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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2017  

EDITAL DE INEXIGIBILIDADE 

 CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 002/2017 

1 – PREÂMBULO: 

 

1.1 -- O Município de inscrito no CNPJ Nº 18.349.910/0001-40, por sua Comissão Permanente de 

Jacinto, estado de Minas Gerais, com sede na Av. Antônio Ferreira Lucio, 343, 1º Andar, Centro, 

Jacinto MG, Licitação, designada pela Portaria nº.  042/2017 torna público que receberá 

documentação de LABORATÓRIO DE  EXAMES   E  ANÁLISES   CLÍNICAS  que 

pretendam participar deste credenciamento sujeitando-se às disposições no que couber à Lei nº 

8.666 de 21 de junho de 1993, mediante as condições previstas neste edital. 

1.2 - O presente Edital será regido em conformidade coma Lei Federal nº 8.666/93 e suas 

alterações, e demais disposições regulamentares aplicáveis à espécie, inclusive as exigências 

sanitárias e considerando ainda, os termos de reconhecimento e ratificação de inexigibilidade de 

licitação inserida nos autos, fundamentada no caput do artigo 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e 

mediante as condições a seguir estabelecidas e integrantes do presente edital. 

2 - DO DIA, HORA E LOCAL 

2.1. A partir do dia 04 de Fevereiro  de 2017 a Comissão Permanente de Licitação receberá a 

documentação relativa à habilitação dos LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLINICAS 

candidatos ao credenciamento, de segundas às sextas-feiras úteis, das 09 às 12 e de 14:30 às 17 

horas, no local abaixo especificado: 

 

Local: Sala da Comissão Permanente de Licitação - Edifício sede da Prefeitura Municipal de 

Jacinto MG, Av. Antônio Ferreira Lúcio, 343 - 1º Andar , Centro. 

 

3. DA ABERTURA E ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO 

3.1. A abertura e análise da documentação de habilitação serão realizadas semanalmente, de 

segundas às sextas-feiras, no mesmo local e horários constantes no item 1.1. Posteriormente será 

confeccionada ata para publicação em Diário Oficial  do Estado. 
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4 – DO OBJETO  

 

4.1 – O  presente   edital  tem  por  objeto  o  estabelecimento  dos  requisitos  a  serem adotados  

para  o  CREDENCIAMENTO    DE  LABORATÓRIO    DE  EXAMES   E  ANÁLISES   

CLÍNICAS ,  interessados  em   credenciar-se  junto  a Prefeitura Municipal de  Salto   da Divisa , 

através   da  Secretaria   Municipal   de   Saúde , para  celebrar o   Contrato  de  prestação  de  

serviços em   local próprio ou indicado pelo Município, nos termos deste Edital e seus anexos. 

 

5 – DA ENTREGA DO ENVELOPE (ÚNICO)  

 

5.1 – Os interessados em participar do presente certame deverão entregar a documentação 

necessária à Comissão Permanente de Licitação no dia, hora e local constantes do preâmbulo, em 

envelope devidamente fechado e colado, rubricado no fecho, contendo o número do edital, o 

endereço e a razão social da proponente. 

“AO PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  DO MUNICÍPIO 

DE JACINTO MG 

DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO 002/2017 

“NOME, CNPJ E ENDEREÇO DO LICITANTE” 

 

5.1.1. A falta ou incorreção de quaisquer dados constantes do item 3.1 poderão ser supridos ou 

corrigidos pelo representante legal, no ato da entrega. 

 

5.2.  A participação neste procedimento administrativo implica a aceitação integral e irrestrita das 

condições estabelecidas neste Edital 

 

 

6 – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

6.1 – Poderão participar do presente Credenciamento, pessoas jurídicas, que satisfaçam as 

condições fixadas neste Edital e seus anexos. 

 

7 – DA HABILITAÇÃO  

 

7.1 - O envelope relativo à documentação de habilitação deverá conter, obrigatoriamente, sob pena 

de inabilitação, os documentos: 
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7.1.1. DA HABILITAÇÃO 

 

7.1.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 

proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 

condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação 

no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

7.13. Cadastro Municipal de Fornecedores; 

7.1.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-

Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

7.1.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido 

pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

7.1.6. Lista de Inidôneos e impedidos de fornecimento, mantida pelo Tribunal de Contas da União – 

TCU e Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCEMG. 

7.1.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 

majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas 

ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o 

Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

7.1.. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

7.1.9. O Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Municipal de Fornecedores em relação à 

habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação econômico-financeira e 

habilitação técnica. 

