
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS – MG

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0003/2016

SECRETARIA REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Saúde.

OBJETO: Credenciamento  de  empresas  especializadas  em  procedimentos  de
confecção de próteses odontológicas, tendo em vista a Portaria n° 2.373 de 07 de
Outubro de 2009 do Ministério da Saúde. 

DATA/HORA PARA ENTREGA DOS ENVELOPES: até as 09h00min do dia 23 de
março de 2017.

DATA/HORA  PARA  ABERTURA  DE  SESSÃO  –  PEDIDO  DE
CREDENCIAMENTO: às 09h30min do dia 23 de março de 2017.

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.

FORMALIZAÇÃO  DE  CONSULTAS: as  consultas  poderão  ser  formuladas  de
acordo com o item “4” deste Edital. 

ÍNTEGRA  DO  EDITAL: disponível  no  endereço  eletrônico:
<www.montesclaros.mg.gov.br/central_ licitação>, a partir de 02 de março de 2017.
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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  SAÚDE,  com  fundamento  no  artigo  25,  caput da  Lei  Federal  n°
8.666/1993, 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. 0003/2016, nas condições
estabelecidas  pelo  presente  edital,  ressaltando  que  todas  as  partes  deste  instrumento  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

O presente Chamamento Público tem por objeto o credenciamento de empresas especializadas em
procedimentos de confecção de próteses odontológicas, tendo em vista a Portaria n° 2.373, de 07
de Outubro de 2009 do Ministério da Saúde, de acordo com o especificado no Anexo II - Termo de
Referência deste Edital.

2. DO ACESSO AO CREDENCIAMENTO

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

2.2. O CREDENCIAMENTO será realizado no dia e horário 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 próprio Edital. 

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

3. DAS CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES E RECURSO.

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 própria 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.
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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. DA INSCRIÇÃO

4.1.  A(s)  empresa(s)  interessada(s)  em  se  inscrever  no  processo  de  credenciamento  nº  0003/2016,
deverá(ão)  apresentar  os  documentos  elencados  no  título  7  do  presente  chamamento,  podendo  se
credenciar   para   tal,  apresentando   os   documentos  relacionados,  em via  original ou  por  qualquer
processo de cópia, devendo, neste último caso, serem autenticadas por tabelião ou apresentadas com os
respectivos originais, para autenticação no ato da inscrição, por servidor deste Município com o encargo
de  recebê-los,  no  Setor  de  Licitações  da  Prefeitura  Municipal  de  Montes  Claros,  situada  à  Av.  Cula
Mangabeira, nº 211, sala 101 (Central de Licitações), Centro, Montes Claros – MG.

5. DA PARTICIPAÇÃO NO CREDENCIAMENTO

5.1. Poderão se credenciar todas as empresas que forneçam os itens de acordo com as especificações
do objeto deste edital, desde que apresentem toda a documentação exigida. 

5.2. Não poderão participar do presente credenciamento os interessados:
5.2.1. que estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação;
5.2.2. 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;
5.2.3. 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;
5.2.4. 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;
5.2.5. 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;
5.2.6. cujo objeto social não seja compatível com o objeto desta licitação;
5.2.7. estrangeiras não autorizadas a funcionar no País; 

6. DO VALOR

6.1.  Os  serviços  serão  remunerados  de  acordo  com a  Tabela  do  SIA/SUS,  não  se  admitindo,  sob
qualquer hipótese, acréscimos, conforme Anexo II – Termo de Referência deste Edital. 

7. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA HABILITAÇÃO
7.1.  Para  o  credenciamento,  os  estabelecimentos,  deverão  apresentar  à  Comissão  Permanente  de
Licitação e Julgamento toda a documentação relacionada no Anexo II – Termo de Referência, listadas no
sub anexo III deste documento.

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 Comissão 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.
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(documentação pessoal e profissional).

9. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO E DOS RECURSOS

9.1. 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. 

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

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

10. DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

 
10.1. Estando a empresa apta à contratação, o processo será encaminhado a Assessoria Jurídica do
Município,  que  verificará  a  regularidade  do  procedimento,  conforme  artigo  38,  inciso  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 questão, no intuito de ampliar o acesso da população envolvida.

