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PROCESSO Nº 104/2018 - INEXIGIBILIDADE N° 012/2018 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 004/2018 

 
CREDENCIAMENTO DE CLÍNICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM, EM REGIME 

ELETIVO E DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, COM OU SEM CONTRASTE, NESTE MUNICÍPIO.  
 
O Município de Conselheiro Lafaiete, MG, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde – SMS 
comunica aos interessados que está procedendo ao CHAMAMENTO PÚBLICO para fins de 
CREDENCIAMENTO DE CLÍNICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM, EM REGIME 
ELETIVO E DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, COM OU SEM CONTRASTE, NESTE MUNICÍPIO.  
O presente Edital rege-se pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, segundo as condições 
estabelecidas no presente Edital, nos seus anexos e na Minuta de Contrato, cujos termos, igualmente, o 
integram. 
Os DOCUMENTOS deverão ser entregues a partir de 10h:30min do dia 07/11/2018, no setor de 
Licitação da Prefeitura de Conselheiro Lafaiete à Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro. 

 
1 – DO OBJETO

 
Objeto do presente Edital é o CREDENCIAMENTO DE CLÍNICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE 
IMAGEM, EM REGIME ELETIVO E DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, COM OU SEM CONTRASTE, 
NESTE MUNICÍPIO. 
Os interessados em firmar contrato com o Município de Conselheiro Lafaiete deverão observar a tabela 
constante do Anexo I. 
 
1.1.DOS VALORES ESTIMADOS 
1.1.1 - VALOR ESTIMADO MENSAL DE GASTOS  
R$ 106.000,00 (cento e seis mil reais), sendo R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) de recursos do MAC 
– Média e Alta Complexidade e R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais) de recursos próprios. 
1.1.2- VALOR ESTIMADO DE GASTOS PARA 12 MESES 
R$ 1.272.000,00 (um milhão duzentos e setenta e dois mil reais), sendo R$ 900.000,00 (novecentos mil 
reais) de recursos do MAC – Média e Alta Complexidade e R$ 372.000,00 (trezentos e setenta e dois mil 
reais) de recursos próprios. 
1.1.3 - VALOR ESTIMADO DE GASTOS PARA 30 MESES. 
R$ 3.180.000,00 (três milhões, cento e oitenta mil reais), sendo R$ 2.250.000,00 (dois milhões, duzentos e 
cinquenta mil reais) de recursos do MAC – Média e Alta Complexidade e R$ 930.000,00 (novecentos e 
trinta mil reais) de recursos próprios. 
 
1.2.DA QUANTIDADE ESTIMADA DE EXAMES 
1.2.1 QUANTIDADE ESTIMADA MENSAL DE EXAMES: 2.500 (dois mil e quinhentos) exames. 
1.2.2  QUANTIDADE ESTIMADA DE EXAMES PARA 12 MESES: 30.000 (trinta mil) exames 
1.2.3 QUANTIDADE ESTIMADA DE EXAMES PARA 30 MESES: 75.000 (setenta e cinco mil) exames 

 
02 – DA PARTICIPAÇÃO NO CREDENCIAMENTO

 
2.1 Poderão se credenciar todos os estabelecimentos (pessoas jurídicas) que prestem serviços relativos 
aos especificados no objeto do presente Edital que forneçam toda a documentação exigida neste Edital. 
2.2 Não poderão participar do presente credenciamento os interessados que estejam cumprindo as 
sanções previstas na Lei 8.666/93, ou; 
2.2.1 Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras coligadas ou subsidiárias entre si, ou 
ainda, quaisquer que seja sua forma de conglomeração; desde que se trate de aquisição de bem comum 
ou que empresas participantes em forma isoladas consigam suprir a demanda do objeto licitado sem 
prejuízo ao erário, conforme orientações do Tribunal de Contas, ou; 
2.2.2 Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 
2.2.3 Empresa declarada inidônea por órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, 
Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal. 
2.2.4 Empresa em processo de falência ou recuperação judicial, concordatária, concurso de credores, 
dissolução e liquidação. 
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2.3 Os serviços serão realizados por profissionais habilitados da CONTRATADA, em dependência própria, 
devidamente estabelecidos, com a utilização de seus equipamentos e dentro dos limites urbanos do 
Município de Conselheiro Lafaiete. 
 

