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EDITAL DE CREDENCIAMENTO 
 
PROCESSO N°   : 024/2018 
CREDENCIAMENTO Nº  : 004/2018 
ABERTURA DIA  : 05/04/2018  às  15:00 h 
 

O Senhor Presidente da Comissão de Licitação do Município de Guanhães/Minas Gerais, nomeado pela Portaria n.º 
21 de 05 de janeiro de 2018, torna público que realizará, no período de 05/04/2018 a 26/04/2018, na Praça Néria Coelho 
Guimarães, nº. 100, Centro, em Guanhães/MG, CREDENCIAMENTO de clinicas e/ou consultórios, para atuarem junto a 
Secretaria Municipal de Saúde, para realização de exames médicos especializados em Ultrassonografias diversas, 
Ecocardiografia, Esofagogastroduodenoscopia e Eletroencefalograma, com honorários tabelados pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS), acrescidos de complementação aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde. O presente processo será 
regido pela Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, e pelas normas e condições fixadas neste 
instrumento. Fazem parte integrante deste Edital os ANEXOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX. 

As informações e os esclarecimentos necessários aos licitantes serão prestados na Prefeitura Municipal de Guanhães, 
no endereço supramencionado, no horário de 13:00 às 17:00 horas e através do telefone (33) 3421-1501. 
 
1. DO OBJETO 
 
1.1. Credenciamento de clinicas e/ou consultórios, para atuarem junto à Secretaria Municipal de Saúde, para realização de 
exames médicos especializados em Ultrassonografias diversas, Ecocardiografia, Esofagogastroduodenoscopia e 
Eletroencefalograma, com honorários tabelados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), acrescidos de complementação aprovada 
pelo Conselho Municipal de Saúde. 
 
1.2. O valor de referência dos exames médicos especializados a serem contratados é fixado pela tabela SUS (Sistema Único de 
Saúde), acrescido de complementação aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde, em reunião ocorrida em 22 de janeiro de 
2018. 
 
1.3. Não há uma previsão de cota mensal para cada exame médico especializado, sendo que a quantidade realizada dependerá 
da demanda identificada em cada mês. 
 
1.4. O acesso ao sistema de credenciamento é livre a todas as pessoas jurídicas prestadoras dos serviços constantes do objeto 
do presente Edital de Credenciamento nº 004/2018. 
 
1.5. O Credenciamento compreenderá as seguintes especialidades e quantidades: 
 

TABELA 1 

ITEM UND QTDADE DESCRIÇÃO 
VALOR 
UNIT. 
SUS 

VALOR 
COMP. 

VALOR 
TOTAL 
UNIT. 

VALOR TOTAL 

01 Exame 120 
Ecocardiografia 
Transtorácica 

R$ 39,94 R$ 60,06 R$ 100,00 R$ 12.000,00 

02 Exame 156 
Ultrassonografia de 
Articulação 

R$ 24,20 R$ 40,80 R$ 65,00 R$ 10.140,00 

03 Exame 156 Ultrassonografia de Tireoide R$ 24,20 R$ 40,80 R$ 65,00 R$ 10.140,00 
04 Exame 156 Ultrassonografia de Próstata R$ 24,20 R$ 40,80 R$ 65,00 R$ 10.140,00 

05 Exame 156 
Ultrassonografia 
Endovaginal 

R$ 24,20 R$ 40,80 R$ 65,00 R$ 10.140,00 

06 Exame 480 
Ultrassonografia de outros 
sistemas (Pélvico, Urinário, 
Mamas e Abdômen) 

R$ 24,20 R$ 25,80 R$ 50,00 R$ 24.000,00 

07 Exame 120 
Ultrassonografia Doppler de 
Fluxo Obstétrico 

R$ 42,90 R$ 77,10 R$ 120,00 R$ 14.400,00 

08 Exame 120 
Ultrassonografia Doppler 
Colorido de Vasos 

R$ 39,60 R$ 80,40 R$ 120,00 R$ 14.400,00 

09 Exame 240 
Esofagogastroduo-
denoscopia 

R$ 48,16 R$ 51,84 R$ 100,00 R$ 24.000,00 

010 Exame 120 Eletroencefalograma R$ 25,00 R$ 55,00 R$ 80,00 R$ 9.600,00 
VALOR TOTAL R$ 138.960,00 
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2. DA PARTICIPAÇÃO 
 
2.1. Poderão se credenciar as empresas que prestem serviços relativos às áreas especificadas na Tabela 1, desde que forneçam 
toda a documentação exigida neste Edital. 
 
2.2. As empresas interessadas em se credenciar deverão estar instaladas em consultórios ou clínicas localizadas no Município 
de Guanhães, onde serão realizados os exames. 
 
2.3. As empresas interessadas em se credenciar deverão possuir instalações físicas, com as seguintes condições: 
 

a) Acesso para pessoas com deficiência física (rampas, elevadores, etc.); 
b) Piso de material não escorregadio e lavável; 
c) Paredes e teto de fácil conservação e sem asperezas; 
d) Instalação elétrica planejada e dimensionada para garantir o funcionamento de todos os equipamentos técnicos; 
e) Salas de exames médicos: mínimo de 9m2 e cubagem em torno de 25m3, com lavatório e instalação hidráulica; 
f) Salas de espera: mínimo de 15m2 e cubagem de 45m3 e proporcional à quantidade de salas de atendimento médico; 
g) Instalações sanitárias; 
h) Cadeiras, poltronas e/ou longarinas (para aguardar o atendimento), em quantidade proporcional à capacidade de 

atendimento. 
 
2.4. Não se admitirá nesta licitação a participação de: 
 

a) Empresas que não atenderem as condições deste Edital; 
b) Empresas que estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou tenham sido punidas com 

suspensão temporária de participação em licitação ou declaradas inidôneas para licitar ou contratar com o poder 
público no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios e nas respectivas entidades da administração 
indireta; 

c) Empresas reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 
d) Pessoas jurídicas das quais participem, como sócio, gerente e/ou diretor servidor do Município de Guanhães; 
e) Empresas não sediadas ou que não possuam interesse em instalar-se em Guanhães no prazo máximo de 30 dias para a 

prestação dos serviços cotados. 
 
2.5. A observância das vedações supra é de inteira responsabilidade dos interessados, se sujeitando às penalidades cabíveis 
quando do seu descumprimento. 
 
3. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 
3.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital por irregularidade na aplicação da Lei 8.666/93, 
devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo 
protocolizar o pedido no Setor de Licitações, situado no prédio sede da Prefeitura Municipal de Guanhães.  
 
3.2. Caberá à Comissão Permanente de Licitação julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, podendo, se for o 
caso, auxiliar-se pelo setor responsável pela elaboração do Termo de Referência e ainda pela Assessoria Jurídica da Prefeitura 
de Guanhães.  
 
3.3. Se a impugnação contra o Edital for acolhida, este será alterado e será definida e publicada nova data para realização do 
certame, pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto original. Caso a alteração no ato convocatório possa 
inquestionavelmente afetar a elaboração da proposta, o prazo inicialmente estabelecido será reaberto. 
 
3.4. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, por falhas ou irregularidades, o interessado que não o fizer até o 
segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de 
recurso.  
 
3.5. A impugnação feita tempestivamente pelo interessado não o impedirá de participar do Credenciamento. 
 
4. DAS INSCRIÇÕES 
 
4.1. As inscrições deverão ser realizadas no período de 05/04/2018 a 26/04/2018, diretamente no endereço situado à Praça 
Néria Coelho Guimarães, nº 100, Centro, em Guanhães/MG, no horário de 15:00 às 17:00 horas de segunda à sexta-feira no 
Setor de Licitações. 
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4.2. A simples inscrição para este Credenciamento implica na aceitação das exigências deste Ato Convocatório, e da Tabela 
SUS vigente na presenta data (para os serviços de exames médicos especializados). 
 
4.3. Os interessados deverão preencher a Solicitação de Inscrição em Credenciamento constante no ANEXO II deste Edital, 
que deverá ser entregue no Setor de Licitações da Prefeitura de Guanhães, juntamente com o envelope contendo os 
documentos de Habilitação e a Proposta de Prestação de Serviços, listados nos itens 5 e 6. 
 
4.4. Os envelopes serão abertos diariamente, de acordo com a hora do protocolo, no endereço, período e horários explicitados 
no item 4.1. 
 
4.5. O Credenciamento ficará aberto durante toda a sua vigência, possibilitando que novas clínicas e consultórios se 
credenciem após o período anunciado no item 4.1, desde que atendam todos os requisitos estipulados no Edital.  
 
5. DA HABILITAÇÃO 
 
5.1. Os interessados em participar do processo de Credenciamento para os serviços devem, obrigatoriamente, entregar os 
seguintes documentos: 
 
5.1.1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 

a) Ato constitutivo da instituição proponente e última alteração, se houver, devidamente registrada; 
b) Comprovante de inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da composição 

da diretoria em exercício; 
c) 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. 
 
5.1.2. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou a sede do 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou 

outra equivalente, na forma da Lei;  
d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND - INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(CRF - FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei.  
e) Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT) 

 
Obs.: A Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND INSS) poderá ser confirmada através de Certidão de Débitos 
relativos a créditos tributários federais e dívida ativa da união, conforme Decreto 8.302/2014, de 04 de setembro de 2014.  
 
5.1.3. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  
 

a) Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, dentro do prazo 
de validade previsto na própria certidão ou, na omissão desta, expedida em até 60 (sessenta) dias anteriores à data de 
início do Credenciamento. 

 
5.1.4. DA HABILITAÇÃO TÉCNICA 
 

a) Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando aptidão 
da licitante para o desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em características com o objeto deste 
Credenciamento; 

b) Declaração de Disponibilidade, através da qual a proponente declara, sob as penalidades cabíveis, ter disponíveis 
profissionais em condições de atender ao objeto da licitação, conforme modelo do ANEXO VII. 
 

