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EDITAL 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 000055/2.020  
INEXIGIBILIDADE Nº. 000002/2.020 

CREDENCIAMENTO Nº. 000002/2.002 
 

O MUNICÍPIO DE VERDELÂNDIA/MG, pessoa jurídica de direito público, por intermédio de sua Comissão 
Permanente de Licitações, designada pela Portaria nº. 58/2019 de 26 de setembro de 2.019, no uso legal de 
suas atribuições, e de conformidade com a Lei n.º 8.666 de 21.06.93 e demais alterações, Lei Complementar 
nº. 123/2006 modificada pela Lei Complementar nº 147/2014, torna público, para o conhecimento dos 
interessados, que abrirá credenciamento para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município de 
Verdelândia-MG, para a contratação de serviços especializados para a realização de procedimentos médicos 
cirúrgicos, incluindo anestesia e despesas hospitalares, conforme especificações, quantitativos e valores 
constantes do Termo de Referência, anexo V do presente Edital. 

 
Outras informações e esclarecimentos sobre o presente edital poderão ser obtidos por intermédio do telefone 
(38) 3625-8113 ou do e-mail: licitacaoverdelandiamg@gmail.com 

A presente veiculação visa dar mais ampla publicidade disponibilizando as informações, condições e locais 
para o cumprimento das obrigações do objeto deste credenciamento. 

1 – DO DIA, DA HORA, DO PRAZO E DO LOCAL  
1.1 – A partir da data de publicação no Diário Oficial do Município de Verdelândia/MG, Diário Oficial da União e 
Jornal de Grande Circulação, sendo que o recebimento dos envelopes documentação de habilitação e 
proposta ocorrerá nas datas e horários indicados no subtem 1.2 do presente edital, para credenciamento 
dos interessados. 
 
LOCAL: Sala do Departamento de Licitações, situada no Prédio da Prefeitura Municipal de Verdelândia/MG, 
Avenida Renato Azeredo, nº 2001, Bairro Janaíba, Verdelândia – MG, CEP 39.458-000.  
1.2 – O período de credenciamento será a partir de 10/08/2.020 de segunda à sexta feira, das 07:30 às 
12:30 horas, sendo dia útil e se encerrará no 26/08/2.020, às 09:00 horas, quando ocorrerá a abertura 
dos envelopes. 

2 – DO OBJETO  
Contratação de serviços médicos especializados para a realização de procedimentos cirúrgicos, para atender a 
Secretaria Municipal de Saúde de Verdelândia-MG, conforme especificações contidas no termo de Referência, 
anexo V do presente edital. 
 
OBSERVAÇÕES: 
1 – A execução dos serviços será conforme pedido expedido pela Secretaria Municipal de Saúde. 
2 – Serão divididos em igual proporção os procedimentos pelos interessados habilitados. 
3-Após a divisão do quantitativo de cada item de forma igualitária para os credenciados, o saldo remanescente 
permanecerá como reserva no processo e quando necessário a sua utilização, a divisão ocorrerá por sorteio, 
ficando os já contemplados fora da disputa. 
4- O município não indicará a demanda tendo os munícipes à opção de escolher qual prestador de 
serviço será mais adequado para a realização dos procedimentos. 
 

3 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
1  - Poderão participar desta licitação pessoas físicas ou jurídicas do ramo pertinente ao objeto licitado, que 
atendam às condições de habilitação estabelecidas neste instrumento convocatório. 
 2 - Não poderá participar da presente licitação, os interessados: 

2.1 – Que se encontram suspensos ou impedidos de licitar ou contratar com a Administração, ou declarada 
inidônea para licitar ou contratar com a Administração; 
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2.2 –Pessoa jurídica com falência declarada, em liquidação judicial ou extrajudicial. 
3 - A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que, pelo 
descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis. 
4 - Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto licitado não serão consideradas 

para reclamações futuras, ou de forma a desobrigar a sua execução. 
5  

4 - DO PERÍODO DE INÍCIO DO CREDENCIAMENTO E RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO  
Das Inscrições: 

PERÍODO DE CREDENCIAMENTO:  
10/08/2.020 a 25/08/2.020 

HORÁRIO: 07:30 às 12:30 horas e dia 26/08/2.020 de 07:30 às 09:00 horas 
Local: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Verdelândia /MG, Av. Renato Azeredo, 

nº. 2001, Verdelândia-MG. 

A documentação será recebida em envelope, fechada e com a seguinte descrição: 

ENVELOPE 01 - DOCUMENTAÇÃO 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA - MG 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 000052/2.020  
INEXIGIBILIDADE Nº. 000002/2.020 

CREDENCIAMENTO Nº. 000002/2.0020 
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO LICITANTE 

 

 
A relação dos procedimentos que serão atendidos pela interessada constante do termo de referencia, anexo 
V será recebida em envelope fechado e com a seguinte descrição: 

ENVELOPE 02 –RELAÇÃO DE PROCEDIMENTOS A SEREM ATENDIDOS 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA - MG 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 000055/2019  
INEXIGIBILIDADE Nº. 0000002/2019 

CREDENCIAMENTO Nº. 000002/2.020 
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO LICITANTE 

 

 
 

5 - DA HABILITAÇÃO  
5.1 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: 
5.1.1-As licitantes deverão apresentar os documentos abaixo relacionados, em cópia reprográfica 
acompanhado do original ou cópia legível autenticada por cartório competente, com vigência plena até a data 
fixada para abertura dos envelopes “Documentação”: 

 
PESSOA JURÍDICA 

5.1.2. Alvará (Licença) de Funcionamento fornecido pela Vigilância Sanitária Estadual ou municipal. 
5.1.3. Alvará (Licença) Municipal de Funcionamento  
5.1.4. Ato Constitutivo (Contrato Social) e última alteração (se houver)  
5.1.5. Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde – CNES  
5.1.6. Cartão do CNPJ/MF (Unidade solicitante)  
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5.1.7. Certidão do Corpo de Bombeiros  
5.1.8. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, através de Certidão Negativa de Débitos relativos a 
Tributos Federais e Dívida Ativa da União expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Receita 
Federal do Brasil, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa; 12.3.8. Prova de regularidade relativa ao 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, comprovada através de apresentação de certidão fornecida 
pela Caixa Econômica Federal; 12.3.9. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, através da Certidão 
Negativa de Débito – CND ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, emitida pela Receita Federal do 
Brasil;  
5.1.9. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, comprovada mediante o fornecimento de Certidão 
de Regularidade Fiscal - CRF emitida pela Secretaria da Fazenda do domicílio ou sede do licitante. 
Considerando-se o licitante com filial no Estado de Pernambuco, deverá apresentar, também, a CRF de 
Pernambuco;  
5.1.10. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, comprovada mediante o fornecimento de 
Certidão de Regularidade Fiscal Municipal emitida pela Prefeitura Municipal do domicílio ou sede da licitante.  
5.1.11. Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, através de Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas – CNDT, de acordo com a Lei Federal nº 12.440/2011 e Resolução Administrativa nº 1.470/2011 
do TST.  
5.1.12. Comprovante de Inscrição no Conselho Regional a que estiver filiado (Empresa e Responsável 
Técnico)  
5.1.13. CPF e RG dos representantes legais da empresa  
5.1.14. Relação do Corpo Clínico com Especialidades, Registro no Conselho Regional, Título de 
Especialização e comprovação de vínculo com a Pessoa Jurídica interessada.  
5.1.15. Comprovante de solicitaççao de credenciamento devidamente preenchido(anexo VII) 
 

