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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET  

 
RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2017 

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO 

E/OU PRIVADO ESPECIALIZADAS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS 

DO APARELHO DA VISÃO (CATARATA), CONFORME AS DIRETRIZES DO SUS.   

 

Empresa: __________________________________________________________________ 

CNPJ: _____________________________________________________________________ 

Pessoa para contato: _________________________________________________________ 

Endereço: ___________________________________________________________________ 

E-mail: ______________________________________________________________________ 

Cidade: ____________________________ Estado: _____ 

 

Telefone: (___)_______________________ Fax: (___)_____________________________ 

Recebemos através do acesso à página www.montesclaros.mg.gov.br→ LICITAÇÕES → 

Chamamento Público ou impresso cópia do instrumento convocatório da licitação acima 

identificada. 

Local: ________________, _____ de _____________ de _________. 

_________________________________________ 

Assinatura 

Senhor Licitante, 

Visando comunicação futura entre a Comissão Permanente de Licitação e Julgamento deste 

Município e essa Empresa, solicitamos o preenchimento do recibo de retirada do edital e envio ao 

Setor Responsável por meio do fax (38)3229-3182 ou para o E-mail licitamontes@hotmail.com. 

A não remessa do recibo exime a Comissão Permanente de Licitação e Julgamento da 

comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de 

quaisquer informações adicionais. 

 

Priscila Batista Almeida  

Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Julgamento 
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0005/2017 

 

 

 

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU 

JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO E/OU PRIVADO 

ESPECIALIZADAS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS 

CIRÚRGICOS DO APARELHO DA VISÃO (CATARATA), 

CONFORME AS DIRETRIZES DO SUS.  

 

 

DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 09h00min do 

dia 24/10/2017. 

 

 

DATA DE ABERTURA DA SESSÃO: às 09h30min do dia 

24/10/2017. 

 

 

CONSULTAS AO EDITAL E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: 

na internet no site www.montesclaros.mg.gov.br, telefone 

(38)3229-3190 ou na sala 224 - Gerência de Compra, à Av. Cula 

Mangabeira, 211, Centro, Montes Claros/MG, CEP 39.401-002. 

 

 

ESCLARECIMENTOS: 

E-mail: licitamontes@hotmail.com 

Telefone (38)3229-3190. 

 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília. 
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PREÂMBULO 

 
 
O MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS – MG, 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 na Lei Federal 
n° 8.666/1993 e Lei Orgânica do Município de Montes Claros, 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. 0005/2017, 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 a credenciamento de pessoas físicas 
ou jurídicas de direito público e/ou privado especializadas na realização de 
procedimentos cirúrgicos do aparelho da visão (catarata), conforme as diretrizes do SUS, 
de acordo com o especificado no Edital.  
 

2. DA JUSTIFICATIVA 

 
2.1. Diante da insuficiência de meios próprios para garantir a assistência à população de toda a 

Macrorregião de Saúde do Norte de Minas Gerais no que tange à realização de procedimentos 

cirúrgicos do aparelho da visão, faz-se necessária a realização de chamamento público para 

credenciamento e habilitação de prestadores para atuar de forma complementar no âmbito do 

SUS, respeitando a legislação pertinente e as normas de direito público, de modo a contribuir para 

o fornecimento do acesso aos serviços de saúde em sua integralidade. 

2.3. 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 desse procedimento licitatório de forma igualitária, de 

acordo com as exigências constantes no edital e no Termo de Referência. 

 

3. DO ACESSO AO CREDENCIAMENTO 

 
3.1. O acesso ao credenciamento é livre a todas as pessoas jurídicas, físicas/naturais, desde 
que atendidos os requisitos definidos neste instrumento convocatório. 
 
3.3. Os interessados em participar do presente CREDENCIAMENTO terão prazo de até às 09hs 
do dia 24/10/2017, 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. 
 

4. DAS CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES E RECURSO. 

 
4.1. Até 02 (dois) dias úteis da data fixada para o credenciamento e habilitação, qualquer pessoa 
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente instrumento. 
 
4.2. Eventual impugnação deverá ser dirigida à CPLJ e protocolizada no Setor da Gerência de 
Licitações desta prefeitura, localizada à Avenida Cula Mangabeira, nº. 211, Centro, na Sala nº. 
224, na Cidade de Montes Claros – MG E-mail: licitamontes@hotmail.com ou no Telefone 
(38)3229-3190. 
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4.2.1. Acolhida a petição contra o instrumento convocatório, em despacho fundamentado, será 
designada nova data para a realização deste Chamamento Público. 
 
4.3. A entrega do envelope de credenciamento e habilitação implicará na plena aceitação, por 
parte das interessadas, das condições estabelecidas neste instrumento. 
 
4.4. 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. 
 
4.4.1. A ausência de manifestação imediata e motivada pelo participante na sessão pública 
importará na decadência do direito de recurso. 
 
4.5. Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a 
regularidade dos atos praticados, a CPLJ ratificará sua decisão. 
 
4.6. Os recursos devem ser protocolizados no Setor da Gerência de Licitação.  
 

5. DA INSCRIÇÃO 

 
5.1. A(s) empresa(s) interessada(s) em se inscrever no processo de credenciamento nº 
0005/2017, deverá(ão) apresentar os documentos elencados no título 8 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 da Gerência de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Montes Claros, situada à Av. Cula Mangabeira, nº 211, sala 224, Centro, Montes 
Claros - MG. 
 

