  sobre  aquisição  de  cadeira  de  rodas
motorizada e demais dispositivos.
 
 

Procedimento Descrição Qtd

Mensal

Qtd

Anual

Valor

Unitário

Valor

Anual

07.01.01.020-7  -
CADEIRAS  DE
RODAS
MONOBLOCO

 

 Cadeira  de  rodas  confeccionada  sob
medida, em tubos de alumínio, cromado ou
com  pintura  eletrostática,  dobrável  em  L,
braços  removíveis  ou  escamoteáveis,
podendo não ter  apoio  de  braços,  eixo de
remoção rápida nas quatro rodas, encosto e
assento  com  estofamento  100%  nylon  ou
couro sintético resistente, com almofada de
assento em espuma de alta densidade e 5
cm de espessura, forrada com mesmo tecido
e  velcro  para  fixação,  com  ou  sem  faixa
torácica  (5  -  7  cm),  com  ou  sem  cinto
pélvico, com ou sem faixa para panturrilha,
protetor lateral de roupa rebatível  com aba
ou  tipo  Paralamas,  rodas  traseiras  de  24"
com sobre  aro  de  propulsão  com  ou  sem
pinos,  pneus  maciços  ou  infláveis,  freio
bilateral,  rodas  dianteiras  removíveis  de  5"
ou 6" com pneus maciços ou infláveis com
rolamentos blindados nos eixos; com ou sem
rodas  anti  tombo;  Apoio  para  pés
ergonômico  rebatível  ou fixo,  com altura  e
ângulo  de  inclinação  ajustável.  Cambagem
opcional.  As  dimensões  da  cadeira  serão
fornecidas  por  meio  de  descrição  por
profissional de saúde habilitado.

Complexidade: Média Complexidade

Modalidade: 01 - Ambulatorial

Instrumento de Registro:  06 -  APAC (Proc.
Principal)

Tipo de Financiamento: 04 - Fundo de Ações
Estratégicas e Compensação (FAEC)

Subtipo  de  Financiamento:  0009  -
Atendimento/acompanhamento  em

12 144 R$
900,00

R$
129.600,00



reabilitação física, mental, visual, auditiva e
múltiplas deficiências.

Valor Ambulatorial SA: R$ 900,00

Valor Ambulatorial Total: R$ 900,00

Atributo  Complementar:  09  -  Exige  Cartão
Nacional de Saúde (CNS)

Sexo: Ambos

Idade Mínima: 16 Anos

Idade Máxima: 50 Anos

Quantidade Máxima: 1

CBO:  223605,  223905,  225112,  225160,
225270

CID:  B91,  C412,  C72,  C729,  C765,  C80,
G041, G09, G112, G113, G114, G118, G119,
G12,  G120,  G121,  G122,  G128,  G129,
G600, G603, G608, G609,

G610,  G629,  G700,  G710,  G712,  G729,
G800,  G801,  G802,  G803,  G804,  G808,
G809,  G810,  G811,  G819,  G820,  G821,
G822, G823, G824, G825,

G919,  G931,  G939,  G950,  G959,  G969,
Q055,  Q056,  Q057,  Q058,  Q059,  Z894,
Z895, Z896, Z897, Z899.

Serviço  /  Classificação:  164  -  Serviço  de
Órteses, Próteses e Materiais Especiais em
Reabilitação:

001  -  Dispensação  de  OPM  Auxiliares  de
Locomoção

002  -  Manutenção  e  Adaptação  de  (OPM)
Auxiliares de Locomoção

 

 07.01.01.021-5-
CADEIRA  DE
RODAS  (ACIMA
90KG)

 Cadeira  de  rodas  confeccionada  sob
medida, em tubos de alumínio, liga metálica
ou  aço,  cromado  ou  pintura  eletrostática,
dobrável  em  X  ou  monobloco,  apoio  para
braços  removíveis  ou  escamoteáveis.  Eixo
de  remoção  rápida  nas  grandes  rodas,
encosto  e  assento  com  estofamento
100%nylon  ou  couro  sintético  resistente,
com  almofada  de  assento  em  espuma  de
alta densidade e 5 cm de espessura, forrada
com  mesmo  tecido  e  velcro  para  fixação,
com ou sem faixa torácica (5 - 7 cm), com ou
sem cinto  pélvico,  com ou  sem faixa  para
panturrilha,  protetor  lateral  de roupa,  rodas
traseiras de 24" com sobre aro de propulsão,
podendo ou não ter pinos, pneus maciços ou
infláveis,  freio  bilateral,  rodas dianteiras de
6" ou 8" com pneus maciços ou infláveis com

06 72 R$
1.649,00

 

R$
118.728,00



rolamentos blindados nos eixos, apoio para
pés rebatíveis ou removíveis, apoio para pés
eleváveis opcional. Larguras padrão: 50 cm
e 60 cm. Tolerância de peso: a depender do
fabricante: de 120Kg e 160Kg. As dimensões
da  cadeira  serão  fornecidas  por  meio  de
descrição  por  profissional  de  saúde
habilitado.

Complexidade: Média Complexidade

Modalidade: 01 - Ambulatorial

Instrumento  de  Registro  06  -  APAC (Proc.
Principal)

Tipo de Financiamento: 04 - Fundo de Ações
Estratégicas e Compensação (FAEC)

Subtipo  de  Financiamento:  0009  -
Atendimento/acompanhamento  em
reabilitação física, mental, visual, auditiva e
múltiplas deficiências.

