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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO 

 

Processo n.º: 0376/2017 
Chamada Pública nº: 003/2017 

DATA DA ABERTURA: 05/12/2017, às 08:30 hs. 

OBJETO: CONSTITUI OBJETO DESTE PROCESSO O CREDENCIAMENTO  DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA INTERESSADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LABORATÓRIO COM 
REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS E BIOQUÍMICAS 
(COLETA, REALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO), CONFORME CONDIÇÕES PREVISTAS 
NESTE INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. 

 

 
RECIBO 

 
A Empresa _____________________________________________________ retirou este  
 
Edital de licitação e deseja ser informada de qualquer alteração pelo e-mail  
 
 
_____________________________ ou pelo fax: _____________________. 
 

LOCAL, aos _______ /_______ / _______ 

 
_________________________________________________ 
(Assinatura) 

 
 
OBS.: ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO À ASSESSORIA DE LICITAÇÕES E 
CONTRATOS, PELO FAX: (31) 3537-5805 OU PELO E–MAIL: 
licitacao@mateusleme.mg.gov.br, PARA EVENTUAIS COMUNICAÇÕES AOS 
INTERESSADOS, QUANDO NECESSÁRIO. 
 
A falta de preenchimento do Comprovante de Retirada deste Edital e do seu envio 
na forma estabelecida exime a Prefeitura Municipal de Mateus Leme da 
comunicação, diretamente aos interessados, de eventuais retificações ocorridas no 
instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais. 

FAVOR PREENCHER ESTE RECIBO DE FORMA LEGÍVEL 
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OBJETO: CONSTITUI OBJETO DESTE PROCESSO O CREDENCIAMENTO  DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA INTERESSADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 

 

Processo n.º: 0376/2017 
Chamada Pública nº: 003/2017 

DATA DA ABERTURA: 05/12/2017, às 08:30 hs. 

 
LOCAL: SALA DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME/MG 
 

1 - PREÂMBULO 

 
1.1 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME/MG, por meio da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE, realizará CREDENCIAMENTO por meio desta CHAMADA 
PÚBLICA, em sessão pública na sala de licitações situada à Rua Pereira Guimarães, nº. 
08, Centro, CEP 35670-000, a fim de CREDENCIAR EMPRESA ESPECIALIZADA 
INTERESSADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LABORATÓRIO COM 
REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS E 
BIOQUÍMICAS (COLETA, REALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO), CONFORME CONDIÇÕES 
PREVISTAS NESTE INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. 
 
1.2 - O CREDENCIAMENTO será realizado pelo Presidente da Comissão Permanente 
de Licitação, Sr. Alexsandro Eustáquio David, designado pela Portaria Nº 024/2017, 
acompanhado pela Equipe de Apoio sob regência da Lei Federal n.º 8.666/93 e 
alterações posteriores, e pelas demais normas pertinentes e condições 
estabelecidas no presente Edital e seus Anexos que  o integram para todos os 
efeitos legais. 
 
 

2 - OBJETO 

 
2.1. CONSTITUI OBJETO DESTE PROCESSO O CREDENCIAMENTO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA INTERESSADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LABORATÓRIO 
COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS E 
BIOQUÍMICAS (COLETA, REALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO), CONFORME CONDIÇÕES 
PREVISTAS NESTE INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. 
  

3 – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
3.1 – Os serviços de que trata o este certame deverá ser prestado sempre conforme 
descrito no ANEXO I e demais cláusulas desse instrumento convocatório. 
 
 
 

4 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
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4.1 – PODERÃO PARTICIPAR DESTE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS: 
 
4.1.1 – Legalmente constituídos de acordo com a legislação do país;  
 
4.1.2 – Que tenham por objeto social atividade compatível e condizente com o objeto 
mencionado. 
 
4.1.3 – Que não estejam enquadradas no item 4.2; 
 
4.1.4 - A participação neste certame implica na aceitação de todas as condições 
estabelecidas neste instrumento convocatório e seus anexos. 
 
4.2 – NÃO PODERÃO PARTICIPAR DO PRESENTE CREDENCIAMENTO os 
interessados que se encontrarem sob falência, concurso de credores, dissolução, 
liquidação, empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com 
a Administração Pública, ou punidos com suspensão do direito de licitar ou contratar com 
a Prefeitura de Mateus Leme (MG) ou com qualquer outro Município ou ente da 
administração, direta ou indireta. 
 
4.2.1 "Não será admitida a participação de consórcios, em face das peculiaridades 
do presente certame e da discricionariedade da autorização de participação de 
consórcios prevista no caput do artigo 33, da Lei Federal 8.666/93". 
 

5 - ENTREGA DOS ENVELOPES 

 
5.1 - Dos envelopes “PROPOSTA COMERCIAL (Envelope Nº 1)” e “DOCUMENTAÇÃO 
DE HABILITAÇÃO (Envelope Nº. 2)”. 
 
5.1.1 - Os envelopes “Proposta Comercial” e “Documentação de Habilitação” 
deverão ser entregues ao Presidente da CPL hermeticamente fechados e indevassáveis, 
na sessão pública de abertura deste certame, conforme endereço, dia e horário 
especificados a seguir: 
 
 

Local de entrega dos envelopes: Sala de Licitações, situada na Rua Pereira Guimarães 
nº 08 – Bairro Centro, Mateus Leme/MG; 
Data para entrega dos envelopes: 05/12/2017 

Horário para entrega dos envelopes: 08:30 HORAS . 

 
 
5.1.2 - Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes 
dizeres: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME-MG 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
CHAMDA PÚBLICA N.º 003/2017 
ENVELOPE N.º 1 – PROPOSTA COMERCIAL 
PROPONENTE:....................................................................................... 
 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME-MG 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
CHAMADA PÚBLICA N.º  003/2017 
ENVELOPE N.º 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PROPONENTE:....................................................................................... 
 

 
5.1.3 - A documentação exigida neste Edital poderá ser apresentada em qualquer sistema 
de cópia devidamente autenticada por cartório, ou por publicação em órgão da Imprensa 
Oficial, sem prejuízo da eventual apresentação de originais para conferência, quando 
solicitado pelo Pregoeiro. 
 
5.1.4 – A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME - MG não se responsabilizará 
por envelopes de “Proposta Comercial” e “Documentação de Habilitação” que não 
sejam entregues ao presidente da CPL designado, no local, data e horário definidos neste 
Edital. 
 

6 – DA PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTE DA EMPRESA PARA A SESSÃO 

 
6.1 – Caso a interessada se faça presente na sessão pública para recebimento dos 
envelopes por meio de qualquer representante, este REPRESENTANTE deverá 
apresentar-se ao presidente da CPL para credenciamento, devidamente munido de 
documento que o credencie a participar do certame e a responder pela representada, 
devendo, ainda, identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro documento 
equivalente. 
6.2 - O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público ou particular de 
procuração, com firma reconhecida, ou documento que comprove os necessários poderes 
para praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da PROPONENTE. 
 