7.1.10. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente 

quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao Cadastro Municipal de 

Fornecedores. 

7.1.11. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Cadastro Municipal Fornecedores deverão 

apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica e à Regularidade Fiscal e 

trabalhista, nas condições seguintes: 

7.2. Habilitação jurídica:  

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo 

da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja 

aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: 

ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 

respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

d) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

e) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial 

ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de 

microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 

103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC; 

f) No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o 

aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

g) No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, 

ainda, outros documentos definidos pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, nos termos do 

art. 4º, §2º do Decreto n. 7.775, de 2012. 

h) No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a 

qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 

2009 (arts. 17 a 19 e 165). 

10.6.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva; 

7.3. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida 

Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos 

termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e 

da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

d) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

e) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943; 

f) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

g) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante; 
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7.4 - Habilitação econômica financeira e técnica 

a) certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica, sendo válida pelo tempo máximo de 90(noventa ) dias que antecederem o recebimento dos 

envelopes. 

 

b) Alvará Sanitário, expedido pelo Órgão da Vigilância Sanitária competente da Secretaria de Saúde 

do Estado ou Município de origem da empresa. 

 

c) Registro do Responsável Técnico junto ao Conselho de Fiscalização do exercício profissional da 

categoria 

 

7.5 -  Outras declarações  

 

a) Declaração de inexistência de fatos impeditivos e cumprimento dos requisitos de habilitação 

conforme modelo  anexo II 

 

b) - Declaração  de cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal (conforme 

modelo do Anexo III), assinada por representante(s) legal(is) da empresa. 

  

c) -  Termo de Compromisso de que se propõe a prestar os serviços de acordo com a capacidade 

máxima de atendimento diário  definida pelo Município Contratante, concordando com os valores 

constantes na tabela de exames em anexo I.  

  

7.6. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original ou por cópia 

autenticada em cartório competente. 

7.7. As certidões que não tiverem o prazo de validade expresso deverão estar datadas dos últimos 90 

(noventa) dias. 

7.8. Todos os documentos apresentados deverão estar em nome da proponente, devidamente 

identificada com o mesmo número de CPF e CRM. 

 7.9. As informações relativas à habilitação são de inteira responsabilidade do credenciante, que 

responderá cível e criminalmente por estas.  

7.10. Os documentos expedidos pela INTERNET poderão ser apresentados em forma original ou, 

cópia reprográfica sem autenticação. Entretanto, estarão sujeitas as verificações de sua 

autenticidade através de consulta realizada pela Comissão de Licitações. OS DEMAIS 

DOCUMENTOS DEVERÃO SER CÓPIAS ATUALIZADAS E AUTENTICADAS POR 

TABELIÃO OU, POR SERVIDOR MUNICIPAL. 

 

8. DA ABERTURA E APRECIAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 
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8.1. O recebimento dos envelopes contendo os documentos será feito pela Comissão Permanente de 

Licitação nos dias, hora e local previstos neste edital, conforme item 5.1. 

 

8.2. O recebimento dos envelopes, sua abertura, análise e julgamento ocorrerão conforme itens 5.1 

do presente edital. 

 

8.3. A Comissão Permanente de Licitação poderá suspender a sessão, sempre que julgar necessária 

análise dos documentos apresentados, objetivando confirmar as informações prestadas. 

 

8.4. Encerrado o exame da documentação e havendo renúncia expressa dos participantes do direito 

de recorrer, ou depois de julgados os recursos interpostos, ou ainda, decorrido o prazo sem sua 

interposição, a comissão lavrará ata circunstanciada e remeterá para  homologação ao Sr. Prefeito. 

 

8.4.1. Fica garantido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a interposição de Recursos quando se fizer 

necessário, a partir do primeiro dia útil da data da publicação em Diário Oficial. 

 

9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

9.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente edital por irregularidade na 

aplicação da Lei 8.666/93, devendo protocolar o pedido na secretaria da Comissão até 5 (cinco) dias 

úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de propostas, devendo a Administração 

julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 

1º do Artigo 113 da Lei 8.666/93. 

 

9.2. Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital, perante a Administração, quanto a 

possíveis falhas ou irregularidade que o viciaram, os interessados que não o fizer até o segundo dia 

útil que anteceder a data da abertura da licitação, conforme § 2º Artigo 41 da Lei 8.666/93. 

