
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS – MG 

 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0001/2017 

 

 

 

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADAS PARA FORNECIMENTO DE ÓRTESES, 

PRÓTESES E MEIOS AUXILIARES DE LOCOMOÇÃO PARA 

ATENDER AOS PACIENTES PORTADORES DE 

NECESSIDADES ESPECIAIS USUÁRIOS DO SISTEMA 

ÚNICO DE SAÚDE – SUS.  

 

 

DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 14h00min do 

dia 12/09/2017. 

 

 

DATA DE ABERTURA DA SESSÃO: às 14h30min do dia 

12/09/2017. 

 

 

CONSULTAS AO EDITAL E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: 

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

(38)3229-3190 ou na sala 101- 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 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. 0001/2017, 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 empresa 
especializadas para fornecimento de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção para 
atender aos pacientes portadores de necessidades especiais usuários do Sistema Único de 
Saúde – SUS, de acordo com a Programação Pactuada Integrada – PPI assistencial do 
Município de Montes Claros (MG) e Macro Região de Saúde do Norte de Minas, através da 
Secretaria Municipal de Saúde do Município de Montes Claros (SMS), de acordo com o 
especificado no Anexo II - Termo de Referência deste Edital.  
 

2. DA JUSTIFICATIVA 

 
2.1. A SMS solicita Chamamento Público para fins de Contratação, de pessoas de direito público e/ou 
privado, para atendimento a demanda por serviços de meios auxiliares de locomoção que serão 
dispensados aos usuários com deficiência física do SUS da região de Montes Claros e Macrorregião de 
Saúde do Norte de Minas que possuam recursos pactuados neste município. Serão utilizados recursos a 
serem alocados no Fundo Municipal de Saúde, através do bloco de financiamento MAC, para garantir à 
população o acesso às novas tecnologias para locomoção de pessoas com deficiência física. 

2.2. Considerando que o serviço público deve ser realizado de forma clara e transparente, 
acessível a todos os prestadores interessados na realização do mesmo, esta Prefeitura realizará o 
Chamamento Público para atendimento da demanda aqui exposta. Desta forma, todas as 
empresas interessadas poderão participar dessa contratualização, de forma igualitária, de acordo 
com exigências constantes neste Termo de Referência. 
 

3. DO ACESSO AO CREDENCIAMENTO 

 
3.1. O acesso ao credenciamento é livre a todas as pessoas jurídicas, e que forneçam o objeto 
deste Edital, desde que atendidos os requisitos definidos neste instrumento convocatório. 
 
3.2. 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. 
 
3.3. Os interessados em participar do presente CREDENCIAMENTO terão prazo de até às 14hs 
do dia 12/09/2017, 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. 
 
3.4. 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.  
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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. 
 
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 
0001/2017, deverá(ão) apresentar os documentos elencados no título 6 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 todas as empresas que forneçam os itens de acordo com as 
especificações do objeto deste edital, desde que apresentem toda a documentação exigida até 
às 14hs do dia 12/09/2017. 
 
6.2. Não poderão participar do presente credenciamento os interessados: 
 
6.2.1. Que estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação; 
 
6.2.2. Que tenham sido declaradas suspensas de participar de licitação e impedidas de contratar 
com o Município de Montes Claros, MG, durante o prazo da sanção aplicada; 
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6.2.3. 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; 
 
6.2.4. Que tenham sido declaradas impedidas de licitar e contratar com a administração direta e 
indireta do Município de Montes Claros, MG, durante o prazo da sanção aplicada; 
 
6.2.5. 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; 
 
6.2.6. Cujo objeto social não seja compatível com o objeto desta licitação; 
 
6.2.7. Estrangeiras não autorizadas a funcionar no País; 
 

7. DO VALOR 

 
7.2.  Os valores pagos pelos itens disponibilizados serão aqueles previstos na tabela do SIA/SUS, 
não se admitindo, sob qualquer hipótese, acréscimos, através do bloco de financiamento de Média 
e Alta Complexidade (MAC);  
7.2. Descrições e valores constantes no ANEXO I do Termo de Referência; 
 

8. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA HABILITAÇÃO 

 
8.1. Para o credenciamento, os estabelecimentos, deverão apresentar à Comissão Permanente 
de Licitação e Julgamento toda a documentação relacionada abaixo, em vigor e em envelope 
devidamente lacrado: 
 
8.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 
8.1.1.1- Registro comercial, no caso de empresa individual;  
8.1.1.2 - 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; 
 
8.1.1.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da 
diretoria em exercício; 
 
8.1.1.4 - 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; 
 
8.1.1.5 - Em se tratando de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, Declaração conforme 
modelo do Anexo VIII. 
 
8.1.2. REGULARIDADE FISCAL: 
 
8.1.2.1- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);  
 
8.1.2.2 - Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, relativa à sede 
do licitante; 
 
8.1.2.3 - 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; 
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8.1.2.4 - Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);  
 
8.1.2.5 - 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). 
 
8.1.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 
8.1.3.1 - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES); 

8.1.3.2 - Atestado de capacidade técnica expedido por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado que comprove a aptidão do desempenho de atividade pertinente e compatível em 
característica com o objeto do credenciamento. 
 
8.1.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
 
8.1.4.1 - Certidão negativa de pedido de falência ou em recuperação de crédito, expedida pelo 
distribuidor judicial da sua sede. 
 
8.1.5 – ENVELOPE 
 
8.1.5.1 - 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 ao Departamento de Compras 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. 
Departamento de Compras  
Data: dia 12 de setembro de 2017, às 14 horas.  

 
8.1.5.1.1. O envelope deverá ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres: 
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GERÊNCIA DE LICITAÇÕES 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0001/2017  

PROPOSTA DE HABILITAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO  

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: ______________________  

CNPJ: ______________________ 

 
8.1.5.1.2.    A Prefeitura Municipal 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. Após às 14 
horas do dia 12 de setembro de 2017, nenhum envelope será recebido, sob nenhuma hipótese. 
 
8.2. Caso as Declarações citadas não tenham sido assinadas por sócio-gerente ou diretor da 
empresa, identificado no CRC (Certificado de Registro Cadastral) ou no Ato Constitutivo, as 
mesmas deverão vir acompanhadas de “Procuração” que conceda poderes ao signatário das 
Declarações. 
 
8.3. Não será causa de inabilitação a mera irregularidade formal que não afete o conteúdo e a 
idoneidade do documento ou impeça o seu entendimento. 
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8.4. Não existindo data de validade nas certidões e/ou nos certificados exigidos para habilitação, 
 
somente serão aceitos se com prazo de expedição não superior a 90 (noventa) dias ou, se 
emitidos por prazo indeterminado, conforme legislação do órgão expedidor. 
 
8.5. Caso a credenciada seja cadastrada junto ao Município de Montes Claros (MG), poderá 
apresentar o Certificado de Registro Cadastral (CRC), dentro de seu prazo de validade, em 
substituição dos documentos relacionados nos itens 7.1.1.1, 7.1.1.2, 7.1.1.3, 7.1.2.2, 7.1.2.3, 
7.1.2.4 e 7.1.2.5. 7.5.1. O CRC somente se prestará à substituição dos documentos referidos no 
item anterior se estiver dentro de seu prazo de validade. Poderão ser anexadas junto ao CRC as 
certidões que estiverem vencidas junto ao envelope de documento. 
 
8.6. A microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentar documentos fiscais com 
restrições tem assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período a partir 
da declaração do vencedor, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 
do débito e emissão de eventuais certidões ou CRC. 
 
8.6.1 - A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá do requerimento, 
devidamente fundamentado, a ser dirigido à CPLJ. 
 
8.6.2 - A não regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito 
à contratação. 
 
8.7. Os documentos expedidos pela Internet poderão ser apresentados em forma original ou 
cópia reprográfica sem autenticação. Entretanto, estarão sujeitos à verificação de sua 
autenticidade através de consulta. Os demais documentos deverão ser cópias atualizadas e 
autenticadas pelo tabelião ou por servidor Municipal. 
 
8.8. 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. 
 

9. DA CAPACIDADE INSTALADA 

 
9.1. A quantidade de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção, a serem fornecidas 
pelos CREDENCIADOS, serão distribuídas de acordo com o parâmetro assistencial constante 
na PPI-MG (Programação Programada e Integrada) estimada em 1.353 (um mil, trezentos e 
cinquenta e três) procedimentos anuais, tendo em vista ainda, a demanda estimada 
mensalmente, não obrigando o município de Montes Claros a adquiri-los em sua totalidade. 
 