 
03 – PREÇOS DOS PROCEDIMENTOS E FONTE DE RECURSOS 

 
 
3.1 Os preços a serem aplicados para a remuneração dos serviços objeto deste Edital, serão os 
constantes da tabela do Anexo I. 

 
04 – CONDIÇÕES PARA CREDENCIAMENTO 

 
4.1 As Pessoas Jurídicas interessadas no CREDENCIAMENTO para prestarem os serviços constantes do 
presente Edital, deverão apresentar os seguintes documentos, em original ou por cópia autenticada, em 
nome do solicitante do credenciamento, em envelope opaco, lacrado e inviolável, contendo em sua parte 
externa os seguintes dizeres: 
 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 
 

PROCESSO Nº 104/2018 - INEXIGIBILIDADE N° 012/2018 
 CREDENCIAMENTO Nº 004/2018 

 
ENVELOPE – DOCUMENTAÇÃO 

 
RAZÃO SOCIAL DO ESTABELECIMENTO ESPECIALIZADO  
Nº CNPJ 
ENDEREÇO – TELEFONE – E-MAIL 

 
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial do 
Estado ou no Cartório de Títulos e documentos, acompanhado, no caso de sociedades por ações, dos 
documentos de eleição de seus atuais administradores, onde conste como um dos objetivos a prestação 
dos serviços objeto deste chamamento; ou Registro comercial, no caso de empresa individual. 
b) Cédula de Identidade e CPF do representante legal da empresa. 
c) Licença Sanitária (atualizada). 
d) Alvará de funcionamento fornecido pelo órgão competente. 
e) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) demonstrando situação regular no 
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, que deverão estar em plena validade na data de sua 
apresentação. 
f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando 
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, que deverão estar em plena 
validade na datada apresentação. 
g) Prova de Regularidade Fiscal para com a Fazenda Municipal, Estadual, Federal sede da empresa. 
h) Prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho da Sede da empresa; 
i) Declaração do solicitante do credenciamento de que não pesa contra si, declaração de idoneidade, de 
acordo com o modelo constante com o ANEXO II. 
j) Declaração do solicitante do credenciamento de comprimento ao Artigo 7º, Inciso XXXIII, da 
Constituição Federal, conforme modelo do ANEXO III. 
k) Certificado de Registro no Conselho Regional de Competência às áreas afins. 
l) Declaração concordando com os valores estabelecidos nas tabelas de procedimentos (Anexo I), 
assinada pelo responsável da empresa. 
m) Declaração de Responsabilidade, conforme ANEXO IV. 
n) Declaração de que os proprietários e/ou responsáveis não são servidores ou dirigente de órgão ou 
entidade contratante ou responsável pela licitação, conforme ANEXO V. 
o) Declaração indicando sua Capacidade Instalada e de Oferta ao SUS, conforme ANEXO VI. 
p) Declaração de Portaria 453 de 01/06/1998 da ANVISA – Aprova o Regulamento Técnico que 
estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico médico e odontológico, 
dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território nacional e dá outras providências. 
q) Certidão de Falência e Concordata emitida pelo Distribuidor da Justiça Comum; 
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4.1.2 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração ou publicação em 
órgão da imprensa oficial. 

