
 

 

  PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS – MG 

 
 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0002/2017 

 

 

SECRETARIA REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Saúde. 

 

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA 

FORNECIMENTO DE MEIOS AUXILIARES DE LOCOMOÇÃO (CADEIRA DE 

RODAS, MULETAS, ANDADORES, BENGALAS, ALMOFADAS E SEUS 

INSUMOS) A USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) DA REGIÃO DE 

MONTES CLAROS E MACRORREGIÃO DO NORTE DE MINAS GERAIS. 

DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 09h00min do dia 12/09/2017. 

 

 

DATA DE ABERTURA DA SESSÃO: às 09h30min 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. 0002/2017, 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 o credenciamento de empresas 
especializadas no fornecimento de meios auxiliares de locomoção, sendo estes diversos modelos 
de cadeiras de rodas e para banho, muletas, andadores, bengalas e almofadas, procedimentos de 
média complexidade, conforme Portaria nº 1.272/GM/MS/2013 do Ministério da Saúde, prorrogada 
através da Portaria nº 523, de 15 de fevereiro de 2017, e Portaria nº 2.723/GM/MS/2014 do 
Ministério da Saúde, prorrogada através da Portaria nº 450, de 13 de fevereiro de 2017, que 
incluem procedimentos na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais 
Especiais (OPM) do Sistema Único de Saúde (SUS), 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 
financiamento FAEC, 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 até às 09:00hs 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 0002/2017, 
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 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 
09:00hs 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; 
 
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 
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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 

 
7.1. Os serviços têm por finalidade atender aos usuários com deficiência física no âmbito do SUS, 
observados os itens, descrições e valores constantes no ANEXO I deste Termo de Referência. 
 
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 tipo de financiamento Fundo de 
Ações Estratégicas e Compensação (FAEC). 
 

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 Departamento 
de Compras, 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 09:00 horas.  

 
1. O envelope deverá ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres: 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS – MG  

DEPARTAMENTO DE COMPRAS  

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0002/2017  

PROPOSTA DE HABILITAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO  

 RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:______________________ 

CNPJ:______________________ 

 

 
1.1 A Prefeitura Municipal de Montes Claros – MG, através do Departamento de Compras, 
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 09:00 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. 
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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. 
 
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 meios auxiliares de locomoção, a serem fornecidas pelos CREDENCIADOS, serão 
distribuídas de acordo com o parâmetro assistencial constante no Anexo I – Procedimentos com 
Financiamento FAEC do Termo de Referência, Tabela de Itens/Descrições, Quantitativos e 
Valores, de acordo com a Portaria nº 1.272/GM/MS/2013 do Ministério da Saúde, prorrogada 
através da Portaria nº 523, de 15 de fevereiro de 2017, e Portaria nº 2.723/GM/MS/2014 do 
Ministério da Saúde, prorrogada através da Portaria nº 450, de 13 de fevereiro de 2017, tendo em 
vista ainda, a demanda estimada mensalmente, não obrigando o município de Montes Claros a 
adquiri-los em sua totalidade. 
 
9.2. 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. 
 
9.3 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 
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Estabelecimento de Saúde – CNES, considerando o número de profissionais e equipamentos 
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. 
 
14.1.1. Obrigatoriamente, no ato da entrega, todos os equipamentos deverão estar acompanhados 
dos seus respectivos termos e garantias, nominais aos pacientes contemplados. A planilha com os 
nomes dos pacientes e equipamentos a serem dispensados a cada um deles deve ser entregue 
em 3 (três) vias no ato do recebimento destes equipamentos na unidade. 
 
14.2. 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. 
 
14.3. O envio da ordem de serviço à CONTRATADA poderá ser efetivado por qualquer meio de 
comunicação. 
 
14.4. 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. 
 
14.5. 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. 
 
14.5.1. 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. 
14.6. 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.  
 
14.6.1. As COTAS serão distribuídas de acordo com a capacidade de fornecimento de cada 
prestador, verificada através de relatório de inspeção da Vigilância Sanitária, da série histórica de 
produção, caso haja, e da necessidade assistencial da população. 
 
14.7. Qualquer serviço prestado pela CONTRATADA, sem a autorização da Secretaria Municipal 
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de Saúde, será de responsabilidade do Credenciado, inexistindo qualquer ônus para o Município 
de Montes Claros (MG).  
 