5.1.5. Declaração de Fato Impeditivo, através da qual o proponente declara, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de 
fato superveniente que possa impedir a sua habilitação, inclusive na vigência contratual caso venha a ser contratado pela 
Prefeitura Municipal de Guanhães, conforme modelo do ANEXO IV. 
5.1.6. Declaração de cumprimento da norma constitucional quanto ao trabalho do menor, através da qual declara cumprir 
o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal, conforme modelo do ANEXO V. 
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6. DAS PROPOSTAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
6.1. No período designado neste Edital, a Comissão Permanente de Licitações receberá e abrirá o envelope contendo os 
documentos de Habilitação descritos no item 5 e a Proposta de Prestação de Serviços conforme modelo do ANEXO VI, além 
dos documentos abaixo relacionados: 
6.1.1. Solicitação de Inscrição em Credenciamento, conforme ANEXO II. 
6.1.2. Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação, dando ciência de que atende às condições e aos requisitos do 
Credenciamento conforme modelo constante no ANEXO III.  
 
6.2. A falta de qualquer dos documentos elencados neste Edital, impossibilitará o solicitante de se credenciar naquele 
momento, devendo este fazer nova solicitação, apresentando todos os documentos solicitados no ato convocatório. 
 
6.3. Os documentos relativos à Habilitação e a Proposta de Prestação de Serviços, deverão ser entregues em envelope fechado 
e lacrado, sem rasuras, rubricado no fecho e identificado com o nome da empresa, o número do Credenciamento e o título do 
conteúdo ("Documentos de Habilitação e Proposta de Prestação de Serviços"), na forma da alínea “a” a seguir: 
 

a) Envelope contendo os documentos relativos à Habilitação e Proposta de Prestação de Serviços: 
 
AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUANHÃES/MG 
CREDENCIAMENTO Nº 004/2018 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024/2018 
DATA E HORA:  05/04/2018 a 26/04/2018 – 15:00 h às 17:00 h 
LICITANTE: ___________________________________ 
E-MAIL: 
ENVELOPE 01 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS) 
 
6.4. Será admitida a remessa do envelope de Habilitação e Proposta de Prestação de Serviços por via postal, protocolados no 
Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Guanhães, desde que o mesmo chegue ao Setor de Licitações até a data limite 
para realização do Credenciamento.   
6.4.1. A Prefeitura Municipal de Guanhães não se responsabiliza pelo não recebimento dos envelopes encaminhados via 
Correios, até a data estipulada. 
 
6.5. Os documentos necessários para o credenciamento poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 
autenticada por cartório competente, ou por servidor da administração pública municipal desde que os originais sejam 
apresentados para cotejo. 
 
6.6. Os documentos necessários para o credenciamento, compreendendo os documentos referentes à Habilitação, a Proposta de 
Prestação de Serviços e demais Anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil, salvo quanto a expressões 
técnicas de uso corrente. 
 
6.7. Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame, apresentados em língua estrangeira, deverão ser 
autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado. 
 
6.8. O número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ indicado nos documentos de Habilitação e na Proposta de 
Prestação de Serviços deverá ser o mesmo do estabelecimento que efetivamente irá realizar os exames médicos especializados 
estabelecidos neste Edital. 
 
6.9. A não entrega da Solicitação de Inscrição em Credenciamento e da Declaração de cumprimento dos requisitos de 
Habilitação exigidas, respectivamente, nos subitens 6.1.1 e 6.1.2 deste Edital implicará no não recebimento, por parte da 
Comissão de Licitação, do envelope contendo a documentação relativa à Habilitação e a Proposta de Prestação de Serviços e, 
portanto, o não credenciamento do interessado. 
 
6.10. Após o credenciamento, não mais caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito 
pela Comissão Permanente de Licitação. 
 
6.11. A Proposta de Prestação de Serviços, conforme modelo do ANEXO VI deve, obrigatoriamente, preencher os seguintes 
requisitos e atender aos padrões abaixo estabelecidos: 
6.11.1. Datilografada ou digitada, sem rasuras, emendas, entrelinhas ou ressalvas, redigida e impressa em qualidade que 
permita com clareza a total compreensão do seu conteúdo. Deverá ser entregue no local, dia e hora pré-estabelecidos no Edital, 
contendo a identificação da pessoa jurídica pela razão social, número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, 
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endereço, endereço eletrônico (e-mail) e telefone de contato, rubricadas todas as folhas e assinada a última pelo representante 
legal da pessoa jurídica. 
6.11.2. Indicação do nome, número do CPF, cargo e telefone de contato do representante legal da pessoa jurídica. 
6.11.3. Na Proposta de Prestação de Serviços deverá conter os procedimentos que o credenciado realizará, bem como suas 
quantidades e seus respectivos valores estabelecidos pela Tabela SUS e complementação aprovada pelo Conselho Municipal 
de Saúde, conforme ANEXO I. 
 
6.12. Nos valores indicados no ANEXO I deste Edital, estão incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e 
contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, etc., que eventualmente incidam sobre os 
serviços. 
 
6.13. A entrega do envelope contendo os documentos de Habilitação e a Proposta de Prestação de Serviços significará expressa 
aceitação, pelas licitantes, de todas as disposições deste Edital. 
 
7. DO PROCEDIMENTO DE CREDENCIAMENTO 
 
7.1. A Comissão de Licitação, após receber a Solicitação de Inscrição em Credenciamento, juntamente com o envelope de 
Habilitação e Proposta de Prestação de Serviços, no período estipulado no presente Edital, fará o registro das clínicas e 
consultórios, procedendo à abertura dos envelopes, permitindo vistas dos documentos aos interessados a qualquer tempo do 
período para inscrição.  
 
7.2. Na análise da documentação relativa à Habilitação e da Proposta de Prestação de Serviços pela Comissão de Licitação, 
exigir-se-á a estrita observância de todos os requisitos de qualificação previstos no Edital. 
 
7.3. Caso necessário, serão solicitados esclarecimentos, retificações e complementações da documentação estipulada nesse 
Edital ao interessado. 
 
7.4. Analisada a documentação para verificar o cumprimento das exigências do Edital, para efeito de habilitação, o Município 
divulgará o resultado, por meio de publicação no mural na Prefeitura Municipal de Guanhães ao final de cada dia do período 
de credenciamento, e publicação semanal no endereço eletrônico www.guanhaes.mg.gov.br. 
7.4.1. A publicação no mural da Prefeitura será fixada ao final de cada dia, quando houver credenciados.  
 
7.5. Entregue a documentação e sendo consideradas habilitadas, as credenciadas serão chamadas para assinatura de contrato, 
conforme estipulado no item 12 deste Edital. 
 
8. DO JULGAMENTO E MANUTENÇÃO DO CREDENCIAMENTO 
 
8.1. Os interessados que atenderem a todos os requisitos previstos no Edital de Credenciamento serão julgados, habilitados e, 
consequentemente, credenciados no órgão ou entidade contratante, encontrando-se aptos a prestar os serviços aos quais se 
candidataram, com vigência até 31 de dezembro de 2018, podendo ser prorrogado por igual período.  
 
8.2. O resultado da análise prevista no item anterior será publicado. Os interessados não aprovados na avaliação da 
documentação não serão credenciados, sendo-lhes assegurados o contraditório e a ampla defesa. 
 
8.3. A critério da autoridade máxima do órgão ou da entidade contratante poderá ser encaminhado correspondência aos 
prestadores de serviço em potencial, que gozem de boa reputação profissional, para que promovam o seu credenciamento. 
 
8.4. A convocação das clínicas e consultórios para a realização dos exames médicos especializados se dará por sorteio em 
audiência pública, através do qual será estabelecida a classificação dos credenciados. Os fatos e ocorrências da sessão serão 
formalizados em Ata que deverá ser assinada pelos membros da Comissão de Licitação e pelos representantes legais das 
clínicas e consultórios. 
8.4.1. Os representantes legais das clínicas e consultórios credenciados serão convocados formalmente para se apresentarem na 
audiência e acompanharem o sorteio. Na ausência do representante legal, a pessoa jurídica (clínicas/consultórios) deverá ser 
representada por procurador que apresentará, na audiência, a procuração por instrumento público ou particular, com 
reconhecimento de firma do outorgante, na qual conste poder específico para o acompanhamento do sorteio e assinatura da 
Ata. 
8.4.2. O sorteio tem por objetivo garantir uma distribuição equitativa e isonômica dos serviços entre os credenciados. A 
demanda dos exames será distribuída de forma sucessiva, observada a classificação dos credenciados.  
8.4.3. Haverá sorteio para cada exame médico especializado, resultando em uma listagem própria de classificação para cada 
especialidade. 
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8.4.4. O primeiro classificado só será convocado novamente após o último classificado ter recebido ordem de serviço para a 
realização de exame. 
8.4.5. A audiência pública para o sorteio dos credenciados será realizada no Salão de Licitações, no 2º andar da Prefeitura 
Municipal de Guanhães, no dia 27/04/2018, data que será divulgada no mural da Prefeitura e no endereço eletrônico 
www.guanhaes.mg.gov.br. 
8.4.6.  Clínicas e consultórios que se credenciarem após a realização do sorteio, serão classificados, de forma sucessiva, após o 
último colocado.  
 
8.5. Durante a vigência do Credenciamento, é obrigatório que os credenciados mantenham regularizadas todas as condições de 
habilitação e que informem toda e qualquer alteração na documentação referente à sua habilitação jurídica, qualificação 
técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal e trabalhista relacionadas às condições de credenciamento. 
8.5.1. Durante a vigência contratual, incluindo os aditivos, o órgão ou entidade contratante, a seu critério, poderá convocar por 
ofício os credenciados para nova análise de documentação. Nessa ocasião serão exigidos os documentos que comprovem a 
manutenção das condições apresentadas quando do credenciamento do interessado. 
8.5.2. A partir da data em que for convocado para apresentar a documentação atualizada, o credenciado terá até 05 (cinco) dias 
úteis para entregá-la pessoalmente ou por via postal. 
 