 
05 – DA ANALISE DA DOCUMENTAÇÃO 

 
5.1 A análise dos documentos apresentados para a inscrição no credenciamento será feita pela Comissão 
Permanente de Licitação, devendo ser observado o seguinte: 
5.1.1 Análise da documentação no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, 
contados a partir da data de recebimento da documentação. 
5.1.2 A Comissão Permanente de Licitação poderá realizar diligências e/ou vistorias nos estabelecimentos 
dos solicitantes do credenciamento, para verificação das condições da prestação do serviço e do 
atendimento das exigências editalícias. 
5.2 Serão declarados inabilitados os interessados: 
5.2.1 Se por qualquer motivo, tenham sido declarados inidôneos ou tenham sido punidos com suspensão 
do direito de licitar ou contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou 
Municipal, com a publicação do ato no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, pelo Órgão que 
o expediu. 
5.2.2 Que deixarem de apresentar qualquer documentação de apresentação obrigatória exigida no Edital 
(relacionadas no Item 4.1 e seus subitens). 
5.2.3 Anteriormente descredenciado pelo Município por descumprimento de Cláusulas Contratuais ou por 
haver sido constatada irregularidade na execução dos serviços prestados.  

 
06 – CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

 
6.1 O Município reserva-se o direito de fiscalizar, de forma permanente, a prestação dos serviços pelos 
credenciados, podendo proceder ao descredenciamento, em caso de má prestação, verificada em 
processo administrativo específico, com garantia do contraditório e da ampla defesa. 
6.2 O credenciamento configurará uma relação contratual de prestação de serviços. 
6.3 O pagamento dos serviços prestados pelo credenciado será efetuado mensalmente, até 10 (dez) dias 
úteis a partir da apresentação do documento fiscal ou equivalente, emitido pelo credenciado e de acordo 
com os valores estipulados na tabela de procedimentos (Anexo I), tendo em conta o número de exames 
EFETIVAMENTE REALIZADOS E DEVIDAMENTE AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE. 
6.4 Deverá ser indicado nos resultados de exames, o método de análise utilizado para cada exame, com 
os devidos valores de referência quando pertinente; 
6.5 As entregas dos resultados de exames deverão ocorrer em no máximo 10 (dez) dias, a contar da 
entrega da requisição autorizada pela Secretaria Municipal de Saúde, com a finalidade de proporcionar o 
resultado o mais precoce possível; 
6.6 É vedada a introdução de novas técnicas e/ou metodologias de exames, bem como a introdução de 
novos exames sem a autorização expressa da Secretaria Municipal de Saúde; 
6.7 O contratado assumirá todas as responsabilidades legais decorrentes da emissão dos laudos dos 
exames realizados; 
6.8 Os casos em que os equipamentos da contratada estiverem parados para manutenção preventiva ou 
corretiva, ela ficará responsável pela subcontratação dos serviços, sem ônus para a contratante e sem 
paralisação dos serviços; 

 
07 – DOS RECURSOS HUMANOS

 
7.1 É de responsabilidade exclusiva e integral do CREDENCIADO, a utilização de pessoal para a 
realização dos exames constantes deste instrumento, incluídos encargos trabalhistas, previdenciários, 
sociais, fiscais e comerciais resultantes do vínculo empregatício, cujo ônus e obrigações, e em nenhuma 
hipótese, poderão ser transferidos ao Município de Conselheiro Lafaiete. 

 
08 – DA FORMALIZAÇÃO DO CREDENCIAMENTO 

 
8.1 Após análise de toda a documentação apresentada pelo solicitante do credenciamento, com parecer 
favorável da Comissão Permanente de Licitação, o processo será encaminhado ao Prefeito Municipal, 
para homologação e publicação do extrato de credenciamento. 
8.2 Sendo homologado o pedido de credenciamento será formalizado o termo próprio “CONTRATO”, 
contendo as Cláusulas e condições previstas neste Edital. 
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09 – DOS PRAZOS RECURSAIS 

 
9.1 Os recursos administrativos deverão ser apresentados no prazo de 05 (Cinco) dias úteis, a contar da 
publicação do resultado na imprensa oficial do Município e serão processados nos termos do Art. 109 da 
Lei Federal nº 8.666/93. 
9.2 As impugnações contra os termos do Edital e seus anexos, só poderão ser interpostos até 03 (três) 
dias antes do prazo de início do recebimento da documentação e serão apreciados no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas. 
9.3 Os recursos administrativos e as impugnações deverão ser digitalizados, impressos, fundamentados e 
assinados pelo interessado ou procurador devidamente credenciado, e dirigidos ao presidente da 
Comissão Permanente de Licitação, no endereço indicado no preâmbulo do presente Edital. 