11. DA ASSINATURA DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO

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

12. DO FORNECIMENTO

12.1.  Os itens solicitados deverão ser entregues somente na unidade estipulada pelo Contratante,  no
Município de Montes Claros/MG.
12.1.1. 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. 

12.2.  Os  serviços  serão  prestados  somente  por  meio  de  autorização  dos  profissionais  habilitados  e
devidamente cadastrados na unidade solicitante na quantidade prescrita por este. 

13. DO PRAZO DE CONTRATAÇÃO

http://www.montesclaros.mg.gov.br/central_compras
http://www.montesclaros.mg.gov.br/central_compras
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13.1. O prazo de vigência do credenciamento será de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura
do contrato, podendo ser prorrogado, por interesse do Credenciante e anuência do (a) Credenciado(a),
por iguais e sucessivos períodos, até o limite de sessenta meses, mediante celebração de Termo Aditivo. 

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

14. DO PAGAMENTO

14.1. 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.

14.2. Caso ocorra, a qualquer tempo, a não aceitação de qualquer produto, o prazo de pagamento será
descontinuado e reiniciado após a correção pela Contratada.

15. DO ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO

15.1. O Município realizará o acompanhamento da execução dos serviços credenciados por meio de
auditorias,  comunicações  escritas  e  outras  atividades  correlatas,  sob  responsabilidade  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. 

16. DAS PENALIDADES

16.1. À Credenciada será aplicada multa pela Credenciante, sem prejuízo da faculdade de rescisão e
aplicação  das  demais  penalidades  previstas  na  Lei  nº.  8.666/93,  bem  como,  da  indenização  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. 
16.1.1. Na eventual aplicação de multa, o seu quantum será automaticamente descontado do valor a
ser pago à CREDENCIADA. 

17. DA RESCISÃO

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

17.2. 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.

18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

18.1. Não serão considerados os documentos que deixarem de atender qualquer das disposições deste
Edital de credenciamento e não serão admitidas, sob quaisquer motivos, modificações ou substituições
na proposta ou, de qualquer documento inserto nestas.

18.2.  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. 

18.3. As informações acerca deste instrumento convocatório poderão ser obtidas na sala de reuniões
da CPLJ, de segunda a sexta-feira, no horário de expediente, das 08h às 12h e de 14h às 18h, pelo
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telefone (38)3229-3080.

18.4. Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante:
I - Recibo de retirada de Edital pela internet;
II - Termo de Referência (Subanexos A, B, C e D);
III - Minuta de Contrato;
IV - Modelo de Credenciamento;
V - Modelo de Habilitação;
VI - Modelo de declaração de situação regular perante o Ministério do Trabalho;
VII - Modelo de declaração de concordância com os preços estabelecidos pelo SUS.

19. DO FORO

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

Montes Claros/MG, 1° de março de 2017.

Priscila Batista Almeida
Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Julgamento
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ANEXO I
RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

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

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0003/2016

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. 0003/2016.

Local: ___________________, _______ de_________________ 2017.