PESSOA FÍSICA 
 

5.2.1. Alvará (Licença) Municipal de Funcionamento e Localização expedido em seu nome, na localidade onde 
se propõe a realizar o atendimento, desde que exista exigência legal para a especialidade/serviço;  
5.2.2. Carteira de Identidade do Conselho Regional a que estiver filiado;  
5.2.3. Certidão de Matrícula do INSS;  
5.2.4. Certidão do Corpo de Bombeiros (dispensável);  
5.2.5. Certidões Negativas: INSS, CNDT, Receita Federal, Dívida Ativa e Fazenda Estadual (Certidão Negativa 
de Débitos e Certidão de Regularidade Fiscal) e Fazenda Municipal;  
5.2.6. Comprovante de Endereço;  
5.2.7. Folha de cheque da conta bancária onde será efetuado o depósito dos valores devidos; 12.4.9. Prova de 
Inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF 
5.2.8. Alvará (Licença) de Funcionamento da Vigilância Sanitária;  
5.2.9. Currículo Resumido (uma página);  
5.2.10. Certificado de Conclusão de Curso de Formação Específica reconhecido pelo MEC; 12.4.13. Título de 
Especialista (caso possua) expedido pela respectiva Sociedade responsável pela especialidade a que 
pertence.  
5.2.11. Toda a documentação exigida deve ser apresentada dentro da validade do próprio documento. Não 
havendo validade expressa no documento, fica estabelecida a validade de 60 (sessenta) dias a partir da data 
de emissão do documento.  
5.2.12. Os documentos cuja autenticidade não possa ser verificada em sites oficiais deverão ser autenticados 
em cartório ou com apresentação de cópia acompanhados do original para que os membros da comissão 
possam autenticá-los no momento da entrega da documentação de habilitação. 
5.2.13. Comprovante de solicitação de credenciamento devidamente preenchido (anexo VII) 
  
 

6 - DO PROCEDIMENTO/RECURSOS  
 
6.1- Recebidos os envelopes “documentos” e “relação de procedimentos a serem atendidos” lacrados e 
inviolados, a Comissão Permanente de Licitações fará à apreciação dos mesmos com abertura de todos os 
envelopes no dia 26/08/2.020 ás 09:00 horas, lavrando-se a respectiva ata. 
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6.1.1 – Ficam convocados os licitantes que apresentaram junto a Comissão Permanente de Licitações sua 
proposta e documentos para o credenciamento, para se apresentarem opcionalmente na sessão de abertura 
dos envelopes conforme data e horário indicados no item 6.1.   
 
6.2. Após a fase de habilitação, o credenciado será convocado para, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, 
celebrar termo de credenciamento e assinatura do termo contratual; 
 
6.3 O resultado do julgamento da habilitação e do julgamento dos recursos administrativos interpostos pelos 
licitantes, deste processo será publicado na Imprensa Oficial do município (quadro de aviso), conforme Lei 
Municipal nº. 360/2017 de 12/09/2017. 
 
6.4. Dos atos praticados em relação a esta licitação poderão ser interpostos os recursos previstos no art.109 da 
Lei 8.666/93. Os interessados em apresentar recursos contra a decisão da Comissão Permanente de Licitação 
deverão manifestar-se na data da abertura dos envelopes, fazendo os devidos apontamentos, que deverão 
constar da ata. 
 
6.5. Os recursos serão dirigidos ao Excelentíssimo Senhor Presidente por intermédio da Comissão de 
Licitação, a qual poderá reconsiderar sua própria decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis ou, nesse prazo, 
encaminhá-los ao Prefeito Municipal, devidamente informado, para apreciação e decisão, também no prazo de 
05 (cinco) úteis e deverão ser protocolados junto ao Setor de Licitação, localizado na sede da Prefeitura 
Municipal de Verdelândia-MG, Avenida Renato Azeredo, nº. 2.001, Centro, CEP – 39.458.000 – 
Verdelândia/MG, no horário de 07:30 às 12:30 horas. 
 
6.6. Os recursos referentes à habilitação ou inabilitação e julgamento das propostas terão efeito suspensivo, 
não o tendo os demais casos e deverão ser interpostos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, como preceitua o 
artigo 109 da Lei 8.666/93. 
 
6.7. Não serão considerados os recursos que se baseiam em aditamento ou modificações da proposta, 
intempestivos, enviados via fax ou e-mail, bem como sobre matéria já decidida em grau de recurso. 
 
6.8. A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento, através de comunicação por 
escrito aos interessados, via e-mail e de afixação no quadro existente no “hall” de entrada da sala da Comissão 
Permanente de Licitação e no endereço citado no preâmbulo deste Edital. 
 
6.9. O licitante ou qualquer cidadão que não concordar com os termos do presente Edital, poderá impugná-lo 
na forma do artigo 41, Lei 8.666/93 e alterações posteriores. Devendo o pedido ser protocolado no 
Departamento de Licitações no prédio da Prefeitura, localizado na Avenida Renato Azeredo, nº. 2.001, Centro, 
Verdelândia-MG. Não serão consideradas as impugnações intempestivas ou encaminhadas via e-mail ou fax. 
 
6.10. O subscritor da impugnação, bem como do recurso, deverá comprovar documentalmente a condição de 
representante legal da pessoa física ou jurídica. 
 