 

9.3. A impugnação feita tempestivamente pelo interessado não a impedirá de participar do 

credenciamento até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

 

9.4. O recurso e a impugnação serão dirigidos ao Jurídico, por intermédio do presidente da 

Comissão Permanente de Licitação. Este poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias 

úteis ou, nesse mesmo prazo, enviá-lo, devidamente fundamentado ao Sr. Prefeito, que proferirá sua 

decisão a ser publicada no Diário Oficial. 

 

9.5. Somente deverá recorrer, impugnar recurso, impugnar o edital e requerer certidões o 

representante legal, mandatário constituído ou pessoa expressamente credenciada. 

 

9.6. Os recursos interpostos contra atos praticados pela Comissão Permanente de Licitação terão 

efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, no caso o Sr, Prefeito, motivadamente e 

presentes razões de interesse público, atribuir eficácia suspensiva aos demais recursos, conforme 

disposto no art. 109 da Lei 8.666/93. Os recursos devem ser entregues contra-recibo na secretaria da 

Comissão e conter, obrigatoriamente, sob pena de não serem conhecidos: 
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a) nome e endereço da empresa; 

b) data e assinatura, esta com a menção do cargo e nome do signatário; 

c) objeto da petição, com a indicação clara dos atos e documentos questionados; 

d) fundamentação do pedido; 

e) instrumento que credencie o peticionário na forma do item 7.5. 

 

9.7. Na fluência dos prazos para interposição do recurso ou impugnação, o processo ficará na 

secretaria da comissão, onde as empresas poderão fazer vista dos autos. 

 

9.8. Uma vez interposto, o recurso será comunicado aos demais participantes, que poderão 

impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

 

9.9. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

9.10. Decairá do direito de impugnar os termos do edital de credenciamento perante a 

Administração a proponente que não o fizer até o 2º (segundo) dia útil que anteceder a abertura dos 

envelopes de habilitação. 

 

9.11. A impugnação feita tempestivamente por uma empresa, em processo de credenciamento, em 

desfavor de outra empresa candidata ao credenciamento, não impedirá a empresa impugnada de 

participar do processo de credenciamento até a decisão administrativa final por parte da Comissão 

Permanente de Licitação, tendo o resultado publicado no Diário Oficial. 

 

10. DO TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 

 10.1. O Termo de Credenciamento deverá ser assinado pelos convocados, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis contados da data da notificação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo 

das sanções previstas neste edital e no art. 81 da Lei n.º 8.666/93. 

 

10.2. O prazo para assinatura do contrato acima estabelecido poderá ser prorrogado uma única vez, 

por igual período, quando solicitado pela empresa credenciada, durante o seu transcurso e desde que 

ocorra motivo justificado e aceito pelo Município. 

 

10.3. O termo de credenciamento subordina-se à minuta que segue como Anexo IV a este edital e 

estará adstrita à vigência do crédito orçamentário, com duração de 12 (doze) meses a contar da data 

de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por, no máximo, 60 (sessenta) meses, nos moldes 

do art. 57, inciso II da Lei 8.666.  

 

11. DOS VALORES E CRITÉRIO DE REAJUSTE DE PREÇOS 
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11.1. Serão fixados como valores dos serviços a executar os preços constantes como Anexo VI a 

este edital. 

 

11.1. É expressamente proibida a cobrança ou o pagamento de qualquer sobretaxa em relação à 

tabela adotada, ou do cometimento a terceiros (associação de servidores, etc) da atribuição de 

proceder ao credenciamento ou intermediação do pagamento dos serviços prestados. 

 

11.2. Os preços são irreajustáveis, durante a vigência do Termo de Credenciamento 

 

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

12.1 – Responder pela solidez, segurança e perfeição dos serviços executados, sendo ainda 

responsável por quaisquer danos pessoais ou materiais, inclusive contra terceiros, ocorridos durante 

a execução dos serviços ou deles decorrentes.  

 

12.2 - Executar os serviços de exames laboratoriais, emitindo os laudos correspondentes. 

 

12.3 - Executar os exames considerados de emergência com prioridade 

 

12.4 - Dispor de capacidade técnica para realização de todos os exames previstos 

 

12.5 - Manter em seu quadro de funcionários, farmacêutico com habilitação superior em 

Bioquímica, Responsável Técnico, com inscrição no respectivo Conselho Regional de Exercício 

Profissional. 

 

12.6 – Manter durante a vigência do presente contrato todas as condições da habilitação e 

qualificação exigidas no PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 004/2017-CREDENCIAMENTO 

Nº 002/2017.  

 

12.7 – Não delegar ou transferir a terceiros a prestação de serviços ora pactuados, sob pena de 

descredenciamento. 