Nome: ____________________________________

Senhor Participante,
Visando  à  comunicação  futura  entre  este  Município  e  sua  empresa,  solicitamos  a  Vossa  Senhoria
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  eventuais
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 esclarecimentos
disponibilizados acerca do Chamamento Público nº. 0003/2016.
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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 em procedimentos de
confecção de próteses odontológicas, tendo em vista a Portaria nº 2.373, de 07 de outubro de 2009 do Ministério da
Saúde.
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 constituídas.
2.2. Os serviços têm por finalidade atender aos usuários do SUS, observadas as descrições, quantitativos e valores
constantes no ANEXO I deste Termo de Referência (Anexo II-A – Edital)
2.3. Os valores pagos pelos serviços serão aqueles previstos na tabela do SIA/SUS, não se admitindo, sob qualquer
hipótese, acréscimos.
2.4. A confecção de próteses odontológicas, objeto do presente Chamada Pública, deverá ser realizada no laboratório
do  Credenciado.  Sempre  que  houver  necessidade  de  mudança  de  endereço,  o  Credenciado  deverá  consultar,
previamente, a Prefeitura de Montes Claros, que decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção da mesma.
2.5. A estruturação das instalações físicas fica a cargo do Credenciado, observando-se as normais legais pertinentes.
2.6.  Os  serviços  serão  prestados,  exclusivamente,  por  profissionais  do  Credenciado,  à  qual  compete  todas  as
despesas com mão-de-obra.
2.7. A disponibilização de todos os equipamentos e insumos necessários à perfeita confecção do objeto ficará a cargo
do Credenciado, sem qualquer ônus para esta Prefeitura, observando-se as normas legais pertinentes.
2.8. O Credenciado não poderá cobrar do paciente ou seu acompanhante, qualquer valor como complementação dos
serviços previstos neste Termo de Referência.
2.9. O prestador que comparecer ao presente Chamamento Público e for declarado habilitado, será contratado para
integrar a Rede de Serviços de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Montes Claros.
2.10. O proponente habilitado deverá ser credenciado ao SUS, conforme cadastro no CNES, bem como ao Conselho
regulador da atividade fim.
2.11.  O  Credenciado  deverá  apresentar  relação  de  profissionais  que  atuarão  no  serviço,  com  respectivas
comprovações de qualificação para realização do serviço, através de certificado emitido pelo órgão regulador da
profissão,  bem  como  o  comprovante  de  que  esses  profissionais  estão  em  situação  regular  com  a  entidade  e
devidamente cadastrados no CNES.
2.12.  Os  procedimentos descritos  no ANEXO I  serão realizados consoante demanda  da  Secretaria  Municipal  de
Saúde.
2.13.  A  proposta  deverá  ser  executada  no  prazo  de  um  ano,  a  partir  da  assinatura  do  Contrato,  podendo  ser
prorrogado anualmente, observadas as condicionantes da Lei 8.666/1993.
2.14. Deverá ainda considerar-se todas as Portarias do SUS, que regulam o exercício dos serviços no âmbito deste
Sistema.

3. JUSTIFICATIVA
A contratação de empresas especializadas em confecção de próteses odontológicas faz-se necessária para atender os
usuários  do  SUS  de  Montes  Claros, que  necessitam de  reposição  de  forma indireta  (por  meio  laboratorial) da
dentição perdida, visando à reabilitação bucal, em todas as suas funções: estética, fonética e mastigação. 
Para tal, serão utilizados os recursos do teto financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
destinado ao Centro de Especialidades Odontológicas (ANEXO II) – CEO (Portaria Nº 87/GM de 16 de janeiro de 2006;
DEL CIB/SUS 1539 de 21/08/2013 RESOLUÇÃO SES/MG Nº 3869; Portaria nº 2 513 - (PMAQ-CEO)), e os recursos
destinados ao  Laboratório  Regional  de  Prótese Dentária  (portarias  GM2375-07/10/2009,  GM1172-19/05/2011  e
GM1825-24/08/2012) para garantir à população o acesso aos serviços de saúde em sua integralidade. 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS – MG

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 para atender a demanda solicitada 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 participarem, 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 serviços deverão ser executados em unidade do Contratado.
5.1.1. O horário e dias de funcionamento da unidade do Contratado deverão ser suficientes para atender plenamente
o objeto deste Termo, como também a quantidade de procedimentos mensais que serão previstos pela Coordenação
Municipal de Saúde Bucal.
5.2.  Os  serviços  serão  prestados  diretamente  por  profissionais  do  Contratado,  em  quantidade  e  qualificação
necessários para a perfeita execução dos mesmos, sendo estes de sua responsabilidade exclusiva e integral, inclusive
com encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, resultantes de vínculo empregatício.
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 do Contratado.
5.6. O Contratado não poderá cobrar, desta Prefeitura, pelos serviços não realizados.
5.7. O Contratado responsabilizar-se-á 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 do Contratado 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  do Contratado 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. O Contratado somente poderá realizar a confecção da prótese encaminhada pela CEO, mediante apresentação:
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5.10.1. De formulário próprio, com todos os campos preenchidos, assinatura e identificação do Cirurgião-Dentista
solicitante (carimbo), identificação da unidade solicitante e carimbo de encaminhamento para o Contratado.
5.11. Permitir o acompanhamento e a fiscalização da Comissão designada para tal, sempre que solicitada.