9.2. Valores referenciados pelo Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, 
Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do Sistema Único de Saúde – SIGTAP, 
disponíveis no link: http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp. 
 
9.3. Mediante termo aditivo, e de acordo com a capacidade operacional do CONTRATADO e as 
necessidades do CREDENCIANTE, os contraentes poderão fazer acréscimos de até vinte e 
cinco por cento (25%) nos valores limites do contrato, durante o período de sua vigência, 
mediante justificativa aprovada pela Secretaria Municipal de Saúde. 
 
9.4 A capacidade instalada do prestador será verificada através de relatório de inspeção da 
Vigilância Sanitária, da série histórica de produção do prestador, caso haja, da qualidade da 
matéria-prima utilizada na fabricação de equipamentos e da avaliação do Cadastro Nacional de 
Estabelecimento de Saúde – CNES, considerando o número de profissionais e equipamentos 
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existentes. 
 

10. DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO 

 
 
10.1. 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: 
 
10.1.1 – Análise da documentação no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, prorrogável por igual 
período, contados a partir da data de recebimento da documentação; 
 
10.1.2 – 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). 
 

11. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADO E DOS RECURSOS 

  

11.1. 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 Eletrônico do 

Município de Montes Claros (MG). 

 

11.2. 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. 

 

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

Permanente de Licitações e Julgamento – CPLJ. 

 

11.4. 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. 

 

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

protelatórios. 

 

11.6. 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 Eletrônico do 

Município de Montes Claros (MG). 

 

12. DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

 

12.1. Estando a empresa apta à contratação, o processo será encaminhado a Assessoria Jurídica 
do Município, que verificará a regularidade do procedimento, conforme artigo 38, 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. 
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13. DA ASSINATURA DO CONTRATO E CREDENCIAMENTO 

 
13.1. 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. 
 

14. DO FORNECIMENTO 

 
14.1. O fornecimento dos equipamentos adquiridos conforme prescrição do profissional habilitado 
ocorrerá em até 30 (trinta) dias após o recebimento do pedido pelo prestador, devendo ser 
entregue na unidade do Centro de Referência em Medicina Física e Reabilitação – Órtese e 
Prótese, localizado na Rua Geovani Soares da Cruz, 647, bairro de Lourdes, Montes Claros - MG; 
  
14.2. A autorização para pagamento se fará mediante faturamento das APAC, através do Sistema 
de Informações Ambulatoriais BPA/SIA, que, posteriormente, será encaminhada, juntamente com 
a planilha detalhada dos itens mensalmente fornecidos, devidamente assinada por servidores 
responsáveis pelo faturamento, solicitando o empenho da despesa; 
 
14.3. Deverá constar nos produtos entregues na unidade o nome, número de prontuário, medidas, 
modelo e cidade onde reside o paciente contemplado, exatamente como no Laudo para 
Solicitação/Autorização de Procedimento Ambulatorial encaminhado ao prestador. No ato da 
entrega, todos os equipamentos deverão estar, obrigatoriamente, acompanhados dos seus 
respectivos manuais e termos de garantia nominais aos pacientes contemplados. A planilha com 
os nomes dos pacientes e equipamentos a serem dispensados a cada um deles deve ser 
entregue em três vias no ato do recebimento destes equipamentos na unidade; 
 
14.4. O envio da ordem de serviço à CONTRATADA poderá ser efetivado por qualquer meio de 
comunicação; 
 
14.5. Os produtos deverão ser entregues rigorosamente dentro das especificações estabelecidas. 
O MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, não 
aceitará ou receberá qualquer serviço com atraso, defeitos ou imperfeições, em desacordo com as 
especificações e condições constantes neste Termo de Referência, cabendo à Contratada efetuar 
as substituições necessárias no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de 
aplicação das sanções previstas; 
 
14.6. O recebimento e a conferência dos produtos serão feitos pelo Serviço de Referência em 
Medicina Física e Reabilitação - Órtese e Prótese, o qual atestará no documento fiscal 
correspondente, por um servidor devidamente identificado, a entrega do objeto nas condições 
exigidas, constituindo tal atestado requisito para a liberação dos pagamentos à Contratada. 
 

15. DA VIGÊNCIA 

 
15.1. 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. 
 

16. DO PAGAMENTO 

 
16.1. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária emitida por processamento 
eletrônico, a crédito do beneficiário, preferencialmente, em um dos bancos credenciados pelo 
Município ou outros indicados pela contratada, após comprovação da produção efetivamente 
realizada. 
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16.2. Caso ocorra, a qualquer tempo, a não aceitação de qualquer produto, o prazo de 
pagamento será descontinuado e reiniciado após a correção pela CONTRATADA. 

16.3. A Contratada deverá apresentar, mensalmente, a fatura constando os serviços prestados 
e outros documentos, de acordo com cronograma previamente estipulado pela Secretaria 
Municipal de Saúde. 

16.4. 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 Secretaria Municipal de Saúde. 
Essas inconsistências poderão ser corrigidas pela Contratada dentro do prazo máximo de 03 
(três) meses e reenviadas à Secretaria Municipal de Saúde mediante ofício de solicitação do 
pagamento, sem a necessidade de serem digitadas em arquivo oficial de faturamento 
novamente. 

16.5. A Contratante realizará o pagamento pelos serviços prestados após o processamento dos 
dados recebidos e apresentação da Nota Fiscal pela Contratada. 

16.6. 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. 

16.7. 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. 

16.8. Os serviços prestados serão remunerados de acordo com valores unitários estabelecidos 
nas Tabelas SIA/SUS, vigente no mês da compra destes itens. 

16.9. Ao Município reserva-se o direito de descontar dos pagamentos devidos os valores 
correspondentes à multas que eventualmente forem aplicadas por descumprimento de 
cláusulas contratuais. 

16.10. Se forem constatados erros no Documento Fiscal, os prazos serão suspensos até a 
apresentação do documento corrigido. 

17. DO ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO 

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

18. DAS PENALIDADES 

 
18.1. 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. 
 
18.1.1. Na eventual aplicação de multa, o seu quantum será automaticamente descontado do 
valor a ser pago à CREDENCIADA. 
 

19. DA RESCISÃO 

 

19.1. 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 
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prejuízo das multas cominadas neste Edital. 

 

19.2. 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. 

20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
20.1. 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. 
 
20.2. 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.  
 
20.3. 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. 
 
20.4. Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante: I - Recibo de retirada de 
Edital pela internet; II - Termo de Referência; 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; VIII - Modelo de declaração de ME ou EPP. 
 
 

21. DO FORO 

 
21.1. 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,  17 de agosto 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  

 
RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0001/2017 

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS PARA FORNECIMENTO DE 

ÓRTESES, PRÓTESES E MEIOS AUXILIARES DE LOCOMOÇÃO PARA ATENDER AOS 

PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS USUÁRIOS DO SISTEMA 

ÚNICO DE SAÚDE – 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 

 

http://www.montesclaros.mg.gov.br/
mailto:licitamontes@hotmail.com
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ANEXO II 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. SETOR SOLICITANTE 
Secretaria Municipal de Saúde de Montes Claros (SMS). 
 
2. OBJETO 
2.1. Realização de Chamamento Público para credenciamento de empresas especializadas no 
fornecimento de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção, conforme recursos 
específicos alocados na Programação Pactuada e Integrada (PPI Assistencial); 
2.2. Poderão ser credenciadas pessoas jurídicas de direito privado, entidades públicas, 
filantrópicas, entidades sem fins lucrativos e pessoas jurídicas de direito privado com fins 
lucrativos, legalmente constituídos; 
2.3. Os serviços têm por finalidade atender aos usuários com deficiência física no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS), observados os itens, descrições e valores constantes no ANEXO 
I deste Termo de Referência; 
2.4. Os valores pagos pelos itens disponibilizados serão aqueles previstos na tabela do SIA/SUS, 
não se admitindo, sob qualquer hipótese, acréscimos, através do bloco de financiamento de Média 
e Alta Complexidade (MAC); 
2.5. Os serviços de prescrição para aquisição dos meios auxiliares de locomoção serão prestados, 
exclusivamente, por profissionais habilitados pela unidade de saúde denominada Centro de 
Referência em Medicina Física e Reabilitação Órtese e Prótese; 
2.6. A disponibilização de todos os equipamentos e insumos necessários à perfeita execução do 
objeto ficará a cargo da empresa ou instituição credenciada, sem qualquer ônus para esta 
Prefeitura, observando-se as normas legais pertinentes; 
2.7. A empresa ou instituição credenciada não poderá cobrar do paciente ou seu acompanhante 
qualquer valor como complementação dos serviços previstos neste Termo de Referência; 
2.8. Os serviços a serem contratados deverão enquadrar-se nos grupos da Tabela de 
Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS, por valores 
iguais aos definidos pelo Ministério da Saúde, constantes no sítio sigtap.datasus.gov.br, não se 
admitindo acréscimos, sob qualquer hipótese; 
2.9. Os procedimentos descritos no ANEXO I serão prestados conforme demanda da SMS; 
2.10. Deverá ainda considerar-se todas as Portarias do SUS, que regulamentam o exercício dos 
serviços no âmbito deste Sistema. 
 