6. DA PARTICIPAÇÃO NO CREDENCIAMENTO 

 

6.1. Poderão se credenciar para prestar serviços ao SUS/MG, em caráter complementar à rede 

pública, as pessoas jurídicas, físicas/naturais, filantrópicas, entidades privadas sem fins lucrativos 

e entidades privadas com fins lucrativos, legalmente constituídas e com: 

6.1.1. Capacidade técnica de fornecimento para atender à solicitação feita pela SMS; 

6.1.2. Regularidade jurídico-fiscal; 

6.1.3. Que não tenham sofrido penalidade de suspensão ou declaração de inidoneidade por parte 

do Poder Público; 

6.1.4. Que aceitem as exigências estabelecidas pelas normas do SUS e do direito administrativo; 

6.1.5. Que satisfaçam as condições fixadas neste edital e no Termo de Referência e anexos; 

6.1.6. Que não estejam sob processo de insolvência, falência ou recuperação judicial; 

6.1.7. Que não estejam impedidas de transacionar com a administração pública e qualquer de 

seus órgãos descentralizados; 

6.1.8. 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; 

6.1.9. 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 e art. 100 da 
Lei Orgânica do Município de Montes Claros. 
6.2. Estão impedidas de participar, as instituições e/ou empresas: 
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6.2.1. Que cumprirem, na data fixada para a apresentação dos envelopes, penalidade de 

suspensão temporária para licitar ou contratar com a Administração; 

6.2.2. Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas. 

6.3. 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. 

 

7. DO VALOR 

 
7.2.  Os valores pagos pelos serviços prestados serão remunerados de acordo com valores 
unitários estabelecidos nas Tabelas SIA/SUS vigente; 
 
7.3. Os quantitativos previstos são estimados em 299 (duzentos e noventa e nove) procedimentos 

cirúrgicos, perfazendo um total de R$ 230.941,00 (duzentos e trinta mil, novecentos e quarenta e 

um reais), não havendo obrigatoriedade, por parte do Município, em adquiri-los em sua totalidade. 

7.3.1. Descrições e valores; 
 

PROCEDIMENTOS PRÉ-OPERATÓRIOS 

Procedimento Descrição 
Valor 

Unitário 
Quantidade Valor Total 

02.05.02.002-0 

PAQUIMETRIA 
ULTRASSÔNICA 

Consiste em procedimento não invasivo onde, 
por meio de ultrassom é realizada a medição da 
espessura da córnea. O código corresponde a 
um olho, ou seja, monocular. 

R$ 14,81 200 R$ 2.962,00 

02.05.02.008-9 

ULTRASSONOGRAFIA 
DE GLOBO OCULAR/ 
ÓRBITA (MONOCULAR) 

Consiste na avaliação das estruturas intra e 
extraoculares por ultrassom modo “B” com 
registro gráfico. 

R$ 24,20 200 R$ 4.840,00 

02.11.06.001-1 

BIOMETRIA 
ULTRASSÔNICA 
(MONOCULAR) 

Exame para mensuração do diâmetro 
anteroposterior do globo ocular com ou sem 
cálculo do valor dióptrico de lente intraocular 
(inclui múltiplos cálculos por olho - fórmulas e 
constantes de materiais). 

R$ 24,24 200 R$ 4.848,00 

02.11.06.002-0 

BIOMICROSCOPIA DE 
FUNDO DE OLHO 

Consiste da avaliação do fundo do olho (nervo 
óptico e mácula) com lente de condensação 
através da lâmpada de fenda, sob midríase. 

R$ 12,34 200 R$ 2.468,00 

02.11.06.003-8 

CAMPIMETRIA 
COMPUTADORIZADA OU 
MANUAL COM GRÁFICO 

Exame para avaliação do campo visual. 
Indicado principalmente no diagnóstico e 
acompanhamento de glaucoma, doenças neuro-
oftalmológicas. 

R$ 40,00 200 R$ 8.000,00 

02.11.06.010-0 

FUNDOSCOPIA 
Avaliação do fundo de olho, realizada com ou 
sem dilatação pupilar. 

R$ 3,37 200 R$ 674,00 

02.11.06.012-7 

MAPEAMENTO DE 
RETINA 

Avaliação sob midríase da retina (polo posterior 
e periferia), nervo óptico e coroide. Incluir 
documentação através de gráfico manual ou 
computadorizado, quando couber (Monocular). 

R$ 24,24 200 R$ 4.848,00 

02.11.06.014-3 

MICROSCOPIA 
ESPECULAR DE 
CÓRNEA 

Avaliação das células endoteliais corneanas 
(inclui registro gráfico morfológico celular). 

R$ 24,24 200 R$ 4.848,00 

02.11.06.015-1 

POTENCIAL DE 
ACUIDADE VISUAL 

Avaliação da máxima acuidade sob orifício 
estenopeico (projeção ou retro-iluminada). 

R$ 3,37 200 R$ 674,00 

02.11.06.025-9 

TONOMETRIA 
Aferição da pressão intraocular. R$ 3,37 200 R$ 674,00 

02.11.06.026-7 

TOPOGRAFIA 
COMPUTADORIZADA DE 
CÓRNEA 

Avaliação da topografia corneana com gráficos 
(Binocular). 

R$ 24,24 200 R$ 4.848,00 

03.01.01.007-2 

CONSULTA MÉDICA EM 
ATENÇÃO 
ESPECIALIZADA 

Consulta clínica do profissional médico na 
atenção especializada. 