15. DA VIGÊNCIA 

 
15.1. O instrumento de contrato/contratualização originado deste Chamamento Público terá 
validade conforme Portaria nº 523 GM/MS/2017 e Portaria nº 450 GM/MS/2017, 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. 
 
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 
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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 
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,  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  

 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0002/2017 
 

 
 
Denominação:______________________________________________________________ 

CNPJ:             ______________________________________________________________ 

Endereço:    _______________________________________________________________ 

e-mail: ____________________________________________________________________ 

Cidade: ___________________________________________________________________ 

CEP: _____________________________________________________________________ 

Estado: ___________________________________________________________________ 

Telefone: __________________________________________________________________ 

Fax: ______________________________________________________________________ 

 

Obtivemos, através do acesso à página www.montesclaros.mg.gov.br, nesta data, cópia do 

Edital de Chamamento Público nº. 0002/2017. 

 

Local: ___________________, _______ de_________________ 2017. 

 

Nome: ____________________________________ 

 

Senhor Participante, 
 
 Visando à comunicação futura entre este Município e sua empresa, solicitamos a 
Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à CPLJ, pelo e-mail 
licitamontes@hotmail.com. 
 
 A não remessa do recibo exime o Município da comunicação, por meio de e-mail, de 
eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no edital, bem como de quaisquer 
informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação. 
 
 Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e 
ou esclarecimentos disponibilizados acerca do Chamamento Público nº. 0002/2017. 
 
 
 
 
 
 
 

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 meios auxiliares de locomoção, sendo estes diversos modelos de cadeiras de rodas 
e para banho, muletas, andadores, bengalas e almofadas, procedimentos de média complexidade, 
conforme Portaria nº 1.272/GM/MS/2013 do Ministério da Saúde, prorrogada através da Portaria nº 
523, de 15 de fevereiro de 2017, e Portaria nº 2.723/GM/MS/2014 do Ministério da Saúde, 
prorrogada através da Portaria nº 450, de 13 de fevereiro de 2017, que incluem procedimentos na 
Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPM) do 
Sistema Único de Saúde (SUS); 
2.2. Poderão ser credenciadas pessoas jurídicas de direito privado, entidades públicas, filantrópicas, 
entidades sem fins lucrativos e pessoas jurídicas de direito privado com fins lucrativos, legalmente 
constituídos; 
2.3. Os serviços têm por finalidade atender aos usuários com deficiência física no âmbito do SUS, 
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 tipo de financiamento Fundo de 
Ações Estratégicas e Compensação (FAEC); 
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 financiamento FAEC, para garantir à população o acesso às novas tecnologias para 
locomoção de pessoas com deficiência física. 

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

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: 
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5.10.1. De formulário próprio, com todos os campos preenchidos, assinatura e identificação do 
profissional solicitante (carimbo), identificação da unidade solicitante e carimbo de encaminhamento 
para a Contratada. 
5.11. A Contratada fica exonerada da responsabilidade pelo não atendimento de paciente amparado 
pelo SUS, na hipótese de atraso superior a 90 (noventa) dias no pagamento devido pelo Poder 
Público, ressalvadas as situações de calamidade pública ou grave ameaça de ordem interna ou as 
situações de urgência e emergência. 
5.12. Sem prejuízo do acompanhamento, da fiscalização e da normatividade complementar 
exercidos pelo Município sobre a execução do objeto deste Termo, a Contratada reconhece a 
prerrogativa de controle e auditoria, nos termos da legislação vigente, pelos órgãos gestores do 
SUS. 
5.13. Os serviços não poderão ser 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; 
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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 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 
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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 
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/contratualização originado deste Chamamento Público terá validade 
conforme Portaria nº 523 GM/MS/2017 e Portaria nº 450 GM/MS/2017, 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 
PROCEDIMENTOS COM FINANCIAMENTO FAEC 

 
 

Tabela de Itens, Descrições e Valores. 
 
 
Portaria 1.272/GM/MS, de 25 de junho de 2013, que dispõe sobre a aquisição de cadeiras de rodas e 
adaptação postural em cadeira de rodas, prorrogada por meio da Portaria nº 523/GM/MS, de 15 de fevereiro 
de 2017.  
 