 
10 – DOS ENCAMINHAMENTOS DOS SERVIÇOS 

 
10.1 Todos os encaminhamentos para os serviços de saúde credenciados, deverão ser feitos por meio de 
requisição ou formulário próprio, devidamente autorizado e assinado pela Secretaria Municipal de 
Saúde, observados os fluxos definidos pela SMS/CL. 
10.2 No caso de haver mais de um prestador credenciado para o mesmo serviço de saúde, o Município 
não poderá indicar nominalmente o prestador, devendo dispor de relação constando o nome, endereço e 
telefone de todos os serviços credenciados, sendo a escolha do prestador dos serviços EXCLUSIVA 
do usuário, nos termos da Resolução nº 014, de 14 de maio de 2014 do Conselho Municipal de Saúde de 
Conselheiro Lafaiete. 

 
11 – DA VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO

 
11.1 O credenciamento terá vigência de 30 (trinta) meses, a partir da assinatura do Termo de 
Credenciamento, prorrogável por igual período, limitado a 60 (Sessenta) meses, mediante justificativa da 
Secretaria Municipal de Saúde. 

 
12- REAJUSTE DE PREÇOS

 
12.1 – Os preços contratados somente poderão ser alterados conforme reajuste da Tabela aprovada pelo 
Conselho Municipal de Saúde. 

 
13 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
13.1 Ao Município de Conselheiro Lafaiete reserva-se o direito de, justificadamente, anular ou revogar o 
presente Edital, sem que caibam reclamações ou indenizações. 
13.2 Fazem parte do presente Edital, a minuta do termo de credenciamento, e os respectivos anexos: 
Anexo I – Tabela de Procedimentos; 
Anexo II – Modelo de Declaração de idoneidade; 
Anexo III – Modelo de Declaração de cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal; 
Anexo IV - Declaração de Responsabilidade; 
Anexo V – Declaração de que o empregador não pertence aos quadros de servidores; 
Anexo VI - Declaração indicando sua Capacidade Instalada e de Oferta ao SUS; 
Anexo VII – Declaração que concorda com o preço da tabela 
Anexo VIII - Minuta de Contrato;  
Anexo IX – Termo de Referência. 
13.3 – O Credenciamento permanecerá em aberto para que futuros interessados possam habilitar-se à 
prestação do serviço. 
13.4 Mais informações poderão ser obtidas junto ao setor de Licitação da Prefeitura de Conselheiro 
Lafaiete à Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro, ou pelo telefone (31)3769-2533. 
 

Conselheiro Lafaiete, MG,.... de 2018 
 
 
 

Rosângela Ramalho 
Presidente CPL 
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PROCESSO Nº 104/2018 - INEXIGIBILIDADE N° 012/2018 

 CREDENCIAMENTO Nº 004/2018     
Anexo I – Tabela de Procedimentos 

Código 
Procedimento 

Descrição Procedimento 
Valor do 

Procedimento 

0205020038 
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR (FIGADO, 
VESICULA, VIAS BILIARES), realizado em modo bidimensional, 
transdutor côncavo, multifrequencial. 

75,00 

0205020046 
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL, realizado em modo 
bidimensional, transdutor côncavo, multifrequencial. 

68,00 

0205020054 
ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO, realizado em 
modo bidimensional, transdutor côncavo, multifrequencial. 

44,00 

0205020062 
ULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULACAO, realizado em modo 
bidimensional, transdutor linear de no mínimo 10 Mhz, 
multifrequencial. 

36,00 

0205020070 
ULTRA-SONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL, realizado em 
modo bidimensional, transdutor linear de no mínimo 10 Mhz, 
multifrequencial 

36,00 

0205020097 
ULTRA-SONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL, realizado em modo 
bidimensional, transdutor linear de no mínimo 10 Mhz, 
multifrequencial. 