 

7 – DO PAGAMENTO  
7.1 O pagamento dos serviços será efetuado observando a quantidade de atendimentos realizados durante o 
mês, multiplicada pelo valor retirado contratado de cada procedimento realizado, até 10 (dez) dias após a 
emissão da Nota Fiscal, que deverá conter atestado de conformidade assinado pelo técnico responsável do 
município e ainda, constar em local de fácil visualização, a indicação do número da nota de empenho;  
7.2. Para o efetivo pagamento, o credenciado, deverá apresentar mensalmente a Secretaria Municipal de 
Saúde de Verdelândia-MG, até o último dia útil do mês corrente o relatório da prestação dos serviços, com 
formulários devidamente carimbados e assinados pelo credenciado e beneficiário e manter todas as condições 
de habilitação. 
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7.3 A despesa com a realização dos serviços objeto do presente Edital correrá pelas seguintes dotações 
orçamentárias:  
DOTAÇÃO/ELEMENTO:  

3339036000000-Outros Serviços de Terceiros – 0102-1181-9 

3339036000000-Outros Serviços de Terceiros – 0155-1404-4 
3339036000000-Outros Serviços de Terceiros – 0102-1225-4 

 

7– DOS SERVIÇOS E DA DURAÇÃO DOS SERVIÇOS  
7.1 O Credenciado somente atenderá pacientes, mediante apresentação do formulário de encaminhamento ou 
boletim de referência e contra referência, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde de Verdelândia-MG, 
devidamente preenchido, assinado e autorizado pela mesma;  
7.2 O Credenciado deverá manter-se habilitado junto aos respectivos órgãos de fiscalização da sua categoria, 
sob pena de rescisão contratual.  
7.3 Não será objeto de pagamento os serviços não efetuados dentro da boa técnica profissional.  
7.4 O Credenciado, pessoa física ou jurídica, responderá por todos os serviços prestados no atendimento ao 
paciente encaminhado pela secretária, isentando integralmente a Secretaria Municipal de Saúde e o Município 
de Verdelândia-MG de todo e qualquer ato falha em que o paciente se sentir lesado, conforme art. 70 da Lei 
Federal 8.666/93  
7.5 No atendimento aos pacientes, o Credenciado deverá usar somente materiais descartáveis e instrumentais 
devidamente esterilizados;  
7.6 O Credenciado será responsável por todos os encargos fiscais, previdenciários, trabalhistas e assinar 
carteira de seus funcionários e das pessoas subordinadas a ele e envolvidas no atendimento, isentando 
integralmente o município de Verdelândia-MG;  
7.7. Os funcionários do Credenciado serão diretamente subordinados a ele;   
7.8 Caso o Credenciado esgote, o número de procedimentos em sua cota, será obedecido a ordem dos 
credenciados até esgotar todo o objeto. 
7.9. Os serviços serão prestados pelo período de 12 (doze) meses a contar da data do contrato, podendo ser 
prorrogados mediante termo aditivo conforme Inciso II, art. 57 e aditado o quantitativo conforme artigo 65 da lei 
8666/93.  
7.10 O Credenciado deverá atender e realizar os procedimentos em seu estabelecimento ou local indicado por 
ele informando a Secretária Municipal de Saúde de Verdelândia-MG o endereço e horário de atendimento. 
 

8 – DAS PROPOSIÇÕES GERAIS  
8.1 Os uniformes, equipamentos de proteção individual (EPI), materiais e objetos de uso dos funcionários de 
Credenciado, necessários à prestação dos serviços objeto do presente edital são de responsabilidade do 
Credenciado.  
8.2 O Credenciado habilitado terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para assinar contrato, sob pena da perda 
do direito do objeto deste Edital. No ato da assinatura do contrato serão exigidos documentos de identidade do 
Credenciado;  
8.3 Ao Presidente ficam assegurados o direito de, no interesse da Administração e com autorização do prefeito, 
revogar ou anular o presente processo de credenciamento, sem que caibam aos licitantes quaisquer direitos a 
reclamações ou indenizações, desde que fundamentada a decisão;  
8.4 Aplicam-se ao presente Edital de Credenciamento os dispositivos da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, 
e suas alterações, Lei Complementar nº 123/06 e Lei complementar nº 147/14;  
8.5 O presente Edital poderá ser retirado no site do município: www.verdelandia.mg.gov.br ou junto ao 
Departamento de Licitações e Contratos, Av. Renato Azeredo, nº 2001, Verdelândia-MG, prédio da prefeitura, 
de segunda à sexta feira, sendo dia útil, das 07:30 às 12:30 horas.  
8.6 Fazem parte deste edital:  
Anexo I – Minuta contratual;  
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Anexo II – Modelo de declaração que a empresa não foi declarada suspensa e nem inidônea; 
Anexo III - Modelo de termo de credenciamento;  
Anexo IV - Declaração de empregador de menor; 
Anexo V - Termo de referência. 
Anexo VI – Modelo declaração de condição de ME OU EPP. (Pessoa Jurídica).  
Anexo VII – Protocolo de entrega de solicitação de credenciamento.    
8.7. Fica o Credenciamento aberto a partir do dia 10 de agosto de 2.020 para interessados respeitando as 
condições geradas pelo presente Edital e seus anexos.   
8.8 Fica designado o dia 26 de agosto de 2.020, como data da análise dos documentos apresentados pelos 
interessados.  
 

Verdelândia/MG, 06 de agosto de 2.020. 
 
 

Drayko Mendes Silva 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 
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ANEXO I - MINUTA DO CONTRATO 
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 000055/2.020  

 INEXIGIBILIDADE Nº. 000002/2.020 
 CREDENCIAMENTO Nº. 000002/2.002 

 
CONTRATO N.º ______ /2.020 

 
Contrato de prestação de serviços, que entre si fazem, de um lado 
o município de Verdelândia, e de outro..... 
................, atendidas as seguintes cláusulas e condições, 
reciprocamente estipuladas e aceitas a saber: 

 
O município de Verdelândia-MG, com sede na Av Renato Azeredo, nº 2001, Verdelândia /MG, 

inscrita sob o CNPJ nº: 01.612.505/0001-70, isento de inscrição estadual, neste ato representada pelo senhor 
Prefeito Municipal Jarbas Soares Rocha, brasileiro, residente na Rua ____________________, nº ______, 
portador da Cédula de Identidade RG nº_______________ e do CPF __________________, doravante  
denominado de contratante, e __________________________ estabelecida na rua ......................................, 
inscrita no CPF ou CNPJ sob nº ......................, aqui denominada de contratada, neste ato representado por 
seu representante legal ........................................, residente e domiciliado em ................................... , tendo em 
vista a homologação do processo nº. 000055/2.020, Inexigibilidade nº. 001/2019, Credenciamento nº. 
000002/2.020, e em conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores, Lei Complementar 
nº. 123/06 e Lei Complementar nº. 147/14 firma o presente termo contratual, mediante o estabelecimento das 
seguintes cláusulas:  
CLAUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem como objeto a contratação da prestação de serviços 
especializados para a realização de procedimentos cirúrgicos em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde 
de Verdelândia– MG através de Credenciamento, conforme serviços especificados no Termo de Referência, 
anexo V ao Processo: 
 