6.3 - No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, com firma 
reconhecida de dirigente, sócio ou proprietário da empresa PROPONENTE, deverá ser 
apresentada no momento do credenciamento, cópia autenticada do respectivo  estatuto 
ou contrato social, e da última alteração estatutária ou contratual, ou contrato consolidado, 
no qual estejam expressos os poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura. 
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6.4 - O documento de credenciamento deverá obedecer ao modelo constante do quadro a 
seguir (deverá ser entregue ao Presidente da CPL, fora do envelope de habilitação 
no momento do credenciamento): 
 

PROCURAÇÃO 
 
 
A (nome da empresa), CNPJ n.º____, com sede à ____, 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 a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE MATEUS LEME, praticar os atos necessários para representar a 

outorgante no certame referente à CHAMADA PÚBLICA N.º 003/2017 (ou de forma 

genérica para licitações em geral), usando dos recursos legais e acompanhando-os, 

conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, 

apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, 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, e, em especial, para (se for o caso de apenas uma licitação). 

(      ) DECLARAMOS, sob as penas da Lei, que nossa empresa encontra-se 
enquadrada como ______________________________ (microempresa – ME ou 
Empresa de Pequeno Porte – EPP), para fins das prerrogativas da Lei 
Complementar nº. 123/2006. 
 

Local, data e assinatura 

(RECONHECER FIRMA) 

 

 
6.5 - O não credenciamento de representante legal na sessão pública ou a incorreção dos 
documentos de identificação apresentados não inabilitará a PROPONENTE, mas 
inviabilizará a prática de quaisquer atos relativos ao presente certame para o qual seja 
exigida a presença de representante legal da empresa. 
 
6.6 - Os licitantes poderão fazer opção de utilizar o modelo de procuração 
apresentado acima ou poderá apresentar um modelo próprio de procuração que 
deverá ser entregue ao Presidente da CPL, fora do envelope de habilitação no 
momento do credenciamento. 
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7 - PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE 1  

 
7.1 - As propostas comerciais deverão ser datilografadas ou impressas, em uma via, com 
suas páginas numeradas e rubricadas, e a última assinada pelo representante legal da 
empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou 
omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos 
demais licitantes, prejuízo à Administração ou não impedirem a exata compreensão de 
seu conteúdo, observado o modelo constante do Anexo II, deste edital, e deverão 
constar: 
 
7.1.1 - Nome, número do CNPJ, endereço, telefone e fax da empresa proponente; 
 
7.1.2 - Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data 
estipulada para a entrega dos envelopes; 
 
7.1.3 - Declaração de que nos preços propostos encontram-se  incluídos todos os tributos, 
encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam 
recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação. 
 
 

7.2 - As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo 
admitidas propostas que ofertem um preço para o objeto desta licitação. 
 
7.3 – Constar na proposta (ANEXO II) características dos Serviços Prestados. 
 
 

8 – DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO-  ENVELOPE 2 

 
 
8.1 - REGULARIDADE JURÍDICA 
 
8.1.1 - Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
 
8.1.2 - Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, devidamente 
registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade de ações, 
acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores; 
 
8.1.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 
de diretoria em exercício; 
 
8.1.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
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8.1.5 – CASO ALGUM DOCUMENTO EXIGIDO NESTE ITEM TER SIDO 
APRESENTADO NO CREDENCIAMENTO, CONFORME SUBITEM “6.3”, FICA 
DISPENSADO DE APRESENTÁ-LO NA HABILITAÇÃO.  
 
 
8.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 
8.2.1 - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ 
(www.receita.fazenda.gov.br); 
 
8.2.2 - Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual; 
 
8.2.3 - Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica 
Federal  (www.caixa.gov.br); 
 
8.2.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede do licitante; 
 
8.2.5 – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – (CNDT), 
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. 
 
8.3 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA 
  
8.3.1 – Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado que comprove que a licitante presta ou prestou os serviços 
objeto desta licitação, ou similares, de forma satisfatória.  
 
8.3.2 – CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU CONCORDATA expedida pelo 
distribuidor da sede da empresa; (máximo de 60 (sessenta) dias da data emissão, 
quando não contiver data de validade; 
 
8.4 – Pede-se encadernar os documentos, na mesma ordem sequencial em que foram 
citados neste edital, visando facilitar e agilizar os trabalhos da CPL. Esclarecemos que o 
descumprimento desta observação não será causa de desclassificação da licitante. 
 
8.5 – As licitantes deverão apresentar os documentos relacionados acima, em cópia 
legível, autenticada em cartório competente ou em cópia legível, desde que apresente o 
original no momento de abertura do envelope “Documentação”, para autenticação dos 
mesmos pelo Pregoeiro, com vigência plena até a data afixada para abertura do certame. 
 

8.6 - Juntamente com os documentos referidos nesta cláusula (cláusula 8 - DA 
HABILITAÇÃO), deverá ser apresentada para fins de habilitação, declaração de que a 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
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empresa não possui trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, segundo determina o 
inciso V do artigo 27 da Lei Federal 8.666/93 (com redação dada pela Lei n.º 9854 de 27 
de outubro de 1999), salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da Lei. 
A declaração será conforme modelo a seguir: 

 

DECLARAÇÃO 
 
A empresa ................................................, CNPJ n.º ..............................., declara, sob as 

penas da lei, que na mesma não há realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

por menores de 18 anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16 anos, 

salvo na condição de aprendiz, na forma da Lei. 

Data e local 

___________________________________________ 
Assinatura do Diretor ou Representante Legal 

8.7 - O licitante que possuir o Certificado de Registro Cadastral – CRC – emitido pela 
PREFEITURA DE MATEUS LEME, com a validade em vigor, poderá apresentá-lo para 
utilizar-se de documento nele constante como substituto de documento exigido para este 
certame, desde que o documento do CRC esteja com a validade em vigor. Caso o 
documento constante do CRC esteja com a validade expirada, tal documento não poderá 
ser utilizado como substituto, devendo ser apresentado o documento exigido para este 
certame com a validade em vigor. 
 
8.7 - Serão analisados no CRC somente os documentos exigidos para este certame, 
sendo desconsiderados todos os outros documentos do CRC, mesmo que estejam com a 
validade expirada. 
 
8.8 - Os documentos provenientes da "Internet" terão sua autenticidade certificada pela 
PREFEITURA DE MATEUS LEME junto aos sites dos órgãos emissores, para fins de 
habilitação.  
 
 

9 – DA SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

 
9.1 - Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das 
empresas PROPONENTES conforme item “6”, o Presidente da CPL declarará aberta a 
sessão para análise da documentação apresentada.  
 