R$ 10,00 200 R$ 2.000,00 

TOTAL R$ 208,42 2.400 R$ 41.684,00 
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PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS 
Grupo: 04 – Procedimentos Cirúrgicos 

Sub-Grupo: 05 – Cirurgia do aparelho da visão 
Forma de Organização: 05 – Conjuntiva, córnea, câmara anterior, íris, corpo ciliar e cristalino 

Procedimento Descrição 
Valor 

Unitário 
Quantidade Valor Total 

04.05.05.011-9 
FACOEMULSIFICACA
O C/ IMPLANTE DE 
LENTE INTRA-
OCULAR RIGIDA 
 

Consiste de procedimento cirúrgico com 
finalidade terapêutica, sob anestesia local 
ou geral (crianças e pacientes especiais), 
para o tratamento de catarata (senil, 
traumática, congênita, complicada, e 
outras) com uso de facoemulsificador e 
com implante de lente intra-ocular de 
PMMA. Lente já inclusa no procedimento. 

R$ 543,00 30 R$ 16.290,00 

04.05.05.037-2 
FACOEMULSIFICACA
O C/ IMPLANTE DE 
LENTE INTRA-
OCULAR DOBRAVEL 

Consiste de procedimento cirúrgico para o 
tratamento de catarata (senil, traumática, 
congênita, complicada, e outras) com uso 
de facoemulsificador com implante de 
lente intra-ocular dobrável acrílica ou de 
silicone. Lente inclusa no procedimento. 

R$ 643,00 269 R$ 172.967,00 

TOTAL R$ 1.186,00 299 R$ 189.257,00 
 

 
 

8. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA HABILITAÇÃO 

 
8.1. Os interessados no credenciamento deverão apresentar os documentos abaixo 
relacionados:  
 
8.1.1.  PESSOA JURÍDICA:  
8.1.1.1. Ofício de apresentação, conforme modelo – ANEXO II, contendo: razão social, nome 
fantasia, endereço completo, CNPJ, telefone, fax e e-mail da proponente, com a respectiva 
assinatura do representante legal; declaração de que as informações prestadas são verdadeiras, 
sob pena de responder judicialmente pelas inconsistências encontradas.  
8.1.1.2. Cópia autenticada do requerimento de empresário, no caso de empresa individual; 
estatuto ou constituição do contrato social e da sua última alteração ou do Contrato social 
consolidado, devidamente registrado no órgão competente, para as sociedades comerciais; e, 
no caso de sociedade por ações, ou entidades (associações, ONG’s, etc.), acompanhado de 
documentos da eleição de seus administradores.  
8.1.1.3. Comprovante de inscrição da empresa Licitante no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica (CNPJ).   
8.1.1.4. Certidão negativa de débitos relativos aos tributos Federais e à dívida ativa da união que 
abrange inclusive a regularidade relativa à Seguridade Social (INSS).  
8.1.1.5. Comprovante de regularidade da empresa Licitante perante a Fazenda Estadual do 
domicílio/sede da empresa.  
8.1.1.6. Comprovante de regularidade da empresa Licitante perante a Fazenda Municipal do 
domicílio/sede da empresa.  
8.1.1.7. Certificado de Regularidade da empresa Licitante, quanto ao FGTS – CRF, expedido 
pela Caixa Econômica Federal.  
8.1.1.8. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.  
8.1.1.9. Certidão de falência ou recuperação judicial.  
8.1.1.10. Cópia da titulação do(s) médico(s), integrante(s) do quadro funcional da Licitante, que 
prestarão os serviços, comprovando sua especialidade e do(s) comprovantes da sua inscrição 
no Conselho Regional de Medicina – CRM.                                        .                                                       
8.1.1.11 – Declaração de Idoneidade - ANEXO III.  
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8.1.2.  PESSOA FÍSICA:  
8.1.2.1. Ofício de apresentação, conforme modelo – ANEXO II, contendo: nome, endereço 
completo, CPF, telefone, fax e e-mail da proponente, com a respectiva assinatura; declaração de 
que as informações prestadas são verdadeiras, sob pena de responder judicialmente pelas 
inconsistências encontradas.  
8.1.2.2. Comprovante de regularidade do Licitante perante a Fazenda Municipal do seu 
domicílio.  
8.1.2.3. Comprovante de regularidade do Licitante perante a Fazenda Estadual do seu domicílio.  
8.1.2.4. Certidão negativa de débitos relativos aos tributos Federais e à dívida ativa da união que 
abrange inclusive a regularidade relativa à Seguridade Social (INSS).  
8.1.2.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.  
8.1.2.6. Certidão de insolvência cível.  
8.1.2.7. Declaração de Idoneidade - ANEXO III.  
8.1.2.8. Cópia da titulação do médico, comprovando sua especialidade e do comprovante da sua 
inscrição no Conselho Regional de Medicina – CRM.    
8.1.2.9. Cópia do comprovante da inscrição no PIS/PASEP.  
 