1.1 – Os procedimentos serão realizados no local indicado pelo Credenciado com endereço na Rua 

_____________, nº ____, no horário das ____ às ____. 
1.2 – O credenciado deverá executar os procedimentos conforme agendamento prévio e após o 
recebimento da autorização. 
1.2.1 Os resultados dos procedimentos deverão ser entregues assinados e carimbados pelo(s) 

responsável(is) técnicos. 
CLAUSULA SEGUNDA – O pagamento dos serviços será efetuado observando a quantidade de atendimentos 
realizados durante o mês tipo de procedimento executado, multiplicada pelo valor contratado de cada 
procedimento, até 30 (trinta) dias após a emissão da Nota Fiscal, que deverá conter atestado de conformidade 
assinado pelo técnico responsável, e ainda, constar em local de fácil visualização, a indicação do nº. da Nota 
de empenho;  
§ 1º Na fatura/nota fiscal deverão estar destacados os valores relativos ao IR, INSS e ao ISSQN, caso ocorra o 
fato gerador destes ou outros impostos, sob pena de retenção dos valores no ato do pagamento.  
§ 2º Fica expressamente estabelecido que o preço seja a referência o valor contratado abaixo descritos: 
........................................................................................................................................................... 
 
§ 3 º O Valor do Presente contrato será de R$.________________ (________________________) por 
empresa credenciada. 
CLAUSULA TERCEIRA – Somente serão pagos os serviços que estiverem em conformidade com as 
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obrigações e especificações constantes na tabela. 
 § 1 – O município não indicará a demanda tendo os munícipes à opção de escolher qual prestador de serviço 
será mais adequado para a realização dos procedimentos. 
CLAUSULA QUARTA – Para o efetivo pagamento, o credenciado, deverá apresentar mensalmente a 
Secretaria Municipal de Saúde, até o último dia útil do mês corrente da prestação dos serviços, formulários de 
encaminhamento ou boletim de referência e contra referência, emitido e autorizado pela Secretaria, 
devidamente preenchido, carimbado e assinado pelo profissional e beneficiário. 
§ 1º - Não serão objeto de pagamento os serviços não efetuados dentro da boa técnica profissional.  
§ 2º - Caso o(s) Credenciado(s) esgote(m), o número de cotas e houver pendência de atendimento aos 
munícipes, deverá solicitar a secretária, autorização por escrito, para atender um número superior aos das 
cotas estabelecidas, sob pena de não receber pelos atendimentos que extrapolem as cotas determinadas. 
CLAUSULA QUINTA – O procedimento prestado pelo contratado terá validade de 30 (trinta) dias, devendo o 
mesmo marcar diretamente com o paciente, caso o procedimento tenha que ser refeito dentro deste período 
sem ônus ao contratante.  
PARAGRAFO ÚNICO – O contratante quando se tratar de mesmo serviço a um mesmo paciente, somente 
emitirá novo encaminhamento depois de passados 30(trinta) dias da primeira autorização;  
CLAUSULA SEXTA - O contratado somente atenderá os pacientes, mediante apresentação do formulário de 
encaminhamento ou boletim de referência e contra referência, emitido pelo técnico responsável do município, 
devidamente preenchido, assinado e autorizado pela mesma;  
PARÁGRAFO ÚNICO – A marcação de horário, para o atendimento do paciente beneficiado, será feita pelo 
contratado.  
CLAUSULA SÉTIMA - O contratado deverá manter-se habilitado junto aos respectivos órgãos de fiscalização 
da sua categoria, mantendo todas as condições de habilitação durante o período de execução do contrato, sob 
pena de rescisão contratual.  
CLAUSULA OITAVA - O contratado responderá por todos os serviços prestados no atendimento ao 
paciente, isentando integralmente a contratante de todo e qualquer ato falho em que o paciente sentir-se 
lesado, devendo atender com urbanidade e educação todos os pacientes encaminhados aos seus cuidados do 
contratado.  
O Credenciado deverá atender e realizar os procedimentos em seu estabelecimento ou local indicado pó ele 
informando a Secretaria Municipal de Saúde do município de Verdelândia-MG o endereço e horário de 
atendimento. 
CLAUSULA NONA - No atendimento aos pacientes, o contratado deverá usar somente materiais descartáveis 
e instrumentais devidamente esterilizados.  
PARAGRÁFO ÚNICO - Todos os Credenciados deverão apresentar a análise assinada pelo responsável 
técnico. 
CLAUSULA DÉCIMA - O contratado será responsável por todos os encargos fiscais, previdenciários e 
trabalhistas, sendo de seu dever assinar carteira de seus funcionários e das pessoas subordinadas a ele e 
envolvidas no atendimento, isentando integralmente o contratante.  
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Caso tenha, os funcionários do contratado serão diretamente 
subordinados a ele.  
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Os uniformes, materiais, equipamentos (EPI’S) e objetos de usos 
necessários à prestação dos serviços objeto do presente termo contratuais, são de responsabilidade do 
contratado.  
CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA – O contratado será responsável por todas as obrigações sociais de 
proteção aos seus profissionais, bem como todas as despesas necessárias para a execução dos serviços 
credenciados, incluindo despesas com deslocamentos, estadia, alimentação, salários, encargos sociais, 
previdenciários, comerciais, trabalhistas, equipamentos de proteção individual e quaisquer outros que se 
fizerem necessários ao cumprimento das obrigações decorrentes deste contrato, isentando integralmente o 
contratante.  
CLAUSULA DÉCIMA QUARTA – Os serviços serão prestados pelo período de 12(doze) meses a contar de 
sua assinatura, podendo, entretanto, ser prorrogados por mais um ano mediante termo aditivo, conforme Inciso 
II do artigo 57 e aditivado o quantitativo conforme artigo 65 da lei Federal 8.666/93.  
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CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - O inadimplemento de qualquer Cláusula do presente contrato sujeitará o 
contratado ao pagamento de multa no valor de 10% da parte inadimplida, em favor da contratante.  
PARÁGRAGO ÚNICO - A multa poderá ser aplicada reiterada e cumulativamente, sempre que houver causa, 
independentemente de quaisquer outras cominações cabíveis.  
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Caberá rescisão do presente instrumento, sem que assista direito ao 
contratado indenização de qualquer espécie quando:  
a) O contratado não cumprir as obrigações assumidas no presente instrumento, tendo a parte inadimplente o 
prazo de 05 (cinco) dias para alegar o que entender de direito;  
b) A parte contratada transferir o presente contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem prévia e expressa 
autorização do contratante;  
c) No caso de acordo entre as partes, atendida a conveniência dos serviços, mediante lavratura de termo 
próprio ou conclusão dos serviços credenciados ou por ocasião da conclusão destes, conforme objeto da 
licitação;  
d) Quando decorrido o prazo de vigência do presente contrato;  
e) Ocorrendo qualquer uma das hipóteses previstas nos artigos 77 a 80 da Lei n. 8.666/93  
CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA – O custeio das despesas com a execução do presente contrato está previsto 
nas seguintes dotações orçamentárias:  
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros-0102 1181-9 
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros-0155 1404-4 
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros-0102 1225-4 
CLAUSULA DÉCIMA OITAVA – A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de 
Saúde de Verdelândia, através de funcionário ou comissão por ela indicado(a). 
CLAUSULA DÉCIMA NONA – O presente contrato está vinculado ao edital de Credenciamento n°. 
000002/2.020, a Inexigibilidade de Licitação nº. 000002/2.020, conforme a Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, 
mesmo nos casos omissos.  
CLAUSULA VIGÉSIMA - Fica eleito o foro da comarca de Janaúba/MG, como competente para solucionar 
eventuais pendências decorrentes do presente contrato, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado 
que seja ou venha a ser.  
E, por estarem assim ajustados, assinam o presente instrumento em 02(duas) vias de igual teor e forma, para 
um só efeito declarando conhecer todas as Cláusulas contratadas.  
 