5.12. Os serviços deverão seguir o cronograma de entrega da produção estipulado pela Coordenação Municipal de
Saúde Bucal. O pagamento da produção de serviços será liberado após processamento da mesma e autorizada pelo
CEO, controle, avaliação e auditoria da Coordenação Municipal de Saúde Bucal de Montes Claros.  
5.13.  Os  serviços  serão  prestados  diretamente  por  profissionais  do  Contratado,  em  quantidade  e  qualificação
compatíveis e necessários à perfeita execução dos serviços, sendo estes de sua responsabilidade exclusiva e integral.
5.14.  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 o Contratado
negligenciar a prestação dos serviços ora conveniados, a multa aplicada terá seu valor duplicado.
5.15. A fiscalização ou o acompanhamento da execução do contrato pelos órgãos competentes do SUS não exclui
nem  reduz  a  responsabilidade  do  Contratado  nos  termos  da  legislação  referente  à  licitações  e  contratos
administrativos e demais legislações existentes.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
6.1. Regular, autorizar, auditar, acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços prestados.
6.2. Estabelecer mecanismos de controle de oferta e demanda dos serviços contratados.
6.3. Efetuar, mensalmente, o pagamento pelos serviços efetivamente prestados pela Contratada.

7. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
7.1. Cumprir todas as exigências e obrigações constantes neste Termo de Referência.
7.2. Possuir em seu laboratório capacidade operacional para atendimento de toda a oferta listado no anexo I.  
7.3.  Realizar  todas as atividades e serviços correlacionados e necessários para pleno atendimento do objeto da
contratação.
7.6. Manter em seus registros documentação que comprove a formação técnica de todos os profissionais envolvidos
na prestação dos serviços previstos neste Termo.
7.7. Manter junto à Secretaria de Saúde deste Município, cópias, com vigência atualizada, da Licença da Vigilância
Sanitária.
7.8. Manter atualizadas as informações no Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde – CNES, de acordo com
o necessário para a prestação dos serviços contratados.
7.9. Adquirir e/ou realizar manutenção dos equipamentos sempre que necessário, de forma que a prestação dos
serviços não seja prejudicada.
7.10. Manter as instalações em perfeito estado de conservação e limpeza.
7.16. O Contratado deverá elaborar relatório mensal sintético e analítico dos serviços executados, contendo:
7.16.1. Dados do Contratado (Nome, Endereço, Telefone e CNES);
7.16.2. Dados da Unidade Requisitante (Nome, CNES);
7.16.3. Código e Descrição do procedimento realizado;
7.16.4. Data do Atendimento;
7.16.5. Nome Completo do Profissional que realizou o procedimento.
7.16.6. Registrar e apresentar a produção dos serviços prestados, mensalmente, através do boletim de Produção Am-
bulatorial Individualizado -BPA- I; sendo que o Sistema utilizado para o processamento da produção é o Sistema de
Informação Ambulatorial - SIA/SUS do Ministério da Saúde.

7.17. 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.
7.18. 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.
7.19. Indenizar o Município de Montes Claros por todo e qualquer dano decorrente, direta e indiretamente, da exe-
cução do objeto, por culpa ou dolo de seus empregados ou prepostos.
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7.20. Justificar ao Município, por escrito, as razões alegadas quando da decisão de não realização de qualquer ato
profissional previsto.
7.21.  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.
7.22. Comunicar ao Município, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que venha intervir na execução
dos serviços.

8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
8.1.  A Contratada deverá apresentar,  mensalmente,  a  produção realizada e  outros  documentos,  de  acordo com
cronograma previamente estipulado pela Coordenação Municipal de Saúde Bucal, a saber:
8.1.1. Arquivo de faturamento da produção gerada deverá ser enviado para a Coordenação Municipal de Saúde Bucal
até o último dia de cada mês, com a respectiva assinatura dos pacientes atendidos.