3. JUSTIFICATIVA 
A SMS solicita Chamamento Público para fins de Contratação, de pessoas de direito público e/ou privado, 
para atendimento a demanda por serviços de meios auxiliares de locomoção que serão dispensados aos 
usuários com deficiência física do SUS da região de Montes Claros e Macrorregião de Saúde do Norte de 
Minas que possuam recursos pactuados neste município. Serão utilizados recursos a serem alocados no 
Fundo Municipal de Saúde, através do bloco de financiamento MAC, para garantir à população o acesso às 
novas tecnologias para locomoção de pessoas com deficiência física. 

Considerando que o serviço público deve ser realizado de forma clara e transparente, acessível a 
todos os prestadores interessados na realização do mesmo, esta Prefeitura realizará o 
Chamamento Público para atendimento da demanda aqui exposta. Desta forma, todas as 
empresas interessadas poderão participar dessa contratualização, de forma igualitária, de acordo 
com exigências constantes neste Termo de Referência. 
 
4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DO CREDENCIAMENTO 
4.1. Poderão prestar serviços ao SUS/MG, em caráter complementar à rede pública, as pessoas 
jurídicas, filantrópicas, entidades privadas sem fins lucrativos e entidades privadas com fins 
lucrativos, legalmente constituídas e com: 
4.1.1. Capacidade técnica de fornecimento para atender a solicitação feita pela SMS; 
4.1.2. Econômica-financeiramente idôneas; 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS – MG 

4.1.3. Regularidade jurídico-fiscal; 
4.1.4. Que não tenham sofrido penalidade de suspensão ou declaração de inidoneidade por parte 
do Poder Público; 
4.1.5. Que aceitem as exigências estabelecidas pelas normas do SUS e do direito administrativo; 
4.1.6. Que satisfaçam as condições fixadas neste Termo de Referência e anexos; 
4.1.7. Que não estejam sob processo de falência ou recuperação judicial; 
4.1.8. Que não estejam impedidas de transacionar com a administração pública e qualquer de 
seus órgãos descentralizados; 
4.1.9. Que não possuam sócios e diretores que ocupem cargo ou função de chefia, 
assessoramento ou função de confiança no Sistema Único de Saúde/Montes Claros, nos termos 
do Parágrafo 4º do Art. 26 da Lei 8080/90; 
4.1.10. Que não possuam sócios e diretores que sejam servidores públicos da Prefeitura 
Municipal de Montes Claros, nos termos do inciso III, do artigo 9º da Lei 8.666/93. 
4.2. Estão impedidas de participar, as instituições e/ou empresas: 
4.2.1. Que cumprirem, na data fixada para a apresentação dos envelopes, penalidade de 
suspensão temporária para licitar ou contratar com a Administração; 
4.2.2. Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas. 
4.3. Não poderão participar do credenciamento, os interessados que estejam cumprindo as 
sanções previstas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 

5. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

5.1. Os itens solicitados deverão ser entregues somente na unidade estipulada pelo Contratante, 
no município de Montes Claros-MG. 
5.1.1. O horário e dias de funcionamento da unidade que receberá os itens requisitados é de 
segunda a sexta feira de 07h00min (sete horas) às 17h30min (dezessete horas e trinta minutos), 
exceto feriados nacionais, municipais ou por força de decreto instituindo ponto facultativo. 
5.2. Os serviços serão prestados somente por meio de autorização dos profissionais habilitados e 
devidamente cadastrados na unidade solicitante na quantidade prescrita por estes.  
5.3. A contratação não implica em vínculo empregatício, nem exclusividade de colaboração entre 
o Município e a Contratada. 
5.4. O ônus e obrigações advindos da contratação de colaboradores para execução do objeto 
deste Termo de Referência, em hipótese alguma, poderão ser transferidos para o Município ou 
qualquer outro órgão do SUS. 
5.5. As despesas com aquisição e/ou manutenção dos equipamentos são de responsabilidade da 
Contratada. 
5.6. A Contratada não poderá cobrar desta Prefeitura pelos serviços não realizados. 
5.7. A Contratada responsabiliza-se por cobrança indevida feita ao paciente ou seu 
acompanhante/representante, por profissional empregado ou preposto, em razão dos serviços 
previstos neste Termo. 
5.8. A eventual mudança de endereço da Contratada deverá ser imediatamente comunicada ao 
Município, que analisará a conveniência de manter os serviços contratados em nova localização. 
O Município poderá rever as condições do contrato e, até mesmo, rescindi-lo. 
5.9. A eventual mudança de responsabilidade técnica da Contratada deverá ser imediatamente 
comunicada ao Município, que analisará a conveniência de manter os serviços contratados. O 
Município poderá rever as condições do contrato e, até mesmo, rescindi-lo. 
5.10. A Contratada somente poderá realizar atendimento aos pacientes contemplados, que 
tiverem seus dados encaminhados pelo Serviço de Referência em Medicina Física e Reabilitação 
de órtese e Prótese, mediante apresentação: 
5.10.1. De formulário próprio, com todos os campos preenchidos, assinatura e identificação do 
profissional solicitante (carimbo), identificação da unidade solicitante e carimbo de 
encaminhamento para a Contratada. 
5.11. A Contratada fica exonerada da responsabilidade pelo não atendimento de paciente 
amparado pelo SUS, na hipótese de atraso superior a 90 (noventa) dias no pagamento devido 
pelo Poder Público, ressalvadas as situações de calamidade pública ou grave ameaça de ordem 
interna ou as situações de urgência e emergência. 
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5.12. Sem prejuízo do acompanhamento, da fiscalização e da normatividade complementar 
exercidos pelo Município sobre a execução do objeto deste Termo, a Contratada reconhece a 
prerrogativa de controle e auditoria, nos termos da legislação vigente, pelos órgãos gestores do 
SUS. 
5.13. Os serviços não poderão ser subempreitados no seu todo, podendo, contudo, fazê-lo 
parcialmente, mantendo, porém, sua responsabilidade integral e direta perante o Município. Os 
serviços subempreitados deverão ter a anuência prévia e expressa desta municipalidade. 
5.14. Os serviços prestados deverão seguir as normatizações do manual do SIA/SUS e o 
cronograma de entrega da produção estipulado pela SMS. O pagamento dos equipamentos 
disponibilizados será liberado após processamento da produção e autorizado pela Diretoria de 
Planejamento, Regulação, Controle e Avaliação da SMS.   
5.15. Em caso de rescisão contratual, se a interrupção das atividades em andamento puder 
causar prejuízo à população, será observado o prazo de 120 (cento e vinte) dias para ocorrer a 
rescisão. Se neste prazo a Contratada negligenciar a prestação dos serviços ora conveniados, a 
multa aplicada terá seu valor duplicado. 
5.16. A fiscalização ou o acompanhamento da execução do contrato pelos órgãos competentes do 
SUS não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, nos termos da legislação referente 
às licitações e contratos administrativos e demais legislações existentes. 
5.17. Na hipótese de desistência do prestador, os itens sob a sua responsabilidade poderão ser 
remanejados para outro fornecedor, sem prejuízo das sanções aplicáveis. 
 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
6.1. Notificar a Contratada sobre qualquer irregularidade encontrada no cumprimento do objeto, fixando-lhe, 
quando não pactuado, prazo para corrigi-la; 
6.2. Efetuar os pagamentos devidos à Contratada nas condições estabelecidas; 
6.3. Fiscalizar a execução do Contrato, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da Contratada 
pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a 
terceiros, ou por irregularidades constatadas; 
6.4. Rejeitar todo e qualquer serviço de má qualidade e em desconformidade com as especificações do 
Termo de Referência; 
6.5. Efetuar o desconto de Imposto de Renda e Proventos de Qualquer Natureza, incidente na fonte, sobre 
rendimentos pagos a qualquer título (CRFB/1988, artigo 158, I). 
  