Valor Ambulatorial SA: R$ 1.649,00

Valor Ambulatorial Total: R$ 1.649,00

Atributo Complementar: 09 - Exige CNS

Sexo: Ambos

Idade Mínima: 20 Anos

Idade Máxima: 110 Anos

Quantidade Máxima: 1

CBO:  223605,  223905,  225112,  225160,
225270

CID:  B220,  B91,  C412,  C72,  C729,  C765,
C80,  F03,  G041,  G09,  G10,  G11,  G110,
G111, G112, G113, G114, G118, G119, G12,
G120, G121, G122, G128,

G129,  G20,  G211,  G212,  G213,  G218,
G219,  G258,  G309,  G311,  G318,  G319,
G35,  G379,  G409,  G600,  G603,  G608,
G609, G610, G629, G700,

G710,  G712,  G729,  G800,  G801,  G802,
G803,  G804,  G808,  G809,  G810,  G811,
G819,  G820,  G821,  G822,  G823,  G824,
G825, G919, G959, G969,

I516, I694,  I698,  I809,  M139, M159, M169,
M179,  M199,  M819,  M869,  Q050,  Q051,
Q052,  Q053,  Q054,  Q055,  Q056,  Q057,
Q058, Q059, Q999,

S720, S780, S781, S789, S880, S881, S889,
S984, T12, T905, T953, Z894, Z895, Z896,
Z897, Z899.

Serviço  /  Classificação:  164  -  Serviço  de



Órteses, Próteses e Materiais Especiais em
Reabilitação:

001  -  Dispensação  de  OPM  Auxiliares  de
Locomoção

002  -  Manutenção  e  Adaptação  de  OPM
Auxiliares de Locomoção

07.01.01.022-3  -
CADEIRA  DE
RODAS
MOTORIZADA
 ADULTO  OU
INFANTIL

 

Cadeira  de  rodas  motorizada  sob  medida
com chassis em duralumínio tubular ou aço
carbono  sem  solda,  dobrável  em  "x"  com
articulações,  conexões  injetadas  em
alumínio,  container  de  baterias;  rodas
traseiras de 13" e dianteiras 8"infláveis com
aros  em nylon,  ambas  com pneus  em PU
sem câmara  rodas de apoio 2X50X25 mm
maciças;  eixos  com  rolamento  blindados;
motorização com dois  motores elétricos de
corrente  contínua  e  imã  permanente  de
200W  cada,  com  sistema  de  transmissão
engrenada, com torque para transportar um
usuário  de  até  130  kg.  Drive  micro
processado de 50A que permite aceleração
e desaceleração linear e velocidade de 0 a 6
km/h, instalado no lado direito ou esquerdo
joystick  no  próprio  módulo  ou  por  controle
mentoniano  ou  por  controle  de  cabeça  ou
por  controle  de  sugar/soprar,  sistema  de
freio motor regenerativo, sistema de freio de
estacionamento  eletromagnético,  painel  de
comando digital com teclas tendo as funções
de  liga-desliga,  limitador  de  velocidade,
indicador de carga e buzina;  duas baterias
de  12  v  x  26  A  sem  manutenção,  que
possibilitam  autonomia  de  até  20  km,
recarregáveis  por  carregador  inteligente,
micro processado; assento e encosto fixado
sem  uso  de  parafusos,  acolchoados  e
revestidos,  Apoio  de  braços  e  suporte  dos
pés  reguláveis,  escamoteáveis  e/ou
removíveis.  Estofamento  em  tecido  nylon.
Almofada  de  assento  plana  (em  espuma).
Equipada com cinto de segurança que pode
ser  do  tipo  quatro  pontos,  camiseta,  faixa
torácica  ou  cinto  pélvico  e  faixa  para
panturrilha.  Podendo  ter  encosto  reclinável
sendo  acompanhado,  nesse  caso,  de  2
rodas  anti-tombo,  apoio  para  cabeça
removível  e  regulável  em  altura  e/ou
profundidade  acolchoado  e  apoios  de  pés
eleváveis. Podendo ou não ter regulagem de
posicionamento de tilt nas cadeiras infantis.
As  dimensões da cadeira  serão  fornecidas
por  meio  de  descrição  por  profissional  de
saúde habilitado.

Complexidade: Média Complexidade

     04 48 R$
4.999,00

 

R$239.952,00



Modalidade: 01 - Ambulatorial

Instrumento de Registro:  06 -  APAC (Proc.
Principal)

Tipo de Financiamento: 04 - Fundo de Ações
Estratégicas e Compensação (FAEC)

Subtipo  de  Financiamento:  0009  -
Atendimento/acompanhamento  em
reabilitação física, mental, visual, auditiva e
múltiplas deficiências.

Valor Ambulatorial SA: R$ 4.999,00

Valor Ambulatorial Total: R$ 4.999,00

Atributo Complementar: 09 - Exige CNS

Sexo: Ambos

Idade Mínima: 12 Anos

Idade Máxima: 110 Anos

Quantidade Máxima: 1

CBO:  223605,  223905,  225112,  225160,
225270

CID: B91, E849, G112, G118, G120, G121,
G122,  G128,  G129,  G35,  G379,  G629,
G710,  G712,  G729,  G800,  G802,  G803,
G804, G810, G811, G819,

G823,  G824,  G825,  I694,  Q055,  Q743,
Q780.