9. DO RECURSO E DA RATIFICAÇÃO 
 
9.1. Após a publicação referida no subitem 7.4, o interessado que quiser recorrer deverá protocolar o recurso devidamente 
fundamentado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ficando as demais credenciadas desde logo intimadas para apresentar 
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos autos. 
 
9.2. A ausência de manifestação imediata e motivada do interessado importará a decadência do direito de recurso e o 
encaminhamento do processo à autoridade competente para a ratificação. 
 
9.3. Interposto o recurso, a Comissão Permanente de Licitação poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente 
informado à autoridade superior. 
 
9.4. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
9.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente ratificará o procedimento e 
chamará as empresas credenciadas para assinatura do contrato. 
 
9.6. Após decisão do recurso, o resultado final do processo de Credenciamento será divulgado no endereço eletrônico 
www.guanhaes.mg.gov.br  e fixado em mural da Prefeitura Municipal de Guanhães. 
 
10. DA VIGÊNCIA 
 
10.1.  O Credenciamento ficará vigente até 31 de dezembro de 2018. 
 
10.2. Dentro das normas em vigor, com as justificativas apresentadas pela Secretaria Municipal de Saúde, os contratos 
decorrentes do Credenciamento poderão receber termo aditivo de prorrogação, após o parecer da Assessoria Jurídica do 
Município de Guanhães. 
 
11. DO PAGAMENTO 
 
11.1. Pela prestação do serviço, a contratante pagará à contratada, de acordo com a demanda atendida, o valor estabelecido 
conforme Tabela SUS e complementação aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde, apresentada no ANEXO I deste Edital. 
 
11.2. A correção do valor dos honorários será estabelecida exclusivamente pelo Conselho Municipal de Saúde e/ou Sistema 
Único de Saúde – SUS. 
 
11.3. Os pagamentos serão efetuados mensalmente, em moeda corrente nacional, através de depósito bancário em que a 
contratada mantenha conta corrente, até o vigésimo dia do mês subsequente ao do serviço efetivamente prestado, mediante 
entrega da Nota Fiscal com o devido recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN e das Certidões 
Negativas relativas à Seguridade Social (CND INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF FGTS). 
 
12. DAS CONTRATAÇÕES 
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12.1. Transcorrido o prazo para apresentação de recurso e expedido o Termo de Ratificação emitido pelo órgão contratante, 
dar-se-á início ao processo de contratação através de instrumento contratual. 
 
12.2. A contratante convocará formalmente o credenciado para assinar o contrato, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados 
da data de ratificação. Para tanto:  
 

a) Enviará o contrato via e-mail, entrega pessoal ou via Correios, mediante confirmação de recebimento do e-mail ou 
postagem, ao endereço do credenciado, em atenção à pessoa de contato, ambos informados na respectiva Proposta de 
Preços;  

b) O contrato e eventuais documentos que devam seguir em anexo deverão ser devolvidos pelo convocado, devidamente 
assinados, no prazo máximo estabelecido, contados da data do Aviso de Recebimento (A.R.) da postagem; 

c) Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem apresentada pelo credenciado em sua Proposta 
de Preços, desde que seja pertinente e compatível com os termos deste Edital.  

 
12.3. O prazo estipulado no subitem anterior poderá ser prorrogado uma vez por igual período, quando solicitado pelo 
credenciado durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e de força maior, expressamente aceito pela 
Prefeitura.  
 
12.4. A Prefeitura, quando o convocado não assinar o contrato no prazo e condições estabelecidas por este Edital, 
descredenciará o interessado, em conformidade com o ato convocatório, ou ainda, revogará o presente Credenciamento, a seu 
critério.  
 
12.5. Além do procedimento previsto no subitem anterior, o não atendimento da convocação no prazo estabelecido, sujeitará o 
credenciado à multa prevista para inadimplência total, em conformidade com a Lei 8.666/93.  
 
12.6. No momento da assinatura dos contratos, serão exigidos dos credenciados, os seguintes documentos: 
 

a) Relação de Profissionais, a qual explicitará o pessoal técnico especializado (profissionais) responsável pela 
realização dos exames médicos estipulados na Proposta de Prestação de Serviços do consultório/clínica 
credenciado(a), conforme modelo do ANEXO VIII; 

b) Cópias da Carteira de Identidade e do CPF do(s) profissional(is) responsável(is) pela realização dos exames 
médicos especializados contratados; 

c) Registro no Conselho Regional da Profissão que exerce;  
d) Cópia do diploma de graduação emitido pela Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo MEC do(s) 

profissional(is) responsável(is) pela realização dos exames médicos especializados; 
e) Cópia do Alvará Sanitário emitido por órgão/entidade competente, com vigência para o ano de 2018; 
f) Cópia do Alvará de Funcionamento emitido pela Prefeitura Municipal de Guanhães, vigente para o ano de 2018. 

 
12.6.1. As cópias de que tratam as alíneas “b”, “d”, “e” e “f” deverão ser apresentadas com qualquer processo de autenticação 
por cartório competente ou por servidor da administração pública municipal desde que os originais sejam apresentados para 
cotejo. 
 
13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
13.1. O Credenciamento será custeado por recursos, às contas das dotações orçamentárias do exercício correspondente em 
2018: 
 

Função Programática Nº Ficha Elemento Despesa Fonte de Recurso 

38503.1030110012.622 1625 33903900000 155 

38503.1030110012.623 1639 33903900000 102 e 123 

38503.1030210022.638 1726 33903900000 102, 123, 149 e 155 
 
14. DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E CONTROLE DE QUALIDADE 
 
14.1. Os credenciados contratados deverão executar os serviços com a devida diligência e observância dos padrões de 
qualidade exigidos, cumprindo prazos e acordos de confidencialidade de dados e informações. 
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14.2. A Secretaria Municipal de Saúde poderá, a seu critério, proceder à avaliação do desempenho dos credenciados, que serão 
dela informados. 
 
14.3. Verificado o desempenho insatisfatório, o credenciado contratado será notificado e deverá apresentar justificativa formal 
no prazo de 2 (dois) dias úteis. 
 
14.4. O desempenho insatisfatório na avaliação poderá implicar na restrição ou alteração do pagamento do serviço realizado, 
assim como na rescisão do contrato. 
 
15. DO CANCELAMENTO DO CREDENCIAMENTO 
 
15.1. Durante a vigência do Credenciamento, o credenciado deverá cumprir contínua e integralmente o disposto no Edital e nos 
termos contratuais que celebrar com o órgão ou entidade contratante. 
 
15.2. O não cumprimento das disposições mencionadas neste Edital e seus anexos, na Lei Federal 8.666/93 e suas alterações 
poderá acarretar as seguintes penalidades ao credenciado, garantido o contraditório e a ampla defesa, e sem prejuízo de outras 
sanções cabíveis: 
 

a) Advertência por escrito; 
b) Suspensão temporária do seu credenciamento; 
c) Descredenciamento. 

 
15.3. O credenciado poderá solicitar seu descredenciamento a qualquer tempo, mediante o envio de solicitação escrita a 
contratante, cujo deferimento deverá ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) dias. O pedido de descredenciamento não 
desincumbe o credenciado do cumprimento de eventuais contratos assumidos e das responsabilidades a eles atreladas, cabendo 
em casos de irregularidade na execução do serviço a aplicação das sanções definidas neste Edital, bem como aquelas previstas 
em lei. 
 
15.4. Além dos motivos previstos em lei, poderão ensejar a rescisão do contrato de prestação de serviço: 
 

a) Alteração social, contratual ou modificação de finalidade ou estrutura que, a juízo da contratante, prejudique o 
cumprimento do contrato; 

b) Violar o sigilo das informações recebidas para a realização dos serviços; 
c) Utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, informações não divulgadas ao público e às quais tenha acesso, por 

força de suas atribuições contratuais e outras que contrariarem as condições estabelecidas pelo órgão ou entidade 
contratante; 

d) Venha a ser declarado inidôneo ou punido com proibição de licitar com qualquer órgão da Administração Pública, 
direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal; 

e) Na hipótese de ser anulado o Credenciamento, a adjudicação e a contratação, em virtude de descumprimento a 
qualquer dispositivo legal ou normativo, ou ainda por força de decisão judicial; 

f) O desempenho insatisfatório na execução do serviço contratado. 
 
16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
16.1. Executar os serviços contratados, atuando com elevado padrão ético e de excelência, em total observância às normas 
éticas estipuladas para o exercício da profissão, bem como as demais legislações pátrias. 
 
16.2. Comprometer-se a atender a todos com respeito, ética, eficácia e zelo, colaborando com a promoção da Saúde 
Preventiva e Humanística no Município de Guanhães, respaldando-se pelo Código de Ética Profissional de sua classe. 
 
16.3. Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços, reestabelecendo de imediato, às suas expensas, sem qualquer ônus ao 
Município de Guanhães, aqueles prestados de forma irregular ou com qualidade inferior ao estipulado pelos Conselhos 
Regionais, Instruções Normativas ou qualquer outra norma aplicável ao objeto do Credenciamento. Caso seja comprovado 
dolo ou culpa da contratada quanto à acidentes ou equívocos na prestação de serviços que comprometam a saúde do 
paciente, esta deverá responder às cominações legais pertinentes. 
 
16.4. Comunicar prévia e formalmente à Secretaria Municipal de Saúde quaisquer alterações das especificações dos 
serviços, substituições de equipamentos e profissionais responsáveis pela realização dos exames médicos especializados. 
 