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
7.1. Cumprir todas as exigências e obrigações constantes neste Termo de Referência; 
7.2. Manter junto à SMS, cópias, com vigência atualizada, da Licença da Vigilância Sanitária; 
7.3. Manter atualizadas as informações no CNES, de acordo com o necessário para a prestação 
dos serviços contratados; 

7.4. Adquirir e/ou realizar manutenção dos equipamentos conforme o que for proposto no termo 
de garantia, sempre que necessário, de forma que a população contemplada não seja 
prejudicada; 
7.5. Respeitar o sigilo absoluto, não podendo divulgar cadastros e arquivos referentes às unidades 
públicas, profissionais da rede municipal de saúde e usuários do SUS aos quais tiver acesso; 
7.6. 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; 
7.7. 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; 
7.8. Não utilizar nem permitir que terceiros utilizem dados de pacientes para fins de 
experimentação, sem autorização e aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, conforme art. 7º, 
inciso 2 da Resolução nº 196 do Conselho Nacional de Saúde de 10/10/1996; 
7.9. Justificar ao Município, por escrito, as razões alegadas quando da decisão de não realização 
do fornecimento de qualquer item constante neste Termo de Referência e anexos; 
7.10. 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 
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da alteração, cópia autenticada da Certidão da Junta Comercial ou do Cartório de Registro Civil 
das Pessoas Jurídicas; 
7.11. Comunicar ao Município, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que venha 
intervir na prestação dos serviços; 
7.12. Responsabilizar-se pela indenização de dano causado à pacientes, órgãos do SUS e a 
terceiros a eles vinculados, decorrente de ação ou omissão voluntária, ou de negligência, 
imperícia ou imprudência praticadas pela empresa, empregados, profissionais ou prepostos, 
ficando assegurado à Contratada o direito de regresso. 
 
8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
8.1. A Contratada deverá apresentar, mensalmente, a fatura constando os serviços prestados e 
outros documentos, de acordo com cronograma previamente estipulado pela SMS; 
8.2. 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 
solicitação do pagamento, sem a necessidade de serem digitadas em arquivo oficial de 
faturamento novamente; 
8.3. A Contratante realizará o pagamento pelos serviços prestados após o processamento dos 
dados recebidos e apresentação da Nota Fiscal pela Contratada; 
8.4. 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; 
8.5. A Contratada deverá apresentar, junto ao documento fiscal, cópias das guias de recolhimento 
de todos os encargos trabalhistas do mês da prestação dos serviços (guias quitadas de FGTS e 
INSS), Certificado de Regularidade com o FGTS, CRF e Certidão Negativa de Contribuições 
Previdenciárias atualizadas; 
8.6. Os serviços prestados serão remunerados de acordo com valores unitários estabelecidos nas 
Tabelas SIA/SUS, vigente no mês da compra destes itens; 
8.7. 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; 
8.8. Se forem constatados erros no Documento Fiscal, os prazos serão suspensos até a 
apresentação do documento corrigido. 
 
9. PRAZO, LOCAL, CONDIÇÕES DE GARANTIA E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  

9.1. O fornecimento dos equipamentos adquiridos conforme prescrição do profissional habilitado 
ocorrerá em até 30 (trinta) dias após o recebimento do pedido pelo prestador, devendo ser 
entregue na unidade do Centro de Referência em Medicina Física e Reabilitação – Órtese e 
Prótese, localizado na Rua Geovani Soares da Cruz, 647, bairro de Lourdes, Montes Claros - MG;  
9.2. A autorização para pagamento se fará mediante faturamento das APAC, através do Sistema 
de Informações Ambulatoriais BPA/SIA, que, posteriormente, será encaminhada, juntamente com 
a planilha detalhada dos itens mensalmente fornecidos, devidamente assinada por servidores 
responsáveis pelo faturamento, solicitando o empenho da despesa; 
9.3. Deverá constar nos produtos entregues na unidade o nome, número de prontuário, medidas, 
modelo e cidade onde reside o paciente contemplado, exatamente como no Laudo para 
Solicitação/Autorização de Procedimento Ambulatorial encaminhado ao prestador. No ato da 
entrega, todos os equipamentos deverão estar, obrigatoriamente, acompanhados dos seus 
respectivos manuais e termos de garantia nominais aos pacientes contemplados. A planilha com 
os nomes dos pacientes e equipamentos a serem dispensados a cada um deles deve ser 
entregue em três vias no ato do recebimento destes equipamentos na unidade; 
9.4. O envio da ordem de serviço à CONTRATADA poderá ser efetivado por qualquer meio de 
comunicação; 
9.5. Os produtos deverão ser entregues rigorosamente dentro das especificações estabelecidas. 
O MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, não 
aceitará ou receberá qualquer serviço com atraso, defeitos ou imperfeições, em desacordo com as 
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especificações e condições constantes neste Termo de Referência, cabendo à Contratada efetuar 
as substituições necessárias no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de 
aplicação das sanções previstas; 
9.6. O recebimento e a conferência dos produtos serão feitos pelo Serviço de Referência em 
Medicina Física e Reabilitação - Órtese e Prótese, o qual atestará no documento fiscal 
correspondente, por um servidor devidamente identificado, a entrega do objeto nas condições 
exigidas, constituindo tal atestado requisito para a liberação dos pagamentos à Contratada. 
 
 10. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS  
10.1. No julgamento e classificação das propostas para a divisão de cotas serão considerados 
critérios pertinentes à capacidade logística e técnica dos fornecedores, à qualidade da matéria 
prima utilizada na fabricação dos equipamentos, bem como as normas e princípios estabelecidos 
pela Lei 8.666/1993 e pelo Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES).  
 
11. PRAZO DE PAGAMENTO 
11.1. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária emitida por processamento 
eletrônico, a crédito do beneficiário, preferencialmente, em um dos bancos credenciados pelo 
Município ou outros indicados pela contratada, após comprovação da produção efetivamente 
realizada; 
11.2. Caso ocorra, a qualquer tempo, a não aceitação de qualquer produto, o prazo de pagamento 
será descontinuado e reiniciado após a correção pela CONTRATADA. 
  

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

ÓRGAO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Função Programática 
Projeto 

Atividade 
Elemento Despesa  Ficha 

02 012 002 00010 00302 00065 2139 33903200 1318 

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

X FEDERAL  ESTADUAL  MUNICIPAL 

 

 

 

Dulce Pimenta Gonçalves 
Secretária Municipal de Saúde 
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ANEXO I 
TABELA DE ITENS, DESCRIÇÕES E VALORES 

 
 

Grupo: 07 - Órteses, próteses e materiais especiais 

Sub-Grupo: 01 - Órteses, próteses e materiais especiais não relacionados ao ato cirúrgico 

Forma de Organização: 01 - OPM auxiliares da locomoção 

Procedimento Descrição 
Valor Unitário 

(R$) 

07.01.01.001-0 

ANDADOR FIXO / 

ARTICULADO EM 

ALUMINIO C/ QUATRO 

PONTEIRAS 

Andador fixo / articulado em alumínio, regulável na 

altura, punhadeira em borracha ou espuma 

recoberta, com quatro (4) ponteiras de borracha 

resistentes. 

130,00 

07.01.01.002-9 

CADEIRA DE RODAS 

ADULTO / INFANTIL 

(TIPO PADRAO) 

Cadeira de rodas tipo padrão (infantil/juvenil/adulto) 

confeccionada em tubos de alumínio/liga 

metálica/aço, 

cromada ou com pintura eletrostática dobrável 

braços removíveis encosto padrão em nylon ou 

couro  resistente, assento em tecido de nylon ou 

couro sintético, com almofada em espuma de alta 

densidade com 03 (três) cm de espessura, forrada 

com mesmo tecido e velcro para fixação; grandes 

rodas traseiras com aros de propulsão, pneus 

maciços ou infláveis, freio bilateral pequenas rodas 

dianteiras com pneus maciços ou infláveis com 

rolamentos blindados nos eixos, pedal enlevável e 

giratórios ou removíveis, suporte para panturrilhas 

e/ou posterior ao calcanhar. 

 

571,90 

07.01.01.003-7  

CADEIRA DE RODAS 

P/ BANHO C/ 

ASSENTO SANITARIO 

Cadeira de rodas para banho com assento sanitário, 

confeccionada em alumínio ou aço tubular, pintura 

eletrostática, estrutura a permitir o encaixe sobre 

vaso sanitário normal. Braços fixos encosto padrão, 

providas de quatro rodas pequenas, com pneus 

maciços, sendo as traseiras fixas e dianteiras 

giratórias, freio bilateral com sistema esticador, 

apoio para os pés. 