Serviço  /  Classificação:  164  -  Serviço  de
Órteses, Próteses e Materiais Especiais em
Reabilitação:

001  -  Dispensação  de  OPM  Auxiliares  de
Locomoção

002  -  Manutenção  e  Adaptação  de  OPM
Auxiliares de Locomoção

 

 07.01.01.023-1
CADEIRA  DE
RODAS  PARA
BANHO  EM
CONCHA
INFANTIL

 

Cadeira  de  rodas  para  banho  infantil  em
concha  em  polietileno  com  abertura  e
mangueira para saída de água, com suporte
em alumínio, pintura epóxi, rodas giratórias e
com trava, com ou sem apoio de cabeça. As
dimensões da cadeira serão fornecidas por
meio de descrição por profissional de saúde
habilitado.

Complexidade: Média Complexidade

Modalidade: 01 - Ambulatorial

Instrumento de Registro:  06 -  APAC (Proc.
Principal).

Tipo de Financiamento: 04 - Fundo de Ações

   20 240  R$
739,00

 

R$
177.360,00



Estratégicas e Compensação (FAEC)

Subtipo  de  Financiamento:  0009  -
Atendimento/acompanhamento  em
reabilitação física, mental, visual, auditiva e
múltiplas deficiências.

Valor Ambulatorial SA: R$ 739,00

Valor Ambulatorial Total: R$ 739,00

Atributo Complementar: 09 - Exige CNS

Sexo: Ambos

Idade Mínima: 0 Meses

Idade Máxima: 4 Anos

Quantidade Máxima: 1

CBO:  223605,  223905,  225112,  225160,
225270

CID:  C72,  C729,  C80,  E849,  F82,  F842,
F843, F849, G09, G111, G120, G121, G128,
G129,  G409,  G71,  G712,  G719,  G729,
G800, G801, G802, G803,

G804,  G808,  G809,  G810,  G811,  G819,
G820, G821, G822, G823 G824, G825, I698,
Q02,  Q039,  Q049,  Q050,  Q051,  Q052,
Q053, Q054, Q055,

Q056,  Q057,  Q058,  Q059,  Q079,  Q730,
Q743, Q748, Q749, Q780, Q999.

Serviço  /  Classificação:  164  -  Serviço  de
Órteses, Próteses e Materiais Especiais em
Reabilitação:

001  -  Dispensação  de  OPM  Auxiliares  de
Locomoção

002  -  Manutenção  e  Adaptação  de  OPM
Auxiliares de Locomoção

 

Procedimento:
07.01.01.024-0
CADEIRA  DE
RODAS  PARA
BANHO  COM
ENCOSTO
RECLINÁVEL

 

Cadeira de rodas para banho com assento
sanitário,  com  apoio  de  cabeça  ajustável,
cinto removível, cinto para pernas (faixa para
panturrilhas)  e  tronco  removíveis,  encosto
reclinável  revestido  com  tela  de  poliéster;
base com rodas com trava. As dimensões da
cadeira  serão  fornecidas  por  meio  de
descrição  por  profissional  de  saúde
habilitado.

Complexidade: Média Complexidade

Modalidade: 01 - Ambulatorial

Instrumento de Registro:  06 -  APAC (Proc.
Principal)

20 240 R$
1.139,00

R$273.360,00



Tipo de Financiamento: 04 - Fundo de Ações
Estratégicas e Compensação (FAEC)

Subtipo  de  Financiamento:  0009  -
Atendimento/acompanhamento  em
reabilitação física, mental, visual, auditiva e
múltiplas deficiências.

Valor Ambulatorial SA: R$ 1.139,00

Valor Ambulatorial Total: R$ 1.139,00

Atributo Complementar: 09 - Exige CNS

Sexo: Ambos

Idade Mínima: 0 Meses

Idade Máxima: 110 Anos

Quantidade Máxima: 1

CBO:  223605,  223905,  225112,  225160,
225270

CID: B220, C72, C80, E849, F03, F82, F842,
F849,  G09,  G10,  G11,  G110,  G111,  G112,
G113,  G118,  G119,  G120,  G121,  G122,
G128, G129, G311,

G318,  G319,  G35,  G379,  G409,  G600,
G603,  G608,  G609,  G610,  G629,  G700,
G710,  G712,  G729,  G800,  G801,  G802,
G803, G804, G808,

G809,  G810,  G811,  G819,  G820,  G821,
G822,  G823,  G824,  G825,  G959,  G969,
I694, I698, Q02, Q039, Q049, Q050, Q051,
Q052, Q053, Q054,

Q079, Q743, Q748, Q749, Q780, Q999.