 

12.8 – Assumir todas as despesas decorrente da prestação de serviços como despesas com impostos, 

pessoal, viagem, frete, alimentação, hospedagem. 

 

13 -  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

13.1 – Manter contato permanente com o Contratado, no sentido de mantê-lo atualizado quanto a 

normas, procedimentos, observando a antecedência necessária para a efetiva adequação do 

Contratado aos mesmos. 
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13.2 – Pagar ao Contratado os serviços prestados  de acordo com os termos, tabelas, limites e 

condições que estiverem em vigor 

13.3 -  A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 

com terceiros, ainda que vinculados à execução do  Termo de Contrato, bem como por qualquer 

dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou 

subordinados. 

14 -  DA FORMA DE PAGAMENTO:  

 

14.1 -   A Prefeitura Municipal de Jacinto MG, Av. Antônio Ferreira Lúcio, 343 - 1º Andar , Centro 

pagará a empresa contratada por meio deste edital os serviços efetivamente prestados, após a 

realização dos  exames  e emissão dos relatórios de atendimento à Secretaria Municipal de Saúde e  

validação dos dados faturados , de acordo com os valores constantes na tabela relacionada no anexo 

XX 

 

14.2 - Os pagamentos somente serão realizados mediante:  

 

a) - Apresentação da autorização para realização dos exames, emitida pela Secretaria Municipal de 

Saúde do Município de Jacinto MG, ou por ela autorizado;  

 

b) - Os valores serão postos à disposição do Contratado, junto à tesouraria do Município, após a 

realização dos exames  e emissão de relatório à Secretaria Municipal de Saúde.  

 

c) - Os valores a serem pagos, somente serão liberados mediante a apresentação da fatura e/ou nota 

fiscal , que deverá ser apresentado à Secretaria da Saúde  de Jacinto MG até o segundo (2º) dia útil, 

que deverá estar em conformidade com os serviços realizados e devidamente comprovados, e 

estarão sujeitos às retenções previdenciárias e tributárias; 

 

15. DAS SANÇÕES 

15.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo Contratado sujeitará o 

mesmo , no que couber, as sanções previstas na lei federal 8.666/93, garantida a prévia defesa, e 

ainda, pelo não cumprimento de quaisquer das obrigações assumidas com a Prefeitura do Jacinto 

MG as seguintes penalidades: 

 

a)  notificação por escrito 

b) multa – dia 

c) rescisão do contrato 

 

15.1.1 – A multa dia corresponderá a 1/60(um sessenta avos) do valor do ultimo faturamento 

mensal liquidado e poderá ser imposta, conforme o caso, até o máximo de 20 (vinte) multas dia, 

facultando-se à Prefeitura Municipal de Jacinto MG, Av. Antonio Ferreira Lúcio, 343 - 1º Andar , 

Centro deduzir a respectiva importância de faturamento que for devido ao Contratado. 
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15.2 – São causas de descredenciamento  do contratado a reincidência no descumprimento de 

quaisquer das condições elencadas no presente Edital, no Contrato de CREDENCIAMENTO, ou 

ainda, a prática de atos que caracterizam má-fé em relação à Prefeitura Municipal de Jacinto MG, 

Av. Antonio Ferreira Lúcio, 343 - 1º Andar , Centro  , apuradas em processo administrativo. 

16. DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

16.1. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do executor previsto neste edital não 

eximirá a contratada da total responsabilidade pela má execução dos serviços contratados. 

 

16.2. Sujeitar-se-á a contratada, a mais ampla e irrestrita fiscalização, por parte da autoridade 

encarregada de acompanhar a execução dos serviços ou a quem for delegado pelo Município, 

prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas. 

 

16.3. A fiscalização da contratante não eximirá, em hipótese alguma, a contratada de quaisquer 

outras fiscalizações de órgãos oficiais quanto às obrigações tributárias, fiscais, trabalhistas e demais 

que se fizerem necessárias. 

 

16.4. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a responsabilidade da 

contratada, inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de 

imperfeições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de qualidade 

inferior e, na ocorrência deste, não implica coresponsabilidade da contratante ou de seus agentes e 

prepostos (artigos 69 e 70 da Lei nº 8.666/93). 

 

16.5. Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do presente edital deverão ser 

prontamente atendidas pela contratada, sem ônus para a contratante.  

 

17 – DA VIGÊNCIA:  

17.1. O presente objetivo é a celebração de contrato, para realização dos serviços citados, tendo sua 

vigência a partir da assinatura do contrato de credenciamento, e tendo como prazo final o dia  31 

dezembro do exercício vigente.  