Verdelândia-MG, ___ de _____________ de 2.020. 
 

Jarbas Soares Rocha 
Prefeito Municipal 

Credenciante 
Credenciada 

TESTEMUNHAS:  
 
NOME: ___________________________________________________ 
 
CPF: __________________________________________ 
 
NOME: ___________________________________________________ 
 
CPF: ___________________________________________ 
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ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO 

QUE NÃO FOI DECLARADA SUSPENSA E NEM INIDÔNEA 
(papel timbrado da proponente) 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 000055/2.020  

INEXIGIBILIDADE Nº. 000002/2.020 
CREDENCIAMENTO Nº. 000002/2.002 

 
 
Identificação da Licitante 
 
 
Á  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA 
At.. Comissão Permanente de Licitações 
 
 
     D E C L A R A Ç Ã O 
 
 
    A pessoa física ou empresa acima identificada, participante do certame 

referenciado que tem por objeto a Contratação da prestação de serviços especializados para a realização de 

Consultas Médicas Especializadas em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde de Verdelândia– MG 

através de Credenciamento vêm pelo presente, através de seu representante, declarar que inexiste qualquer 

fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada suspensa nem inidônea para 

contratar com o Poder Público de qualquer esfera, e que se compromete a comunicar a ocorrência de qualquer 

fato que altere essa situação que venha a ser conhecido após o encerramento da licitação. 

 
    Por ser a verdade, assina a presente. 
 

_________________, ____de ____________de 2.020. 
 
 

 
                   _________________________________________________________ 

Assinatura 
Obs.: Identificar o signatário e utilizar carimbo padronizado da empresa/profissional. 
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ANEXO III - MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO  
(papel timbrado da proponente) 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 000055/2.020  

INEXIGIBILIDADE Nº. 000002/2.020 
CREDENCIAMENTO Nº. 000002/2.002 

 
 
 

Através do presente, a pessoa física ou empresa ____________________________, inscrita no CPF ou CNPJ 

sob N°, com sede na Rua _______________________, n° ____, vem solicitar Credenciamento para prestação 

de serviços especializados para a realização de procedimentos cirúrgicos, incluindo anestesia e despesas 
hospitalares tendo como referência de valores relacionados no Termo de Referência constantes no anexo V.  

Declaro para os devidos fins que tomei conhecimento das condições de contratação através de balizamento e 

referência de valores da ANEXO V aceito as condições e valores propostos pela Prefeitura de Verdelândia/MG.  

 
_________________, ____de ____________de 2019. 

 
 

Assinatura: 
                   _________________________________________________________ 
Obs.: Identificar o signatário e utilizar carimbo padronizado da empresa/profissional. 
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ANEXO IV -MODELO DE DECLARAÇÃO – EMPREGADOR 
(papel timbrado da proponente) 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 000055/2.020  

INEXIGIBILIDADE Nº. 000002/2.020 
CREDENCIAMENTO Nº. 000002/2.002 

 
 
_______________________, inscrita no CPF ou CNPJ sob N° _________________, com residência ou sede 

na Rua ......................................................., 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 at. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993, acrescida 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 (    ).  

 

_________________, ____de ____________de 2.020. 
 
 

 
                   _________________________________________________________ 

Assinatura 
Obs.: Identificar o signatário e utilizar carimbo padronizado da empresa/profissional. 
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ANEXO V - TERMO DE REFERÊNCIA 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 000055/2.020  

INEXIGIBILIDADE Nº. 000002/2.020 
CREDENCIAMENTO Nº. 000002/2.020 

1. DO OBJETO 
 1.1. O objeto do presente termo é a contratação, através de credenciamento de Pessoas Físicas e Pessoas 
Jurídicas especializadas em Procedimentos Cirúrgicos incluindo anestesia e despesas hospitalares, para 
atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Verdelândia/MG, conforme descrito no item 3.  
 
2. JUSTIFICATIVA  
2.1. A Secretaria Municipal de Saúde de Verdelândia diante da alta demanda de pacientes para realização de 
procedimentos cirúrgicos especializados está contratando por meio de credenciamento pessoa física e pessoa 
jurídica para atender a demanda supracitada.  
 
3. ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 
Preço de Referência 
Processo de Compra: 5131 
Data: 01/07/2020 
ITE
M 

DESCRIÇÃO  TAXA/TA
BELA 

VALOR 
UN 

QUANT UN TOTAL/VLR 
ESTIMADO 

1 CIRURGIA DE 
AMÍGDALITE. 
Incluindo 
despesas 
médicas, 
anestesistas e 
custos 
hospitalares 
(materiais) 

- 2.900,00 5 SERVIÇO 14.500,00 

2 CIRURGIAS DE 
ADENOIDECTO
MIA - incluindo 
despesas 
medicas, 
anestesistas, 
Custos 
hospitalares e 
materiais 

- 2.675,00 10 SERVIÇO 26.750,00 

3 CIRURGIA DE 
ADENOAMIGDA
LECTOMIA. 
Incluindo 
despesas 
medicas, 
anestesistas e 
custos 
hospitalares 
(materiais). 

- 3.375,00 10 SERVIÇO 33.750,00 
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4 CIRURGIA DE 
TIMPANOSPLAT
IA. Incluindo 
despesas 
médicas, 
anestesistas e 
custos 
hospitalares 
(materiais) 