9.2 – Abertos os envelopes de HABILITAÇÃO, estas serão analisadas verificando o 
atendimento a todas as descrições e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, 
sendo imediatamente inabilitadas aquelas que estiverem em desacordo com o exigido.  
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9.2.2 – Verificada a habilitação, serão abertos os envelopes de proposta comercial 
somente das empresas habilitadas, sendo então declaradas CLASSIFICADAS todas as 
que atenderem as condições impostas neste edital e anexos. 
 
9.2.3 - Em havendo apenas uma proponente e desde que atenda a todos os termos do 
Edital, esta poderá ser aceita. 
 
9.2.4 – Encerrada a análise da documentação dos envelopes, os resultados serão 
publicados no site oficial do município de Mateus Leme/MG e comunicado a todos os 
proponentes que eventualmente não estejam presentes na sessão, e será iniciado prazo 
de 05 (cinco) dias para eventual recurso contra habilitação/inabilitação, 
classificação/desclassificação das proponentes. 
 
9.2.5 – Desde que presentes representantes de todas as proponentes e não havendo 
inabilitação/desclassificação de qualquer delas, ou tendo estes manifestado em ata pelo 
desinteresse em interpor recurso, não será iniciado prazo recursal;  
 
9.3 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos 
do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo 
Presidente da CPL e demais membros, e pelos representantes das empresas 
PROPONENTES presentes. 
 
9.5 – Na hipótese de procedência de eventual recurso interposto, a recorrente poderá ser 
CREDENCIADA; 
 
9.4 - Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição, a autoridade 
Competente homologará o procedimento e o objeto será Adjudicado às CREDENCIADAS, 
que serão convocadas para assinatura do CONTRATO.  
 

10 - PAGAMENTO 

 
10.1 -  O pagamento pelos exames efetivamente realizados durante o período de 
apuração, será feito através de deposito bancário, a crédito da PROPONENTE 
vencedora, no Banco .................. n.º ......... , Conta corrente nº ............... Agência 
........................ ,nº ........., no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, após prestação dos 
serviços solicitados através da Ordem de Fornecimento e da apresentação da Nota 
Fiscal / Fatura. 
 
10.2 – Para a execução do pagamento de que trata o item anterior a CREDENCIADA 
CONTRATADA deverá fazer constar na nota fiscal  correspondente emitida, sem rasura, 
em letra bem legível em nome da Prefeitura Municipal de Mateus Leme, CNPJ n.º 
18.715.433/0001-99, o número de sua conta bancária, o nome do Banco e a respectiva 
Agência em que deverá ser creditado o valor devido pela remuneração apurada. 
 
10.3 – A nota fiscal correspondente deverá ser entregue pela CONTRATADA 
diretamente à Secretária de Saúde para conferência dos serviços realizados, que 
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atestará o seu recebimento e liberará para pagamento quando cumpridas pela 
licitante vencedora todas as condições pactuadas. 
 
10.3.1 – A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal, todos os 
documentos de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devidamente atualizados. 
  
10.4 – Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, 
aquela será devolvida à licitante vencedora, pelo Setor de Compras, da Prefeitura 
Municipal de Mateus Leme e o pagamento ficará pendente até que aquela providencie as 
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 
regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando 
qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Mateus Leme. 
 
10.5 - Havendo atraso no pagamento incidirá sobre o valor devido pela Administração a 
atualização financeira até a data do efetivo pagamento, utilizando-se como índice o 
IPCA/IBGE do mês anterior, PRO-RATA Tempore, ou qualquer outro índice que venha a 
substituí-lo, por determinação oficial, exceto se as ocorrências forem de responsabilidade 
da contratada; 
 

10.6 – OS PREÇOS DOS SERVIÇOS SERÃO CORRESPONDENTES AOS 

CONSTANTES NA TABELA SUS, VIGENTE AO MOMENTO DA PRESTAÇÃO DO 
SERVIÇO, APLICADO A ESTES DESCONTO DE 5% (CINCO POR CENTO). 
 

11 – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 

 
11.1 – O valor pactuado poderá ser revisto, para mais ou para menos, mediante 
solicitação da contratada ou da contratante, respectivamente, com vistas à manutenção 
do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 65, II “d” da Lei 8.666/93; 
 
 

12 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
12.1 - Pela inexecução parcial ou total das obrigações assumidas, a Administração 
poderá aplicar, sempre por escrito, garantida a prévia defesa, a ser exercida no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, as seguintes sanções previstas nos 
termos do artigo 87, da Lei Federal 8.666/93: 
 
a)  advertência (que será aplicada sempre por escrito);  
 
b)  multa, nos seguintes percentuais: 
 
B1) Multa de 2% (dois por cento) sob o valor total estimado para gasto com exames, 
conforme item “XX” deste edital, pela recusa em assinar o CONTRATO dentro do prazo 
estabelecido na comunicação para este ato; 
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B2) Multa compensatória no percentual de 0,5% (meio por cento), ao dia, limitado a 02 
(dois) dias, calculada sobre o valor total estimado da contratação, pela recusa injustificada 
em prestar o serviço após solicitado; 
 
B3) Multa compensatória no percentual de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor 
total estimado da contratação, pela inadimplência além do prazo acima, caracterizando 
inexecução total do mesmo, seguido de Rescisão Uniliteral do Contrato. 
 
B4) - suspensão temporária do direito de licitar e impedimento para contratar com a 
Administração por um prazo não superior a 2 (dois) anos. 
 
12.2 - O recolhimento da multa prevista na alínea “b” deverá ser feito por meio de guia 
própria, a conta da PREFEITURA DE MATEUS LEME, no prazo de até 05 dias úteis a 
contar da data de sua exigibilidade, nos termos do subitem 14.1. Esgotado este prazo e 
existindo crédito da PROPONENTE vencedora fica a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MATEUS LEME autorizada a reter o valor devido. 
 
 
12.3 - Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por 
motivo de força maior ou caso fortuito. 
 
12.4 – A PREFEITURA DE MATEUS LEME é competente para aplicar, nos termos da Lei 
Federal n.º 8.666/93, as penalidades de suspensão temporária e de impedimento de 
contratar com a Administração pelo prazo de 02 anos. 
 
12.5 - A critério da Administração, poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em 
parte, quando o atraso no fornecimento for devidamente justificado pela PROPONENTE 
vencedora e aceito pela PREFEITURA DE MATEUS LEME, que fixará novo prazo, este 
improrrogável, para a completa execução das obrigações assumidas. 
 
12.6 - As sanções previstas neste item poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo 
com a gravidade do descumprimento, facultada ampla defesa à PROPONENTE 
vencedora, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato. 
 