16.5. Disponibilizar profissionais capacitados para a prestação dos serviços, em todos os níveis de trabalho, mantendo em 
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seu quadro de funcionários, responsável técnico habilitado para a realização dos exames médicos especializados, com a 
regular inscrição no Conselho Regional que autorize ao profissional o exercício da atividade do Credenciamento. 
 
16.6. Comprometer-se a ser a única responsável pela execução dos serviços para os quais seja contratada.  
 
16.7. Comprometer-se a prestar os serviços no Município de Guanhães, no local apresentado na Solicitação de Inscrição em 
Credenciamento. 
 
16.8. Designar e informar à Secretaria Municipal de Saúde o nome do funcionário responsável por manter o atendimento 
das solicitações e obrigações do contrato.  
 
16.9. Comprometer-se a prestar os serviços de exames médicos especializados com fornecimento de materiais e 
equipamentos que atendam as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, inclusive quanto ao 
estabelecimento (clínica ou consultórios), atendendo a legislação em vigor. 
 
16.10. Responsabilizar-se, em relação aos seus profissionais e ao serviço, por todas as despesas decorrentes da execução dos 
instrumentos contratuais, tais como salários, encargos sociais, taxas, impostos, seguros, seguro de acidente de trabalho, 
transporte, hospedagem, alimentação e outros que venham a incidir sobre o objeto do contrato decorrente do 
Credenciamento, observando rigorosamente todas as prescrições relativas às leis trabalhistas e previdenciárias ou correlatas, 
vigentes no país. 
 
16.11. Responder por quaisquer prejuízos que seus empregados ou prepostos vierem a causar ao órgão/entidade contratante 
e à terceiros, decorrentes de ação ou omissão culposa ou dolosa, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações 
cabíveis e assumindo o ônus decorrente. 
 
16.12. Manter, durante o período de vigência do Credenciamento e do contrato de prestação de serviço, todas as condições 
habilitatórias que ensejaram o Credenciamento, em especial no que tange às regularidades fiscal e trabalhista e capacidade 
técnico-operacional. 
 
16.13. Manter em perfeitas condições de uso os equipamentos e instrumentos necessários para a realização dos serviços. 
 
16.14. Informar à Secretaria Municipal de Saúde toda a ausência, por qualquer motivo, do profissional responsável pela 
realização da consulta médica, bem como dos aparelhos que necessitarem de manutenção ou substituição, indicando 
imediata e formalmente a proposta para a solução da ocorrido, visando a não interrupção da prestação do serviço. 
 
16.15. Garantir aos usuários a confidencialidade dos dados e das informações sobre sua assistência. 
 
16.16. Responsabilizar-se pelo agendamento dos exames e possíveis remarcações dos atendimentos autorizados caso não 
executados na data prevista. 
 
16.17. Não realizar cobranças pecuniárias ou requerer quaisquer outras importâncias do paciente a título de honorários ou 
pelos serviços prestados. 
 
17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
 
17.1. Proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do contrato. 
 
17.2. Exercer a fiscalização da execução do contrato por meio do Gestor do Contrato, e/ou servidor especialmente designado 
pela Secretaria Municipal de Saúde. 
 
17.3. Prestar todas as informações e esclarecimentos necessários para a fiel execução contratual, que venham a ser solicitados 
pelos profissionais. 
 
17.4. Efetuar, nos prazos indicados, os pagamentos devidos à Contratada. 
 
17.5. Notificar a contratada, fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades observadas na prestação dos serviços, bem como 
quanto a aplicação das respectivas multas. 
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17.6. Publicar o resumo do contrato e os aditamentos que houver, na Imprensa Oficial até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte 
ao da sua assinatura contanto que isto ocorra dentro de 20 dias a contar da referida assinatura, conforme art. 61, § único da Lei 
8.666/93. 
 
18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
18.1. A recusa injustificada do representante legal da pessoa jurídica em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente, dentro do prazo estabelecido no subitem 12.2, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 
sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas. 
 
18.2. Pelo descumprimento total ou parcial das condições contratuais ou abandono dos serviços por mais de 24 (vinte e quatro) 
horas, sem justificativa aceita, a contratante poderá aplicar à credenciada as sanções previstas no art. 87, da Lei Federal nº 
8.666/93, sem prejuízo das responsabilidades civil e penal cabíveis. 
 
18.3. O atraso injustificado na marcação e realização dos exames médicos especializados, sujeitará a contratada à multa, na 
forma estabelecida a seguir: 
 

a) 1% (um cento) por dia de atraso, até o máximo de 15 (quinze) dias, calculado sobre o valor total dos exames não 
realizados constante da Ordem de Serviço; e 

b) 2% (dois por cento) a partir do 16º (décimo sexto) dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso calculado sobre o valor total 
dos exames médicos não realizados constante da Ordem de Serviço, configurando-se após esse prazo a inexecução do 
contrato. 

 
18.4. As multas a que se refere o item acima incidem sobre o valor total dos exames constantes da Ordem de Serviço e serão 
descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobradas judicialmente. 
 
18.5. Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste (objeto de contrato ou nota de empenho), a contratante poderá aplicar à 
contratada, as seguintes penalidades, sem prejuízo das demais sanções legalmente estabelecidas: 
 

a) Multa por atraso a cada 30 dias após o prazo previsto na alínea “b”, do subitem 18.3, no percentual de 10% (dez por 
cento), calculado sobre o valor total dos exames constantes da Ordem de Serviço, caso não sejam cumpridas fielmente 
as condições pactuadas; 

b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração por período não 
superior a 2 (dois) anos;  

c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública; 
d) Advertência; 
e) Aplicação da sanção prevista na alínea “a”, não prejudica a incidência cumulativa das penalidades das alíneas “b”, “c” 

e “d”, sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na prestação do serviço ou caso haja 
cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais expressamente previstas, facultada a defesa prévia do 
interessado, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

 
18.6. A multa deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de Guanhães, via Tesouraria Municipal, no prazo máximo 
de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da notificação enviada pela Prefeitura Municipal de Guanhães, sendo 
que poderá ser automaticamente descontada dos créditos que a pessoa jurídica prestadora do serviço tiver junto ao Município, 
devendo ser aplicadas por ato da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, facultada a defesa do credenciado, no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis da abertura da vista ao processo. 
  
18.7. As sanções previstas nos itens acima são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem 
prejuízo de outras medidas cabíveis previstas na lei 8.666/93, inclusive a responsabilização do credenciado por eventuais 
perdas e danos causados à Administração Municipal.  
 
18.8. A aplicação das penalidades previstas neste item é de competência exclusiva da Prefeitura Municipal de Guanhães. 
 
18.9. Quando da aplicação de quaisquer das sanções cabíveis, serão assegurados ao credenciado o contraditório e a ampla 
defesa. 
 
19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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19.1. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos de acordo com as disposições da Lei Federal nº. 8.666/93 com as 
alterações posteriores, dos demais diplomas legais aplicáveis, desde que não colidentes com a legislação supracitada. 
Subsidiariamente, serão aplicados os princípios gerais do Direito. 
 
19.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital o interessado que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a 
abertura dos envelopes de Habilitação e Proposta de Prestação de Serviços, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de 
recurso. 
 
19.3. A impugnação feita tempestivamente dará ao interessado o direito de participar do Credenciamento até o trânsito em 
julgado, na esfera administrativa, da decisão relativa à matéria impugnada. 
 
19.4. Aos interessados que apresentarem questionamentos, quer sob a forma de impugnação aos termos do Edital, quer em 
caráter de recurso em sua fase cabível, para causar o retardamento do procedimento, aplicar-se-ão as penalidades cabíveis na 
legislação vigente. 
 
19.5. O Setor de Licitações poderá introduzir aditamentos, modificações ou revisões no presente Edital e seus anexos, até 05 
(cinco) dias úteis antes da data marcada para a início do Credenciamento. Tais aditamentos, modificações ou revisões, serão 
encaminhados através de carta e/ou e-mail a todos os interessados que tenham adquirido o Edital desta licitação, e na hipótese 
de influírem substancialmente nos trâmites regulares do Credenciamento, será dada divulgação pela mesma forma que se deu 
ao texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido. 
 
19.6. A Comissão Permanente de Licitação poderá, em qualquer fase da licitação, efetuar diligências a fim de obter 
esclarecimentos e informações complementares para a correta e regular instrução do Credenciamento. 
 
19.7. A Prefeitura Municipal de Guanhães poderá rescindir os serviços a qualquer momento, observando interesse 
administrativo e/ou mediante prévia análise dos serviços não prestados, em caso de denúncias apuradas e comprovadas. 
 
19.8. Os credenciados são responsáveis pela veracidade de toda e qualquer informação e documentação apresentadas em todas 
as fases do Credenciamento. 
 
19.9. Na contagem dos prazos recursais deste Edital será excluído o dia de início e incluído o dia de vencimento, considerando-
se o expediente normal. 
 
19.10. Maiores esclarecimentos ou quaisquer outras informações suplementares com relação a eventuais dúvidas de 
interpretação do presente Edital poderão ser obtidos junto ao Setor de Licitações situado na Praça Néria Coelho Guimarães nº. 
100, Centro, em Guanhães/Minas Gerais, no horário das 13:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira, ou pelo telefone (33) 
3421-1501.  
 
19.11. Para efeito da presente licitação será considerado o horário oficial de Brasília. 
 
19.12. Integram o presente Edital: 
 

a) ANEXO I – Termo de Referência; 
b) ANEXO II – Solicitação de Inscrição em Credenciamento;  
c) ANEXO III – Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação; 
d) ANEXO IV – Declaração de Fato Impeditivo; 
e) ANEXO V – Declaração de cumprimento da norma constitucional quanto ao trabalho do menor; 
f) ANEXO VI – Modelo de Proposta de Prestação de Serviços; 
g) ANEXO VII – Declaração de Disponibilidade; 
h) ANEXO VIII – Relação de Profissionais; 
i) ANEXO IX – Minuta do Contrato. 