 

230,00 

07.01.01.004-5  

CADEIRA DE RODAS 

P/ TETRAPLEGICO - 

TIPO 

PADRAO 

Cadeira de rodas confeccionada em tubos de 

alumínio/Liga metálica/aço, cromada ou com pintura 

eletrostática, dobrável, braços removíveis, encosto 

alto e reclinável em nylon ou couro resistente: faixa 

larga (12- 15 cm) adaptada ao encosto; assento em 

tecido nylon ou couro sintético, almofada em 

espuma de alta densidade e 3 cm de espessura, 

forrada com mesmo tecido, e velcro para fixação; 

1.170,00 
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grandes rodas traseiras com aros de propulsão, e 

pinos sobre os aros; freio bilateral; pneus maciços 

ou infláveis; rodas dianteiras com pneus maciços ou 

infláveis , com rolamentos blindados nos eixos; 

pedais ajustáveis (ate extensão completa dos 

joelhos) e giratórios ou removíveis; suporte para 

panturrilhas e /ou posterior ao calcanhar. 

 

07.01.01.005-3 

CALCADOS 

ANATOMICOS C/ 

PALMILHAS P/ PE 

NEUROPATICOS 

(PAR) 

Calçados confeccionados com forração e solados 

especiais, para reduzir pontos de atrito ou 

compressão, dotados de palmilhas especiais, ate 

mesmo em silicone, que se adaptem a anatomia 

plantar. 

419,20 

07.01.01.006-1 

CALCADOS 

ORTOPEDICOS 

CONFECCIONADOS 

SOB MEDIDA ATE 

NUMERO 45 (PAR) 

Calçados ortopédicos confeccionados com forração 

e solados especiais, que podem ou não serem 

adaptados as órteses ou palmilhas. 

170,30 

07.01.01.007-0 

CALCADOS 

ORTOPEDICOS PRE-

FABRICADOS 

C/ PALMILHAS ATE 

NUMERO 45 (PAR) 

Calçados ortopédicos com contrafortes rígidos 

lateral ou medialmente, para manutenção postural 

em pés com desvios. Quando utilizados com 

órteses de hastes metálicas podem receber correias 

em T para varus ou valgo. 

 

99,75 

07.01.01.008-8 

CALCADOS SOB 

MEDIDA P/ 

COMPENSACAO DE 

DISCREPANCIA DE 

MEMBROS 

INFERIORES A 

PARTIR DO 

NUMERO 34 

Calçado sob medida para compensação de 

discrepância no comprimento entre membros 

inferiores acima de cem (100) centímetros. 

299,00 

07.01.01.009-6 

CALCADOS SOB 

MEDIDA P/ 

COMPENSACAO DE 

ENCURTAMENTO ATE 

NUMERO 33 (PAR) 

Calçados sob medida para compensação, de 

discrepância no comprimento entre membros 

inferiores acima de cem (100) centímetros. 

239,40 

07.01.01.010-0 

CARRINHO 

DOBRAVEL P/ 

TRANSPORTE DE 

Carrinho p/ transporte de crianças com deficiência, 

com armação em tubos de alumínio/aço 

pintado/cromado, dobrável, com três posições no 

conjunto assento-encosto anatômico 

764,50 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS – MG 

CRIANCA C/ 

DEFICIENCIA 

intercambiáveis (sentar, reclinar e deitar). Tecido 

duplo de algodão no encosto e no assento. 

07.01.01.011-8  

BENGALA 

CANADENSE 

REGULAVEL EM 

ALTURA (PAR) 

Bengala canadense em alumínio com braçadeira 

não articulável, regulagem para ajustamento da 

altura. 

Ponteiras em borracha resistentes (PAR). 

79,95 

07.01.01.012-6  

MULETA AXILAR 

REGULAVEL DE 

MADEIRA (PAR) 

Muleta axilar de madeira para uso temporário 

prolongado ou permanente, com apoio axilar 

emborrachado, injetado ou almofadado, com 

manoplas de altura regulável, hastes duplas de 

comprimento ajustáveis na altura, ponteiras de 

borracha. 

53,20 

07.01.01.013-4 

MULETA AXILAR 

TUBULAR EM 

ALUMINIO 

REGULAVEL NA 

ALTURA (PAR) 

Muleta axilar tubular de alumínio, para uso 

permanente, com apoio axilar emborrachado, 

injetado ou almofadado, manoplas de altura 

reguláveis, hastes duplas de comprimento 

ajustáveis na altura. Ponteiras de borracha 

resistentes. 

79,95 

07.01.01.014-2 

PALMILHAS 

CONFECCIONADAS 

SOB MEDIDA (PAR) 

Palmilhas confeccionadas sob medidas para adultos 

ou crianças. 

 

 

130,20 

07.01.01.015-0 

PALMILHAS P/ PES 

NEUROPATICOS 

CONFECCINADAS 

SOB MEDIDA P/ 

ADULTOS OU 

CRIANCAS (PAR) 

Palmilhas especiais para pés neuropáticos, 

confeccionados sob medida, para adultos ou 

crianças (PAR). 

170,30 

07.01.01.016-9 

PALMILHAS P/ 

SUSTENTACAO DOS 

ARCOS PLANTARES 

ATE O NUMERO 33 

(PAR) 

Palmilhas para sustentação dos arcos plantares em 

couro e EVA, para crianças até o número trinta e 

três (33). 

43,89 

07.01.01.017-7 

PALMILHAS P/ 

SUSTENTACAO DOS 

ARCOS PLANTARES 

NUMEROS ACIMA DE 

34 (PAR) 

Palmilhas para sustentação dos arcos plantares em 

couro e EVA para adultos, acima do número trinta e 

quatro (34). 

65,00 
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Grupo: 07 - Órteses, próteses e materiais especiais 

Sub-Grupo: 01 - Órteses, próteses e materiais especiais não relacionados ao ato cirúrgico 

Forma de Organização: 02 - OPM ortopédicas 

Procedimento Descrição 

Valor 

Unitário 

(R$) 

07.01.02.001-6 

ORTESE / CINTA LSO TIPO 

PUTTI (BAIXA) 

Órtese (LSO) tipo colete de Putti para região lombo-

sacra, confeccionada em tecido resistente, quatro 

(4) hastes metálicas ou de plástico posteriormente, 

fechamento anterior por velcro ou fivelas com 

correias. 

 

 

195,00 

07.01.02.002-4 

ORTESE / CINTA TLSO TIPO 

PUTTI (ALTO) 

Órtese (TLSO), tipo colete Putti para a região lombo-

sacra, confeccionada em tecido resistente, quatro 

(4) hastes metálicas ou de plástico posteriormente, 

fechamento, anterior por velcro ou fivelas com 

correias. 

 

 

159,60 

07.01.02.003-2 

ORTESE / COLETE CTLSO 

TIPO MILWAUKEE 

Órtese (CTLSO), dinâmica, tipo Milwaukee, incluindo 

os coxins e almofadas para estabilização da coluna 

vertebral nas escolioses e cifoses. 

 

 

910,00 

07.01.02.004-0 

ORTESE / COLETE TIPO 

WILLIAMS 

Órtese (LSO) tipo Williams, para sustentação da 

região lombar sacra, com articulações laterais que 

permitem a flexão, mas bloqueiam a hiperextensão 

lombar. 

 

 

319,20 

07.01.02.005-9 

ORTESE / COLETE TLSO 

TIPO KNIGHT 

Órtese (TLSO) tipo Knight, rígido posteriormente por 

hastes, fechamento anterior em tecido resistente 

com velcro ou atracador. 

 

260,00 

07.01.02.006-7 

ORTESE CRUROMALEOLAR 

INFANTIL EM 

POLIPROPILENO P/ 

IMOBILIZACAO DE JOELHO 

EM EXTENSAO 

ARTICULADA 

 

Órtese cruromaleolar infantil ou adulto, tipo calha em 

polipropileno para imobilização do joelho em 

extensão articulada. 

 

209,70 

07.01.02.007-5 

ORTESE CRUROMALEOLAR 

P/ LIMITACAO DOS 

MOVIMENTOS DO JOELHO 

 

Órtese para limitação da amplitude dos movimentos 

do joelho. 

 

130,00 

07.01.02.008-3 Órtese cruropodálica, unilateral, infantil e 250,80 
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ORTESE CRUROPODALICA 

C/ DISTRATOR P/ 

GENUVALGO / GENUVARO 

(INFANTIL E 

ADOLESCENTE) 

adolescente, tipo calha postero-lateral ou 

posteromedial em polipropileno, com distrator, para 

tratamento de genuvalgo/varo. 