8.2. Será considerado pela Comissão, o prazo de validade de 90(noventa) dias, contados da 
data da respectiva emissão, para as certidões nas quais o mesmo não constar.  
8.3 - Todos os documentos deverão ser apresentados, preferencialmente na ordem solicitada no 
edital, grampeados ou encadernados, e estar dentro dos respectivos prazos de validade e 
poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada, 
legalmente reconhecida, desde que legíveis.  
8.3.1 – Das Certidões Negativas extraídas da Internet, a Comissão de Licitação poderá, em caso 
de dúvida, comprovar sua autenticidade através de consulta ao site correspondente.  
8.4. No caso de existirem, dentro do invólucro “A”, cópia(s) de documento(s) sem autenticação, 
a Comissão de Licitação exigirá apresentação dos originais na própria sessão para 
autenticação.  
8.5. A apresentação dos documentos especificados nos itens 8.1.1 (pessoa jurídica) e 8.1.2 
(pessoa física), em desconformidade com o disposto no edital ou com os modelos descritos nos 
respectivos anexos, será fundamento para INABILITAÇÃO da Licitante.  
8.7. Não será causa de inabilitação a mera irregularidade formal que não afete o conteúdo e a 
idoneidade do documento ou impeça o seu entendimento. 
8.8. 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 parcelamento 
do débito e emissão de eventuais certidões. 
8.8.1 - A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá do requerimento, 
devidamente fundamentado, a ser dirigido à CPLJ. 
8.8.2 - A não regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito 
à contratação. 
8.9. A prova de regularidade com a Fazenda Federal prevista no item 7.1.2.2 e prova de 
regularidade para com o Sistema de Seguridade Social (INSS), constante do item 7.1.2.3, 
poderão 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. 
 
8.10. – ENVELOPE 
 
8.10.1 - O envelope “Documentação de Habilitação” deverá ser indevassável, lacrado e entregue 
diretamente a Comissão Permanente de Licitação e Julgamento – CPLJ, no setor da Gerência 
de Licitações, a CPLJ não se responsabiliza por envelopes enviados por qualquer meio e não 
entregues a Gerência de Licitações até o dia e horários especificados abaixo: 
 

Prefeitura Municipal de Montes Claros - MG  
Endereço: Avenida Cula Mangabeira, nº. 211, Centro, nesta cidade, CEP 39.401-001. 
Gerência de Licitações 
Data: dia 24 de outubro de 2017, às 09h00min.  
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8.10.1.1. O envelope deverá ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres: 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS – MG 

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0005/2017 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

NOME/RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: ______________________  

CPF/CNPJ: _____________________ 

Endereço: ______________________ 

Telefone: _______________________ 

E-mail: _________________________ 

 
8.10.1.2.  O Município de Montes Claros – MG, através da Gerência de Licitações, somente 
considerará os envelopes “Documentação de Habilitação para Credenciamento” que forem 
entregues a CPLJ designada, no local, data e horário definidos neste edital.  
8.10.1.3. Após a data e horário definidos neste edital, nenhum envelope será recebido, sob 
nenhuma hipótese. 
 

9. DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO 

 
9.1. A análise dos documentos apresentados para a inscrição no credenciamento será feita pela 
Comissão Permanente de Licitações e Julgamento – CPLJ, devidamente acompanhada de 
Comissão designada para tal fim pela Secretaria Municipal de Saúde, devendo ser observado o 
seguinte: 
 
9.1.1 – Análise da documentação no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, prorrogável por igual 
período, contados a partir da data de recebimento da documentação; 
 
9.1.2 – 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). 
 

10. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADO E DOS RECURSOS 

  

10.1. 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 Diário Oficial 

Eletrônico do Município de Montes Claros (MG).  

10.2. 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 contrarrazoá-lo em igual período. 

10.3. O recurso deverá ser protocolizado junto ao Protocolo Geral, sendo dirigida a Comissão 

Permanente de Licitações e Julgamento – CPLJ. 

10.4. 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. 

10.5. Serão conhecidos somente os pedidos de revisão tempestivos, motivados e não 

protelatórios. 

10.6. Decidido em todas as instâncias administrativas sobre os recursos interpostos, o resultado 

final do processo de credenciamento será divulgado por meio de publicação no Diário Oficial 

Eletrônico do Município de Montes Claros (MG). 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG 
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão  

Secretaria Municipal De Saúde 
Comissão Permanente de Licitação e Julgamento 

 

 

 

11. DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

 

11.1. Estando a Licitante apta a contratação, o processo será encaminhado a Procuradoria Geral 
do Município, que verificará a regularidade do procedimento, visando a realização do processo de 
inexigibilidade de licitação, tomando-se por base o “caput” do artigo 25 da Lei de Licitações, 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 licitantes prestem os serviços em questão, no 
intuito de proporcionar melhor atendimento à população. 
 

12. DA ASSINATURA DO CONTRATO  

 
12.1. Homologado o objeto do presente Chamamento, através de processo de inexigibilidade de 

licitação, o MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, convocará os adjudicatários para assinarem o 

termo de contrato em até 5 (cinco) dias úteis, após a Ratificação da inexigibilidade, sob pena de 

decair do seu direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 

8.666/93.  

13. CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO  

 
13.1. O horário e dias de funcionamento da unidade da Contratada deverão ser suficientes para 

atender plenamente o objeto deste edital, como também a quantidade de procedimentos mensais 

que serão previstos pela SMS; 

13.2. Os serviços serão prestados diretamente por profissionais da Contratada, 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; 

13.3. O ônus e obrigações advindos da contratação de colaboradores para execução do objeto 

deste Edital, em hipótese alguma, poderão ser transferidos para o Município ou qualquer outro 

órgão do SUS; 

13.4. Os serviços serão prestados somente por meio de autorização dos profissionais habilitados 

e devidamente cadastrados na unidade solicitante na quantidade prescrita por estes;  

13.5. A contratação não implica em vínculo empregatício, nem exclusividade de colaboração entre 

o Município e a Contratada; 

13.6. As despesas com aquisição e/ou manutenção dos equipamentos são de responsabilidade da 

Contratada; 

13.7. A Contratada se compromete a realizar o procedimento cirúrgico, bem como todo o 

acompanhamento pré-operatório e pós-operatório, incluindo consultas oftalmológicas e exames 

que forem necessários; 

13.8. A Contratada não poderá cobrar dos usuários do SUS ou dos seus acompanhantes qualquer 

valor como complementação dos serviços previstos neste edital; 

13.9. A Contratada 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; 

13.10. A Contratada não poderá cobrar do Município de Montes Claros pelos serviços não 

realizados; 

13.11. 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. 

13.11.1. O Município poderá rever as condições do contrato e, até mesmo, rescindi-lo; 
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13.12. A eventual mudança de responsabilidade técnica da Contratada deverá ser imediatamente 

comunicada ao Município, que analisará a conveniência de manter os serviços contratados.  

13.12.1. O Município poderá rever as condições do contrato e, até mesmo, rescindi-lo; 

13.13. A Contratada somente poderá realizar atendimento aos pacientes encaminhados pela SMS, 

mediante apresentação 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; 

13.14. 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; 

13.15. Os serviços não poderão ser subempreitados no seu todo, podendo, contudo, fazê-lo 

parcialmente, mantendo, porém, sua responsabilidade integral e direta perante o Município.  

13.15.1. Os serviços subempreitados deverão ter a anuência prévia e expressa desta 

municipalidade; 

13.16. Os serviços prestados deverão seguir as normatizações do manual do Sistema de 

Informações Ambulatorias (SIA/SUS) e o cronograma de entrega da produção estipulado pela 

SMS.  

13.16.1. O pagamento pelos serviços prestados será liberado após processamento da produção, 

mediante entrega mensal dos comprovantes dos procedimentos autorizados pela SMS, e 

autorizado pela Diretoria de Planejamento, Regulação, Controle e Avaliação; 

13.17. 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 a 

rescisão. Se neste prazo a Contratada negligenciar a prestação dos serviços ora conveniados, a 

multa aplicada terá seu valor duplicado; 

13.18. Sem prejuízo do acompanhamento, da fiscalização e da normatividade complementar 

exercidos pelo Município sobre a execução do objeto deste edital, a Contratada reconhece a 

prerrogativa de controle e auditoria, nos termos da legislação vigente, pelos órgãos gestores do 

SUS; 

13.19. 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; 

13.20. Na hipótese de desistência do prestador, os serviços sob a sua responsabilidade poderão 

ser transferidos para outro fornecedor, sem prejuízo das sanções aplicáveis. 

 

14. DA VIGÊNCIA 

 
14.1. O instrumento de contrato originado deste Chamamento Público terá validade de 12 (doze) 
meses, a contar da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado, mediante legislação em 
vigor, a critério das partes. 
 

15. DO PAGAMENTO 

 
15.1. A Contratada deverá apresentar, mensalmente, o arquivo de faturamento dos procedimentos 

gerado pelo SIA/SUS, a fatura constando os serviços prestados e outros documentos, de acordo 

com cronograma previamente estipulado pela SMS; 

15.2. As contas rejeitadas pela conferência técnica e administrativa em determinada competência 

serão objeto de análise, podendo haver estornos de pagamentos em processamentos futuros, 

devidamente documentados pela SMS. Essas inconsistências poderão ser corrigidas pela 

Contratada dentro do prazo máximo de 03 (três) meses e reenviadas mediante ofício de 
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solicitação do pagamento, sem a necessidade de serem digitadas em arquivo oficial de 

faturamento novamente; 

15.3. A Contratante realizará o pagamento pelos serviços prestados após o processamento dos 

dados recebidos e apresentação da Nota Fiscal pela Contratada; 

15.4. Deverá constar nos documentos fiscais o número do Processo e o número do Empenho, 

bem como informações bancárias da Contratada (Banco, Agência, Conta Corrente), sem os quais 

os pagamentos ficarão retidos por falta de informação fundamental; 

15.5. 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; 

15.6. Os serviços prestados serão remunerados de acordo com valores unitários estabelecidos 

nas Tabelas SIA/SUS, vigente no mês da compra destes itens; 

15.7. Ao Município reserva-se o direito de descontar dos pagamentos devidos os valores 

correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas por descumprimento de cláusulas 

contratuais; 

15.8. Se forem constatados erros no Documento Fiscal, os prazos serão suspensos até a 

apresentação do documento corrigido. 

16. DO ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO 

 
16.1. 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. 
 

17. DAS PENALIDADES 

 
17.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas ou o cumprimento em 
desacordo com o pactuado acarretará ao CREDENCIADO as penalidades previstas no art. 87 da 
lei 8.666/93 e alterações, conforme a gravidade da infração e independentemente da incidência de 
multa e sem prejuízo do descredenciamento.  
17.2 - 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 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. 

17.3 - 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. 
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17.4 - 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. 

 
 

18. DA RESCISÃO 

 

18.1. Ocorrendo motivo que justifique, atendido em especial o interesse do CONTRATANTE, o 

presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente nos moldes da Lei n.º 8.666/93, pelo 

CONTRATANTE a qualquer momento, mediante notificação para imediata suspensão dos 

serviços.  