- 5.750,00 10 SERVIÇO 57.500,00 

5 CIRURGIA DE 
TURBINECTOMI
A. Incluindo 
despesas 
médicas, 
anestesistas e 
custos 
hospitalares 
(materiais) 

- 3.900,00 10 SERVIÇO 39.000,00 

6 CIRURGIA DE 
MIOMECTOMIA. 
Incluindo 
despesas 
médicas, 
anestesistas e 
custos 
hospitalares 
(materiais) 

- 3.740,00 15 SERVIÇO 56.100,00 

7 CIRURGIA DE 
HISTERECTOMI
A TOTAL E 
PARCIAL. 
Incluindo 
despesas 
médicas, 
anestesistas e 
custos 
hospitalares 
(materiais) 

- 3.475,00 10 SERVIÇO 34.750,00 

8 CIRURGIAS DE 
PERINEOPLAST
IA. Incluindo 
despesas 
médicas, 
anestesistas e 
custos 
hospitalares 
(materiais) 

- 3.700,00 50 SERVIÇO 185.000,00 
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9 CIRURGIA DE 
HISTERECTOMI
A VAGINAL. 
Incluindo 
despesas 
médicas, 
anestesistas e 
custos 
hospitalares 
(materiais) 

- 4.280,00 2 SERVIÇO 8.560,00 

10 CIRURGIA DE 
LAQUEADURA 
TUBARIA. : 
incluindo 
despesas 
medicas, 
anestesistas e 
custos 
hospitalares 
(materiais). 

- 3.080,00 15 SERVIÇO 46.200,00 

11 CIRURGIADE  
EXEREsE  DE  
CISTO  
DERMOIDE/  
VAGINAL.  
Incluindodespesa
s  médicas,  
anestesistas  e  
custos 
hospitalares 
(materiais) 

- 2.200,00 10 SERVIÇO 22.000,00 

12 REsSECÇÃO DE 
PUNHO CISTO 
SINOVIAL. 
Incluindo 
despesas 
médicas, 
anestesistas e 
custos 
hospitalares 
(materiais) 

- 3.466,67 3 SERVIÇO 10.400,01 

13 CIRURGIA DE 
HEMORROIDEC
TOMIA. Incluindo 
despesas 
médicas, 
anestesistas e 
custos 
hospitalares 
(materiais) 

- 3.140,00 10 SERVIÇO 31.400,00 
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14 CIRURGIA DE 
LESÃO DE PELE 
(RESSECÇÃO 
DE 
TUMURAÇÃO 
DE PELE) . 
Incluindo 
despesas 
médicas, 
anestesistas e 
custos 
hospitalares 
(materiais) 

- 1.910,00 10 SERVIÇO 19.100,00 

15 CIRURGIADE  
CISTO  
EPIDÉRMICO/LI
POMA.  
Incluindodespesa
s  médicas,  
anestesistas  e  
custos  
hospitalares 
(materiais) 

- 1.800,00 6 SERVIÇO 10.800,00 

16  CIRURGIA DE 
HERNIOPLASTI
A 
INGUINAL/UMBI
LICAL. Incluindo 
despesas 
médicas, 
anestesistas e 
custos 
hospitalares 

- 3.166,67 63 SERVIÇO 199.500,21 

17   CIRURGIA DE 
COLECISTECTO
MIA. Incluindo 
despesas 
médicas, 
anestesistas e 
custos 
hospitalares 
(materiais) 

- 4.240,00 10 SERVIÇO 42.400,00 

18 

CIRURGIADE  
HIPERPLASIA  
DE  PRÓSTATA  
(  COM  
BIOPSIA).  
Incluindodespesa
s  médicas,  
anestesistas  e  
custos 

- 6.800,00 3 SERVIÇO 20.400,00 

19 

 CIRURGIA DE 
RTU DA 
PROSTATA. 
Incluindo 
despesas 

 

6.133,33 2 SERVIÇO 12.266,66 



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

Administração“Avançar Sempre!” – 2017/2020” 

17 

médicas, 
anestesistas e 
custos 
hospitalares 
(materiais) 

20 

 CIRURGIA DE 
VASECTOMIA. 
Incluindo 
despesas 
medicas, 
anestesistas e 
custos 
hospitalares 
(materiais).  

 

1.725,00 5 SERVIÇO 8.625,00 

21 

 CIRURGIA 
FIMOSE 
POSTECTOMIA. 
Incluindo 
despesas 
médicas, 
anestesistas e 
custos 
hospitalares 
(materiais) 

 

1.966,25 4 SERVIÇO 7.865,00 

22 

CIRURGIAS DE 
VARIZES. 
Incluindo 
despesas 
medicas, 
anestesistas e 
custos 
hospitalares 
(materiais).   

 

2.900,00 30 SERVIÇO 87.000,00 

SUBTOTAL R$ 973.866,88 
 
4. DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE DO CONTRATO  
4.1. O prazo contratual será de 12 meses, podendo ser prorrogado, por interesse das partes, por igual período, 
nos termos do art. 57, II, da Lei nº 8.666/93.  
 
5. ESPECIFICAÇÕES SOBRE OS SERVIÇOS  
5.1. A execução dos serviços está condicionada a assinatura do Termo de Credenciamento e após o respectivo 
cadastramento do credenciado no setor responsável. O local de execução dos serviços será nas instalações do 
credenciado e as condições de execução devem seguir as normas da ANVISA e do Conselho Regional de 
Medicina (CRM).  
 
6. DO CREDENCIAMENTO  
6.1. O credenciamento dar-se-á por inexigibilidade de licitação.  
 
7. DO VALOR ESTIMADO  
7.1. O valor total estimado das despesas do presente objeto, para um período de vigência de até 12 (doze) 
meses, é da ordem de R$.973.866,88 (novecentos e setenta e três mil, oitocentos e sessenta e seis reais e 
oitenta e oito centavos), baseados na média anual das despesas no ano de 2020 e média do primeiro semestre 
de 2021 do município. 
 
8. DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO  
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8.1. Uso de materiais compatíveis com o avanço das ciências medica e terapêuticas e com as necessidades do 
paciente;  
8.2. Respeitar às normas de higiene e segurança;  
8.3. Atender com pontualidade aos beneficiários do Sistema;  
8.4. Atender os casos eletivos com prazo de agendamento/atendimento de até no máximo 07 (sete) dias úteis, 
após a consulta inicial.  
8.5. Atender os casos de urgência, conforme Termo de Credenciamento firmado. 
8.6. Atender as exigências do Manual de Credenciamento.  
8.7. Prestar exclusivamente os serviços descritos no Termo de Credenciamento.  
8.8. O CREDENCIADO que esteja habilitado para atendimento de urgência/emergência, se compromete a ter 
disponibilidade para atendimento imediato, independente da sua agenda interna.  
8.9. O CREDENCIADO deve atuar em ambiente físico adequado à prestação dos serviços, nos aspectos de 
iluminação, nível de privacidade, vedação acústica, limpeza e ordem; manter equipamentos com tecnologia 
adequada, em bom estado de conservação e perfeitas condições de funcionamento, como também manter 
espaço apropriado para o atendimento proposto em consonância com a linha de qualidade adotada. 
8.10. Manter, durante toda a vigência do Contrato, as condições de habilitação jurídica e técnicas, bem como 
as de regularidade fiscal iniciais.  
 