8.1.2. Outros documentos/arquivos que o Município julgar procedente quanto ao faturamento/auditoria.
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. Os serviços prestados serão remunerados de acordo com valores unitários estabelecidos nas Tabelas SIA/SUS,
vigente no mês da prestação de serviços.
8.5. 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.
8.6. Se forem constatados erros no Documento Fiscal, suspender-se-á o prazo de vencimento previsto, voltando o
mesmo a ser contado, a partir da apresentação do documento corrigido.

9. VIGÊNCIA
9.1. O instrumento de contrato/contratualização originado deste Chamamento terá validade de 12 (doze) meses,
podendo ser prorrogado, mediante legislação em vigor, a critério das partes.

10. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes do fornecimento registrado neste instrumento correrão por conta dos recursos específicos
da Coordenação Municipal de Saúde Bucal, existentes nas dotações orçamentárias.
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ANEXO II-A

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.

ITEM PROCEDIMENTO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

1 07.01.07.012-9 PRÓTESE TOTAL MANDIBULAR un 20 R$ 150,00 R$ 3.000,00

2 07.01.07.013-7 PRÓTESE TOTAL MAXILAR un 50 R$ 150,00 R$ 7.500,00

3 07.01.07.009-9 PRÓTESE PARCIAL MANDIBULAR

REMOVÍVEL

un 10 R$ 150,00 R$ 1.500,00

4 07.01.07.010-2 PRÓTESE PARCIAL MAXILAR REMOVÍVEL un 20 R$ 150,00 R$ 3.000,00

5 07.01.07.014-5 PRÓTESE

CORONÁRIAS/INTRARRADICULARES

FIXAS/ADESIVAS (POR ELEMENTO)

un 20 R$ 150,00 R$ 3.000,00

  Valor Total Estimado:                                                                                                                                                            R$ 18.000,00
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ANEXO II-B

Tabela de recursos disponíveis:

PORTARIA DO INCENTIVO VALOR PERIODICIDADE LOCAL

Portaria Nº 87/GM de 16
de janeiro de 2006

R$ 11.000,00 Mensal Teto Municipal da Média e Alta 
Complexidade

DEL CIB/SUS 1539 de
21/08/2013 RESOLUÇÃO

SES/MG Nº 3869

R$ 5.500,00 Mensal Teto Municipal da Média e Alta 
Complexidade

Portaria nº 2 513 -
(PMAQ-CEO)

R$ 2.200,00 Mensal Teto Municipal da Média e Alta 
Complexidade

GM2375-07/10/2009 R$ 3.285,00 Mensal Teto Municipal da Média e Alta 
Complexidade

GM1172-19/05/2011 R$ 1.106,66 Mensal Teto Municipal da Média e Alta 
Complexidade

GM1825-24/08/2012 R$ 2.016,66 Mensal Teto Municipal da Média e Alta 
Complexidade

   VALOR TOTAL                                                                                                                                                                  R$ 25.108,32
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ANEXO II-C

DA HABILITAÇÃO

1 - Para a habilitação, as pessoas jurídicas deverão apresentar os seguintes documentos:

1.1 - Habilitação Jurídica: 
1.1.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual. 
1.1.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e alterações em vigor, devidamente registrado, e, em se tratando
de  sociedade  comercial  e,  no  caso  de  sociedade  por  ações,  acompanhado  do  documento  de  eleição  de  seus
administradores.
 1.1.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em exercício. 
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 expedido pelo Órgão competente, quando a atividade
assim o exigir; 
1.1.5 - Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular com firma reconhecida do qual
constem  poderes  específicos  para  praticar  todos  os  atos  pertinentes  ao  presente  certame,  acompanhado  do
correspondente documento, dentre os indicados nos itens 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4, que comprove os poderes do mandante
para a outorga. 
1.1.6 - Em se tratando de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, Declaração conforme modelo do Anexo IV
deste Edital. 