 
 
Guanhães/MG, 21 de março de 2018. 
 
 

______________________________________________ 
 

José Maria Pires de Andrade 
Presidente da Comissão de Licitação 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
1. DO OBJETO  

 
Credenciamento de clinicas e/ou consultórios, para atuarem junto a Secretaria Municipal de 

Saúde, para realização de exames médicos especializados em Ultrassonografias diversas, Ecocardiografia, 

Esofagogastroduodenoscopia e Eletroencefalograma. 

 
2. DA JUSTIFICATIVA DO OBJETO  

 
 Considerando a necessidade de continuidade dos serviços, conforme apresentada pela Secretaria 

Municipal de Saúde, faz-se necessário o Credenciamento de clínicas e consultórios para a realização de 

exames médicos especializados em Ultrassonografias diversas, Ecocardiografia, 

Esofagogastroduodenoscopia e Eletroencefalograma. Os procedimentos são realizados de acordo com as 

demandas pactuadas, cujos pagamentos são arcados pelo recurso do custeio dos serviços de média e alta 

complexidade Teto MAC e complemento do Recurso Próprio aprovado pelo Conselho Municipal de 

Saúde, formalizado em Ata em 22 de janeiro de 2018. Destina-se ao pagamento do faturamento registrado 

através da produção do SIA/SUS, também observados os tetos financeiros dos respectivos Estados e 

Municípios. O pagamento é feito mediante apresentação de fatura calculada com base na tabela de 

serviços dos SUS. 

 
3. DA DESCRIÇÃO DO SERVIÇO E QUANTIDADES 

 

ITEM UND QTDADE DESCRIÇÃO 
VALOR 
UNIT. 
SUS 

VALOR 
COMP. 

VALOR 
TOTAL 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

01 Exame 120 
Ecocardiografia 
Transtorácica 

R$ 39,94 R$ 60,06 R$ 100,00 R$ 12.000,00 

02 Exame 156 
Ultrassonografia de 
Articulação 

R$ 24,20 R$ 40,80 R$ 65,00 R$ 10.140,00 

03 Exame 156 
Ultrassonografia de 
Tireoide 

R$ 24,20 R$ 40,80 R$ 65,00 R$ 10.140,00 

04 Exame 156 
Ultrassonografia de 
Próstata 

R$ 24,20 R$ 40,80 R$ 65,00 R$ 10.140,00 

05 Exame 156 
Ultrassonografia 
Endovaginal 

R$ 24,20 R$ 40,80 R$ 65,00 R$ 10.140,00 

06 Exame 480 

Ultrassonografia de 
outros sistemas 
(Pélvico, Urinário, 
Mamas e Abdômen) 

R$ 24,20 R$ 25,80 R$ 50,00 R$ 24.000,00 

07 Exame 120 Ultrassonografia R$ 42,90 R$ 77,10 R$ 120,00 R$ 14.400,00 
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Doppler de Fluxo 
Obstétrico 

08 Exame 120 
Ultrassonografia 
Doppler Colorido de 
Vasos 

R$ 39,60 R$ 80,40 R$ 120,00 R$ 14.400,00 

09 Exame 240 
Esofagogastroduo-
denoscopia 

R$ 48,16 R$ 51,84 R$ 100,00 R$ 24.000,00 

010 Exame 120 Eletroencefalograma R$ 25,00 R$ 55,00 R$ 80,00 R$ 9.600,00 
VALOR TOTAL R$ 138.960,00 

 
4. DO VALOR ESTIMADO E DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

 
4.1. O valor estima em R$ 138.960,00 (Cento e trinta e oito mil, novecentos e sessenta reais).  

4.2. A oferta de consultas será custeada por recursos da dotação orçamentária: 

 

Função Programática Nº Ficha Elemento Despesa 
Fonte de 
Recurso 

38503.1030110012.622 1625 33903900000 155 
38503.1030110012.623 1639 33903900000 102 e 123 

38503.1030210022.638 1726 33903900000 
102, 123, 149 

e 155 
 
5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
5.1. Executar os serviços contratados, atuando com elevado padrão ético e de excelência, em total 

observância às normas éticas estipuladas para o exercício da profissão, bem como as demais legislações 

pátrias. 

5.2. Comprometer-se a atender a todos com respeito, ética, eficácia e zelo, colaborando com a promoção 

da Saúde Preventiva e Humanística no Município de Guanhães, respaldando-se pelo Código de Ética 

Profissional de sua classe. 

5.3. Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços, reestabelecendo de imediato, às suas expensas, sem 

qualquer ônus ao Município de Guanhães, aqueles prestados de forma irregular ou com qualidade inferior 

ao estipulado pelos Conselhos Regionais, Instruções Normativas ou qualquer outra norma aplicável ao 

objeto do Credenciamento. Caso seja comprovado dolo ou culpa da contratada quanto à acidentes ou 

equívocos na prestação de serviços que comprometam a saúde do paciente, esta deverá responder às 

cominações legais pertinentes. 

5.4. Comunicar prévia e formalmente à Secretaria Municipal de Saúde quaisquer alterações das 

especificações dos serviços, substituições de equipamentos e profissionais responsáveis pela realização 

dos exames médicos especializados. 
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5.5. Disponibilizar profissionais capacitados para a prestação dos serviços, em todos os níveis de trabalho, 

mantendo em seu quadro de funcionários, responsável técnico habilitado para a realização dos exames 

médicos especializados, com a regular inscrição no Conselho Regional que autorize ao profissional o 

exercício da atividade do Credenciamento. 

5.6. Comprometer-se a ser a única responsável pela execução dos serviços para os quais seja contratada.  

5.7. Comprometer-se a prestar os serviços no Município de Guanhães, no local apresentado na Solicitação 

de Inscrição em Credenciamento. 

5.8. Designar e informar à Secretaria Municipal de Saúde o nome do funcionário responsável por manter 

o atendimento das solicitações e obrigações do contrato.  

5.9. Comprometer-se a prestar os serviços de exames médicos especializados com fornecimento de 

materiais e equipamentos que atendam as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária, inclusive quanto ao estabelecimento (clínica ou consultórios), atendendo a legislação em vigor. 

5.10. Responsabilizar-se, em relação aos seus profissionais e ao serviço, por todas as despesas decorrentes 

da execução dos instrumentos contratuais, tais como salários, encargos sociais, taxas, impostos, seguros, 

seguro de acidente de trabalho, transporte, hospedagem, alimentação e outros que venham a incidir sobre 

o objeto do contrato decorrente do Credenciamento, observando rigorosamente todas as prescrições 

relativas às leis trabalhistas e previdenciárias ou correlatas, vigentes no país. 

5.11. Responder por quaisquer prejuízos que seus empregados ou prepostos vierem a causar ao 

órgão/entidade contratante e à terceiros, decorrentes de ação ou omissão culposa ou dolosa, procedendo 

imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente. 

5.12. Manter, durante o período de vigência do Credenciamento e do contrato de prestação de serviço, 

todas as condições habilitatórias que ensejaram o Credenciamento, em especial no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista e capacidade técnico-operacional. 

5.13. Manter em perfeitas condições de uso os equipamentos e instrumentos necessários para a realização 

dos serviços. 

5.14. Informar à Secretaria Municipal de Saúde toda a ausência, por qualquer motivo, do profissional 

responsável pela realização da consulta médica, bem como dos aparelhos que necessitarem de 

manutenção ou substituição, indicando imediata e formalmente a proposta para a solução da ocorrido, 

visando a não interrupção da prestação do serviço. 

5.15. Garantir aos usuários a confidencialidade dos dados e das informações sobre sua assistência. 

5.16. Responsabilizar-se pelo agendamento dos exames e possíveis remarcações dos atendimentos 

autorizados caso não executados na data prevista. 
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5.17. Não realizar cobranças pecuniárias ou requerer quaisquer outras importâncias do paciente a título de 

honorários ou pelos serviços prestados. 

 
6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
6.1. Proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações 

decorrentes do contrato. 

6.2. Exercer a fiscalização da execução do contrato por meio do Gestor do Contrato, e/ou servidor 

especialmente designado pela Secretaria Municipal de Saúde. 

6.3. Prestar todas as informações e esclarecimentos necessários para a fiel execução contratual, que 

venham a ser solicitados pelos profissionais. 

6.4. Efetuar, nos prazos indicados, os pagamentos devidos à contratada. 

6.5. Notificar a contratada, fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades observadas na prestação dos 

serviços, bem como quanto a aplicação das respectivas multas. 

6.6. Publicar o resumo do contrato e os aditamentos que houver, na Imprensa Oficial até o 5º (quinto) dia 

útil do mês seguinte ao da sua assinatura contanto que isto ocorra dentro de 20 dias a contar da referida 

assinatura, conforme art. 61, § único da Lei 8.666/93. 

7. DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E CONTROLE DE QUALIDADE 

 
7.1. Os credenciados contratados deverão executar os serviços com a devida diligência e observância dos 

padrões de qualidade exigidos, cumprindo prazos e acordos de confidencialidade de dados e informações. 

7.2. O Secretaria Municipal de Saúde poderá, a seu critério, proceder à avaliação do desempenho dos 

credenciados, que serão dela informados. 

7.3. Verificado o desempenho insatisfatório, o credenciado contratado será notificado e deverá apresentar 

justificativa formal no prazo de 2 (dois) dias úteis. 

7.4. O desempenho insatisfatório na avaliação poderá implicar na restrição ou alteração do pagamento do 

serviço realizado, assim como na rescisão do contrato. 