 

Procedimento Descrição 
Valor Unitário 

(R$) 

07.01.01.020-7 
CADEIRAS DE 
RODAS 
MONOBLOCO 
  

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

900,00 

07.01.01.021-5 
CADEIRA DE 
RODAS (ACIMA 
90KG) 

Cadeira de rodas confeccionada sob medida, em tubos de 
alumínio, liga metálica ou aço, cromado ou pintura 
eletrostática, dobrável em X ou monobloco, apoio para braços 
removíveis ou escamoteáveis. Eixo de remoção rápida nas 
grandes rodas, encosto e assento com estofamento 100%nylon 
ou couro sintético resistente, com almofada de assento em 
espuma de alta densidade e 5 cm de espessura, forrada com 
mesmo tecido e velcro para fixação, com ou sem faixa torácica 
(5 - 7 cm), com ou sem cinto pélvico, com ou sem faixa para 
panturrilha, protetor lateral de roupa, rodas traseiras de 24" 
com sobre aro de propulsão, podendo ou não ter pinos, pneus 
maciços ou infláveis, freio bilateral, rodas dianteiras de 6" ou 8" 
com pneus maciços ou infláveis com rolamentos blindados nos 
eixos, apoio para pés rebatíveis ou removíveis, apoio para pés 
eleváveis opcional. Larguras padrão: 50 cm e 60 cm. 
Tolerância de peso: a depender do fabricante: de 120Kg e 
160Kg. As dimensões da cadeira serão fornecidas por meio de 
descrição por profissional de saúde habilitado. 

1.649,00 
 

07.01.01.022-3 
CADEIRA DE 
RODAS 
MOTORIZADA 
ADULTO OU 
INFANTIL 
  

Cadeira de rodas motorizada sob medida com chassis em 
duralumínio tubular ou aço carbono sem solda, dobrável em "x" 
com articulações, conexões injetadas em alumínio, container 
de baterias; rodas traseiras de 13" e dianteiras 8"infláveis com 
aros em nylon, ambas com pneus em PU sem câmara  rodas 
de apoio 2X50X25 mm maciças; eixos com rolamento 
blindados; motorização com dois motores elétricos de corrente 
contínua e imã permanente de 200W cada, com sistema de 
transmissão engrenada, com torque para transportar um 
usuário de até 130 kg. Drive micro processado de 50A que 
permite aceleração e desaceleração linear e velocidade de 0 a 

4.999,00 
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6 km/h, instalado no lado direito ou esquerdo joystick no 
próprio módulo ou por controle mentoniano ou por controle de 
cabeça ou por controle de sugar/soprar, sistema de freio motor 
regenerativo, sistema de freio de estacionamento 
eletromagnético, painel de comando digital com teclas tendo as 
funções de liga-desliga, limitador de velocidade, indicador de 
carga e buzina; duas baterias de 12 v x 26 A sem manutenção, 
que possibilitam autonomia de até 20 km, recarregáveis por 
carregador inteligente, micro processado; assento e encosto 
fixado sem uso de parafusos, acolchoados e revestidos, Apoio 
de braços e suporte dos pés reguláveis, escamoteáveis e/ou 
removíveis. Estofamento em tecido nylon. Almofada de assento 
plana (em espuma). Equipada com cinto de segurança que 
pode ser do tipo quatro pontos, camiseta, faixa torácica ou 
cinto pélvico e faixa para panturrilha. Podendo ter encosto 
reclinável sendo acompanhado, nesse caso, de 2 rodas anti-
tombo, apoio para cabeça removível e regulável em altura e/ou 
profundidade acolchoado e apoios de pés eleváveis. Podendo 
ou não ter regulagem de posicionamento de tilt nas cadeiras 
infantis. As dimensões da cadeira serão fornecidas por meio de 
descrição por profissional de saúde habilitado. 

07.01.01.023-1 
CADEIRA DE 
RODAS PARA 
BANHO EM 
CONCHA 
INFANTIL 
  

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

739,00 
 

07.01.01.024-0 
CADEIRA DE 
RODAS PARA 
BANHO COM 
ENCOSTO 
RECLINÁVEL 
  

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

1.139,00 

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

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

450,00 

07.01.01.026-6 
ADAPTAÇÃO DE 
ASSENTO PARA 
DEFORMIDA-
DES DE 
QUADRIL 

Almofada confeccionada sob medida em espuma de 
poliuretano acrescida de camada de espuma de densidade 
variável, podendo ou não apresentar cavalo abdutor, podendo 
ou não ser confeccionada sobre base. A parte anterior pode 
ser mais alta que a parte posterior com o objetivo de reduzir o 
tônus extensor, com melhor posicionamento do quadril. 
Forrada com tecido automotivo. Deve ser removível, para 
permitir o fechamento da cadeira. Favorece posicionamento 
correto e melhor distribuição de pressão, devendo prevenir 
deformidades e úlceras de pressão ou acomodar, através de 
compensações, as deformidades já existentes. As dimensões 
serão fornecidas por meio de descrição por profissional de 
saúde habilitado. 