Serviço  /  Classificação:  164  -  Serviço  de
Órteses, Próteses e Materiais Especiais em
Reabilitação:

001  -  Dispensação  de  OPM  Auxiliares  de
Locomoção

002  -  Manutenção  e  Adaptação  de  OPM
Auxiliares de Locomoção

  

Procedimento:
07.01.01.025-8
CADEIRA  DE
RODAS  PARA
BANHO  COM
ARO  DE
PROPULSÃO

 

Cadeira de rodas para banho com assento
sanitário,  confeccionada  em  alumínio,
pintura epóxi, desmontável, com estrutura a
permitir  o  encaixe  sobre  vaso  sanitário
convencional.  Braços  escamoteáveis  ou
removíveis. Encosto padrão, rodas traseiras
de 20" ou 24" com aro de propulsão, pneus
infláveis  ou  maciços,  e  rodas  dianteiras
maciças de 6". Apoio para pés removíveis ou
rebatíveis.  As  dimensões  da  cadeira  serão
fornecidas  por  meio  de  descrição  por

10 120 R$
450,00

R$54.000,00



profissional de saúde habilitado.

Complexidade: Média Complexidade

Modalidade: 01 - Ambulatorial

Instrumento de Registro:  06 -  APAC (Proc.
Principal)

Tipo de Financiamento: 04 - Fundo de Ações
Estratégicas e Compensação (FAEC)

Subtipo  de  Financiamento:  0009  -
Atendimento/acompanhamento  em
reabilitação física, mental, visual, auditiva e
múltiplas deficiências.

Valor Ambulatorial SA: R$ 450,00

Valor Ambulatorial Total: R$ 450,00

Atributo Complementar 09 - Exige CNS

Sexo: Ambos

Idade Mínima: 05 Anos

Idade Máxima: 110 Anos

Quantidade Máxima: 1

CBO:  223605,  223905,  225112,  225160,
225270

CID:  B91,  C412,  C72,  C729,  C765,  C80,
G041,  G09,  G10,  G11,  G110,  G111,  G112,
G113, G114, G118, G119, G12, G120, G121,
G122, G128, G129,

G379,  G600,  G603,  G608,  G609,  G610,
G629,  G700,  G710,  G712,  G729,  G800,
G801,  G802,  G803,  G804,  G808,  G809,
G810, G811, G819, G820,

G821,  G822,  G823,  G824,  G825,  G959,
G969,  Q055,  Q056,  Q057,  Q058,  Q059,
S780, S781, S789, S880, S881, S889, S984,
T12, T905, T953, Z894,

Z895, Z896, Z897, Z899.

Serviço  /  Classificação:  164  -  Serviço  de
Órteses, Próteses e Materiais Especiais em
Reabilitação:

001  -  Dispensação  de  OPM  Auxiliares  de
Locomoção

002  -  Manutenção  e  Adaptação  de  OPM
Auxiliares de Locomoção

 

 



Procedimento Descrição Qtd

Mensal

Qtd

Anual

Valor

Unitário

Valor

Anual 

07.01.02xx Faixa elástica compressiva, atadura elástica auto-
adesiva, malha tubular ou luva compressiva con-
feccionada em material elástico e/ou tecido, sob
medida, utilizadas na modelagem de cotos de am-
putação ou para controle do edema ou do proces-
so cicatricial de todo o segmento ou partes.

25 300 10,70 R$
3.210,00

07.01.02xx Adaptações para atividade de vida diária (AVD) -
adaptação de madeira, plástico ou outro material
resistente, com revestimento ou superfície que fa-
cilite  o  deslizamento,bordas  abauladas,  utilizada
para facilitar as transferências de usuários de ca-
deira de rodas.

20 240 75,00 R$
18.000,00

07.01.02xx Adaptações para atividade de vida diária (AVD):
cinto em lona ou outro tipo de tecido, acolchoada
ou não, com alças laterais, com estrutura reforça-
da, para realização detransferências de posiciona-
mento  (ex.:  deitado para sentado,  sentado  para
posição  ortostática)  ou  de  superfícies,  com  ou
sem alças de sustentação em região inguinal

12 144 150,00 R$
21.600,00

07.01.01xx Almofadas de assento com células de ar interco-
nectadas,  confeccionada  em  borracha  sintética
com válvulas de inflação de latão niquelado, capa
impermeável e laterais confeccionados em materi-
al  sintético resistente ao fogo e base reforçada.
Removível para permitir fechamento da cadeira de
rodas.

08 96 995,00 R$
95.520,00

07.01.01xx Almofadas de assento quadradas (conforme medi-
da do assento da cadeira de rodas) confecciona-
das em PVC ou outro material resistente, maleá-
vel e impermeável,preenchidas com gel, água ou
ar, de fácil higienização e desinfecção. Removível
para permitir fechamento da cadeira de rodas.

35 420 17,38 R$
7.299,60

07.01.02xx Suporte para atividades confeccionado em madei-
ra sob medida, com recorte para encaixe da regi-
ão torácica, revestido em fórmica ou material anti-
derrapante tipo EVA,Neoprene, Tapeçaria, poden-
do ou não receber tratamento impermeabilizante,
com ou sem bordas elevadas nas laterais, com ou
sem rebaixamentos na superfície, com fixação por
velcro ou suporte metálico. Pode ser utilizado em
cadeira de rodas, carrinho, cadeira de canto.

10 120 150,00 R$
18.000,00

07.01.01xx Bengala  em alumínio,  regulável  em altura,  com
cabo  anatômico,  ponteiras  emborrachadas  ade-
rentes, resistentes e engate que permite ajuste da
manopla para uso de ambos os lados.