 
8. DO PAGAMENTO  
 
8.1. Pela prestação do serviço a contratante pagará à contratada, o valor estabelecido conforme tabela do 

SUS, mais complementação aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde, conforme planilha apresentada. 

8.2. A correção do valor dos honorários será estabelecida exclusivamente pelo Conselho Municipal de 

Saúde e/ou Sistema Único de Saúde. 
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8.3. Os pagamentos serão efetuados mensalmente, em moeda corrente nacional, através de depósito 

bancário em que a contratada mantenha conta corrente, até o vigésimo dia do mês subsequente ao do 

serviço efetivamente prestado, mediante entrega da Nota Fiscal com o devido recolhimento do Imposto 

Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN e das Certidões Negativas relativas à Seguridade Social (CND 

INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF FGTS). 

 
9. DA VIGÊNCIA  
 

O Credenciamento ficará vigente até 31 de dezembro de 2018. 
 
10. DAS PENALIDADES 
 
10.1. O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no contrato, sem 

justificativas aceita pelo órgão ou entidade promotor da licitação, sujeitará a contratada às sanções 

previstas na Lei 8.666/93, garantidos o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo. 

10.2. A inexecução parcial ou total do contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de 

idoneidade para licitar e contratar com o Município de Guanhães e multa, de acordo com a gravidade da 

infração. 

10.3. O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento da prestação do serviço, ou de 

outros créditos, relativo ao mesmo contrato, eventualmente existentes. 

10.4. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a 

contratada da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 

 

 

Guanhães, 30 de janeiro de 2018. 

 

 

 

Aderlaine Aparecida de Oliveira Matos 
Secretária Municipal de Saúde 
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ANEXO II – SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CREDENCIAMENTO 

 

PROCESSO 024/2018 
CREDENCIAMENTO 004/2018 

 

Ilmo. Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 
                                                   (razão social da pessoa jurídica), inscrita no CNPJ nº. 

____________________, localizada à                                     (endereço completo), na cidade de Guanhães/MG, 

vem, por meio de seu representante legal, apresentar os documentos relacionados no Edital de Credenciamento 

004/2018, a fim de solicitar inscrição junto a Prefeitura Municipal de Guanhães, visando seu credenciamento 

para realização de exames médicos especializados, com honorários tabelados pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS), acrescidos de complementação aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde, aceitando todas as 

condições e cláusulas estabelecidas no referido Edital. 

Declara estar ciente de todas as cláusulas constantes no Edital e aceitando o credenciamento pela tabela 

SUS.  

 
Sem mais, pede e espera deferimento. 

 
 
 
 
Guanhães, xx de __________de 2018. 
 
 
 
 
 

Assinatura do representante legal da pessoa jurídica 
________________________________________ 

Nome completo do representante legal 
Cargo do representante legal 

 
 
 

Obs.: 
a) A Solicitação de Inscrição em Credenciamento deverá ser entregue fora do envelope contendo os 

documentos de Habilitação e Proposta de Prestação dos Serviços. 
b) O preenchimento incorreto ou com rasuras nos campos da Solicitação de Inscrição em Credenciamento 

implicará a invalidação da inscrição no Credenciamento, até que sejam sanadas as inconformidades. 
c) A Solicitação de Inscrição em Credenciamento deverá ser impressa, preferencialmente, em papel timbrado 

da empresa.  
d) A não apresentação da Solicitação de Inscrição em Credenciamento implicará o não recebimento do 

envelope de Habilitação e Proposta de Prestação de Serviços. 
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ANEXO III – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
 

___________________ (razão social da pessoa jurídica), inscrita no CNPJ n.º ___________, DECLARA, 

com o objetivo de se credenciar no CREDENCIAMENTO Nº 004/2018, cumprir plenamente todos os requisitos 

de habilitação, nos termos do artigo 27, da Lei nº 8666/93 e do item 6 do Edital, estando ciente da 

responsabilidade administrativa, civil e penal.  

DECLARA, ainda, estar ciente da obrigatoriedade de informar fatos impeditivos para sua habilitação, no 

credenciamento ou na vigência contratual.  

 
 
 

Guanhães, xx de _________ de 2018. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Assinatura do representante legal da pessoa jurídica 
________________________________________ 

Nome completo do representante legal 
Cargo do representante legal 

 
 
 
Obs.: 

a) A Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação deverá ser entregue fora do envelope contendo 
os documentos de Habilitação e Proposta de Prestação dos Serviços. 

b) A Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação deverá ser impressa, preferencialmente, em 
papel timbrado da empresa.  

c) A não apresentação da Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação implicará o não 
recebimento do envelope de Habilitação e Proposta de Prestação de Serviços. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES - MG 
Praça Néria Coelho Guimarães, nº 100 – Centro - Guanhães. 

Site: www.guanhaes.mg.gov.br – E-mail: licitacao@guanhaes.mg.gov.br 
Tel: (33) 3421-1501 - Guanhães – Minas Gerais 

 
 

 Pagina - 19 
 

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO 
 
 
 

_____________________________ (razão social da pessoa jurídica), inscrita no CNPJ n.º 

______________, DECLARA, para fins de participação no CREDENCIAMENTO 004/2018, a inexistência de 

fato superveniente que possa impedir a sua habilitação neste Credenciamento, inclusive na vigência contratual caso 

venha a ser contratada pela Prefeitura Municipal de Guanhães. 

 
 
 
Guanhães, xx de ____________de 2018. 

 
 
 
 
 

Assinatura do representante legal da pessoa jurídica 
________________________________________ 

Nome completo do representante legal 
Cargo do representante legal 

 
 
 
 
 
 
Obs.: 

a) A Declaração de Fato Impeditivo deverá ser entregue dentro do envelope contendo os documentos de 
Habilitação e Proposta de Prestação de Serviços. 

b) A Declaração de Fato Impeditivo deverá ser impressa, preferencialmente, em papel timbrado da empresa.  
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ANEXO V – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA NORMA CONSTITUCIONAL QUANTO AO 
TRABALHO DO MENOR 

 
 
 

DECLARO para os fins de direito, em atendimento à exigência legal tratada no art. 27, inciso V, da lei 

8.666 de 1993, como requisito para a Habilitação no CREDENCIAMENTO Nº 004/2018 que 

_____________________ (razão social da pessoa jurídica), inscrita no CNPJ nº. __________ cumpre 

integralmente os ditames da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 7º, inciso XXXIII:  

 

“[...] proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e 

qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 

quatorze anos. ”  

 

Declaro ser responsável pela presente declaração e informações nela contidas, sujeitando-me às 

penalidades legalmente cabíveis. 

 
 
 
Guanhães, _____de ____________de 2018. 

 
 
 
 
 

Assinatura do representante legal da pessoa jurídica 
________________________________________ 

Nome completo do representante legal 
Cargo do representante legal 

 
 
 
 
 
 
Obs.: 

a) A Declaração de cumprimento da norma constitucional quanto ao trabalho do menor deverá ser entregue 
dentro do envelope contendo os documentos de Habilitação e Proposta de Prestação dos Serviços. 

b) A Declaração de cumprimento da norma constitucional quanto ao trabalho do menor deverá ser impressa, 
preferencialmente, em papel timbrado da empresa.  
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ANEXO VI – MODELO DE PROPOSTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 
PROCESSO: 024/2018 
CREDENCIAMENTO: 004/2018 
OBJETO: Credenciamento de clinicas e/ou consultórios, para atuarem junto a Secretaria Municipal de 
Saúde, para realização de exames médicos especializados em Ultrassonografias diversas, Ecocardiografia, 
Esofagogastroduodenoscopia e Eletroencefalograma, com honorários tabelados pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS), acrescidos de complementação aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde. 
 
Dados da Pessoa Jurídica 
Razão Social:  
CNPJ:  
Endereço: 
E-mail: 
Telefone de contato: 
 
Dados do Representante legal da Pessoa Jurídica 
Nome: 
CPF:  
Cargo: 
Telefone de contato: 
 

ITEM UND QTDADE DESCRIÇÃO 
VALOR 
UNIT. 
SUS 

VALOR 
COMP. 

VALOR 
TOTAL 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

        
        
        
        

VALOR TOTAL R$ 
 

Acompanham a nossa Proposta de Prestação de Serviços os documentos previstos neste Edital, bem como 
aqueles julgados necessários à perfeita compreensão e avaliação da proposta. 
 
DECLARAÇÃO 
 
Declaramos que: 

a) Estamos de acordo com os preços estabelecidos pela Administração Pública e com as normas de prestação 
de serviços do SUS, bem como as regras de pactuação dos fluxos assistenciais; 

b) No preço proposto estão incluídas todas as despesas conforme estabelecido no Edital de Credenciamento em 
referência; 

c) As condições de pagamento são aquelas estabelecidas no Edital de Credenciamento em epígrafe;  
d) Temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos ao Credenciamento em causa e nossa plena 

concordância com as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos. 
 
 
 
Guanhães, xx de _________de 2018. 
 
 

Assinatura do representante legal da pessoa jurídica 
________________________________________ 

Nome completo do representante legal 
Cargo do representante legal 
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Obs.: 
a) A Proposta de Prestação de Serviços deverá ser entregue dentro do envelope com os documentos de 

Habilitação. 
b) A Proposta de Prestação de Serviços deverá ser impressa, preferencialmente, em papel timbrado da 

empresa.  
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ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE 
 
 
 

_________________________________ (razão social da pessoa jurídica), inscrita no CNPJ n.º 

_______________________, DECLARA, sob as penas da Lei, que em ocasião da contratação, se consagrada 

como credenciada, disporá de materiais/equipamentos e profissionais responsáveis pela realização dos exames 

médicos especializados descritos na Proposta de Prestação de Serviços, em total atendimento às exigências e 

requisitos legais pertinentes ao objeto, bem como ao que foi estipulado no Edital do CREDENCIAMENTO 

004/2018. 