12.7 – DA EXTENSÃO DAS PENALIDADES 
 
12.7.1 - A sanção relativa à suspensão de participar em licitação e de contratar com a 
Administração Pública poderá ser também aplicada àqueles que: 
 
12.7.1.1 - retardarem a execução da sessão; 
 
12.7.1.2 - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração 
Pública; 
 
12.7.1.3 - fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal. 
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17 - FONTE DOS RECURSOS 

 
16.1 - As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta das 
Dotações Orçamentárias consignadas na Lei Orçamentária Anual 2017, conforme 
abaixo. 
 

Fonte de Recurso Dotação Orçamentária 

102 
10.0122.0002.2078 

Reduzido 447 

Elemento de Despesa: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 

 

18. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES   

 
18.1 – A ESCOLHA DO CREDENCIDADO PARA PRESTAR OS SERVIÇOS CABERÁ 
AO USUÁRIO, SENDO OBRIGAÇÃO DA SECRETARIA SE SAÚDE, POR MEIO DO 
SERVIDOR ATENDENTE AO PACIENTE, INFORMÁ-LO DE TODOS OS 
CREDENCIADOS PARA SUA LIVRE ESCOLHA.  
 
18.2-  A PREFEITURA DE MATEUS LEME - MG  obrigar-se-á: 
 

a) Informar o paciente/usuário dos serviços os nomes de todos os credenciados aptos 
a realizar seu exame, cabendo a este escolher o que melhor lhe convir;  

b) Verificar a regularidade da manutenção das condições de habilitação da 
PROPONENTE vencedora, antes de efetuar o pagamento devido; 

c) Realizar o pagamento à PROPONENTE vencedora, pelo fornecimento dos 
Serviços Prestados no prazo estabelecido no edital; 

d) Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazo para correção das irregularidades 
encontradas no fornecimento dos Serviços Prestados; 

e) Fiscalizar e conferir o quantitativo de serviços executados durante o mês, para 
correta emissão da nota fiscal pelo contratado. 

 
18.2 – A CREDENCIADA obrigar-se-á:  
 

a) Atender ao chamado para assinar o CONTRATO dentro do prazo estabelecido no 
comunicado; 

b) Apresentar, no ato da assinatura do CONTRATO, Alvará Sanitário, Alvará de 
Funcionamento e comprovação de habilitação do Responsável Técnico pelo 
laboratório, conforme disposições do RDC Nº 302, DE 13 DE OUTUBRO DE 2005, 
da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária; 

c) Efetuar o fornecimento dos Serviços Prestados, dentro do prazo estipulado no 
Edital; 
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d) Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos 
e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus 
empregados e prepostos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer 
responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe 
venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente 
Pregão; 

e) Responsabilizar-se pelo exato cumprimento de todas as obrigações e exigências 
decorrentes da legislação trabalhista e previdenciária, ficando claro inexistir entre 
seus empregados e a PREFEITURA DE MATEUS LEME vínculo empregatício ou 
de qualquer outra natureza, razão pela qual correrão por conta exclusiva da 
PROPONENTE vencedora todos os ônus decorrentes de rescisões de contratos 
de trabalho e atos de subordinação de seu pessoal; 

f) Emitir nota fiscal, contendo as características dos Serviços Prestados ofertados, 
valor unitário e total, informações dispostas lado a lado, de modo a facilitar a 
conferência; 

g) Na nota fiscal emitida deverá constar o número do processo de Chamada Pública 
(PR-0376/2017) e  do CONTRATO (XXX/2017); 

h) A CONTRATADA obriga-se a declarar a superveniência de fato impeditivo 
observadas as penalidades cabíveis. 

 
18.2.1 A coleta do material será realizada conforme abaixo descrito: 

 
a) Na região de Azurita, deverá ser coletado na respectiva localidade, devendo o 

prestador de serviços possuir posto de coleta na mesma quando da assinatura do 
contrato; 

b) Nas regiões de Serra Azul (incluindo Alto da Boa Vista, Varginha), Sítio Novo e 
Reta (incluindo Suzana) deverão ser coletadas nas Unidades Básicas de Saúde 
das respectivas localidades citadas; (nestes pontos será realizado sorteio entre os 
credenciados, que ficarão responsáveis pela coleta durante 3 (três) meses. Findo 
esse prazo, será feito rodízio entre os credenciados, a cada três meses) durante 
todo o prazo de vigência do credenciamento. 

c) Nas demais localidades (Centro, Santa Bárbara I e II, Araças I e II e Imperatriz e 
Centro de Especialidades) a coleta será na realizada no posto de coleta do 
prestador, sendo que o mesmo deverá ser na região de Mateus Leme/MG. 
(exigência para o ato da assinatura do contrato);  

d) O Prestador de serviços deverá realizar coletas domiciliares para pacientes 
acamados em todo o município, quando escolhido por este, na forma do item 
“18.1”.  

e) O prazo para realização das coletas será de 24hs a partir do recebimento da ordem 
de serviço; 

 
  

19. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
19.1 - Este Edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação da 
documentação e da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento ou 
discordância de seus termos; 
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19.2 – As propostas que não atenderem as condições estabelecidas neste Edital serão 
desclassificadas; 
19.3 - Será dado vista às PROPONENTES interessadas tanto das Propostas Comerciais 
como dos Documentos de Habilitação apresentados na sessão; 
 
19.4 - É facultado ao Presente da CPL ou a Autoridade Superior em qualquer fase do 
julgamento promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 
processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a Órgãos competentes a 
elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões; 
 
19.5 - O presente processo somente poderá ser revogada por razão de interesse público, 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou em 
parte, por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 
devidamente fundamentado; 
 
19.6 – Ao Presente da CPL, no interesse da Administração, poderá relevar omissões 
puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a 
legislação vigente e não comprometa a lisura do procedimento sendo possível a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo; 
 
19.8 - Este Edital encontra-se disponível para consulta e impressão pelos interessados, 
no site www.mateusleme.mg.gov.br 
 
19.9 - Informações complementares que visam obter maiores esclarecimentos sobre a 
presente CHAMADA PÚBLICA deverão ser solicitadas por escrito, por meio de carta, 
telegrama, fac-símile ou endereço eletrônico, em até 02 (dois) dias antes da data 
estabelecida para apresentação das propostas, e serão atendidos, dentro do menor prazo 
possível, pelo Presidente da CPL que comunicará através de uma das formas acima 
descritas aos demais interessados no certame que tenham confirmado a retirada do Edital 
através do envio de recibo, conforme determinado neste Edital. No caso da ausência de 
solicitações de esclarecimento, pressupõe-se que os elementos constantes deste ato 
convocatório são suficientes, claros e precisos, não cabendo portanto, posteriormente, 
qualquer reclamação. Em caso de dúvidas solicitar esclarecimentos para os seguintes 
endereços: 
 
  Assessoria de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Mateus Leme / 
MG, Rua Pereira Guimarães, Nº. 08, Centro, CEP 35670-000. TEL FAX (31) 3537.5829 
– 3537.5805 - e-mail licitacao@mateusleme.mg.gov.br. Site www.mateusleme.mg.gov.br  
 
19.10 - Para fins de controle e informações, as empresas que retirarem o Edital pela 
Internet deverão enviar os dados cadastrais para o seguinte e-mail – 
licitacao@mateusleme.mg.gov.br. 
 