10 120 49,90 R$
5.988,00

OBS: Os quantitativos previstos são estimados para este  grupo de procedimento referente



à Portaria GM 2.723, será de 2.304 procedimentos anuais, não obrigando o município de
Montes Claros a. adquiri-los em sua totalidade.

Valor Global anual estimado do grupo 07 e forma de organização 1 (FAEC), 
referente à  Portaria GM 2.723.

TOTAL ANEXO A: R$ 1.162.617,60



ANEXO II B

PPI/Teto MAC

 Grupo -07 e Forma de Organização -01 - OPM auxiliares da locomoção

Procedimento Descrição Valor
Unitário/Quantidade
anual

07.01.01.001-0

ANDADOR  FIXO  /
ARTICULADO  EM
ALUMINIO  C/
QUATRO
PONTEIRAS

ANDADOR FIXO / ARTICULADO EM ALUMINIO, 
REGULAVEL NA ALTURA,PUNHADEIRA EM 
BORRACHA OU ESPUMA RECOBERTA,COM 
QUATRO (4) PONTEIRAS DE BORRACHA 
RESISTENTES.

Valor  Unitário  R$
130,00

Quantidade  Anual  30
Unidades 

Total R$ 3.900,00

07.01.01.002-9 – 

CADEIRA  DE
RODAS  ADULTO  /
INFANTIL (TIPO

PADRAO)

CADEIRA  DE  RODAS  TIPO
PADRAO(INFANTIL/JUVENIL/ADULTO)

CONFECCIONADA EM TUBOS DE ALUMINIO/LIGA
METALICA/ACO,

CROMADA  OU  COM  PINTURA  ELETROSTATICA
DOBRAVEL BRACOS

REMOVIVEIS ENCOSTP PADRAO EM NYLON OU
COURO  RESISTENTE,  ACENTO  EM  TECIDO  DE
NYLON OU COURO SINTETICO, COM ALMOFADA
EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE COM 03 (TRES)
CM  DE  ESPESSURA,  FORRADA  COM  MESMO
TECIDO  E  VELCRO  PARA FIXACAO;  GRANDES
RODAS TRASEIRAS COM AROS DE PROPULSAO,
PNEUS  MACICOS  OU  INFLAVEIS,  FREIO
BILATERAL PEQUENAS RODAS DIANTEIRAS COM
PNEUS  MACICOS  OU  INFLAVEIS  COM
ROLAMENTOS  BLINDADOS  NOS  EIXOS,  PEDAL
ELEVAVEL  E  GIRATORIOS  OU  REMOVIVEIS,
SUPORTE  PARA  PANTURRILHAS  E/OU
POSTERIOR AO CALCANHAR.

Valor  Unitário  R$
571,90

Quantidade  Anual  41
Unidades

 Total R$ 23.447.90

07.01.01.003-7  -
CADEIRA  DE
RODAS  P/  BANHO

CADEIRA  DE  RODAS  PARA  BANHO  COM
ASSENTO SANITARIO,

Valor  Unitário  R$
230,00



C/  ASSENTO
SANITARIO

CONFECCIONADA  EM  ALUMINIO  OU  ACO
TUBULAR, PINTURA

ELETROSTATICA,  ESTRUTURA  A  PERMITIR  O
ENCAIXE  SOBRE  VASO  SANITARIO  NORMAL.
BRACOS  FIXOS  ENCOSTO  PADRAO,  PROVIDAS
DE  QUATRO  RODAS  PEQUENAS,  COM  PNEUS
MACICOS,  SENDO  AS  TRASEIRAS  FIXAS  E
DIANTEIRAS  GIRATORIAS,  FREIO  BILATERAL
COM SISTEMA ESTICADOR, APOIO PARA OS PES.

Quantidade  Anual  53
Unidades

Total R$ 12.190,00

07.01.01.004-5  -
CADEIRA  DE
RODAS  P/
TETRAPLEGICO  -
TIPO

PADRAO

CADEIRA  DE  RODAS  CONFECCIONADA  EM
TUBOS DE ALUMINIO /

LIGA  METALICA  /  ACO,  CROMADA  OU  COM
PINTURA

ELETROSTATICA,  DOBRAVEL,  BRACOS
REMOVIVEIS, ENCOSTO ALTO E RECLINAVEL EM
NYLON OU COURO RESISTENTE:  FAIXA LARGA
(12- 15 CM) ADAPTADA AO ENCOSTO; ASSENTO
EM  TECIDO  NYLON  OU  COURO  SINTETICO
,ALMOFADA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE E 3
CM  DE  ESPESSURA,  FORRADA  COM  MESMO
TECIDO,  E  VELCRO  PARA FIXACAO;  GRANDES
RODAS TRASEIRAS COM AROS DE PROPULSAO,
E  PINOS  SOBRE  OS  AROS;  FREIO  BILATERAL;
PNEUS  MACICOS  OU  INFLAVEIS;  RODAS
DIANTEIRAS  COM  PNEUS  MACICOS  OU
INFLAVEIS , COM ROLAMENTOS BLINDADOS NOS
EIXOS; PEDAIS AJUSTAVEIS (ATE

EXTENSAO  COMPLETA  DOS  JOELHOS)  E
GIRATORIOS  OU  REMOVIVEIS;  SUPORTE  PARA
PANTURRILHAS  E  /OU  POSTERIOR  AO
CALANHAR.