1.2 - Regularidade Fiscal: 
1.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
1.2.2 - Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, relativa à sede do licitante; 
1.2.3 - Prova de regularidade para com o Sistema de Seguridade Social (INSS), para as finalidades previstas no art. 47
da Lei n° 8.212 de 24 de julho de 1991; 
1.2.4  -  Prova  de  regularidade  para  com  o  Fundo  de  Garantia  por  Tempo  de  Serviço  (FGTS);  1.2.5  -  Prova  de
inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 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). 

1.3 - Qualificação Econômico-Financeira: 
1.3.1  -  Balanço  Patrimonial  e  demonstrações  contábeis  do  último exercício  já  exigíveis,  que  comprovem a boa
situação financeira da sociedade empresária, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. As
sociedades  empresariais  com  menos  de  um  exercício  financeiro,  devem  cumprir  esta  exigência  mediante  a
apresentação do Balanço de abertura, ou do último balanço patrimonial levantado, conforme o caso. 
1.3.1.1 - Se necessária à atualização monetária do Balanço Patrimonial, deverá ser apresentado, juntamente com os
documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente, assinado pelo Contador. 
1.3.1.2 - As sociedades empresárias com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste item
mediante apresentação de Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado, conforme o caso. 
1.3.1.3  -  Serão  considerados  aceitos  como  na  forma  da  lei  o  Balanço  Patrimonial  (inclusive  o  de  abertura)  e
demonstrações contábeis assim apresentados: a) publicados em Diário Oficial; ou b) publicados em Jornal; ou c) por
cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da proponente; ou d) por cópia
ou fotocópia do livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da proponente ou em
outro órgão equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento. 
1.3.1.4. Os documentos relativos ao subitem 1.3.1 deverão ser apresentados contendo assinatura do representante
legal da sociedade empresária proponente e do seu contador, ou, mediante publicação no Órgão de Imprensa Oficial,
devendo, neste caso, permitir a identificação do veículo e a data de sua publicação. A indicação do nome do contador
e do número do seu registro no Conselho Regional de Contabilidade – CRC são indispensáveis. 
1.3.2 - Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação de crédito, expedida pelo distribuidor judicial da sua
sede. 
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1.4 - Qualificação Técnica: 
1.4.1  -  Relação  nominal  dos  profissionais  que  compõem  a  equipe  técnica  com  as  respectivas  cargas  horárias,
anexando: a)  Cópia dos diplomas e títulos de especialidade dos profissionais;  b) Cópia do CPF de cada um dos
profissionais; c) Cópia do registro profissional nos respectivos conselhos.
 1.4.2 - Alvará Sanitário emitido pela Vigilância Sanitária. 
1.4.3 - Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES);
1.4.4 - Registro ou inscrição da Pessoa Jurídica no CRO – Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais; 
1.4.5 - Cópia do Diploma reconhecido pelo CRO, RG e CPF do responsável técnico pelo serviço a ser contratado. 

1.5 - Documentação Complementar: 
1.5.1 - Declaração de Pleno atendimento, conforme modelo do Anexo II deste Edital, observando-se que todo o teor
do conteúdo encontrado no modelo deverá constar na Declaração a ser entregue no certame. 

2 -  Serão aceitas como prova de regularidade para com as Fazendas Públicas,  certidões positivas com efeito de
negativas, e certidões positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estão judicialmente garantidos ou com sua
exigibilidade suspensa. 

3 - Os documentos relacionados neste Título, exceto os itens 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.3.1, 1.3.2 e 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4
e 1.5.1, poderão ser substituídos pelo C.R.C. (Certificado de Registro Cadastral), emitido pela Equipe responsável,
nomeada pelo Decreto Municipal nº. 3.042, de 28 de junho de 2012, em vigor na data da entrega dos envelopes,
desde que expressamente indicados no referido cadastro. 
3.1 - No caso de não constar no C.R.C. quaisquer documentos exigidos neste título, o licitante deverá complementar
a documentação exigida. 
3.2 - Se os documentos relacionados no C.R.C. estiverem com os prazos vencidos, deverão ser apresentados novos
documentos, em vigor. 