19.11 – A impugnação ao presente Edital somente será considerada se apresentada 
no Setor de protocolo da Prefeitura de Mateus Leme (MG), até 02 (dois) dias úteis 

http://www.licitanet.mg.gov.br/
mailto:licitacao@mateusleme.mg.gov.br
http://www.mateusleme.mg.gov.br/
mailto:licitacao@mateusleme.mg.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

Rua Pereira Guimarães, nº. 8 - Centro - CEP 35.670.000 
Tele fax ( 31 ) 3537.5805  

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
www.mateusleme.mg.gov.br    e-mail: licitacao@mateusleme.mg.gov.br 

_____________________________________________________________ 

16 
 

 

antes da reunião de abertura do processo licitatório, por qualquer licitante, ou até 
05 (cinco) dias úteis, por qualquer cidadão.  
 
19.12 – Não havendo expediente na data marcada, a sessão será realizada no primeiro 
dia útil subsequente mesma hora e local. 
 
19.13 – Na impossibilidade da conclusão dos trabalhos da sessão desta CHAMADA 
PÚBLICA DE CREDENCIAMENTO na mesma data de abertura, e em face da decisão do 
Presidente da CPL, poderá ser determinada a continuidade das atividades em dia (s) 
subsequente (s). 
 
 
19.14 - Os casos omissos serão dirimidos pelo Presidente da CPL, com observância da 
legislação regedora, em especial da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações e demais 
normas pertinentes e condições estabelecidas no presente Edital e seus Anexos que  o 
integram para todos os efeitos legais. 
 
 
 
 
Mateus Leme (MG), 20 de novembro  de 2017 
 
 
 
 
 
 

Adm. Sérgio Guimarães Leite 
CRAMG-18.806 

Assessor de Licitações e Contratos 
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ANEXO I 

CONDIÇÕES COMERCIAIS 
 

CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO Nº 003/2017  
PROCESSO Nº: 0376/2017 

 

1. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
1.1 A ESCOLHA DO CREDENCIDADO PARA PRESTAR OS SERVIÇOS CABERÁ AO 

USUÁRIO, SENDO OBRIGAÇÃO DA SECRETARIA SE SAÚDE, POR MEIO DO 
SERVIDOR ATENDENTE AO PACIENTE, INFORMÁ-LO DE TODOS OS 
CREDENCIADOS PARA SUA LIVRE ESCOLHA; 
 

1.2 A CREDENCIADA deverá apresentar, no ato da assinatura do CONTRATO, Alvará 
Sanitário, Alvará de Funcionamento e comprovação de habilitação do Responsável 
Técnico pelo laboratório, conforme disposições do RDC Nº 302, DE 13 DE 
OUTUBRO DE 2005, da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária; 
 

1.3 A CONTRATADA deverá iniciar a execução dos Serviços Prestados em até 24hs 
após recebimento de Ordem de Execução/Autorização; 
 

 
1.4 A CONTRATADA deverá emitir nota fiscal, contendo as características dos 

Serviços Prestados ofertados, valor unitário e total, informações dispostas lado a 
lado, de modo a facilitar a conferência; 
 

1.5 Na nota fiscal emitida deverá constar o número do processo de Inexigibilidade (PR-
0376/2017) e do CONTRATO (XXX/2017); 
 

1.6 A CONTRATADA obriga-se a declarar a superveniência de fato impeditivo 
observadas as penalidades cabíveis. 
 

1.7 A coleta do material será realizada conforme abaixo descrito: 
 

1.7.1 Na região de Azurita, deverá ser coletado na respectiva localidade, devendo o 
prestador de serviços possuir posto de coleta na mesma quando da assinatura 
do contrato; 

1.7.2 Nas regiões de Serra Azul (incluindo Alto da Boa Vista, Varginha), Sítio Novo e 
Reta (incluindo Suzana) deverão ser coletadas nas Unidades Básicas de Saúde 
das respectivas localidades citadas; 

1.7.3 Nas demais localidades (Centro, Santa Bárbara I e II, Araças I e II e Imperatriz 
e Centro de Especialidades) a coleta será na realizada no posto de coleta do 
prestador, sendo que o mesmo deverá ser na região de Mateus Leme/MG. 
(exigência para o ato da assinatura do contrato);  
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1.7.4 O Prestador de serviços deverá realizar coletas domiciliares para pacientes 
acamados em todo o município, quando escolhido por este, na forma do item 
“1.1”.  

1.7.5 O prazo para realização das coletas será de 24hs a partir do recebimento da 
ordem de serviço; 

 
2 DOS PREÇOS E DOS PAGAMENTOS 

 
2.1 O Valor estimado para os 12 meses de vigência do credenciamento é de R$ 

240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), para o total de serviços a serem 
prestados por todos os credenciados, observando-se o disposto no item “18.1” do 
edital;  
 

2.2  OS PREÇOS DOS SERVIÇOS CORRESPONDERÃO AO DESCONTO 
PERCENTUAL LINEAR DE 5% (CINCO POR CENTO) NA TABELA 
ATUALIZADA SO SUS; 
 

2.3  Os pagamentos serão realizados mensalmente, de acordo com a quantidade de 
exames efetivamente executada durante o mês, e será feito através de deposito 
bancário, a crédito da PROPONENTE vencedora, no Banco .................. n.º ......... , 
Conta corrente nº ............... Agência ........................ ,nº ........., no prazo de até 15 
(quinze) dias corridos, após prestação dos serviços solicitados através da Ordem 
de Fornecimento e da apresentação da Nota Fiscal / Fatura. 
 
 

2.4 Para a execução do pagamento de que trata o item anterior a CONTRATADA 
deverá fazer constar na nota fiscal correspondente emitida, sem rasura, em letra 
bem legível em nome da Prefeitura Municipal de Mateus Leme, CNPJ n.º 
18.715.433/0001-99, o número de sua conta bancária, o nome do Banco e a 
respectiva Agência em que deverá ser creditado o valor devido pela remuneração 
apurada. 
 

2.5 A nota fiscal correspondente deverá ser entregue pela licitante vencedora, 
diretamente a Secretária Municipal de Saúde Wanda Raimunda Amaral Freitas ou 
por quem ela designar, para conferência dos serviços realizados, que atestará o 
seu recebimento e liberará para pagamento quando cumpridas pela licitante 
vencedora todas as condições pactuadas. 
 
 

2.6 A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal, todos os 
documentos de habilitação e qualificação exigidas na licitação, sob pena de 
rescisão unilateral do contrato. 
 