07.01.02.009-1 

ORTESE DINAMICA 

PELVICO-CRURAL TIPO 

ATLANTA / TORONTO 

Órtese pélvico crural tipo Atlanta/Toronto, para 

estabilização dos quadris em abdução, na doença 

de Legg Perthes. 

520,00 

07.01.02.010-5  

ORTESE DINAMICA 

SUROPODALICA TIPO 

MOLA DE CODEVILLE 

(UNILATERAL) 

Dinâmica Suropodálica Tipo Mola de Codeville 

unilateral. 
119,70 

07.01.02.011-3 

ÓRTESE ESTATICA 

IMOBILIZADORA 

AXILOPALMAR TIPO 

AEROPLANO 

Órtese imobilizadora axilo-palmar tipo aeroplano 

para 

suporte do ombro em abdução de noventa (90) 

graus, com cotovelo em noventa (90) graus de 

flexão. 

290,00 

07.01.02.012-1 

ORTESE GENUPODALICO 

EM POLIPROPILENO TIPO 

SARMIENTO 

Órtese genupadálico bivalvada tipo Sarmiento 

confeccionada em termoplástico rígido 

(polipropileno). 

299,00 

07.01.02.013-0 

ORTESE HCTO TIPO 

MINERVA IMOBILIZADORA 

CERVICAL C/ APOIO 

TORACICO 

Órtese (HCTO) tipo colar cervico-toracico rígido, tipo 

minerva. 
150,00 

 

07.01.02.014-8 

ORTESE METALICA 

CRUROPODALICA ADULTO 

 

Órtese cruropodálica, com hastes laterais em 

alumínio ou aço, articulação de joelho livre ou com 

trava de anel ou com bloqueio de gatilho (trava 

suíça), articulação de tornozelo livre ou com 

bloqueio, adulto, unilateral. 

 

948,00 

07.01.02.015-6 

ORTESE METALICA 

CRUROPODALICA 

(INFANTIL E 

ADOLESCENTE) 

Órtese cruropodálica, com hastes laterais em 

alumínio ou aço, articulação de joelho livre ou com 

bloqueio de anel, articulação de tornozelo livre ou 

com bloqueio, infantil e adolescente, unilateral. 

 

520,00 

07.01.02.016-4 

ORTESE METALICA 

Órtese suropodálica, unilateral, infantil, com hastes 

laterais em alumínio ou aço, articulação de tornozelo 

 

139,70 
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SUROPODALICA (INFANTIL) livre ou com bloqueio. 

07.01.02.017-2 

ORTESE PELVICO-

PODALICA DE DESCARGA 

ISQUIATICA 

Órtese pélvico podálica para descarga isquiática, 

tipo trilateral ou hastes paralelas com cursor. 
598,50 

 

07.01.02.018-0 

ORTESE PELVICO-

PODALICA METALICA C/ OU 

S/ APOIO ISQUIATICO 

(INFANTIL E 

ADOLESCENTE) 

Órtese pelvico-podalica unilateral, infantil e 

adolescente, com hastes laterais metálicas com ou 

sem apoio isquiático, articulação de quadril livre ou 

com bloqueio de anel, articulação de joelho com 

bloqueio de anel, articulação de tornozelo livre ou 

com bloqueio da flexão plantar. 

 

600,00 

 

07.01.02.019-9 

ORTESE PELVICO-

PODALICA METALICA P/ 

ADULTO C/ OU S/ APOIO 

ISQUIATICO 

 

Órtese pelvico-podalica unilateral, com hastes 

laterais em alumínio ou aço, com ou sem apoio 

isquiático, articulação de quadril livre ou com 

bloqueio de anel, articulação de joelho com bloqueio 

por trava de anel ou trava de gatilho (trava suíça), 

articulação de tornozelo livre ou com bloqueio da 

flexão plantar. 

 

1.197,00 

07.01.02.020-2 

ORTESE RIGIDA P/ 

LUXACAO CONGENITA DO 

QUADRIL 

Órtese confeccionada em termoplástico rígido, para 

luxação congênita de quadril. 
500,40 

07.01.02.021-0 

ORTESE SUROPODALICA 

ARTICULADA EM 

POLIPROPILENO (INFANTIL) 

Órtese suropodálica, unilateral, infantil, tipo calha 

posterior em polipropileno, articulada no tornozelo, 

com ou sem correia antivaro ou antivalgo de retrope. 

159,60 

07.01.02.022-9 

ORTESE SUROPODALICA 

S/ ARTICULACAO EM 

POLIPROPILENO (ADULTO) 

Órtese suropodálica unilateral, adulto, tipo calha 

posterior em polipropileno, sem articulação, com ou 

sem correia antivalgo ou antivaro no retrope. 

180,60 

07.01.02.023-7 

ORTESE SUROPODALICA 

S/ ARTICULACAO EM 

POLIPROPILENO (INFANTIL) 

Órtese suropodálica, unilateral, infantil, tipo calha 

posterior em polipropileno, sem articulação, com ou 

sem correia antivalgo ou antivaro no retrope. 

130,00 

07.01.02.024-5 

ORTESE SUROPODALICA 

METALICA (ADULTO) 

Órtese suropodálica unilateral, adulto, com hastes 

laterais de alumínio ou de aço, articulação de 

tornozelo livre ou com bloqueio. 

180,60 

07.01.02.025-3 Órtese suropodálica unilateral, adulto, tipo calha 200,00 
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ORTESE SUROPODALICA 

UNILATERAL 

ARTICULADA EM 

POLIPROPILENO (ADULTO) 

posterior em polipropileno com articulação no 

tornozelo, com ou sem correia antivalgo ou antivaro 

de retrope. 

07.01.02.026-1 

ORTESE SUSPENSORIO DE 

PAVLIX 

 

Órtese para luxação congênita do quadril tipo 

suspensório Pavlix. 
66,50 

07.01.02.027-0 

ORTESE TIPO SARMIENTO 

PARA UMERO 

Órteses para fratura de úmero, tipo Sarmiento 

confeccionada em polipropileno. 
159,60 

07.01.02.028-8 

ORTESE TLSO / COLETE 

TIPO BOSTON 

 

Órtese (TLSO) colete tipo Boston, confeccionada 

sob medida em polipropileno. 
598,50 

07.01.02.029-6 

ORTESE TLSO / TIPO 

COLETE EM METAL TIPO 

JEWETT 

Órtese (TLSO) pré fabricada, ou confeccionada em 

metal e termoplástico tipo colete para sustentação 

toracolombar em hiperextensão, com porção anterior 

rígida tipo Bahler ou Jewett. 

372,40 

07.01.02.030-0 

ORTESE TLSO CORRETIVA 

TORACO-LOMBAR EM 

POLIPROPILENO 

Órtese (TLSO) bivalvada, confeccionada em 

polipropileno (colete), visando estabilidade na coluna 

torácica e / ou lombar. 

319,20 

07.01.02.031-8 

ORTESE TLSO TIPO 

COLETE / JAQUETA DE 

RISSER 

Órtese (TLSO) tipo jaqueta de Risser, confeccionada 

sob medida, em termoplástico rígido, para 

estabilização vertebral, inclusive pós-cirúrgicas. 

780,00 

07.01.02.032-6 

ORTESE TORACICA 

COLETE DINAMICA DE 

COMPRESSAO TORACICA 

Órtese (TO) torácica tipo colete dinâmico 

compressor para tratamento de Pectus Excavatum e 

Pectus Carenatum, confeccionada em metal leve ou 

termoplástico rígido. 

239,40 

 

07.01.02.033-4  

PROTESE CANADENSE 

ENDOESQUELETICA EM 

ALUMINIO OU ACO. 

 

Prótese canadense endoesquelética em aço ou 

alumínio para coto muito curto transfemoral, 

desarticulado de quadril e hemipelvectomia parcial / 

total, com cesto pélvico em resina acrílica ou 

polipropileno, articulação de quadril monocêntrica e 

com ou sem bloqueio, com ou sem impulsor, joelho 

tipo monoeixo ou policêntrico mecânico, com sem 

impulsor, livre ou com trava ou com freio de atrito, 

revestida com espuma e meia cosmética pé Sach ou 

 

 

4.716,00 
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articulado uniaxial, ou de adaptação dinâmica. 

 

07.01.02.034-2 

PROTESE CANADENSE 

EXOESQUELETICA. 