4 - A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em desacordo com o previsto neste
título inabilitará o interessado. 

5 - Uma vez incluído no processo, nenhum documento será devolvido, salvo o original a ser substituído por cópia
reprográfica autenticada. 

6 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão estar em nome do proponente e, preferencialmente, com
número do CNPJ e com o endereço respectivo, observando ainda o que segue, conforme preceitua a legislação
vigente: 
6.1 - se o proponente for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 
6.2 - se o proponente for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos
que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
7 - A Microempresa - ME e a Empresa de Pequeno Porte - EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para
a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma
restrição. 
7.1 - Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 02 (dois)
dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a ME ou EPP for declarada vencedora do certame,
prorrogáveis  por  igual  período,  a  critério  do  Contratante,  para  regularização  da  documentação,  pagamento  ou
parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa. 
7.2 - A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento, devidamente fundamentado, a
ser dirigida a Presidente da Comissão de Licitações e Julgamentos. 
7.3 - Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 02 (dois) dias úteis inicialmente concedidos. 
7.4  -  A  não  regularização  da  documentação,  no  prazo  previsto  neste  item,  implicará  decadência  do  direito  à
contratação. 

8 -  Os documentos exigidos  neste  edital  deverão ser  apresentados com vigência plena na data fixada para  sua
apresentação. 
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8.1 - Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor deverão ser datados
dos últimos 60 (sessenta) dias anteriores à data de abertura do Pregão. 

9 - O Proponente obriga-se a declarar a superveniência de fato impeditiva da habilitação, observadas as penalidades
cabíveis.
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ANEXO II – D

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP

 A sociedade  empresária  _______________________________________,  inscrita  no CNPJ sob  o  nº.
_____________________,  por  intermédio  de  seu  representante  legal  Sr.  (a)
___________________________________, portador do Documento de Identidade nº. _______________,
inscrito no CPF sob o nº. __________________ DECLARA, 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  usufruir  do
tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da citada lei. 

Local e data: __________________________-_____, ____ de _____ de 2017.

Assinatura do Representante Legal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS – MG

ANEXO III
MINUTA DO CONTRATO

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 0003/2016

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 Sr. Secretário Municipal de Saúde, Geraldo Edson Souza
Guerra, por delegação de poderes, na forma do Decreto Municipal n° 2.987/13   e,  como  CONTRATADA,
a pessoa jurídica .................................................................,  inscrita no CNPJ 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 sob o
nº ...............

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Constitui  objeto  do  presente  contrato  o  credenciamento  de  empresas  especializadas  em
procedimentos de confecção de próteses odontológicas, tendo em vista a Portaria n° 2.373, de 07
de Outubro de 2009 do Ministério da Saúde,  nos termos do Chamamento Público nº 0003/2016, cujas
cláusulas incorporam-se a este instrumento, independente de sua transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO
O valor global estimado deste contrato é de R$.............(.........................................................), baseado nos
valores unitários de cada procedimento efetivamente realizado.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO
3.1. 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.
3.2. Caso ocorra, a qualquer tempo, a não aceitação de qualquer produto, o prazo de pagamento será
descontinuado e reiniciado após a correção pela Contratada.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
O presente contrato terá vigência de 12 meses, iniciando-se a partir de sua assinatura.

CLÁUSULA QUINTA – REGIME LEGAL DA CONTRATAÇÃO E CLÁUSULAS COMPLEMENTARES
O presente contrato rege-se pelas normas consubstanciadas na Lei Federal nº. 8.666/93, complementadas
suas cláusulas pelas normas contratuais constantes do Chamamento Público nº. 0003/2016 em epígrafe,
homologado em ___/___/___.