2.7 Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, 
aquela será devolvida à licitante vencedora, pelo Setor de Compras, da Prefeitura 
Municipal de Mateus Leme e o pagamento ficará pendente até que aquela 
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento 
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iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento 
fiscal, não acarretando qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Mateus Leme. 
 
 

2.8  Havendo atraso no pagamento incidirá sobre o valor devido pela Administração a 
atualização financeira até a data do efetivo pagamento, utilizando-se como índice o 
IPCA/IBGE do mês anterior, PRO-RATA Tempore, ou qualquer outro índice que 
venha a substituí-lo, por determinação oficial, exceto se as ocorrências forem de 
responsabilidade da contratada 

 
 

3 DA VIGÊNCIA 
 

3.1 O CREDENCIAMENTO terá validade por 12 (doze) meses, contados a partir de 
sua assinatura, podendo ser prorrogado de comum acordo entre as partes, nos 
termos do art. 57, II da Lei Nº 8.666/93.  
 

4 DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

4.1 Os pedidos de exames serão autorizados pela Secretaria Municipal de Saúde e 
repassados ao prestador para sua realização; 
 

4.2 Os exames de notificação compulsória listados em anexo, só serão realizados pelo 
prestador mediante autorização por escrito, contendo justificativa da não realização 
pela FUNED e devendo o solicitante realizar a notificação quando solicitar o 
referido exame citado na lista de notificação compulsória do Ministério da Saúde.  
 

4.3 Os exames realizados deverão ser conferidos e validados pelo setor de regulação 
onde será declarado o quantitativo com respectivo valor para pagamento. 
 

4.4 O pagamento será feito mediante a comprovação e realização do exame, não 
podendo o prestador realizar quaisquer exames que não esteja com o carimbo de 
autorizado e assinado pelo responsável. 
 

4.5 O horário para a realização da coleta será de 07:00 às 09:00 horas nos locais 
estabelecidos, podendo haver alterações a critério da Secretaria Municipal de 
Saúde. 
 

4.6 As coletas domiciliares deverão ser coletadas sempre que solicitado seguindo os 
mesmo critérios e horários. 
 

4.7 As solicitações de coletas de exames de urgências deverão ser realizadas no 
laboratório do prestador sempre que necessário. 
 

4.8 O prazo para entrega dos resultados de exames deverão observar os seguintes 
prazos: 
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4.8.1 Exames de Rotinas: em até 04 dias úteis; 
4.8.2 Exames de maior complexidade: 10 dias úteis; 
4.8.3 Exames de urgência: máximo de 03 horas após a coleta do material 

 
4.9 A entrega dos resultados de exames dar-se-á no local onde houve a coleta do 

material, devendo a empresa contratada encaminhar os mesmos para o devido 
local, salvo os exames de HIV, que deverão ser encaminhados para o Setor de 
Epidemiologia, seguindo protocolos da Secretaria Municipal de Saúde. 
 

4.10 A empresa contratada será responsável por todo e qualquer material 
necessário às coletas, incluído neste caso, todo e qualquer medicamento 
imprescindível para a realização do procedimento. 
 

4.11 O agendamento, a coleta, a realização dos exames e a distribuição dos 
resultados serão de responsabilidade da empresa contratada, que assumira todos 
os ônus decorrentes dos procedimentos. 
 

4.12 Deverão ser encaminhados ao Setor de Epidemiologia relatórios de exames 
realizados de Pré-natal dos seguintes exames: 
 

4.12.1 HIV 
4.12.2 HBs-Ag  
4.12.3 VDRL. 

 
4.13 Deverão ser encaminhados ao Setor de Epidemiologia relatórios de exames 

realizados de HIV, VDRL, HBs-Ag e todos os marcadores de hepatites virais 
excluindo os exames de pré-natal. 
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ANEXO II - MODELO PROPOSTA COMERCIAL 

 
(em papel timbrado) 
 

“MODELO” DA PROPOSTA 
 
Contratação de empresa especializada, por meio de CREDENCIAMENTO, para 
prestação de serviço de laboratório com realização de exames laboratoriais de análise 
clínica e Bioquímicas (Coleta, Realização e Distribuição). 

 
O valor do desconto aplicado sob os preços da Tabela do SUS para os exames de 
cada item constante na lista acima é de 5% (cinco por cento).  
 
A empresa ...................., situada na rua ................................................., propõe executar 
os serviços referentes ao Edital de CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO nº 
003/2017, pelos unitários acima expostos, tendo esta proposta a validade de 60 
(Sessenta dias), contados da data de recebimento das Propostas Financeiras. 
 
A empresa acima qualificada DECLARA que nos preços propostos encontram-se 
incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus 
que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação. 
 

Assinatura: 
Nome: 
RG/CPF: 
Cargo: 
Nome da Empresa: 
CNPJ: 
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ANEXO – III 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 

CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2017 
PROCESSO N.º 0376/2017 

 

O MUNICÍPIO DE MATEUS LEME/______________CONTRATANTE, e a empresa 

_______________________, CONTRATADA, firmam o presente CONTRATO, oriundo da 

CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO realizada com fulcro no art. 25, caput 

da Lei 8.666/93 e suas alterações, bem como na jurisprudência do TRIBUNAL DE 

CONTAS DE MINAS GERAIS, (Consulta - Processo nº 833.253), e às seguintes cláusulas 

e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

1.1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LABORATÓRIO COM REALIZAÇÃO DE 

EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS E BIOQUÍMICAS 

(COLETA, REALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 

 

2.1 O presente CONTRATO DE CREDENCIAMENTO terá vigência de 12 (doze) meses, 

contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado de comum acordo entre 

as partes, nos termos do art. 57, II da Lei nº 8.666/93.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E DO PAGAMENTO 

 

3.1 O valor total dos serviços está previsto em R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil 

reais), pelo período de vigência, sendo este valor o total dos exames a ser 

realizados em conjunto por todos os credenciados;  

 

3.2 OS PREÇOS DOS SERVIÇOS SERÃO CORRESPONDENTES AOS CONSTANTES 

NA TABELA SUS, VIGENTE AO MOMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, 

APLICADO A ESTE DESCONTO DE 5% (CINCO POR CENTO). 
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3.3 A CONTRATANTE não se obriga a destinar qualquer serviço ao contratado no período 

de vigência, em razão da escolha do prestador se dar pela vontade do 

usuário/paciente, nos termos do edital, item “18.1”.  
 

3.4 O pagamento pelos exames efetivamente realizados durante o período de apuração, 

será feito através de deposito bancário, a crédito da PROPONENTE vencedora, no 

Banco .................. n.º ......... , Conta corrente nº ............... Agência ........................ ,nº 

........., no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, após prestação dos serviços 

solicitados através da Ordem de Fornecimento e da apresentação da Nota Fiscal / 

Fatura. 
 