18.2. A rescisão do Contrato, será 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. 

19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
19.1. 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. 
19.2. 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.  
19.3. As informações acerca deste instrumento convocatório poderão ser obtidas na sala de 
reuniões da Comissão Permanente de Licitação e Julgamento – CPLJ, de segunda a sexta-feira, 
no horário de expediente, das 8h às 12h e de 14h às 18h, pelo telefone: (38)3229-3190. 
 
19.4. Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante: 
Anexo I - Modelo de Carta de Credenciamento   
Anexo II - Ofício de apresentação (Pessoa jurídica e pessoa física)   
Anexo III – Declaração de Idoneidade  
Anexo IV – Minuta do contrato  
 

20. DO FORO 

 
20.1. 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, 04 de outubro de 2017. 
 
 
 
Dulce Pimenta Gonçalves 
Secretária Municipal de Saúde 
 
 
 
Priscila Batista Almeida 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Julgamento 
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ANEXO I 

  

MODELO CARTA DE CREDENCIAMENTO  

  

Ao  
Município de Montes Claros/MG   
Comissão de Licitações  
                                                                                                                                                 

  

 A empresa e/ou pessoa 
física..................................................estabelecido(a)..........................................................inscrito
(a) no CNPJ e/ou CPF nº................................................através do presente, credencia o(a)  
Senhor(a)..............................................,portador(a) da cédula de identidade 
nº...................................... e do CPF nº,............................................. a participar da licitação 
instaurada pelo Município de Montes Claros/MG, Chamamento Público n.º 005/2017, na 
qualidade de Responsável Legal, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome 
da licitante, bem como formular propostas e praticar todos os demais atos inerentes ao 
certame.  
  

  

_______________, em ______ de ____________ de 2017.  

  

  

  

 ___________________________________ 

(Nome, CPF, RG e assinatura do representante legal)  
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ANEXO II 

  

MODELO DO OFÍCIO DE APRESENTAÇÃO  
PESSOA JURÍDICA  

(Local e data)  
  

(Identificação da Proponente – nome ou razão social, nome fantasia, endereço, e-mail, 
telefone/fax e CNPJ, etc.)  
  

Ao  
Município de Montes Claros/MG   
Comissão de Licitações  
  

Referente: Edital de Chamamento Público nº 005/2017.  
  

Prezados Senhores  
  

        Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta para 
prestar serviços de saúde na realização de procedimentos cirúrgicos do aparelho da visão, 
desde a realização dos exames pré-operatórios, até a avaliação pós-cirúrgica, de acordo com 
as diretrizes do SUS. 

 (A proponente deverá indicar na proposta o nº de médicos que irá disponibilizar para a 
prestação de serviço, dos quais deverá apresentar a documentação especificada no item 
8.1.1.10 do edital).   

Nome(s) do(s) médico(s) e nº(s) do CRM  

  

  

PROCEDIMENTOS PRÉ-OPERATÓRIOS 

Procedimento Descrição 
Valor 

Unitário 
Quantidade Valor Total 

     

 

PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS 
Grupo: 04 – Procedimentos Cirúrgicos 

Sub-Grupo: 05 – Cirurgia do aparelho da visão 
Forma de Organização: 05 – Conjuntiva, córnea, câmara anterior, íris, corpo ciliar e cristalino 

Procedimento Descrição 
Valor 

Unitário 
Quantidade Valor Total 

     

 

                              Declaramos também que as informações prestadas nesse processo são 
verdadeiras e que temos ciência de que, por eventuais inconsistências, estaremos sujeitos às 
penas previstas no Art. 299 do Código Penal.    

   

                                     Atenciosamente.  
  

(nome, CPF, RG e assinatura do representante legal)  
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MODELO DO OFÍCIO DE APRESENTAÇÃO  
PESSOA FÍSICA  

(Local e data)  
  

(Identificação da Proponente – nome ou razão social, nome fantasia, endereço, e-mail, 
telefone/fax e CNPJ, etc.)  
  

Ao  
Município de Montes Claros/MG   
Comissão de Licitações  

Referente: Edital de Chamamento Público nº 005/2017.  
  

Prezados Senhores  
  

        Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta para 
prestar serviços de saúde na realização de procedimentos cirúrgicos do aparelho da visão, 
desde a realização dos exames pré-operatórios, até a avaliação pós-cirúrgica.de acordo com 
as diretrizes do SUS. 

  

(A proponente deverá indicar na proposta o nome do médico que irá disponibilizar para a 
prestação de serviço, do qual deverá apresentar a documentação especificada no item 8.1.2.7 
do edital).   
  

Nome(s) do(s) médico(s) e nº(s) do CRM  

  

  

PROCEDIMENTOS PRÉ-OPERATÓRIOS 

Procedimento Descrição 
Valor 

Unitário 
Quantidade Valor Total 

     

 

PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS 
Grupo: 04 – Procedimentos Cirúrgicos 

Sub-Grupo: 05 – Cirurgia do aparelho da visão 
Forma de Organização: 05 – Conjuntiva, córnea, câmara anterior, íris, corpo ciliar e cristalino 

Procedimento Descrição 
Valor 

Unitário 
Quantidade Valor Total 

     

   

                              Declaramos também que as informações prestadas nesse processo são 
verdadeiras e que temos ciência de que, por eventuais inconsistências, estaremos sujeitos às 
penas previstas no Art. 299 do Código Penal.    

   

                                     Atenciosamente.  
  