CLÁUSULA SEXTA – SECRETARIA COMPETENTE PARA FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E
RECEBIMENTO DO OBJETO
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 – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
I – DA CONTRATADA:
Constituem obrigações da Contratada:
a) cumprir fielmente as exigências deste Edital, sob pena de multa de 30% (trinta por cento) do valor da
contratação, bem como aplicação das demais penalidades previstas na Lei nº. 8.666/93;
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,
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social, securitários, bem como com as taxas, impostos, frete e quaisquer outros que incidam ou venham a
incidir sobre o objeto deste Chamamento Público;
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;
f) O prestador deverá obrigatoriamente, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte,
quaisquer próteses dentárias, se nelas ocorrerem defeitos ou incorreções resultantes dos serviços ou dos
materiais empregados, dentro do período de garantia de 03 (três) meses;
g) A Secretaria Municipal de Saúde do Município de Montes Claros não se responsabilizará por quaisquer
defeitos que as próteses dentárias venham a apresentar, durante todas as etapas de sua realização pelo
prestador, sendo obrigação do prestador a correção ou indenização por conta da execução do serviço
defeituoso;
h) Responsabilizar-se por qualquer dano causado ao paciente que estiver utilizando seus produtos;
i) Garantir a confidencialidade de dados e informações sobre pacientes; 
j)  A Credenciada  não  poderá  cobrar  do  paciente  qualquer  complementação  aos  valores  pagos  pelos
serviços prestados nos termos deste contrato; 
k) Trocar, às suas expensas, o material que vier a ser recusado, sendo que o ato do recebimento não
importará a sua aceitação. 

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  toda  e  qualquer  prestação  de  serviço  de  má  qualidade  e  em  desconformidade  com  as
especificações 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);
f)  zelar  pelo  cumprimento  rigoroso  das  normas,  cláusulas  e  condições  estabelecidas  no  termo  de
credenciamento, bem como fornecer todas as informações relacionadas ao seu objeto;
g) elaborar e manter atualizada a listagem dos prestadores credenciados;
h) credenciar, a qualquer tempo, prestador que preencha as condições estabelecidas neste Edital.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
9.1.  Constituem motivos para rescisão do presente Contrato o não cumprimento de qualquer de suas
cláusulas e condições, bem como, motivos previstos na Lei Federal nº. 8.666/93, sem prejuízo das multas
cominadas neste Edital.

9.2. 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.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES
10.1 - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do descumprimento
contratual:
I)  0,3% (zero  vírgula  três  por  cento)  por  dia  de  atraso no fornecimento  do objeto,  ou por  atraso no
cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30o (trigésimo) dia, calculados sobre o valor total dos
produtos constantes na Ordem de Compra.
II) 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
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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. 10.520/2002 e 8.666/93, após regular processo administrativo em que se
garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

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  determinado  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 2017.

_______________________________
Contratante
Secretaria Municipal de Saúde
.................................................................
CPF/MF: ..................................................

_____________________________________
Contratada
.................................................................
Rep. Legal: ..............................................
CPF/MF: .................................................

Testemunhas: 

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

 _________________________________
CPF/MF: ...................................................
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ANEXO IV
MODELO DE CREDENCIAMENTO

A (nome da instituição) 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.  0003/2016,  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)
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ANEXO V
MODELO DE HABILITAÇÃO

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. 0003/2016 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  contidas.  DECLARO,  ainda,  que  a  empresa  cumpre

plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no edital supracitado, realizado pelo

Município de Montes Claros, através da Secretaria Municipal da Saúde inexistindo qualquer fato impeditivo

de sua participação neste certame.

DECLARA AINDA, para os fins requeridos no inciso III, artigo 9º da Lei no. 8.666/93 que não tem em seus

quadros  de  empregados,  servidores  públicos  do  Contratante,  exercendo  atribuições  de  gerência,

administração ou tomada de decisões.

Data e assinatura da Credenciada
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE

O MINISTÉRIO DO TRABALHO

DECLARAÇÃO

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0003/2016

(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: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

(data)

(assinatura do representante legal)
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ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS PREÇOS 

ESTABELECIDOS PELOS SUS

Declaro,  para  fins  de  participação  no  Chamamento  Público  nº.  0003/2016,  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 2017.

______________________________________

Assinatura do responsável legal

Nome legível do responsável legal

Razão social da entidade interessada