3.5 Para a execução do pagamento de que trata o item anterior a CREDENCIADA 

CONTRATADA deverá fazer constar na nota fiscal correspondente emitida, sem 

rasura, em letra bem legível em nome da Prefeitura Municipal de Mateus Leme, CNPJ 

n.º 18.715.433/0001-99, o número de sua conta bancária, o nome do Banco e a 

respectiva Agência em que deverá ser creditado o valor devido pela remuneração 

apurada. 
 

3.6 A nota fiscal correspondente deverá ser entregue pela CONTRATADA diretamente à 

Secretária de Saúde para conferência dos serviços realizados, que atestará o seu 

recebimento e liberará para pagamento quando cumpridas pela licitante vencedora 

todas as condições pactuadas. 
 

3.7 A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal, todos os 

documentos de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devidamente 

atualizados. 
 

3.8 Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, 

aquela será devolvida à licitante vencedora, pelo Setor de Compras, da Prefeitura 

Municipal de Mateus Leme e o pagamento ficará pendente até que aquela providencie 

as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 

regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando 

qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Mateus Leme. 
 

3.9 Havendo atraso no pagamento incidirá sobre o valor devido pela Administração a 

atualização financeira até a data do efetivo pagamento, utilizando-se como índice o 

IPCA/IBGE do mês anterior, PRO-RATA Tempore, ou qualquer outro índice que venha 

a substituí-lo, por determinação oficial, exceto se as ocorrências forem de 

responsabilidade da contratada; 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 
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4.1 O valor pactuado poderá ser revisto, para mais ou para menos, mediante solicitação 

da contratada ou da contratante, respectivamente, com vistas à manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 65, II “d” da Lei 8.666/93 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRIGAÇÕES DAS 

PARTES   

 

5.1 A ESCOLHA DO CREDENCIDADO PARA PRESTAR OS SERVIÇOS CABERÁ AO 

USUÁRIO, SENDO OBRIGAÇÃO DA SECRETARIA SE SAÚDE, POR MEIO DO 

SERVIDOR ATENDENTE AO PACIENTE, INFORMÁ-LO DE TODOS OS 

CREDENCIADOS PARA SUA LIVRE ESCOLHA.  

 

5.2 A PREFEITURA DE MATEUS LEME/MG  obrigar-se a: 
 

5.2.1 Informar o paciente/usuário dos serviços os nomes de todos os credenciados aptos 

a realizar seu exame, cabendo a este escolher o que melhor lhe convir;  

5.2.2 Verificar a regularidade da manutenção das condições de habilitação da 

PROPONENTE vencedora, antes de efetuar o pagamento devido; 

5.2.3 Realizar o pagamento à PROPONENTE vencedora, pelo fornecimento dos 

Serviços Prestados no prazo estabelecido no edital; 

5.2.4 Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazo para correção das irregularidades 

encontradas no fornecimento dos Serviços Prestados; 

5.2.5 Fiscalizar e conferir o quantitativo de serviços executados durante o mês, para 

correta emissão da nota fiscal pelo contratado. 

 

5.3 A CREDENCIADA obrigar-se-á:  

 

5.3.1 Atender ao chamado para assinar o CONTRATO dentro do prazo estabelecido no 

comunicado; 

5.3.2 Apresentar, no ato da assinatura do CONTRATO, Alvará Sanitário, Alvará de 

Funcionamento e comprovação de habilitação do Responsável Técnico pelo 

laboratório, conforme disposições do RDC Nº 302, DE 13 DE OUTUBRO DE 2005, 

da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária; 

5.3.3 Efetuar o fornecimento dos Serviços Prestados, dentro do prazo estipulado no 

Edital; 

5.3.4 Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos 

e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus 

empregados e prepostos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer 

responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe 

venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente 

Pregão; 

5.3.5 Responsabilizar-se pelo exato cumprimento de todas as obrigações e exigências 

decorrentes da legislação trabalhista e previdenciária, ficando claro inexistir entre 
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seus empregados e a PREFEITURA DE MATEUS LEME vínculo empregatício ou 

de qualquer outra natureza, razão pela qual correrão por conta exclusiva da 

PROPONENTE vencedora todos os ônus decorrentes de rescisões de contratos de 

trabalho e atos de subordinação de seu pessoal; 

5.3.6 Emitir nota fiscal, contendo as características dos Serviços Prestados ofertados, 

valor unitário e total, informações dispostas lado a lado, de modo a facilitar a 

conferência; 

5.3.7 Na nota fiscal emitida deverá constar o número do processo de Inexigibilidade 

(0376/2017) e  do CONTRATO (XXX/2017); 

 

5.3.8 A CONTRATADA obriga-se a declarar a superveniência de fato impeditivo 

observadas as penalidades cabíveis. 

 

5.4 Os pedidos de exames serão autorizados pela Secretaria Municipal de Saúde e 

repassados ao prestador para sua realização, que se dará conforme abaixo descrito: 

 

5.4.1 Na região de Azurita, deverá ser coletado na respectiva localidade, devendo o 

prestador de serviços possuir posto de coleta na mesma quando da assinatura do 

contrato; 

5.4.2 Nas regiões de Serra Azul (incluindo Alto da Boa Vista, Varginha), Sítio Novo e 

Reta (incluindo Suzana) deverão ser coletadas nas Unidades Básicas de Saúde 

das respectivas localidades citadas; 

5.4.3 Nas demais localidades (Centro, Santa Bárbara I e II, Araças I e II e Imperatriz e 

Centro de Especialidades) a coleta será na realizada no posto de coleta do 

prestador, sendo que o mesmo deverá ser na região de Mateus Leme/MG. 

(exigência para o ato da assinatura do contrato);  

5.4.4 O Prestador de serviços deverá realizar coletas domiciliares para pacientes 

acamados em todo o município, quando escolhido por este, na forma do item “5.1”.  

5.4.5 O prazo para realização das coletas será de 24hs a partir do recebimento da ordem 

de serviço; 

5.4.6 Os exames de notificação compulsória listados em anexo, só serão realizados pelo 

prestador mediante autorização por escrito, contendo justificativa da não realização 

pela FUNED e devendo o solicitante realizar a notificação quando solicitar o 

referido exame citado na lista de notificação compulsória do Ministério da Saúde.  

5.4.7 Os exames realizados deverão ser conferidos e validados pelo setor de regulação 

onde será declarado o quantitativo com respectivo valor para pagamento. 

5.4.8 O pagamento será feito mediante a comprovação e realização do exame, não 

podendo o prestador realizar quaisquer exames que não esteja com o carimbo de 

autorizado e assinado pelo responsável. 

5.4.9 O horário para a realização da coleta será de 07:00 às 09:00 horas nos locais 

estabelecidos, podendo haver alterações a critério da Secretaria Municipal de 

Saúde. 
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5.4.10 As coletas domiciliares deverão ser coletadas sempre que solicitado seguindo os 

mesmo critérios e horários. 