 

17.2. O credenciamento poderá ocorrer a qualquer tempo, de qualquer interessado, pessoa física, 

que preencha as condições mínimas exigidas no presente edital até o prazo final de sua validade; 

 

18 - DOTAÇÃO  ORÇAMENTÁRIA  

 

18.1 - Para contratação do objeto deste Credenciamento os recursos previstos correrão por conta das 

seguintes dotações orçamentárias da Secretaria de Saúde. 

10.301.0006.2070- 3.3.90.39.00 FICHA 290 – 1.02 

 

19 – DA  ASSINATURA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO  
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19.1. Após o credenciamento a Administração, no prazo de até 05 (cinco) dias, convocará a(s)  

empresa(s)  credenciada(s ) para assinar (em) o contrato do credenciamento.  

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

20.1. O presente edital destina-se a habilitar empresas interessadas ao credenciamento junto a 

Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 

igualdade, da publicidade, da probidade administrativa da vinculação ao instrumento convocatório, 

do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos. 

 

20.2. Os atos decorrentes deste credenciamento serão públicos, salvo quanto ao conteúdo do 

envelope de documentação, até a respectiva abertura. 

 

20.3. A comissão confeccionará a primeira ata referente ao credenciamento, 30 (trinta) dias, 

prorrogáveis, após a publicação desse edital; a ata de habilitação ou inabilitação  será publicada no 

Diário Oficial. 

 

20.4. As demais atas serão confeccionadas trimestralmente, podendo ser reduzido o intervalo de 

tempo, a critério da administração. 

 

20.5. Não serão aceitas alegações futuras, declaração de desconhecimento de fatos, estados, 

totalidades, partes ou detalhes que impossibilitem ou dificultem a execução dos serviços. 

 

20.6. Qualquer modificação no presente edital será divulgada pela mesma forma que se deu o texto 

original. 

 

20.7. Quaisquer consultas ou pedidos de esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas de 

interpretação deste edital e de seus anexos que não puderem ser dirimidas verbalmente deverão ser 

encaminhados, por escrito, à Comissão Permanente de Licitação, no local indicado no preâmbulo, 

em dia útil, no horário de expediente previsto no item 1.1. 

 

20.8. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados, em qualquer época. 

 

20.9. É facultada à Comissão Permanente de Licitação ou autoridade superior, a qualquer momento, 

a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a completar a instrução do processo de 

habilitação ao credenciamento. 

 

20.10. Os casos omissos ao presente edital serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação 

que deverá, subsidiariamente, valer-se das disposições legais vigentes aplicáveis ao assunto. O 

Secretário  de Saúde reserva-se à prerrogativa de reexame da matéria, a seu critério, desde que tal se 

justifique ou recomende. 
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20.11. Cópia deste edital e seus anexos poderão ser obtidos no local e endereço constante no 

preâmbulo, nos dias e horários: segundas às sextas-feiras das 08 às 12 e das 14 às 18 horas, ou 

requisitado via internet por meio do email - licitacaojacinto1@gmail.com 

 

20.12. O credenciado que se recusar a executar os serviços sofrerá as penalidades previstas no Art. 

87, II, da Lei nº 8.666/93 e alterações, ficando sujeita, ainda ao descredenciamento. 

 

20.13. Ao Prefeito fica assegurado o direito de preservando interesse do Município, revogar ou 

anular o presente edital de chamamento público, justificando a razão de tal ato, dando ciência aos 

partícipes. 

 

20.14. Os casos omissos a este edital serão resolvidos à luz da Lei 8.666/93. 

20.15. O Município poderá encerrar o termo de credenciamento a qualquer momento. 

20.16. O credenciado poderá encerrar seu credenciamento, devendo avisar, por escrito, ao 

Município com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 

 

21.  DOS ANEXOS 

21.1. Anexo I – Modelo de declaração de fator superveniente 

21.2. Anexo II --  Modelo de declaração relativa à proibição do trabalho do menor (lei nº 9.854/99) 

21.3. Anexo III – Modelo de declaração de ciência e concordância com os preços propostos pela 

administração 

21.4. Anexo IV – Minuta de contrato 

21.5. Anexo V – Valores dos serviços objeto do credenciamento 

 

Jacinto MG,  31    de  Janeiro  de 2017. 