Valor  Unitário  R$
1.170,00

Quantidade  Anual  30
Unidades

Total R$35.100,00

07.01.01.010-0  -
CARRINHO
DOBRAVEL  P/
TRANSPORTE DE

CRIANCA  C/
DEFICIENCIA

CARRINHO P/TRANSPORTE DE CRIANCAS COM
DEFICIENCIA, COM

ARMACAO  EM  TUBOS  DE  ALUMINIO/ACO
PINTADO/CROMADO,

DOBRAVEL,  COM  TRES  POSICOES  NO
CONJUNTO  ASSENTO-ENCOSTO  ANATOMICO
INTERCAMBIAVEIS  (SENTAR,  RECLINAR  E
DEITAR).  TECIDO  DUPLO  DE  ALGODAO  NO
ENCOSTO E NO ASSENTO.

Valor  Unitário  R$
764,50

Quantidade  Anual  05
Unidades 

Total R$ 3.822,50



07.01.01.011-8  -
BENGALA
CANADENSE
REGULAVEL  EM
ALTURA (PAR)

BENGALA  CANADENSE  EM  ALUMINIO  COM
BRACADEIRA NAO

ARTICULAVEL,  REGULAGEM  PARA
AJUSTAMENTO DA ALTURA.

PONTEIRAS EM BORRACHA RESISTENTES (PAR).

Valor  Unitário  R$
79,95

Quantidade  Anual  30
Unidades

Total R$ 2.398,50

07.01.01.012-6  -
MULETA  AXILAR
REGULAVEL  DE
MADEIRA (PAR)

MULETA  AXILAR  DE  MADEIRA  PARA  USO
TEMPORARIO

PROLONGADO  OU  PERMANENTE,  COM  APOIO
AXILAR

EMBORRACHADO,  INJETADO OU ALMOFADADO,
COM  MANOPLAS  DE  ALTURA  REGULAVEL,
HASTES DUPLAS DE COMPRIMENTO

AJUSTAVEIS  NA  ALTURA,  PONTEIRAS  DE
BORRACHA

Valor  Unitário  R$
53,20

Quantidade  Anual  02
Unidades

Total R$106,40

07.01.01.013-4  -
MULETA  AXILAR
TUBULAR  EM
ALUMINIO
REGULAVEL  NA
ALTURA (PAR)

MULETA AXILAR  TUBULAR  DE  ALUMINIO,  PARA
USO  PERMANENTE,  COM  APOIO  AXILAR
EMBORRACHADO,  INJETADO OU ALMOFADADO,
MANOPLAS  DE  ALTURA  REGULAVEIS,  HASTES
DUPLAS  DE  COMPRIMENTO  AJUSTAVEIS  NA
ALTURA.  PONTEIRAS  DE  BORRACHA
RESISTENTES.

Valor  Unitário  R$
79,95

Quantidade  Anual  31
Unidades

Total R$ 2.478,45

 

 

Total Anexo B

R$ 83.443,75/Anual

222 procedimentos anuais



ANEXO III

MODELO DE CREDENCIAMENTO

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0007/2016

A  (nome  da  entidade),  inscrita  na  CNPJ  nº.  ______________,  com  sede  na
_________________________,  neste ato representada pelo(s)  (diretores ou sócios,  com
qualificação completa nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil,  profissão e endereço)
pelo  presente  instrumento  de  mandato,  nomeia  e  constitui,  seu(s)  Procurador(es)  o
Senhor(es)  (nome, RG, CPF, nacionalidade,  estado civil,  profissão e endereço),  a  quem
confere(m) amplos poderes para junto ao Município de Montes Claros/MG  praticar os atos
necessários para representar a outorgante no Chamamento Público nº. 0007/2016, usando
dos recursos legais  e acompanhando-os,  conferindo-lhes,  ainda,  poderes especiais  para
desistir  de  recursos,  interpô-los,  confessar,  transigir,  desistir,  firmar  compromissos  ou
acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou
sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso.   

Local, data e assinatura.

Representante Legal

RG e CPF

(CARIMBO CNPJ DA Instituição)

Reconhecer firma(s)



ANEXO IV

MODELO DE HABILITAÇÃO

      

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0007/2016

Eu  (nome  completo),  RG  nº  ________________,  representante  credenciado  da
_______________________(denominação da pessoa jurídica),  CNPJ nº _____________,
DECLARO, sob as penas da lei, que conheço as especificações do objeto do Chamamento
Público nº. 0007/2016 e os termos constantes no edital e seus anexos, e que temos totais
condições de atender e cumprir todas as exigências para realização dos serviços ali conti-
das. DECLARO, ainda, que a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de
habilitação previstos no edital supracitado, realizado pelo Município de Montes Claros, ine-
xistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame.