136,34 

07.01.01.027-4 Almofada confeccionada sob medida em espuma de 132,00 
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ADAPTAÇÃO DE 
ENCOSTO PARA 
DEFORMIDA-
DES DE TRONCO 

poliuretano acrescida de espuma de diferentes densidades, 
podendo ou não ser confeccionada sobre base rígida. Utilizada 
para prevenção e/ou acomodação de deformidades. As 
dimensões serão fornecidas por meio de descrição por 
profissional de saúde habilitado. 

07.01.01.028-2 
ADAPTAÇÃO DO 
APOIO DE PÉS 
DA CADEIRA DE 
RODAS 

Confeccionada sob medida em madeira, propileno ou metal, 
regulável em altura podendo ser em folha única ou dupla, fixo 
ou removível, rebatível, elevável (articulado); revestido ou não 
de tecido automotivo, acolchoado ou não. Pode ter ainda faixa 
confeccionada sob medida em material antialérgico de alta 
resistência, não elástico, com fechamento em velcro, largura 
de 5 a 7 cm que presa aos apoios de pés, estabiliza membros 
inferiores. Indicado para pacientes que não têm suas 
necessidades atendidas para modelo de apoio de pés original 
da cadeira de rodas. As dimensões serão fornecidas por meio 
de descrição por profissional de saúde habilitado. 

62,50 

07.01.01.029-0 
APOIOS 
LATERAIS DO 
TRONCO EM 3 
OU 4 PONTOS 

Apoio torácico lateral fixado ao encosto da cadeira de rodas 
através de peças com regulagens de altura e largura, revestido 
de espuma de poliuretano ou de diferentes densidades e 
forrado de tecido automotivo. Acessório individualizado, 
conforme tamanho do paciente e tipo de deformidade 
apresentada. Utilizado para prevenir e/ou acomodar 
deformidades de tronco. Devem ser removíveis para facilitar a 
transferência do paciente. Pode possuir ainda, cinto com duas 
alças passando pelos ombros e duas presas no assento da 
cadeira, confeccionados em material sintético de alta 
resistência, com fechamento em velcro, mosquetão, botão de 
pressão ou fivela tipo aviação, podendo ser acolchoado ou 
não, para posicionar adequadamente o paciente em 
sedestação podendo ser do tipo camiseta, quatro pontos ou 
torácico. Indicado quando há déficit de equilíbrio de tronco ou 
postura cifótica. Indicado para segurança do paciente e 
posicionamento do tronco. As dimensões serão fornecidas por 
meio de descrição por profissional de saúde habilitado. 

90,50 

07.01.01.030-4 
APOIOS 
LATERAIS DE 
QUADRIL PARA 
CADEIRA DE 
RODAS 

Apoio lateral revestido de espuma de poliuretano ou de 
diferentes densidades e forrado de tecido automotivo. 
Posiciona os membros inferiores em posição neutra, inibindo 
abdução excessiva e rotação externa. Pode ser fixado ao 
assento da cadeira de rodas através de peças com regulagens 
de largura e profundidade, ou removíveis para facilitar a 
transferência do paciente. Pode possuir ainda, cinto pélvico ou 
em "Y", com apoio na região do quadril, confeccionados em 
material sintético de alta resistência, com fechamento em 
velcro mosquetão, botão de pressão ou fivela tipo aviação, 
podendo ser acolchoado ou não, fixado no encontro entre 
assento e encosto em ângulo de 45°, para posicionar 
adequadamente o paciente em sedestação. As dimensões 
serão fornecidas por meio de descrição por profissional de 
saúde habilitado. 