(nome, CPF, RG e assinatura do representante legal)  
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ANEXO III 

  

MODELO DA DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE   

  

  

Ao  
Município de Montes Claros/MG   
Comissão de Licitações  

  

Referente: Edital de Chamamento Público nº 005/2017.  
  

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de 
licitação, sob a modalidade Chamamento Público, sob n° 005/2017, instaurado pelo Município 
de Montes Claros/MG,  que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o 
Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até a presente data 
inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação e eventual contratação, e que estamos 
cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, bem como, que nossa empresa 
não possui menores de dezoito anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres e que 
não utiliza o trabalho de menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz.  
 

Declara ainda, para os fins requeridos no inciso III, artigo 9º da Lei no. 8.666/93 e 100 
da Lei Orgânica do Município de Montes Claros, que não tem em seus quadros de 
empregados, servidores públicos da Contratante, bem como as pessoas ligadas a qualquer 
deles por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, subsistindo a 
proibição até 6 (seis) meses após findas as respectivas funções, exercendo atribuições de 
gerência, administração ou tomada de decisões. 

  
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.  

   

  

_______________, em ______ de ____________ de 2017.  

  

  

( nome,CPF, RG e assinatura do representante legal)  
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MINUTA DO CONTRATO 

 
MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO  

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 0005/2017 
 

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 pela Sra. Secretária Municipal de 

Saúde, ........................................, 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 a prestação dos serviços de saúde para realização de 

procedimentos cirúrgicos do aparelho da visão, desde a realização dos exames pré-

operatórios, até a avaliação pós-cirúrgica, conforme as diretrizes do SUS, nos termos do 

Chamamento Público nº 0005/2017, cujas cláusulas incorporam-se a este instrumento, 

independente de sua transcrição.  

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE  

As partes acima identificadas têm, entre si, justas e acertadas o presente Contrato Administrativo 

de credenciamento para a prestação de serviços de ...................., após a Ratificação do 

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N.º ___/2017, pelas condições do Edital de Chamamento nº 

005/2017 e seus anexos e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações 

e responsabilidades das partes.  

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO  

O valor global estimado deste contrato é de R$ ________ (_______________), baseado nos 

valores unitários de cada item.  

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes dos serviços registrados neste instrumento correrão por conta dos 

recursos específicos da Secretaria de Saúde, existentes nas dotações orçamentárias, decorrentes 

do extrapolamento do teto do município: 

a) no caso de pessoa Jurídica:  

ÓRGAO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – PESSOA JURÍDICA 

Função Programática Projeto Atividade Elemento Despesa  Ficha 

02 012 002 00010 00302 00065 2139 33903900 1320 
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Fonte de Recursos: 155 – Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 

 
FEDERAL X ESTADUAL  MUNICIPAL 

*Recurso Estadual conforme Resolução SES nº 3.970/2013, Resolução SES/MG nº 4.467/2014, 
Resolução SES/MG nº 4.696/2015, Resolução SES/MG nº 4.930/2015, Resolução SES/MG nº 
5.021/2015, Resolução SES/MG nº 5.053/2015 e Resolução SES/MG nº 5.273/2016. 
 

b) no caso de pessoa física:  
 

ÓRGAO: 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 

PESSOA FÍSICA 

Função Programática Projeto Atividade Elemento Despesa  Ficha 

02 012 002 00010 00302 00065 2139 33903600 1319 

Fonte de Recursos: 155 – Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 

 
FEDERAL X ESTADUAL  MUNICIPAL 

*Recurso Estadual conforme Resolução SES nº 3.970/2013, Resolução SES/MG nº 4.467/2014, 
Resolução SES/MG nº 4.696/2015, Resolução SES/MG nº 4.930/2015, Resolução SES/MG nº 
5.021/2015, Resolução SES/MG nº 5.053/2015 e Resolução SES/MG nº 5.273/2016. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO  

a) 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, após comprovação da produção 

efetivamente realizada; 

b) Caso ocorra, a qualquer tempo, a não aceitação de qualquer serviço, o prazo de 

pagamento será descontinuado e reiniciado após a correção pela Contratada. 

c) A Contratada deverá apresentar, mensalmente, o arquivo de faturamento dos 

procedimentos gerado pelo SIA/SUS, a fatura constando os serviços prestados e outros 

documentos, de acordo com cronograma previamente estipulado pela SMS; 

d) As contas rejeitadas pela conferência técnica e administrativa em determinada 

competência serão objeto de análise, podendo haver estornos de pagamentos em 

processamentos futuros, devidamente documentados pela SMS. Essas inconsistências 

poderão ser corrigidas pela Contratada dentro do prazo máximo de 03 (três) meses e 

reenviadas mediante ofício de solicitação do pagamento, sem a necessidade de serem 

digitadas em arquivo oficial de faturamento novamente; 

e) A Contratante realizará o pagamento pelos serviços prestados após o processamento dos 

dados recebidos e apresentação da Nota Fiscal pela Contratada; 

f) Deverá constar nos documentos fiscais o número do Processo e o número do Empenho, 

bem como informações bancárias da Contratada (Banco, Agência, Conta Corrente), sem 

os quais os pagamentos ficarão retidos por falta de informação fundamental; 

g) 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, CNDT (certidão 

negativa de débitos Trabalhistas), Certidões Negativas de Contribuições Previdenciárias, 

Federal, Estadual e Municipal atualizadas; 

h) Os serviços prestados serão remunerados de acordo com valores unitários estabelecidos 

nas Tabelas SIA/SUS, vigente no mês da compra destes itens; 

i) Município reserva-se o direito de descontar dos pagamentos devidos os valores 

correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas por descumprimento de 

cláusulas contratuais; 
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j) Se forem constatados erros no Documento Fiscal, os prazos serão suspensos até a 

apresentação do documento corrigido. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO  

O instrumento de contrato originado deste Chamamento Público terá validade de 12 (doze) 

meses, a contar da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado, mediante legislação em 

vigor, a critério das partes. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - 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. 