Data e assinatura do credenciado



ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO 
TRABALHO

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0007/2016

DECLARAÇÃO

(nome da instituição), inscrito no CNPJ n° _____________________, por intermédio de seu
representante legal o (a) Sr (a)_________________, portador(a) da Carteira de Identidade
no__________________ e do CPF no_____________________, DECLARA, para fins do
disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei
nº. 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. Ressalva: empre-
ga menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

(data)

(assinatura do representante legal)



ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS PREÇOS ESTABELECIDOS
PELO SUS

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0007/2016

Declaro,  para  fins  de  participação  no  Chamamento  Público  nº.  0007/2016,  que  a(o)
_______________________ (razão social da entidade interessada) está de acordo com os
preços estabelecidos pela Administração Pública e com as normas de prestação de serviço
no SUS. 

Montes Claros/MG, ___ de _______________ de 2016.

______________________________________

Assinatura do responsável legal

Nome legível do responsável legal

Razão social da entidade interessada



ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0007/2016

A sociedade empresária _____________________________________________, inscrita no

CNPJ sob o nº. __________________________, por intermédio de seu representante legal

Sr.(a) ________________________________________, portador do Documento de Identi-

dade nº. ___________________, inscrito no CPF sob o nº. __________________ DECLA-

RA,  sob  as  penas  da  Lei,  que  cumpre  os  requisitos  legais  para  qualificação  como

________________________________  (incluir a condição da empresa: Microempresa

(ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP)), artigo 3º da Lei Complementar n.º 123/2006 e

que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do §4º deste artigo, estando apta a usu-

fruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da citada lei.

_________________________, _________ de ______________ de 2016.

________________________________________________

(assinatura do representante legal)



ANEXO VIII

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0007/2016

São  partes  neste  contrato,  através  de  seus  representantes  signatários,  como
CONTRATANTE o  MUNICÍPIO  DE  MONTES  CLAROS/MG,  pessoa  jurídica  de  direito
público,  inscrito  no  CNPJ/MF  sob  o  nº.  22.678.874/0001-35,  sediado  na  Av.  Cula
Mangabeira, nº. 211, Centro, nesta cidade de Montes Claros/MG, com o CEP. 39.401.002,
aqui representado pelo Secretário Municipal de Saúde, Sr. Geraldo Edson Souza Guerra,
por  delegação  de  poderes,  na  forma  do  Decreto  Municipal  n°  2.987/13  e,  como
CONTRATADA, a sociedade empresária ............................................, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº. ........................., sediada  na Rua/Av. .............................................., nº. .........., no
Bairro ...................., na Cidade de ......................., com o CEP. .............................., neste ato
por  seu(s)  representante(s)  legal(is),  Sr(a).  ................................,  portador  da  Carteira  de
Identidade nº. ......................., inscrito(a) no CPF/MF sob o nº ..............

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO FÍSICA COM FORNECIMENTO
DE  MEIOS  AUXILIARES  DE  LOCOMOÇÃO,  CONFORME  PORTARIA  Nº
1272/GM/MS2013 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE para  atender  a  Prefeitura  Municipal  de
Montes  Claros,  a  preço(s)  unitário(s)  do(s)  item(ns)  __ do  Chamamento  Público  n°.
0007/2016, segundo a proposta e demais peças integrantes do Edital respectivo, as quais,
conhecidas e aceitas pelas partes, incorporam-se a este instrumento, independente de sua
transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

O  valor  global  deste  contrato  é  de  R$.............(.........................................................),
correspondente ao  preço oferecido e a(s)  quantidade(s)  especificada(s)  no Anexo II  do
Edital do Chamamento Público n°. 0007/2016,  sendo o mesmo fixo  e  irreajustável  nos
termos da legislação vigente.



ITEM DESCRIÇÃO UND. QUANT.
VALOR

UNITÁRIO (R$)

VALOR

TOTAL (R$)

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta)  dias,  mediante a medição contratual dos
serviços prestados e após a apresentação da nota fiscal na Prefeitura Municipal de Montes
Claros/MG,  situada  na  Avenida  Cula  Mangabeira  n°.  211,  Centro,  à  vista  do  respectivo
Termo de Recebimento Definitivo do objeto ou Recibo,  na forma prevista neste Edital,  e
apresentação de CND’s Federal, Estadual, Municipal, Trabalhista, FGTS e INSS, sendo o
valor fixo e irreajustável, mediante programação de pagamento junto a Secretaria Municipal
de Finanças.

As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e esta
deverá efetuar a apresentação válida no prazo de 05 (cinco) dias. O vencimento das notas
fiscais/faturas ocorrerá dentro de 30 (trinta) dias úteis após a data de sua apresentação
válida.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

O presente contrato terá vigência conforme Portaria nº 901, de 5 de maio de 2016, podendo
ser prorrogado, mediante legislação em vigor, a critério das partes.

CLÁUSULA  QUINTA  -  REGIME  LEGAL  DA  CONTRATAÇÃO  E  CLÁUSULAS
COMPLEMENTARES

O  presente  contrato  rege-se  pelas  normas  consubstanciadas  nas Leis  Federais  nº.
13.019/2014  e  8.666/93,  complementadas  suas  cláusulas  pelas  normas  contratuais
constantes no Chamamento Público n°. 0007/2016, homologada em __/__/____.

CLÁUSULA  SEXTA  -  SECRETARIA  COMPETENTE  PARA  FISCALIZAÇÃO,
ACOMPANHAMENTO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

É  competente  para  pleno  e  total  recebimento  do  objeto  deste  contrato,  bem  como  a
fiscalização do seu cumprimento, a Secretaria Municipal de Saúde.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

 A  dotação  orçamentária  será  conforme  especificado  abaixo,  sendo  facultado  à
Administração Pública Municipal modificá-la unilateralmente quando assim lhe convier.



