
CHAMAMENTO PÚBLICO SIMPLIFICADO PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA COM A 
FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE DIAGNÓSTICO E 

TRATAMENTO DE DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA - DPOC 
 

O Governo do Município de Conselheiro Lafaiete, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, TORNA 
PÚBLICO que fará realizar CHAMAMENTO PÚBLICO SIMPLIFICADO para firmar cooperação técnica para 
realização de exames de espirometria para pacientes usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, no âmbito do 
Município de Conselheiro Lafaiete, de forma gratuita e sem ônus para o Município, por meio de triagem diagnóstica, 
principalmente em pacientes tabagistas, ex-tabagistas e outros pacientes com indicação ou prescrição médica, para 
realização do exame. O edital na íntegra está disponível na Secretaria Municipal de Saúde. 
Os interessados (pessoa jurídica ou física) deverão apresentar proposta por escrito dirigida ao Secretário Municipal de 
Saúde, no prazo e endereço abaixo: 
- Período de apresentação de propostas: 18 a 29/09/2017 
- Horário: de 12 às 16h  
- Local: Secretaria Municipal de Saúde – Praça Barão de Queluz, s/n, Centro 
- Telefone contato: 3769-6020 
 
1) Condições: 
- A cooperação técnica visa promover a campanha de diagnóstico precoce de doença pulmonar obstrutiva crônica – 
DPOC, a captação ativa de casos de DPOC pela aplicação de quastionário, compilação e triagem por sintomas e risco, 
realização do exame de espirometria, acompanhamento de casos leves e encaminhamento de casos graves ao 
especialista. 
- A cooperação será intransferível, sob pena de perda da mesma.  
- O contemplado deverá obrigatoriamente participar de reunião com a equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde 
para definir cronograma de execução.  
- Será celebrado termo de acordo para formalizar a cooperação, cuja minuta encontra-se disponível na Secretaria 
Municipal de Saúde. 
 
 
2) Obrigações: 
- Órgão Interveniente (Secretaria Municipal de Saúde):  

* ceder espaço físico para realização do exame de espirometria; 
* realizar campanhas para atender a demanda reprimida; 
* ceder os recursos humanos necessários para gerencia a demanda regular de pacientes, agendar o exame de 

espirometria e apoiar a preparação do paciente no que concerne a identificação, pesagem e medida; 
* fornecer médico pneumologista dos quadros do Município para elaboração do laudo a partir do resultado do 

exame de espirometria. 
 
- Proponente (interessado):  

* ceder técnico habilitado para realização do exame de espirometria, em regime de trabalho voluntário, sem 
ônus e caracterização de relação empregatícia para o Município; 

* oferecer os equipamentos e insumos próprios necessários para a realização do exame de espirometria; 
Realizar os exames de espirometria agendados por meio das campanhas realizadas, conforme cronograma 

proposto de comum acordo; 
* fornecer ao final da campanha relatório dos exames realizados; 
* assinar termo de adesão de serviço voluntário do técnico habilitado; 
* ceder médico pneumologista para elaboração do laudo a partir do resultado do exame de espirometria. 
 

3) Documentação necessária: 
- Cópia do cartão de CNPJ 
- Cópia do Contrato Social  
- Cópia de Certidão Negativa de Débitos Municipais (atualizada) 
- Cópia de Certidão Negativa de Débitos Estaduais (atualizada) 
- Cópia de Certidão Negativa de Débitos Federais (atualizada) 
- documentos pessoais do representante legal ou procuração 
 
 

Conselheiro Lafaiete, 13 de setembro de 2017. 
 
 

Alessandro Gláucio Gonçalves Pereira 
Secretário Municipal de Saúde 