 

Mirlene Batista Rodrigues 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 
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ANEXO I 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

 E CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO  

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 004/2017 

CREDENCIAMENTO Nº 002/2017 

 

 

A empresa (razão social da empresa), inscrita no CNPJ nº (nº CNPJ), estabelecida na (endereço 

completo), para cumprimento no inciso VII, do Artigo 4º da Lei Federal 10.520/02, de 17/07/2002, 

DECLARA, sob as penas da Lei, que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação e que 

cumpre plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos no edital de CREDENCIAMENTO 

Nº 002/2017, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

Por ser verdade, firma a presente. 

 

Local e data 

 

 

Assinatura do representante legal da empresa 
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ANEXO II -DECLARAÇÃO RELATIVA À PROIBIÇÃO DO TRABALHO DO MENOR 

(LEI Nº 9.854/99) 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 004/2017 

CREDENCIAMENTO Nº 002/2017 

  

Declaro, observado o disposto nos artigos 27, inciso V; 78, inciso XVIII da Lei 8.666/93 e artigo 7º, 

inciso XXXIII da Constituição Federal, que não utilizo menores de 18 (dezoito) anos para trabalhos 

noturnos, perigosos ou insalubres, nem menores de 16 (dezesseis) anos para qualquer tipo de 

trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

 

Estou ciente de que a inobservância destas disposições legais poderá acarretar a minha imediata 

inabilitação ou desclassificação e/ou rescisão do contrato administrativo em curso. 

 

Local e data 

 

 

Assinatura do representante legal da empresa 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 004/2017 

CREDENCIAMENTO Nº 002/2017 

 

 

ANEXO III 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

 

 

 

 

Ao  

Município de Jacinto MG 

Comissão de Licitação 

 

 

 

A empresa ......., inscrita no CNPJ/CPF sob o nº ........., declara que concorda em prestar os serviços 

de exames de laboratório, com os valores constantes na tabela de valores anexa ao PROCESSO 

ADMINISTRATIVO Nº. 004/2017-CREDENCIAMENTO Nº 002/2017 e que atenderá a demanda 

exigida pela Secretaria Municipal de Saúde.  

 

 

 

 

.........................................de........................................de 2017. 

 

 

 

 

 

Assinatura do Representante Legal 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO/MINAS GERAIS 
CNPJ 18.349.910/0001-40 * FONE (033)3723-1187 

AV. ANTÔNIO FERREIRA LÚC IO, 343, 1º ANDAR, CENTRO 

 
“CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO” 

 
ADMINISTRAÇÃO 2017 – 2020 

e-mail: licitacaojacinto1@gmail.com 

 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 004/2017 

 

CREDENCIAMENTO Nº 002/2017 

 

 

ANEXO IV 

 

 

MINUTA DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

Pelo presente instrumento, de um lado, O Município de JACINTO/MG, com sede no(a) Av. 

Antônio Ferreira Lúcio, 343, 1º Andar, Centro, na cidade de Jacinto /Estado Minas Gerais 

inscrito(a) no CNPJ sob o nº 18.349.910/0001-40, neste ato representado(a) pelo(a) Prefeito 

Municipal Sr. Leonardo Augusto de Souza, inscrito(a) no CPF nº 855.867.146-04 portador(a) da 

Carteira de Identidade nº 8.571.231 SSP/MG, doravante denominado simplesmente de 

CREDENCIANTE e, de outro _____________________, inscrito no CRM nº _____________ , 

portador do CPF nº, com endereço na ____________________, representada pelo 

senhor___________________ doravante denominada simplesmente CREDENCIADO, acordam 

celebrar o presente Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

 

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato a prestação dos serviços de LABORATÓRIO DE  

EXAMES   E  ANÁLISES   CLÍNICAS  para atender a demanda da Secretaria Municipal de 

Saúde de Jacinto MG , conforme tabela de valores  descriminados  no anexo  XX  do Edital .  

 

1.2 – O Contratado declara que aceita prestar serviços, objeto deste contrato, nos termos do presente 

instrumento, sujeitas a eventuais alterações que venham a ser introduzidas e que se presumirão 

conhecidas, pelo Contratado, quando comunicadas mediante correspondência expedida. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

 

2.1 – Responder pela solidez, segurança e perfeição dos serviços executados, sendo ainda 

responsável por quaisquer danos pessoais ou materiais, inclusive contra terceiros, ocorridos durante 

a execução dos serviços ou deles decorrentes.  

 

2.2 - Executar os serviços de exames laboratoriais, emitindo os laudos correspondentes. 
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2.3 - Executar os exames considerados de emergência com prioridade 

 

2.4 - Dispor de capacidade técnica para realização de todos os exames previstos 

 

2.5 - Manter em seu quadro de funcionários, farmacêutico com habilitação superior em Bioquímica, 

Responsável Técnico, com inscrição no respectivo Conselho Regional de Exercício Profissional. 