Prótese canadense exoesquelética para coto curto 

transfemural, desarticulação do quadril e 

hipelvectomia parcial/total, em resina acrílica e fibra 

de carbono, cesto pélvico em resina ou 

polipropileno, articulação de quadril monocêntrica e 

com ou sem bloqueio, com dispositivo extensor, 

joelho monoeixo com ou sem impulsor livre ou com 

trava ou com freio de atrito, pé Sach ou articulado 

uniaxial, ou de adaptação dinâmica. 

 

 

 

4.716,00 

07.01.02.035-0  

PROTESE 

ENDOESQUELETICA P/ 

DESARTICULACAO DE 

JOELHO EM ALUMINIO OU 

ACO 

Prótese endoesquelética para desarticulação do 

joelho, em alumínio ou aço em resina acrílica com 

ou sem soquete flexível interno, joelho 

endoesquelético de quatro barras em aço com 

impulsor, revestimento de espuma e meia 

cosmética, pé Sach, articulado ou de adaptação 

dinâmica. 

 

 

3.990,00 

07.01.02.036-9  

PROTESE 

ENDOESQUELETICA 

TRANSFEMURAL 

Prótese endoesquelética para amputação 

transfemural em aço ou alumínio com encaixe 

quadrilátero, ou de contenção isquiática, em resina 

acrílica e fibra de carbono, encaixe interno flexível, 

com ou sem cinto pélvico ou silesiano, joelho 

endoesquelético monoeixo ou policêntrico em aço, 

com ou sem impulsor, livre ou com trava, revestida 

com espuma e meia cosmética. Pé Sach ou 

articulado. 

 

 

3.502,80 

07.01.02.037-7  

PROTESE 

ENDOESQUELETICA 

TRANSTIBIAL TIPO PTB-

PTS-KBM EM ALUMINIO OU 

ACOALUMINIO OU ACO 

Prótese endoesquelética tipo PTB-PTS ou KBN para 

amputação transtibial encaixe laminado em resina 

acrílica, e fibra de carbono , cartucho/encaixe interno 

flexível, revestida com espuma e meia cosmética. 

Pé Sach, articulado ou de adaptação. 

 

1.596,00 

07.01.02.038-5  

PROTESE 

EXOESQUELETICA PARA 

DESARTICULACAO DO 

JOELHO 

Prótese exoesquelética para desarticulação do 

joelho, laminada em resina acrílica e fibra de 

carbono, com articulação de joelho externa em 

hastes de aço articuladas, encaixe de coxa em 

resina plástica ou em prolipopileno ou em couro 

grosso, com elástico impulsor para extensão do 

joelho. Pé Sach ou articulado. 

 

 

2.990,00 

07.01.02.039-3  

PROTESE 

EXOESQUELETICA 

Prótese passiva laminada em resina acrílica, punho 

em rosca, mão passiva, revestida por luva 

cosmética. 

 

2.641,00 
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PASSIVA PARA 

DESARTICULACAO DO 

PUNHO OU AMPUTACAO 

TRANSRADIAL 

07.01.02.040-7  

PROTESE 

EXOESQUELETICA 

TRANSFEMURAL 

Prótese exoesquelética para amputação 

transfemural em resina acrílica e fibra de carbono. 

Encaixe quadrilátero ou de contenção isquiática, 

com ou sem cinto pélvico ou silesiano, joelho 

monoeixo, com ou sem impulsor, livre ou com trava 

ou com freio de atrito continuo, pé Sach ou 

articulado. 

2.990,00 

07.01.02.041-5  

PROTESE 

EXOESQUELETICA 

TRANSTIBIAL C/ COXAL OU 

MANGUITO DE COXA 

Prótese exoesquelética laminada em resina acrílica 

e 

Fibra de carbono, para amputação transtibial, 

cartucho / encaixe flexível, coxal (manguito de coxa) 

conectado ao encaixe de resina pé Sach ou 

articulado. 

 

2.193,00 

07.01.02.042-3  

PROTESE 

EXOESQUELETICA 

TRANSTIBIAL TIPO PTB-

PTS-KBM 

Prótese exoesquelética tipo PTB, PTS ou KBM para 

amputação transtibial laminada em resina acrílica e 

fibra de carbono, cartucho/encaixe flexível pé tipo 

Sach ou articulado. 

 

1.596,00 

07.01.02.043-1  

PROTESE FUNCIONAL 

ENDOESQUELETICA P/ 

AMPUTACAO 

TRANSUMERAL 

Prótese funcional laminada em resina acrílica para 

amputação transumeral, suspensão por correias 

com ou sem alça sobre o ombro. Articulação de 

cotovelo com bloqueio ativo, em múltiplos estágios, 

por trava continua. Punho de rosca com mão 

mecânica, revestida de luva cosmética acionada por 

um sistema de tirantes e correias. 

 

 

 

5.211,00 

07.01.02.044-0  

PROTESE FUNCIONAL 

EXOESQUELETICA P/ 

DESARTICULACAO DE 

COTOVELO 

Prótese funcional laminada em resina acrílica para 

desarticulação de cotovelo, suspensão por manguito 

umeral e supracondilar, articulação de cotovelo 

externa com bloqueio ativo de múltiplos estágios, 

punho de rosca com mão mecânica revestida de 

luva cosmética, acionada por um sistema de tirantes 

e correias. 

 

 

5.300,00 

07.01.02.045-8  

PROTESE FUNCIONAL 

EXOESQUELETICA P/ 

DESARTICULACAO DE 

COTOVELO. 

Prótese funcional exoesquelética para 

desarticulação de cotovelo, confeccionada em resina 

acrílica, com suspensão por correia em oito (8) ou 

nove (9), cabo de tração, articulação de cotovelo 

externa com bloqueio ativo de múltiplos estágios. 

Punho universal, mão funcional revestida em luva 

cosmética. 

 

 

5.640,00 
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07.01.02.046-6  

PROTESE FUNCIONAL 

EXOESQUELETICA PARA 

AMPUTACAO 

TRANSRADIAL. 

Prótese para amputação transradial, laminada em 

resina acrilica, sistema de correias em 8 ou nove (9) 

cabo de tração, punho universal, mão funcional com 

luva cosmética. 

 

3.105,00 

07.01.02.047-4  

PROTESE FUNCIONAL 

EXOESQUELETICA 

TRANSRADIAL C/ GANCHO 

DE DUPLA FORCA. 

Prótese funcional laminada em resina acrílica para 

amputação transradial curta. Suspensão por 

manguito umeral. Articulação de cotovelo com 

multiplicador. Gancho de dupla força de preensão e 

mão mecânica revestida de luva cosmética, 

acionados por um sistema de tirantes e correias. 

 

 

5.790,00 

07.01.02.048-2  

PROTESE FUNCIONAL 

EXOESQUELETICA 

TRANSRADIAL COTO 

CURTO 

Prótese para amputação transradial, encaixe tipo 

Kuhn (Munster) laminada em resina acrílica, 

articulação de cotovelo com multiplicador, sistema 

de correias em 8 ou 9, punho universal, mão 

funcional revestida por luva cosmética. 

 

5.300,00 

07.01.02.049-0  

PROTESE FUNCIONAL 

EXOESQUELETICA 

TRANSRADIAL P/ PUNHO 

DE TROCA RAPIDA C/ 

GANCHO DUPLA FORCA 

Prótese funcional laminada em resina acrílica para 

amputação transradial. Suspensão por manguito 

umeral e supracondilar. Punho de troca rápida, com 

gancho de dupla forca de preensão e mão mecânica 

revestida por luva cosmética. Acionamento por meio 

de tirantes e correias. 

 

5.100,00 

07.01.02.050-4  

PROTESE FUNCIONAL 

EXOESQUELETICA 

TRANSUMERAL 

Prótese funcional exoesquelética, para amputação 

transumeral, confeccionada em resina acrílica, com 

suspensão por correia em oito ou nove, cotovelo 

com bloqueio ativo em múltiplos estágios, punho 

universal, mão funcional com luva cosmética. 

 

 

6.603,00 

07.01.02.052-0  

PROTESE P/ AMPUTACAO 

TIPO CHOPART 

Prótese laminada em resina acrílica reforçada em 

fibra de carbono, para amputação de Chopart, 

bivalvada ou não, com ou sem apoio no tendão 

patelar, com pé específico para coto Chopart. 