 Declara ainda, estar ciente da lista explicitando a Relação de Profissionais e respectivas documentações 

exigidas para a contratação, conforme item 12.6. do Edital, se comprometendo a apresentá-las sem faltas e no 

tempo estipulado, sob pena de perda do direito de contratação com a Prefeitura Municipal de Guanhães. 

 
 
 
______________, _____de ____________de 2018. 

 
 
 
 
 

Assinatura do representante legal da pessoa jurídica 
______________________________________________ 

Nome do representante legal da pessoa jurídica 
Cargo do representante legal 

 
 
 
 
 
 
 

Obs.: 
a) A Declaração de Disponibilidade deverá ser entregue dentro do envelope com os documentos de 

Habilitação e Proposta de Prestação de Serviços. 
b) A Declaração de Disponibilidade deverá ser impressa, preferencialmente, em papel timbrado da empresa. 
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ANEXO VIII – RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS 
 
 

_________________________________ (razão social da pessoa jurídica), inscrita no CNPJ n.º 

_______________________, localizada na ____________________ (endereço completo da pessoa jurídica), 

DISPONIBILIZARÁ o(s) seguinte(s) profissional(is) responsável(is) pela realização dos exames médicos 

especializados descritos na Proposta de Prestação de Serviços: 

 
Profissional 1 
Nome: 
Identidade: 
CPF: 
Nº de Registro no Conselho Regional da profissão: 
Exame médico especializado: (conforme Proposta da Prestação de Serviços) 

 
Profissional 2  
Nome: 
Identidade: 
CPF: 
Nº de Registro no Conselho Regional da profissão: 
Exame médico especializado: (conforme Proposta da Prestação de Serviços) 

 
Profissional 3  
Nome: 
Identidade: 
CPF: 
Nº de Registro no Conselho Regional da profissão: 
Exame médico especializado: (conforme Proposta da Prestação de Serviços) 

 
DECLARO estar ciente da minha obrigação em comunicar prévia e formalmente à Secretaria Municipal de Saúde 
quaisquer modificações das especificações dos serviços e substituições dos profissionais e/ou 
materiais/equipamentos necessários para a realização dos exames médicos propostos, sendo vedadas as alterações 
sem o devido comunicado.  
 
 
______________, _____de ____________de 2018. 

 
 
 
 
 

Assinatura do representante legal da pessoa jurídica 
______________________________________________ 

Nome do representante legal da pessoa jurídica 
Cargo do representante legal 

 
 

Obs.: 
a) A Relação de Profissionais deverá ser apresentada no momento da assinatura do contrato, juntamente com 

os documentos dos respectivos profissionais, conforme exigência do Edital. 
b) A Relação de Profissionais deverá ser impressa, preferencialmente, em papel timbrado da empresa.  
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ANEXO IX – MINUTA DE CONTRATO Nº XXX/2018 
 
                  Contrato que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Guanhães, Estado de Minas Gerais, inscrita no 
CNPJ sob nº 18.307.439/0001-27, situada à Praça Néria Coelho Guimarães, nº 100, Centro, CEP 39.740-000, neste 
ato representado pela Secretária Municipal de Saúde, Srª. Aderlaine Aparecida de Oliveira Matos, doravante 
denominado simplesmente de CONTRATANTE, e a empresa ..................., inscrita no CNPJ nº ......................., com 
sede ............................................, na cidade ..........., em ............... (Estado), CEP ................., neste ato representada 
por seu representante legal o(a) Sr.(a) ............................., doravante denominada simplesmente de 
CONTRATADA, em decorrência do CREDENCIAMENTO Nº 004/2018, mediante sujeição mútua as normas 
constantes da Lei n.º 8.666/1993 e legislação pertinente ao Edital antes citado, as propostas e as seguintes cláusulas 
contratuais: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1. Credenciamento de clinicas e/ou consultórios, para atuarem junto a Secretaria Municipal de Saúde, para 
realização de exames médicos especializados em Ultrassonografias diversas, Ecocardiografia, 
Esofagogastroduodenoscopia e Eletroencefalograma, com honorários tabelados pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS), acrescidos de complementação aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL 
  
2.1. Fazem parte deste Contrato, independentemente da transcrição, os seguintes documentos, cujo teor‚ de 
conhecimento das partes contratantes: Proposta de Prestação de Serviços e especificações complementares, Tabela 
de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS, Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde 
do Município de Guanhães de 28 de janeiro de 2018, além das normas e instruções legais vigentes no país que lhe 
forem atinentes, bem como as disposições constantes no Edital. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
3.1.  O valor de referência dos exames médicos especializados a serem contratados é fixado pela tabela SUS 
(Sistema Único de Saúde), acrescido de complementação aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde, em reunião 
ocorrida em 22 de janeiro de 2018. 
 
3.2. Não há uma cota mensal fixa e taxativa para cada exame especializado, sendo que a quantidade realizada 
dependerá da demanda identificada em cada mês. 
 
3.3. A contratante pagará a contratada o equivalente aos procedimentos realizados dentro de cada mês em que 
houver a prestação do serviço contratado.  
 
3.3.1. Exames médicos especializados contratados: 
 

ITEM UND QTDADE DESCRIÇÃO 
VALOR 
UNIT. 
SUS 

VAL. UNIT. 
COMPLEM. 

TOTAL 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

        
        
        

 
3.4. Pela prestação do serviço a contratante pagará à contratada, o valor de R$ xx (..........), conforme Tabela SUS, 
acrescido de complementação aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde. 
 
3.5. A correção do valor dos honorários será estabelecida exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde ou pelo 
Conselho Municipal de Saúde. 
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3.6. Os pagamentos serão efetuados mensalmente, em moeda corrente nacional, através de depósito bancário em 
que a contratada mantenha conta corrente, até o vigésimo dia do mês subsequente ao do serviço efetivamente 
prestado, mediante entrega da Nota Fiscal com o devido recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza – ISSQN e das Certidões Negativas relativas à Seguridade Social (CND INSS) e ao Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (CRF FGTS). 
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS DESPESAS E FONTES DOS RECURSOS 
 
4.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta do orçamento fiscal vigente, cuja fonte de 
recurso são as seguintes:  
 

Função Programática Nº Ficha Elemento Despesa Fonte de Recurso 
38503.1030110012.622 1625 33903900000 155 
38503.1030110012.623 1639 33903900000 102 e 123 
38503.1030210022.638 1726 33903900000 102, 123, 149 e 155 

 
CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO 
 
5.1. O prazo de execução do presente contrato finalizará em 31 de dezembro de 2018, iniciado a partir de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado, mediante termo Aditivo, desde que seja acordado entre as partes através de 
declaração por escrito com antecedência mínima de 5 (cinco) dias antes do término do contrato, e de conformidade 
com o estabelecido nas Leis n.º 8.666/93. 
 
5.2. O início da prestação de serviços será a partir da assinatura deste contrato.  
 
5.3. Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o do vencimento.  
 
5.4. Os prazos serão em dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto de forma diferente. 
 
5.5. Os prazos se iniciam e vencem em dia de expediente normal. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E CONTROLE DE QUALIDADE 
 
6.1. Os credenciados contratados deverão executar os serviços com a devida diligência e observância dos padrões 
de qualidade exigidos, cumprindo prazos e acordos de confidencialidade de dados e informações. 
 
6.2. O Secretaria Municipal de Saúde poderá, a seu critério, proceder à avaliação do desempenho dos credenciados, 
que serão dela informados. 
 
6.3. Verificado o desempenho insatisfatório, o credenciado contratado será notificado e deverá apresentar 
justificativa formal no prazo de 2 (dois) dias úteis. 
 
6.4. O desempenho insatisfatório na avaliação poderá implicar na restrição ou alteração do pagamento do serviço 
realizado, assim como na rescisão do contrato. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
7.1. Executar os serviços contratados, atuando com elevado padrão ético e de excelência, em total observância às 
normas éticas estipuladas para o exercício da profissão, bem como as demais legislações pátrias. 
 
7.2. Comprometer-se a atender a todos com respeito, ética, eficácia e zelo, colaborando com a promoção da Saúde 
Preventiva e Humanística no Município de Guanhães, respaldando-se pelo Código de Ética Profissional de sua 
classe. 
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7.3. Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços, reestabelecendo de imediato, às suas expensas, sem qualquer 
ônus ao Município de Guanhães, aqueles prestados de forma irregular ou com qualidade inferior ao estipulado 
pelos Conselhos Regionais, Instruções Normativas ou qualquer outra norma aplicável ao objeto do 
Credenciamento. Caso seja comprovado dolo ou culpa da contratada quanto à acidentes ou equívocos na prestação 
de serviços que comprometam a saúde do paciente, esta deverá responder às cominações legais pertinentes. 
 
7.4. Comunicar prévia e formalmente à Secretaria Municipal de Saúde quaisquer alterações das especificações dos 
serviços, substituições de equipamentos e profissionais responsáveis pela realização dos exames médicos 
especializados. 
 
7.5. Disponibilizar profissionais capacitados para a prestação dos serviços, em todos os níveis de trabalho, 
mantendo em seu quadro de funcionários, responsável técnico habilitado para a realização dos exames médicos 
especializados, com a regular inscrição no Conselho Regional que autorize ao profissional o exercício da atividade 
do Credenciamento. 
 
7.6. Comprometer-se a ser a única responsável pela execução dos serviços para os quais seja contratada.  
 
7.7. Comprometer-se a prestar os serviços no Município de Guanhães, no local apresentado na Solicitação de 
Inscrição em Credenciamento. 
 
7.8. Designar e informar à Secretaria Municipal de Saúde o nome do funcionário responsável por manter o 
atendimento das solicitações e obrigações do contrato.  
 