90,50 

07.01.01.031-2 
APOIO PARA 
ESTABILIZAÇÃO 
DA CABEÇA NA 
CADEIRA DE 
RODAS 

Apoio de cabeça com abas laterais em alumínio revestido de 
espuma de poliuretano, forrada de tecido automotivo, fixado no 
encosto da cadeira de rodas por meio de haste com 3 tipos de 
regulagem: profundidade, altura e inclinação. Também pode 
ser apenas de espuma de poliuretano fixado ao encosto com 
velcro. Indicado para pacientes com déficit de controle cervical. 
As dimensões serão fornecidas por meio de descrição por 
profissional de saúde habilitado. 

82,80 

07.01.01.032-0 
ADAPTAÇÃO DO 
APOIO DE 
BRAÇOS DA 

Confeccionada sob medida em madeira, termomoldável de alta 
temperatura ou metal, podendo ser fixo, escamoteável, 
rebatível ou removível, revestido ou não de tecido automotivo, 
acolchoado ou não. Contempla calhas de posicionamento do 

132,00 
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CADEIRA DE 
RODAS 

membro superior em cadeira de rodas. As dimensões serão 
fornecidas por meio de descrição por profissional de saúde 
habilitado. 

07.01.01.033-9 
ADAPTAÇÃO 
ABDUTOR TIPO 
CAVALO PARA 
CADEIRA DE 
RODAS 

Adaptação sob medida confeccionada em espuma de alta 
densidade, ou quando necessitar de reforço, confeccionada de 
madeira e revestida de espuma, forrado por tecido automotivo 
para posicionar membros inferiores (inibir adução e rotação 
interna). Pode ser removível ou fixado no assento da cadeira 
de rodas. As dimensões serão fornecidas por meio de 
descrição por profissional de saúde habilitado. 

57,00 

 

Portaria 2.723/GM/MS, de 09 de dezembro de 2014, prorrogada por meio da Portaria nº 523/GM/MS, de 15 de 
fevereiro de 2017. 
 

PROCEDIMENTO DESCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO 

07.01.02.059-8 

MATERIAIS 
ELÁSTICOS PARA 
MODE-LAGEM DE 
COTOS, CON-
TROLE CICA-
TRICIAL OU 
CONTROLE DE 
EDEMA DE 
MEMBROS 
SUPERIORES E 
INFERIORES – 
FAIXA ELÁSTICA 
COMPRES-SIVA. 

Faixa elástica compressiva, atadura elástica  

auto-adesiva, malha tubular ou luva compressiva 

confeccionada em material elástico e/ou tecido, 

sob medida, utilizadas na modelagem de cotos de 

amputação ou para controle do edema ou do 

processo cicatricial de todo o segmento ou partes. 

10,70 

07.01.02.060-1 

TÁBUA 
(PRANCHA) PARA 
TRANSFE-RÊNCIA 

Adaptações para atividade de vida diária (AVD) - 

adaptação de madeira, plástico ou outro material 

resistente, com revestimento ou superfície que 

facilite o deslizamento,bordas abauladas, utilizada 

para facilitar as transferências de usuários de 

cadeira de rodas. 

75,00 

07.01.02.061-0 

CINTA PARA 
TRANSFE-
RÊNCIAS 
 

Adaptações para atividade de vida diária (AVD): 

cinto em lona ou outro tipo de tecido, acolchoada 

ou não, com alças laterais, com estrutura 

reforçada, para realização detransferências de 

posicionamento (ex.: deitado para sentado, 

sentado para posição ortostática) ou de 

superfícies, com ou sem alças de sustentação em 

região inguinal. 

150,00 

07.01.02.062-8 

ALMOFADA DE 
ASSENTO PARA 
PREVENÇÃO DE 
ÚLCERAS DE 
PRESSÃO EM 
CÉLULAS DE AR 

Almofadas de assento com células de ar 

interconectadas, confeccionada em borracha 

sintética com válvulas de inflação de latão 

niquelado, capa impermeável e laterais 

confeccionados em material sintético resistente ao 

fogo e base reforçada. Removível para permitir 

fechamento da cadeira de rodas. 