5.4.11 As solicitações de coletas de exames de urgências deverão ser realizadas no 

laboratório do prestador sempre que necessário. 

 

5.5 O prazo para entrega dos resultados de exames deverão observar os seguintes 

prazos: 

5.5.1 Exames de Rotinas: em até 04 dias úteis; 

5.5.2 Exames de maior complexidade: 10 dias úteis; 

5.5.3 Exames de urgência: máximo de 03 horas após a coleta do material 

 

5.6 A entrega dos resultados de exames dar-se-á no local onde houve a coleta do 

material, devendo a empresa contratada encaminhar os mesmos para o devido local, 

salvo os exames de HIV, que deverão ser encaminhados para o Setor de 

Epidemiologia, seguindo protocolos da Secretaria Municipal de Saúde. 

5.7 A contratada será responsável por todo e qualquer material necessário às coletas, 

incluído neste caso, todo e qualquer medicamento imprescindível para a realização do 

procedimento. 

5.8 O agendamento, a coleta, a realização dos exames e a distribuição dos resultados 

serão de responsabilidade da empresa contratada, que assumira todos os ônus 

decorrentes dos procedimentos. 

5.9 Deverão ser encaminhados ao Setor de Epidemiologia relatórios de exames realizados 

de Pré-natal dos seguintes exames: 

5.9.1 HIV 

5.9.2 HBs-Ag  

5.9.3 VDRL. 

 

5.10 A CONTRATADA deverá encaminhar ao Setor de Epidemiologia relatórios de 

exames realizados de HIV, VDRL, HBs-Ag e todos os marcadores de hepatites virais 

excluindo os exames de pré-natal. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

6.1 Pela inexecução parcial ou total das obrigações assumidas, a Administração poderá 

aplicar, sempre por escrito, garantida a prévia defesa, a ser exercida no prazo máximo 

de 05 (cinco) dias úteis da notificação, as seguintes sanções previstas nos termos do 

artigo 87, da Lei Federal 8.666/93: 

 

a)  advertência (que será aplicada sempre por escrito);  

 

b)  multa, nos seguintes percentuais: 
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B1) Multa de 2% (dois por cento) sob o valor total estimado para gasto com exames, 

conforme item “XX” deste edital, pela recusa em assinar o CONTRATO dentro do prazo 

estabelecido na comunicação para este ato; 

 

B2) Multa compensatória no percentual de 0,5% (meio por cento), ao dia, limitado a 02 

(dois) dias, calculada sobre o valor total estimado da contratação, pela recusa injustificada 

em prestar o serviço após solicitado; 

 

B3) Multa compensatória no percentual de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor 

total estimado da contratação, pela inadimplência além do prazo acima, caracterizando 

inexecução total do mesmo, seguido de Rescisão Uniliteral do Contrato. 

 

B4) - suspensão temporária do direito de licitar e impedimento para contratar com a 

Administração por um prazo não superior a 2 (dois) anos. 

 

6.2 O recolhimento da multa prevista na alínea “b” deverá ser feito por meio de guia 

própria, a conta da PREFEITURA DE MATEUS LEME, no prazo de até 05 dias úteis a 

contar da data de sua exigibilidade, nos termos do subitem 14.1. Esgotado este prazo 

e existindo crédito da PROPONENTE vencedora fica a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MATEUS LEME autorizada a reter o valor devido. 

 

6.3 Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por 

motivo de força maior ou caso fortuito. 
 

6.4 A PREFEITURA DE MATEUS LEME é competente para aplicar, nos termos da Lei 

Federal n.º 8.666/93, as penalidades de suspensão temporária e de impedimento de 

contratar com a Administração pelo prazo de 02 anos. 
 

6.5 A critério da Administração, poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em 

parte, quando o atraso no fornecimento for devidamente justificado pela 

PROPONENTE vencedora e aceito pela PREFEITURA DE MATEUS LEME, que fixará 

novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das obrigações assumidas. 
 

6.6 As sanções previstas neste item poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo 

com a gravidade do descumprimento, facultada ampla defesa à PROPONENTE 

vencedora, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato. 
 

6.7 DA EXTENSÃO DAS PENALIDADES 
 

6.7.1 A sanção relativa à suspensão de participar em licitação e de contratar com a 

Administração Pública poderá ser também aplicada àqueles que: 

6.7.1.1 Retardarem a execução dos serviços; 
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6.7.1.2 Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração 

Pública; 

6.7.1.3 Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL: 

 

7.1 A inexecução total ou parcial do CONTRATO enseja a sua rescisão, com as 

consequências contratuais e as previstas em Lei. 

 

7.2 Constituem motivos de rescisão do CONTRATO, independentemente de notificação 

ou interpelação judicial, assegurada a prévia defesa da CONTRATADA: 
 

7.2.1 O descumprimento total ou parcial, pela CONTRATADA, de qualquer das 

obrigações previstas neste contrato e seus anexos; 

7.2.2 O cometimento reiterado de faltas ou defeitos na execução dos serviços; 

7.2.3 A decretação de falência ou insolvência civil da CONTRATADA; 

7.2.4 a dissolução da CONTRATADA; e 

7.2.5 Demais motivos especificados na Lei nº 8.666/93. 

 

7.3 Havendo a rescisão contratual, cessarão todas as atividades da CONTRATADA, 

relativamente aos serviços objeto do CONTRATO, ocorrerá seu descredenciamento; 

 

7.4 No caso de rescisão do CONTRATO, a CONTRATADA sujeitar-se-á às sanções 

previstas na Lei 8.666/93. 
 

 

7.5 Caso a CONTRATANTE não se utilize da prerrogativa de rescindir este CONTRATO, 

a seu exclusivo critério poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento 

das faturas, até que a CONTRATADA cumpra integralmente a condição contratual 

infringida. 

 

CLÁUSULA  OITAVA - FONTE DOS RECURSOS 

 
8.1 As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta das Dotações 
Orçamentárias consignadas na Lei Orçamentária Anual 2017, conforme abaixo. 
 

Fonte de Recurso Dotação Orçamentária 

102 
10.0122.0002.2078 

Reduzido 447 

 

Elemento de Despesa: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 
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CLÁUSULA NONA – DO FORO: 

 

9.1 Fica eleito o foro da Comarca de Mateus Leme/MG para  dirimir quaisquer  dúvidas 

referentes  a este Contrato, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais 

especial que seja. 

9.2 E por estarem justos e contratados, os representantes das partes assinam o presente 

instrumento em 03 (três) vias, de igual teor e forma, para um só efeito. 

 

 

Mateus Leme/MG, _______ de____________________   de 2017. 

 

 

 

 
_________________________________ 

Werley Rony Gonçalves de Freitas 

Secretário Municipal de Administração 

Município de Mateus Leme 

CREDENCIANTE 

________________________________ 

(Responsável Legal) 

(Razão Social Companhia Aérea) 

CREDENCIADA 

 