7.9. Comprometer-se a prestar os serviços de exames médicos especializados com fornecimento de materiais e 
equipamentos que atendam as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, inclusive 
quanto ao estabelecimento (clínica ou consultórios), atendendo a legislação em vigor. 
 
7.10. Responsabilizar-se, em relação aos seus profissionais e ao serviço, por todas as despesas decorrentes da 
execução dos instrumentos contratuais, tais como salários, encargos sociais, taxas, impostos, seguros, seguro de 
acidente de trabalho, transporte, hospedagem, alimentação e outros que venham a incidir sobre o objeto do contrato 
decorrente do Credenciamento, observando rigorosamente todas as prescrições relativas às leis trabalhistas e 
previdenciárias ou correlatas, vigentes no país. 
 
7.11. Responder por quaisquer prejuízos que seus empregados ou prepostos vierem a causar ao órgão/entidade 
contratante e à terceiros, decorrentes de ação ou omissão culposa ou dolosa, procedendo imediatamente aos reparos 
ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente. 
 
7.12. Manter, durante o período de vigência do Credenciamento e do contrato de prestação de serviço, todas as 
condições habilitatórias que ensejaram o Credenciamento, em especial no que tange à regularidade fiscal e 
capacidade técnico-operacional. 
 
7.13. Manter em perfeitas condições de uso os equipamentos e instrumentos necessários para a realização dos 
serviços. 
 
7.14. Informar à Secretaria Municipal de Saúde toda a ausência, por qualquer motivo, do profissional responsável 
pela realização da consulta médica, bem como dos aparelhos que necessitarem de manutenção ou substituição, 
indicando imediata e formalmente a proposta para a solução da ocorrido, visando a não interrupção da prestação do 
serviço. 
 
7.15. Garantir aos usuários a confidencialidade dos dados e das informações sobre sua assistência. 
7.16. Responsabilizar-se pelo agendamento dos exames e possíveis remarcações dos atendimentos autorizados caso 
não executados na data prevista. 
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7.17. Não realizar cobranças pecuniárias ou requerer quaisquer outras importâncias do paciente a título de 
honorários ou pelos serviços prestados. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
8.1. Proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do 
contrato. 
 
8.2. Exercer a fiscalização da execução do contrato por meio do Gestor do Contrato, e/ou servidor especialmente 
designado pela Secretaria Municipal de Saúde. 
 
8.3. Prestar todas as informações e esclarecimentos necessários para a fiel execução contratual, que venham a ser 
solicitados pelos profissionais. 
 
8.4. Efetuar, nos prazos indicados, os pagamentos devidos à Contratada. 
 
8.5. Notificar a contratada, fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades observadas na prestação dos serviços, 
bem como quanto a aplicação das respectivas multas. 
 
8.6. Publicar o resumo do contrato e os aditamentos que houver, na Imprensa Oficial até o 5º (quinto) dia útil do 
mês seguinte ao da sua assinatura contanto que isto ocorra dentro de 20 dias a contar da referida assinatura, 
conforme art. 61, § único da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
 
9.1. Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 
 
9.1.1. Unilateralmente pela contratante: 

a) Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição 
quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos no Parágrafo 1º do Artigo 65 da Lei 8666/93; 

 
9.1.2. Por acordo das partes: 

a) Quando necessária a modificação do regime de execução, em face de verificação técnica da 
inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 

b) Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, 
mantido o valor inicial atualizado, vedada à antecipação do pagamento com relação ao cronograma 
financeiro fixado sem a correspondente contraprestação de fornecimento. 

 
9.2. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessárias, respeitados os termos do parágrafo 1º do Artigo 65 da Lei n.º 8666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 
10.1. A inexecução total ou parcial do presente contrato acarretará na sua rescisão, com as devidas consequências 
contratuais e as previstas em lei.  
 
10.2. A Contratante poderá, unilateralmente, rescindir de pleno direito o presente contrato, em conformidade com o 
disposto nos artigos 78 e 79 da lei 8.666/1993, com justificativa formal e comunicação por escrito à Contratada, 
com antecedência mínima de 05 (cinco) dias, assegurado o contraditório e a ampla defesa, na ocorrência de 
qualquer uma das situações abaixo enunciadas: 

a) O não cumprimento pela Contratada das cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 
b) O cumprimento irregular pela Contratada das cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 
c) O atraso injustificado no início do serviço; 
d) A paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 
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e) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação com outrem, à sessão ou transferência, total 
ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução deste; 

f) O desatendimento pela Contratada das determinações regulares da autorizada designada para acompanhar e 
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

g) O cometimento reiterado de faltas na execução do contrato; 
h) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
i) A dissolução da sociedade ou o falecimento da Contratada se pessoa física ou firma individual; 
j) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que, a juízo da Contratante, 

prejudique a execução do contrato; 
k) Razões de interesse do serviço público; 
l) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do 

presente contrato. 
 
10.3. No caso de o presente contrato ser rescindido por culpa da Contratada, serão observadas as seguintes 
condições: 

a) A Contratada não terá direito de exigir indenização por qualquer prejuízo e será responsável pelos danos 
ocasionados, cabendo a Contratante aplicar as sanções contratuais e legais pertinentes; 

b) A Contratada terá o direito de ser reembolsada pelo serviço já prestado, desde que aprovado pela 
Contratante, até a data da rescisão, deduzidos os prejuízos causados à Administração; 

c) Em qualquer caso, a Contratante reserva-se o direito de dar continuidade ao serviço de transporte escolar 
através de outras empresas, nas hipóteses legais cabíveis ao caso. 

 
10.4. O contrato também poderá ser rescindido por acordo entre a Contratante e a Contratada ou judicialmente nas 
seguintes hipóteses: 

a) A supressão, por parte da Contratante, do serviço de transporte escolar, acarretando modificação do valor 
inicial do contrato, além do permitido no parágrafo 1º, do artigo 65 da Lei 8.666/1993; 

b) A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Contratante, por prazo superior a 120 (cento e vinte) 
dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra; 

c) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Contratante, decorrentes dos serviços já 
prestados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra;  

d) A não comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, conforme disposto no artigo 27, inciso V, da lei 
8.666/93. 

 
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS MULTAS 
 
11.1. Pelo descumprimento total ou parcial das condições contratuais ou abandono dos serviços por mais de 24 
(vinte e quatro) horas, sem justificativa aceita, a contratante poderá aplicar à credenciada as sanções previstas no 
art. 87, da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo das responsabilidades civil e penal cabíveis. 
 
11.2. O atraso injustificado na marcação e realização dos exames médicos contratados, sujeitará a contratada à 
multa, na forma estabelecida a seguir: 

a) 1% (um cento) por dia de atraso, até o máximo de 15 (quinze) dias, calculado sobre o valor total dos 
exames não realizados constante da Ordem de Serviço;  

b) 2% (dois por cento) a partir do 16º (décimo sexto) dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso calculado sobre o 
valor total dos exames não realizados constante da Ordem de Serviço, configurando-se após esse prazo a 
inexecução do contrato. 

 
11.3. As multas a que se refere o item acima incidem sobre o valor total dos exames constante da Ordem de Serviço 
e serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobradas 
judicialmente. 
11.4. Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste (objeto de contrato ou nota de empenho), a contratante poderá 
aplicar à contratada, as seguintes penalidades, sem prejuízo das demais sanções legalmente estabelecidas: 
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a) Multa por atraso a cada 30 dias após o prazo previsto na alínea “b”, do subitem 11.2, no percentual de 10% 
(dez por cento), calculado sobre o valor total dos exames constantes da Ordem de Serviço, caso não sejam 
cumpridas fielmente as condições pactuadas; 

b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração por 
período não superior a 2 (dois) anos;  

c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública; 
d) Aplicação da sanção prevista na alínea “a”, não prejudica a incidência cumulativa das penalidades das 

alíneas “b” e “c”, principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na 
prestação do serviço ou caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais expressamente 
previstas, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

 
11.5. A multa deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de Guanhães, via Tesouraria Municipal, no 
prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da notificação enviada pela Prefeitura 
Municipal de Guanhães, sendo que poderá ser automaticamente descontada dos créditos que a pessoa jurídica 
prestadora do serviço tiver junto ao Município, devendo ser aplicadas por ato da Secretaria Municipal de Fazenda e 
Planejamento, facultada a defesa do proponente adjudicatário, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da abertura da vista 
ao processo. 
  
11.6. As sanções previstas nos itens acima são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis previstas na lei 8.666/93, inclusive a responsabilização 
da contratada por eventuais perdas e danos causados à Administração Municipal.  
 
11.7. A aplicação das penalidades previstas neste item é de competência exclusiva da Prefeitura Municipal de 
Guanhães. 
 
11.8. Quando da aplicação de quaisquer das sanções cabíveis, serão assegurados à Contratada o contraditório e a 
ampla defesa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
12.1. O presente contrato e sua execução será regulamentado por suas cláusulas, bem como pelos preceitos do 
direito público, aplicando-lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito 
privado, inclusive nos casos omissos. 
 
12.2. O presente contrato está vinculado ao Edital do Credenciamento nº 004/2018 e à Proposta de Prestação de 
Serviços da Contratada.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 
 
13.1. Para as questões decorrentes deste contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Guanhães/Minas Gerais, com 
renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  
 
E, por assim estarem de acordo, assinam o presente termo os representantes das partes contratantes, juntamente 
com as testemunhas abaixo. 
 
Guanhães, _____ de __________de 2018. 
 
  __________________________________  _____________________________ 
     Aderlaine Aparecida de Oliveira Matos                                                 Razão social da pessoa jurídica                                                                                             
           Secretaria Municipal de Saúde                                                                                CNPJ 
 
Testemunhas 
 
a)___________________________________ b)_______________________________________ 
CPF                                                                                    CPF 