9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
9.1. Fiscalizar a execução e a qualidade dos serviços prestados;  
9.2. Analisar e auditar as contas apresentadas;  
9.3. Estabelecer normas de atendimento, manual de orientação ao credenciado e instruções normativas;  
9.4. Efetuar o pagamento dos serviços após a apresentação de Nota Fiscal, conforme Termo de 
Credenciamento firmado.  
9.5. Realizar visitas técnicas periódicas às instalações do credenciado.  
9.6. Realizar auditorias prévia ou posteriormente ao pagamento e glosar a fatura apresentada, ou descontar 
nos futuros pagamentos todos os valores que estiverem em desacordo com o ora pactuado, ou em desacordo 
com as práticas medicas, efetuando glosas administrativas e/ou glosas técnicas.  
 
10. DAS PENALIDADES  
10.1. A inexecução total ou parcial do contrato sujeitará o contratado às seguintes penalidades, assegurados o 
contraditório e a ampla defesa, na forma do art. 87 da Lei nº 8.666/93:  
a) Advertência;  
b) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do faturamento nos últimos 12 (doze) meses, devendo ser 
recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da notificação;  
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por 
prazo não superior a 02 (dois) anos;  
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.  
10.2. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo que prevê defesa prévia do 
interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueadas vistas ao processo.  
10.3. Incorrendo o CREDENCIADO em qualquer ato de obstrução ao trabalho de fiscalização ficará 
assegurado ao município:  
10.3.1. Reter todos os pagamentos efetivamente devidos, até a conclusão do processo de fiscalização;  
10.3.2. Descontar nos futuros pagamentos as importâncias já pagas, até o montante das contas que estejam 
sob suspeição.  
10.4. Ficando comprovada a ocorrência ou a tentativa de fraude ou dolo por parte do CREDENCIADO da qual 
resultou, resultaria, resulte ou venha a resultar qualquer tipo de prejuízo ao município, ficará o presente 
Contrato rescindido de pleno direito, independente de notificação judicial ou extrajudicial, estabelecendo-se 
desde já a obrigatoriedade do ressarcimento dos prejuízos causados e multa contratual correspondente a 10 
(dez) vezes o valor resultante do somatório das faturas apresentadas no mês imediatamente anterior ao 
evento.  
10.5. Além das penalidades citadas, o CREDENCIADO ficará sujeito, ainda, no que couber ao município 
penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93.  
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11. DO DESCREDENCIAMENTO  
11.1 O descumprimento de qualquer das cláusulas por parte do credenciado, poderá ensejar a rescisão do 
Termo de Credenciamento, prevalecendo sempre, antes da aplicação da penalidade, o princípio do exercício 
do pleno direito à defesa, devendo o município notificar o Credenciado, por escrito, para que no prazo de 10 
(dez) dias, também por escrito, proceda aos seus elementos de defesa, que serão apreciados e julgados pelo 
jurídico do município.  
11.2. Ficando comprovada a ocorrência ou a tentativa de fraude ou dolo por parte do CREDENCIADO da qual 
resultou, resultaria, resulte ou venha a resultar qualquer tipo de prejuízo ao município, ficará o Termo de 
Credenciamento, rescindido de pleno direito, independente de notificação judicial ou extrajudicial, 
estabelecendo-se desde já a obrigatoriedade do ressarcimento dos prejuízos causados e multa contratual 
prevista no item 10.1, “b”.  
11.3. Caso comprovado que o CREDENCIADO agiu de forma discriminatória, ou ainda submeteu o beneficiário 
à situação vexatória e ou constrangedora, será imediatamente DESCREDENCIADO, para todos os 
procedimentos junto ao município, podendo ainda responder judicialmente pelo ato praticado.  
11.4 O CREDENCIADO poderá solicitar a rescisão do Credenciamento, comprovando que há fatos ou normas 
legais que o tornem materialmente impossível, desde que o faça mediante aviso prévio, por escrito, com prazo 
de 30 (trinta) dias de antecedência.  
11.5 O município poderá rescindir o Credenciamento no todo ou em parte, a qualquer tempo, visando sempre o 
bem estar do paciente, bem como o melhor para o plano, atendendo sempre aos princípios básicos da 
Administração Pública.  
11.6 Na hipótese de cancelamento do Credenciamento, por qualquer razão, fica assegurada a manutenção dos 
atendimentos aos beneficiários que estejam em regime de internação hospitalar, até a data de sua alta.  
 
12. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO  
12.1. Para realização dos serviços, considerar-se-á habilitado o interessado que além de ter apresentado toda 
a documentação exigida no item 12, tiver suas instalações aprovadas pela Secretaria Municipal de Saúde.  
12.2. O prazo para entrega dos documentos listados será de acordo com a Lei 8.666/93 e suas alterações 
posteriores.  
12.3. Para a habilitação de Pessoa Jurídica deverão ser juntados os seguintes documentos:  
12.3.1. Alvará (Licença) de Funcionamento fornecido pela Vigilância Sanitária Estadual ou municipal. 
12.3.2. Alvará (Licença) Municipal de Funcionamento  
12.3.3. Ato Constitutivo (Contrato Social) e última alteração (se houver)  
12.3.4. Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde – CNES  
12.3.5. Cartão do CNPJ/MF (Unidade solicitante)  
12.3.6. Certidão do Corpo de Bombeiros  
12.3.7. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, através de Certidão Negativa de Débitos relativos 
a Tributos Federais e Dívida Ativa da União expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Receita 
Federal do Brasil, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa; 12.3.8. Prova de regularidade relativa ao 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, comprovada através de apresentação de certidão fornecida 
pela Caixa Econômica Federal; 12.3.9. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, através da Certidão 
Negativa de Débito – CND ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, emitida pela Receita Federal do 
Brasil;  
12.3.10. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, comprovada mediante o fornecimento de 
Certidão de Regularidade Fiscal - CRF emitida pela Secretaria da Fazenda do domicílio ou sede do licitante. 
Considerando-se o licitante com filial no Estado de Pernambuco, deverá apresentar, também, a CRF de 
Pernambuco;  
12.3.11. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, comprovada mediante o fornecimento de 
Certidão de Regularidade Fiscal Municipal emitida pela Prefeitura Municipal do domicílio ou sede da licitante.  
12.3.12. Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, através de Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas – CNDT, de acordo com a Lei Federal nº 12.440/2011 e Resolução Administrativa nº 1.470/2011 
do TST.  
12.3.13. Comprovante de Inscrição no Conselho Regional a que estiver filiado (Empresa e Responsável 
Técnico)  
12.3.14. CPF e RG dos representantes legais da empresa  
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12.3.15. Relação do Corpo Clínico com Especialidades, Registro no Conselho Regional, Título de 
Especialização e comprovação de vínculo com a Pessoa Jurídica interessada.  
12.4. Para habilitação de Pessoa Física deverão ser juntados os seguintes documentos:  
12.4.2. Alvará (Licença) Municipal de Funcionamento e Localização expedido em seu nome, na localidade 
onde se propõe a realizar o atendimento, desde que exista exigência legal para a especialidade/serviço;  
12.4.3. Carteira de Identidade do Conselho Regional a que estiver filiado;  
12.4.4. Certidão de Matrícula do INSS;  
12.4.5. Certidão do Corpo de Bombeiros (dispensável);  
12.4.6. Certidões Negativas: INSS, CNDT, Receita Federal, Dívida Ativa e Fazenda Estadual (Certidão 
Negativa de Débitos e Certidão de Regularidade Fiscal) e Fazenda Municipal;  
12.4.7. Comprovante de Endereço;  
12.4.8. Folha de cheque da conta bancária onde será efetuado o depósito dos valores devidos; 12.4.9. Prova 
de Inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF 
12.4.10. Alvará (Licença) de Funcionamento da Vigilância Sanitária;  
12.4.11. Currículo Resumido (uma página);  
12.4.12. Certificado de Conclusão de Curso de Formação Específica reconhecido pelo MEC; 12.4.13. Título de 
Especialista (caso possua) expedido pela respectiva Sociedade responsável pela especialidade a que 
pertence.  
12.5. Toda a documentação exigida deve ser apresentada dentro da validade do próprio documento. Não 
havendo validade expressa no documento, fica estabelecida a validade de 60 (sessenta) dias a partir da data 
de emissão do documento.  
12.6. Os documentos cuja autenticidade não possa ser verificada em sites oficiais deverão ser autenticados em 
cartório ou conforme original apresentado no momento da entrega da documentação de habilitação.  
 
13. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
13.1. Poderão participar do presente edital as Pessoas Jurídicas e Pessoas Físicas prestadoras de serviços, 
pertinente ao objeto deste Termo de Referência, sediadas nos municípios circunvizinhos no estado de Minas 
Gerais. 
13.2. Ressalta-se que o serviço prestado só poderá ser executado pelo endereço e CNPJ participante do 
referido credenciamento.  
13.3. Não será admitida a participação: 
 Dos interessados que estiverem cumprindo penalidade de suspensão temporária ou impedimento para 

licitar ou contratar com a Administração Pública;  
 Dos interessados que tenham sido declarados inidôneos pelo Poder Público e não reabilitados;  
 Das empresas brasileiras ou estrangeiras que se encontrem sob falência, concurso de credores, 

dissolução, liquidação ou qualquer que seja sua forma de constituição;  
 Dos profissionais ou empresas que já foram credenciados junto ao município, tendo sido descredenciados 

por prestação inadequada de serviços.  
 Dos interessados que não tenham como objeto, a prestação de serviços em Assistência médica.  
 
14. DO PRAZO, CONDIÇÕES DO PAGAMENTO E APRESENTAÇÃO DAS FATURAS  
14.1. O pagamento ocorrerá em até 15 (quinze) dias após a apresentação das contas (Fatura e/ou Nota 
Fiscal), tempo hábil para análise, auditoria e processamento destas, desde que estejam de acordo com os 
padrões e exigências legais.  
14.2. Os processos deverão ser apresentados mensalmente ao município, observando-se os prazos e 
orientações previstas neste Termo. 
 
15. DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA  
15.1. Os recursos financeiros para fazer face às despesas da contratação do objeto desta licitação correrão por 
conta do QDD/2020, Fonte de Recurso 0102/0155 e Elemento de despesa nº 3339036000000/ 
3339036000000 e 3339039000000.  

 
 

Maria Gorette de Carvalho Mateos 
Secretária Municipal de Saúde 

Verdelândia – MG 
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ANEXO VI - MODELO DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP. 

(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE) 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 000055/2.020  
INEXIGIBILIDADE Nº. 000002/2.020 

CREDENCIAMENTO Nº. 000002/2.020 
 
 
A empresa __________________, inscrita no CNPJ sob o nº _____________________, por intermédio de seu 

representante legal Sr. (a) _______________, portador do documento de identidade nº _______________, 

inscrito no CPF sob 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), art. 3º da lei Complementar nº 147/2014 e que não está sujeita a quaisquer dos 

impedimentos do § 4º deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 

49 da citada lei.  

 
Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento (s) de habilitação e pretendemos utilizar o prazo previsto 

no art. 43 § 1º da Lei Complementar nº 147/2014, para regularização, estando ciente que, do contrário, decairá 

o direito á contratação, estando sujeita ás sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93. 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 

 
_________________, ____de ____________de 2.020. 

 
 

Assinatura: 
                   _________________________________________________________ 
Obs.: Identificar o signatário e utilizar carimbo padronizado da empresa/profissional. 
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ANEXO VII – PROTOCOLO DE ENTREGA 

 
PROTOCOLO DE ENTREGA DE SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 000055/2.020  

INEXIGIBILIDADE Nº. 000002/2.020 
CREDENCIAMENTO Nº. 000002/2.020 

 
A pessoa física ou empresa _________________________________________________, inscrita no CPF ou 

CNPJ  sob o nº ____________________________, por intermédio de seu representante legal Sr(a). 

___________________, portador do documento de identidade nº __________________, inscrito no CPF sob 

nº ____________________________ protocolou na sala de licitações no dia _________________ 02 (dois) 

envelopes solicitando o credenciamento no Processo nº. 000055/2.020, Inexigibilidade nº. 000002/2.020, cujo 

objeto é a  Contratação da prestação de serviços especializados para a realização de procedimentos 

cirúrgicos em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde de Verdelândia– MG. 

 
Verdelândia-MG, ___ de __________________________ de 2.020. 

 
 
 
 

________________________________________ 
Assinatura 

Obs.: Identificar o signatário e utilizar carimbo padronizado da empresa/profissional. 
 

Servidor Municipal 