As despesas decorrentes dos serviços registrados neste instrumento correrão por
conta dos recursos específicos da Secretaria de Saúde, existentes nas dotações
orçamentárias.

02.012.002.00010.00302.00065.2.139 – Serviços Contratados – Hospitalar e Ambulatorial

Elemento: 33903200 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Ficha Orçamentária: 1404

Recurso:  149  –  Transferências  de  Recursos  do  SUS  para  Atenção  de  Média  e  Alta
Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

I - DA CONTRATADA: 

Constituem obrigações da Contratada:

a) Cumprir fielmente as exigências deste Edital, de modo que os serviços sejam prestados
de acordo com o Anexo II - Termo de Referência, sob pena de multa de 30% (trinta por
cento) do valor da contratação.

b)  Responsabilizar-se  por  todas as obrigações e encargos decorrentes das relações de
trabalho com os profissionais contratados, previstos na legislação vigente, sejam de âmbito
trabalhista, previdenciário, social, securitários, bem como com as taxas, impostos, frete e
quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação.

c) Indenizar o Município de Montes Claros por todo e qualquer dano decorrente, direta e
indiretamente, da execução do objeto, por culpa ou dolo de seus empregados ou prepostos.

d) Cumprir os prazos previstos neste Edital.

e) Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
por ela assumidas, com todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei no.
8.666/93 e no presente Edital.

II - DO CONTRATANTE: 

Constituem obrigações da Contratante: 

a) Notificar a Contratada sobre qualquer irregularidade encontrada na prestação do serviço,
fixando-lhe, quando não pactuado, prazo para corrigi-la.

b) Efetuar os pagamentos devidos à Contratada nas condições estabelecidas.

c) Fiscalizar a execução do Contrato, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade
da Contratada pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer
danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas.

d)  Rejeitar  todo  e  qualquer  serviço  de  má  qualidade  e  em  desconformidade  com  as
especificações do Anexo II - Termo de Referência deste Edital.

e) Efetuar o desconto de Imposto de Renda e Proventos de Qualquer Natureza, incidente na
fonte, sobre rendimentos pagos a qualquer título (CRFB/1988, artigo 158, I).



CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

O contrato  poderá  ser  rescindido  unilateralmente,  pela  Administração,  na  ocorrência  de
quaisquer 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 - DAS PENALIDADES

10.1  -  Ficam  estabelecidos  os  seguintes  percentuais  de  multas,  aplicáveis  quando  do
descumprimento contratual:

a) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso no na prestação do serviço, ou por
atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30o (trigésimo) dia, calculados
sobre o valor total dos produtos constantes da Nota de Empenho.

b)  30% (trinta por  cento) sobre o valor  total  da contratação,  na hipótese da Contratada
injustificadamente desistir do contrato ou der causa a sua rescisão, bem como nos demais
casos de descumprimento contratual,  quando o Município de Montes Claros, em face da
menor gravidade do fato e mediante motivação da autoridade superior,  poderá reduzir o
percentual da multa a ser aplicada.

10.2 - O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado
dos pagamentos devidos pelo Contratante. Se os valores não forem suficientes, a diferença
será descontada da garantia prestada ou deverá ser recolhida pela Contratada no prazo
máximo de 03 (três) dias úteis a contar da aplicação da sanção.

10.3  -  As  sanções  previstas,  face  à  gravidade  da  infração,  poderão  ser  aplicadas
cumulativamente com previstas nas Leis Federais nº. 13.019/2014 e 8.666/93, após regular
processo administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e
da ampla defesa.

10.4 - Ao Município caberá, também, na forma da Lei nº. 8.666/93, interpelar a contratada
civil ou penalmente nos casos de descumprimento do presente instrumento contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos com fundamento na Lei nº. 8.666/93, cujas normas ficam
incorporadas integralmente neste instrumento, ainda que não se faça menção expressa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES

Qualquer modificação de forma qualitativa ou quantitativa, redução ou acréscimo do objeto
ora contratado, bem como prorrogação de prazo poderá ser determinada pela Contratante,
lavrando-se o respectivo termo, conforme os artigos 57, §1°,  e 65 da Lei nº. 8.666/93 e suas
alterações.



CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

As  partes  contratantes  elegem,  para  solução  judicial  de  qualquer  questão  oriunda  da
presente  contratação,  o  foro  da  Comarca  de  Montes  Claros,  Estado  de  Minas  Gerais,
valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado
que seja ou venha a ser.

E, por estarem, assim, justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento em 04
(quatro) vias de único teor e validade, para um só efeito legal.

Montes Claros (MG),  ......... de .................................................. de   2016.

MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG

Contratante

Secretaria Municipal de Saúde

Geraldo Edson Souza Guerra

CPF/MF: 165.253.616-72

 

_______________________________

Contratada

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

Rep. Legal: ..............................................

CPF/MF: ..................................................

 

Testemunhas:

_______________________________

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

CPF/MF: .............................................

_______________________________

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

CPF/MF: .............................................