 

1.449,00 

07.01.02.053-9  

PROTESE PASSIVA 

ENDOESQUELETICA P/ 

DESARTICULACAO DE 

OMBRO E 

ESCAPULECTOMIA 

PARCIAL OU TOTAL 

Prótese passiva endoesquelética em tubulação de 

alumínio, para desarticulação de ombro, ou 

escapulectomia parcial ou total, com monobloco 

articulável sobre o ombro, suspensão por correias, 

cotovelo com bloqueio passivo em múltiplos 

estágios, punho, mão passiva com luva cosmética. 

 

2.394,00 

07.01.02.054-7  

PROTESE PASSIVA 

Prótese passiva endoesquelética em alumínio para 

amputação transumeral, revestida com espuma e 

meia cosmética, suspensão por correia em oito ou 

nove, cotovelo com bloqueio passivo em múltiplos 

2.128,00 
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ENDOESQUELETICA 

TRANSUMERAL 

estágios, punho em rosca, mão passiva com luva 

cosmética tubular. 

07.01.02.055-5  

PROTESE PASSIVA P/ 

AMPUTACAO PARCIAL DA  

MAO 

Prótese laminada em resina, para complementação 

de amputação parcial da mão, com revestimento por 

luva cosmética. 

1.300,00 

07.01.02.056-3  

PROTESE TIPO PALMILHA 

PARA AMPUTACAO EM 

NIVEL DO ANTE PE 

Prótese tipo palmilha rígida ou flexível para 

amputação do ante pé, confeccionada em 

termoplástico, complementação distal em silicone ou 

plastazote e adaptável internamente ao calçado 

comum ou ortopédico sob medida.  

 

451,50 

 
 

Grupo: 07 - Órteses, próteses e materiais especiais 

Sub-Grupo: 01 - Órteses, próteses e materiais especiais não relacionados ao ato cirúrgico 

Forma de Organização: 09 - Substituição/Troca em órteses/próteses 

Procedimento Descrição 

Valor 

Unitário 

(R$) 

07.01.09.001-4 

ÓRTESE HCO TIPO 

PHILADELPHIA PARA 

IMOBILIZAÇÃO DA REGIÃO 

CERVICAL 

Órtese (HCO), tipo colar cervical, em espuma firme 

bivalvada com reforço em plástico, tipo 

Philadelphia. 

R$ 79,80 

07.01.09.002-2 

SUBSTITUICAO DE ESPUMA 

E MEIA COSMETICA EM 

PROTESE 

ENDOESQUELETICA 

TRANSFEMURAL 

Substituição/troca da espuma e meia de 

revestimento cosmético da prótese endoesquelética 

transfemural. 

R$ 250,20 

07.01.09.003-0 

SUBSTITUICAO DE ESPUMA 

E MEIA COSMETICA EM 

PROTESE TRANSTIBIAL 

ENDOESQUELETICA 

Substituição da espuma e meia cosmética da 

prótese endoesquelética transtibial. 
R$ 264,10 

07.01.09.004-9 

SUBSTITUICAO DE ESPUMA 

E MEIA EM PROTESE 

ENDOESQUELETICA 

TRANSUMERAL 

Substituição troca da espuma e meia de 

revestimento cosmético da prótese endoesquelética 

transumeral e transradial. 

R$ 250,20 

07.01.09.005-7 

SUBSTITUICAO DE LUVA 
Substituição de luva protética de vinil com cor  
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COSMETICA P/ MAOS 

PROTETICAS 

 

adequada a epiderme do paciente. R$ 347,50 

 

07.01.09.006-5 

SUBSTITUIÇÃO DE PÉ DE 

ADAPTAÇÃO DINÂMICA 

Substituição de pé de adaptação dinâmica, sem 

adaptador e sem ferragens. 
R$ 266,00 

07.01.09.007-3 

SUBSTITUIÇÃO DE PÉ 

SACH / ARTICULADO 

Substituição de pé Sach ou articulado sem 

adaptador e sem ferragens. 
R$ 269,50 

07.01.09.008-1 

SUBSTITUIÇÃO DO 

ENCAIXE INTERNO 

FLEXÍVEL PARA PRÓTESE 

TRANSTIBIAL  

EXOESQUELETICA / 

ENDOESQUELETICA 

Substituição do encaixe (soquete) de próteses 

transtibiais exoesqueléticas ou endoesqueléticas, 

confeccionadas em resina acrílica e fibra de 

carbono, com encaixe interno flexível. 

 

R$ 650,00 

 

07.01.09.009-0 

SUBSTITUIÇÃO/TROCA DO 

ENCAIXE PARA PRÓTESE 

TRANSFEMURAL 

ENDOESQUELETICA / 

EXOESQUELETICA 

Substituição do encaixe (soquete) de próteses 

transfemurais exoesqueléticas ou 

endoesqueléticas, confeccionadas em resina 

acrílica e fibra de carbono. 

 

R$ 1.098,00 

 

 
Importante: Os quantitativos previstos são estimados em 1.353 (um mil, trezentos e cinquenta e três) 
equipamentos por ano, perfazendo um total de R$ 893.849,01 (oitocentos e noventa e três mil, 
oitocentos e quarenta e nove reais e um centavo), não havendo obrigatoriedade, por parte do Município, 
em adquiri-los em sua totalidade. 
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ANEXO III 
MINUTA DO CONTRATO 

 
MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO  

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 0001/2017 
 

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 O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA 

FORNECIMENTO DE ÓRTESES, PRÓTESES E MEIOS AUXILIARES DE LOCOMOÇÃO DE 

ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA – PPI ASSISTENCIAL DO 

MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS PARA ATENDER AOS PACIENTES PORTADORES DE 

NECESSIDADES ESPECIAIS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS, nos termos 

do Chamamento Público nº 0001/2017, 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$ 616.919,96 (seiscentos e dezesseis mil, 

novecentos e dezenove reais e noventa e seis centavos), baseado nos valores unitários de cada 

item.  

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 (doze) meses, iniciando-se a partir de sua assinatura.  
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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. 

0001/2017 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 

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 SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES  

I - DA CONTRATADA:  

Constituem obrigações da Contratada:  

a) Cumprir fielmente as exigências deste Edital, de modo que os itens sejam fornecidos de acordo 

com o Anexo II – Termo de Referência, 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, 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/MG, 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) Comparecer no Centro Regional de Órteses e Próteses mediante agendamento (semanal ou 

conforme necessidade), a fim de conferir as medidas dos pacientes para a confecção dos 

produtos sob medida. Após a confecção a empresa deverá retornar ao local indicado, com data 

agendada, para efetuar a entrega e testes dos produtos, tantas vezes quantas forem necessárias, 

para o perfeito atendimento às necessidades dos pacientes, bem como prestar assistência técnica 

à equipe do Centro Regional de Órteses e Próteses e ao paciente;  

g) Responsabilizar-se por qualquer dano causado ao paciente que estiver utilizando seus 

produtos;  

h) Garantir a confidencialidade de dados e informações sobre pacientes;  

i) A Credenciada não poderá cobrar do paciente qualquer complementação aos valores pagos 

pelos serviços prestados nos termos deste contrato; 
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j) Trocar, às suas expensas, o material que vier a ser recusado, sendo que o ato do recebimento 

não importará a sua aceitação.  

II - DA 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, no prazo estabelecido no item 6.1 do instrumento convocatório, 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 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. 
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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 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: ...................................................  
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ANEXO IV 
MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 
DECLARAÇÃO 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. 0001/2017, 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 e data.  

Assinatura, Representante Legal (RG e CPF)  

(CARIMBO CNPJ DA INSTITUIÇÃO)  

Reconhecer firma(s) 

  



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS – MG 

ANEXO V 
MODELO DE HABILITAÇÃO 

 
DECLARAÇÃO 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. 0001/2017 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. 

 

Local e Data 

Assinatura da Credenciada 

 

  



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS – MG 

ANEXO VI  
MODELO DE DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO 

TRABALHO 

 
DECLARAÇÃO 

SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0001/2017. 

(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. (Se for o 

caso) 

(Local e data)  

(assinatura do representante legal) 

  



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS – MG 

ANEXO VII  
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS PREÇOS ESTABELECIDOS 

PELO SUS 

 
DECLARAÇÃO 

CONCORDÂNCIA COM OS PREÇOS ESTABELECIDOS PELO SUS 

 

Declaro, para fins de participação no Chamamento Público nº. 0001/2017, 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 

  



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS – MG 

ANEXO VIII  
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP 

 
DECLARAÇÃO 

CONDIÇÃO DE ME OU EPP 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0001/2017 

 

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 nº. 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. 

 

 

Montes Claros, ___ de _______ de 2017. 

 

_________________________________  

Assinatura do Representante Legal 