0005/2017 em epígrafe, homologado em ___/___/___.  

 

CLÁUSULA OITAVA - SECRETARIA COMPETENTE PARA FISCALIZAÇÃO, 

ACOMPANHAMENTO E RECEBIMENTO DO OBJETO.  

É competente para pleno e total recebimento do objeto deste contrato, bem como a 

gestão/fiscalização do seu cumprimento, serviços e produtos contratados, a Secretaria Municipal 

de Saúde de Montes Claros, conforme artigo 67 da lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES  

I - DA CONTRATADA:  

Constituem obrigações da Contratada:  

a) Cumprir todas as exigências e obrigações constantes neste contrato. 

b) Possuir estrutura física compatível com o número de pacientes a serem atendidos, bem 

como acessibilidade para atender os portadores de necessidades especiais, 

disponibilizando, ao menos, rampa de acesso, boxes individualizados e cadeira de rodas. 

c) Manter as instalações em perfeito estado de conservação e limpeza, garantindo os 

insumos necessários ao atendimento e conforto dos pacientes. 

d) Afixar, em local visível, placa indicando sua condição de entidade integrante do SUS e a 

gratuidade dos serviços prestados nessa condição. 

e) Adquirir e/ou realizar manutenção dos equipamentos sempre que necessário, de forma 

que a prestação dos serviços não seja prejudicada. 

f) Manter em seus registros documentação que comprove a formação técnica de todos os 

profissionais envolvidos na prestação dos serviços previstos neste Termo. 

g) Manter junto à SMS, cópias, com vigência atualizada, da licença da Vigilância Sanitária e 

do registro no Conselho Regional de Medicina. 

h) Manter atualizadas as informações no CNES, de acordo com o necessário para a 

prestação dos serviços contratados. 

i) Disponibilizar agenda para o Complexo Regulador/SMS. 
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j) Atender os pacientes com dignidade e respeito, de modo universal e igualitário, mantendo 

sempre a qualidade na prestação dos serviços, não criando regras de atendimento que 

discrimine ou diferencie o usuário do SUS em detrimento dos atendimentos particulares ou 

por convênios. 

k) Manter sempre atualizados os prontuários e o arquivo médico dos pacientes, pelos prazos 

definidos pelos Conselhos Federal e Regional de Medicina. 

l) A Contratada deverá elaborar relatório mensal sintético e analítico dos serviços 

executados, contendo: 

m) Dados da Contratada (nome, endereço, telefone e CNES); 

n) Dados da Unidade Requisitante (nome, CNES); 

o) Identificação do Paciente (número do Cartão Nacional de Saúde, nome, data de 

nascimento, idade, endereço completo, telefone para contato); 

p) Código e descrição do procedimento realizado; 

q) Data do atendimento; 

r) Nome completo do profissional que realizou o procedimento. 

s) Respeitar o sigilo absoluto, não podendo divulgar cadastros e arquivos referentes aos 

profissionais da rede municipal de saúde e usuários do SUS aos quais tiver acesso. 

t) 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. 

u) 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 dos recolhimentos devidos. 

v) 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. 

w) Justificar ao Município, por escrito, as razões alegadas quando da decisão de não 

realização de qualquer ato profissional constante neste Termo de Referência.   

x) 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. 

y) Comunicar ao Município, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que venha 

interferir na prestação dos serviços. 

z) 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. 

 

II - DA CONTRATANTE:  

Constituem obrigações da Contratante: 

a) Notificar a Contratada sobre qualquer irregularidade encontrada no cumprimento do objeto, 

fixando-lhe, quando não pactuado, prazo para corrigi-la; 
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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) Elaborar os planos operativos quantitativos e qualitativos que farão parte do instrumento 

de contratualização; 

e) Rejeitar todo e qualquer serviço de má qualidade e em desconformidade com as 

especificações do Termo de Referência; 

f) 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); 

g) Regular, autorizar, auditar, acompanhar e avaliar os serviços prestados; 

h) Estabelecer mecanismos de controle de oferta e demanda dos serviços contratados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - 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 PRIMEIRA - 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 na prestação dos serviços, 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 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. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - 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 TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES  

Qualquer modificação de forma qualitativa ou quantitativa, redução ou acréscimo do objeto ora 

contratado, bem como prorrogação de prazo poderá ser determinado pela Contratante, lavrando-

se o respectivo termo, conforme os artigos 57, §1° e 65 da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO  

As partes contratantes elegem, para solução judicial de qualquer questão oriunda da presente 

contratação, o foro da Comarca de Montes Claros, 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 03 (três) 

vias de único teor e validade, para um só efeito legal. 

 

Montes Claros (MG), ___ de ____________de 2017. 

 

_______________________________                      _______________________________ 

Contratante -  Secretaria Municipal de Saúde                              Contratada 

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

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

Testemunhas:  

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

 _________________________________ CPF/MF:  