995,00 
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Importante: Os quantitativos previstos são estimados em 4.356 (quatro mil, trezentos e cinquenta e seis) 
equipamentos por ano, perfazendo um total de R$ 1.618.831,20 (um milhão, seiscentos e dezoito mil, 
oitocentos e trinta e um reais e vinte centavos), não havendo obrigatoriedade, por parte do Município, em 
adquiri-los em sua totalidade. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07.01.02.063-6 

ALMOFADA DE 

ASSENTO PARA 

CADEIRA DE 

RODAS PARA 

PREVENÇÃO DE 

ÚLCERAS DE 

PRESSÃO - 

SIMPLES 

Almofadas de assento quadradas (conforme 

medida do assento da cadeira de rodas) 

confeccionadas em PVC ou outro material 

resistente, maleável e impermeável,preenchidas 

com gel, água ou ar, de fácil higienização e 

desinfecção. Removível para permitir fechamento 

da cadeira de rodas. 

17,38 

07.01.02.064-4 

MESA DE  

ATIVIDADES 

PARA CADEIRA 

DE RODA    

(TÁBUA  

MESA) 

Suporte para atividades confeccionado em madeira 

sob medida, com recorte para encaixe da região 

torácica, revestido em fórmica ou material anti-

derrapante tipo EVA,Neoprene, Tapeçaria, 

podendo ou não receber tratamento 

impermeabilizante, com ou sem bordas elevadas 

nas laterais, com ou sem rebaixamentos na 

superfície, com fixação por velcro ou suporte 

metálico. Pode ser utilizado em cadeira de rodas, 

carrinho, cadeira de canto. 

150,00 

07.01.02.065-2 

BENGALA DE 4 

PONTAS 

Bengala em alumínio, regulável em altura, com 

cabo anatômico, ponteiras emborrachadas 

aderentes, resistentes e engate que permite ajuste 

da manopla para uso de ambos os lados. 

49,90 
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ANEXO III 
MINUTA DO CONTRATO 

 

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO  

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 0002/2017 

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 EMPRESAS 

ESPECIALIZADAS PARA FORNECIMENTO DE MEIOS AUXILIARES DE LOCOMOÇÃO (CADEIRA 

DE RODAS, MULETAS, ANDADORES, BENGALAS, ALMOFADAS E SEUS INSUMOS) A 

USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) DA REGIÃO DE MONTES CLAROS E 

MACRORREGIÃO DO NORTE DE MINAS GERAIS, nos termos do Chamamento Público nº 

0002/2017, 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$ …. (...), 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. 
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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 instrumento de contrato originado do Chamamento Público nº 0002/2017 terá validade 

conforme Portaria nº 523 GM/MS/2017 e Portaria nº 450 GM/MS/2017, até __/__/____, 

podendo ser prorrogado, mediante legislação em vigor, a critério das partes. 

 

CLÁUSULA QUINTA - REGIME LEGAL DA CONTRATAÇÃO E CLÁUSULAS 

COMPLEMENTARES  

O presente contrato rege-se pelas normas consubstanciadas na Lei Federal nº. 8.666/93, 

complementadas suas cláusulas pelas normas contratuais constantes do Chamamento 

Público nº. 0002/2017 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) 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; 

c) Cumprir os prazos previstos neste Edital; 
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d) 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;  

e) 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; 

f) 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; 

g) 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; 

h) 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. 

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

pagos pelos serviços prestados nos termos deste contrato; 

j) Trocar, às suas expensas, o material que vier a ser recusado, sendo que o ato do 

recebimento não importará a sua aceitação. 

k) Manter junto à Secretaria de Saúde deste Município, cópias, com vigência atualizada, da 

Licença da Vigilância Sanitária. 

l) 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. 

m) 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; 

n) 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. 
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o) Comunicar ao Município, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que venha 

intervir na prestação dos serviços. 

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);  

 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO CONTRATUAL  

8.1. 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. 

8.2. 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 NONA - DAS PENALIDADES  

9.1 - 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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9.2 - 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. 

9.3 - 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 - 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 PRIMEIRA - 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 SEGUNDA - 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: .....................................                                     Rep. Legal: ................................... 
CPF/MF: ................................................                              CPF/MF: ...................................... 
 
Testemunhas:  
__________________________________                     
 CPF/MF: .................................................... 
_________________________________                      
 CPF/MF: ..................................................... 
  



 

 

  PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS – MG 

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. 0002/2017, 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) 
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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. 0002/2017 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 
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ANEXO VI  
MODELO DE DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO 

TRABALHO 

 
DECLARAÇÃO 

SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0002/2017. 

(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) 
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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. 0002/2017, 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 
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ANEXO VIII  
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP 

 
DECLARAÇÃO 

CONDIÇÃO DE ME OU EPP 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0002/2017 

 

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 

 

 

 

 