 

2.6 – Manter durante a vigência do presente contrato  todas as condições da habilitação e 

qualificação exigidas no PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 004/2017-CREDENCIAMENTO 

Nº 002/2017.  

 

2.7 – Não delegar ou transferir a terceiros a prestação de serviços ora pactuados, sob pena de 

descredenciamento. 

 

2.8 – Assumir todas as despesas decorrente da prestação de serviços como despesas com impostos, 

pessoal, viagem, frete, alimentação, hospedagem. 

 

 

CLAUSULA TERCEIRA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

3.1 – Manter contato permanente com o Contratado, no sentido de mantê-lo atualizado quanto a 

normas, procedimentos, observando a antecedência necessária para a efetiva adequação do 

Contratado aos mesmos. 

 

3.2 – Pagar ao Contratado os serviços prestados de acordo com os termos, tabelas, limites e 

condições que estiverem em vigor . 

 

 

CLAUSULA  QUARTA  - DO EQUIPAMENTO E MÃO-DE-OBRA  

 

4.1 - Caberá a CREDENCIADA o fornecimento de todos os equipamentos e mão-de-obra, 

necessários à plena execução dos serviços indicados na cláusula primeira deste termo.  

 

4.2 -- Correrão por sua inteira conta e risco, as despesas de toda a mão-de-obra, instrumento, 

equipamento necessárias, e, igualmente se responsabiliza por encargos sociais decorrentes de 

contrato de trabalho de seus empregados, bem como do que vier a firmar com terceiros, nos termos 

da legislação trabalhista, civil, previdenciária ou penal em vigor, bem como indenizações por danos 

causados à CONTRATANTE e ou a terceiros.  

 

4.3 - Suportará, também, encargos decorrentes de manutenção e conservação dos equipamentos 

utilizados na execução dos serviços.  

 

 

CLÁUSULA QUINTA  - VIGÊNCIA  
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5.1 - O presente pacto tendo sua vigência a partir da assinatura do presente instrumento, e tendo 

como prazo final o dia 31.12.2017, podendo ser prorrogável por igual período a critério da 

administração.  

 

 

CLÁUSULA  SEXTA - FORMA DE PAGAMENTO E COLETA 

 

6.1 - É de inteira responsabilidade da CONTRATANTE a Coleta da amostra biológica e a 

identificação do paciente na amostra coletada;  

 

6.2 - Os pagamentos somente serão realizados mediante:  

 

a) - Apresentação da autorização para realização dos exames, emitida pela Secretaria Municipal de 

Saúde do Município de Jacinto MG, ou por ela autorizado;  

 

b) - Os valores serão postos à disposição do Contratado, junto à tesouraria do Município, após a 

realização dos exames  e emissão de relatório à Secretaria Municipal de Saúde.  

 

c) - Os valores a serem pagos, somente serão liberados mediante a apresentação da fatura e/ou nota 

fiscal , que deverá ser apresentado à Secretaria da Saúde  de Jacinto MG até o segundo (2º) dia útil, 

que deverá estar em conformidade com os serviços realizados e devidamente comprovados, e 

estarão sujeitos às retenções previdenciárias e tributárias; 

 

d) - Os valores a serem pagos serão sempre os fixados em preço público a ser definido pelo Poder 

Público na forma da Lei, sendo que qualquer alteração do preço deve ser comunicada ao Contratado  

para manifestar o seu interesse na continuidade ou não do Credenciamento; 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO. 

 

7.1 - A CONTRATANTE exercerá ampla fiscalização sobre os serviços executados e em execução 

pelo Contratado, podendo rejeitá-los quando estiverem fora das especificações, devendo se refeito 

sem ônus à CONTRATANTE.  

 

7.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de fiscalizar, a qualquer tempo, o local de trabalho do 

Contratado , bem como seus equipamentos de trabalho, devendo este fornecer todas as informações 

necessárias ao CONTRATANTE, bem como permitir a fiscalização em seu estabelecimento e 

equipamentos, quando esta julgar pertinente. 

CLAUSULA  OITAVA  - DAS SANÇÕES  
 

8.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo Contratado sujeitará o 

mesmo , no que couber, as sanções previstas na lei federal 8.666/93, garantida a prévia defesa, e 
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ainda, pelo não cumprimento de quaisquer das obrigações assumidas com a Prefeitura do Jacinto 

MG as seguintes penalidades: 

 

a)  notificação por escrito 

 

b) multa – dia 

 

c) rescisão do contrato 

 

8.1.1 – A multa dia corresponderá a 1/60(um sessenta avos) do valor do ultimo faturamento mensal 

liquidado e poderá ser imposta, conforme o caso, até o máximo de 20 (vinte) multas dia, facultando-

se à Prefeitura Municipal de Jacinto MG, Av. Antônio Ferreira Lúcio, 343 - 1º Andar , Centro 

deduzir a respectiva importância de faturamento que for devido ao Contratado. 

 

8.2 – São causas de descredenciamento  do contratado a reincidência no descumprimento de 

quaisquer das condições elencadas no presente Edital, no Contrato de CREDENCIAMENTO, ou 

ainda, a prática de atos que caracterizam má-fé em relação à Prefeitura Municipal de Jacinto MG, 

Av. Antônio Ferreira Lúcio, 343 - 1º Andar , Centro  , apuradas em processo administrativo. 

 

CLÁUSULA NONA - RESCISÃO CONTRATUAL  

 

 9.1 -O presente Termo de CREDENCIAMENTO poderá ser rescindido:  

 

9.1.1 - Mediante acordo expresso, e firmado pelas partes, após um aviso premonitório, também 

expresso, feito com antecedência de 15 (quinze) dias pelo interessado. 

  

9.1.2 - Unilateralmente pela CONTRATANTE, em qualquer tempo, independente de interpelação 

ou procedimento judicial ou extrajudicial, caso o Contratado: 

  

a) - ceda ou transfira, no todo ou em parte, o objeto deste contrato ou delegue a outrem as 

incumbências e/ou as obrigações nele consignadas, sem prévia e expressa autorização da 

CONTRATANTE. 

  

b) - venha a agir com dolo, culpa simulação ou em fraude na execução dos serviços contratados.  

 

c) - quando pela reiteração de impugnação dos serviços ficar evidenciada a incapacidade do 

Contratado para dar execução satisfatória ao contrato.  

 

d) - venha a falir, entrar em concordata, liquidação ou dissolução.  

 

e) - quando ocorrerem razões de interesse do serviço público e/ou na ocorrência de qualquer das 

disposições elencadas na Lei nº 8.666/93 e alterações.  
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9.2 -  Havendo rescisão contratual, a CONTRATANTE pagará ao Contratado , o numerário 

equivalente aos serviços efetivamente realizados, e aprovados pela Secretaria da Saúde, no valor 

avençado.  

 

CLAUSULA DÉCIMA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 

 

10.1 - As despesas decorrentes da execução dos serviços ora contratados serão atendidos pela 

dotação orçamentária da Secretaria de Saúde:  

10.301.0006.2070- 3.3.90.39.00 FICHA 290 – 1.02 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

11.1 - Qualquer litígio judicial oriunda da aplicação do presente Contrato  será dirimido com base 

na legislação específica, especialmente no EDITAL DE CREDENCIAMENTO PÚBLICO N. 

002/2017 e na Lei 8.666/93 e posteriores alterações.  

 

11.2 - O CONTRATADO  não poderá, sob qualquer hipótese, cobrar diferenças de valores dos 

beneficiários pelo atendimento, bem como, que este assine fatura ou guia de atendimento em 

branco. 

 

11.3 – Este instrumento poderá ser modificado por meio de aditamento, pela Prefeitura Municipal 

de Jacinto MG, Av. Antônio Ferreira Lúcio, 343 - 1º Andar , Centro, sempre que ocorrer alteração 

no modelo padronizado, ou para a inserção de circunstâncias especiais pertinentes a tratamento e/ou 

serviços complementares específicos do objeto ora contratado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA- SEGUNDA  – DO FORO. 

 

12.1 - As partes elegem o Foro da comarca de Jacinto para dirimirem quaisquer dúvidas oriundas 

deste ajuste, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

 

E, por estarem assim acertados, firmam este instrumento em duas (02) vias de igual teor e forma, 

obrigando-se pelos termos do mesmo, por si e seus sucessores.  

                                                                         

Jacinto MG,...... de ............... de 2017. 

 

 

Município de Jacinto MG 

Leonardo Augusto de Souza 

Prefeito Municipal 

CONTRATANTE 

XXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXX 

Representante Legal 

CONTRATADO 
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ANEXO V 

 

TABELA DE VALORES  

 

 

NOME DO EXAME 

 
Vol 

Previ

sto 

por 

Mês 

 
Vol 
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Ano 

 

VALOR 

UNITARIO 

 

VALOR 

TOTAL 

       

       
       
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