36,00 

0205020100 
ULTRA-SONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA ABDOMINAL), 
realizado em modo bidimensional, transdutor côncavo, 
multifrequencial. 

30,00 

0205020119 
ULTRA-SONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA TRANSRETAL), 
realizado em modo bidimensional, transdutor endocavitário, 
multifrequencial. 

60,00 

0205020127 
ULTRA-SONOGRAFIA DE TIREOIDE, realizado em modo 
bidimensional, transdutor linear de no mínimo 10 Mhz, 
multifrequencial. 

36,00 

205020135 
ULTRA-SONOGRAFIA DE TORAX (EXTRACARDIACA), realizado 
em modo bidimensional, transdutor linear de no mínimo 10 Mhz, 
multifrequencial. 

36,00 

0205020143 
ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA, realizado em modo 
bidimensional, transdutor côncavo, multifrequencial. 

28,00 

0205020151 
ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA C/ DOPPLER COLORIDO E 
PULSADO, realizado em modo bidimensional, transdutor côncavo, 
multifrequencial. 

60,00 

0205020160 
ULTRA-SONOGRAFIA PELVICA (GINECOLOGICA), realizado em 
modo bidimensional, transdutor côncavo, multifrequencial. 

24,20 

0205020186 
ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL, realizado em modo 
bidimensional, transdutor endocavitário, multifrequencial. 

40,00 

0201010542 

Biópsia de órgãos internos (tireoide, mama, fígado, rim e próstata) 
guiado pela ultrassonografia, em modo bidimensional, transdutor 
linear ou convexo, multifrequencial, biópsia realizada com pistola 
automática com agulha tipo guilhotina. Procedimento realizado sob 
anestesia local.  

145,00 

0201010542 

Biópsia de órgãos internos (tireoide, mama) guiado pela 
ultrassonografia, em modo bidimensional, transdutor linear de no 
mínimo 10 Mhz, multifrequencial, biópsia realizada com agulha fina 
e aspiração. Procedimento realizado sob anestesia local.  

145,00 
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0205010040 

ULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS ( ATE 3 
VASOS ) - Compreende os seguintes exames: Ecodoppler 
vascular periférico (membros) – Duplex-scan, Ecodoppler de 
vertebrais – Duplex-scan, Ecodoppler de carótidas – Duplex-scan, 
Ecodoppler de artérias ilíacas - Duplex-scan, Ecodoppler de aorta 
abdominal - Duplex-scan, Ecodoppler de artérias renais – Duplex-
scan 

75,00 

0207010030 

RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA 
CERVICAL/PESCOÇO - este procedimento corresponde ao exame 
da coluna vertebral região cervical, inclusive pescoço, laringe, 
faringe, tireoide, glândulas salivares e gânglios cervicais, auxiliando 
a localização de lesões, detectando alterações muito pequenas nos 
tecidos, órgãos e outras estruturas e proporcionando maior 
precisão nas intervenções clínicas e cirúrgicas (inclui 
antirressonância dos vasos da região).  COM OU SEM 
CONTRASTE 

350,00 

0207020019 

RESSONANCIA MAGNETICA DE CORACAO / AORTA C/ CINE - 
neste caso há visualização da dispersão angiográfica dos vasos 
coronários após a injeção seletiva de contraste na artéria 
femural ou umeral, coração, aorta e vasos da base. 

Tabela SUS 
361,25 

0207030014 
RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEN SUPERIOR - COM 
OU SEM CONTRASTE 

350,00 

0207030022 
RESSONANCIA MAGNETICA DE BACIA / PELVE / ABDOMEN 
INFERIOR - corresponde ao estudo da bacia, pelve, abdômen 
inferior, ou vias urinárias.  COM OU SEM CONTRASTE 

350,00 

0207030030 

RESSONANCIA MAGNETICA DE MEMBRO INFERIOR 
(UNILATERAL) - corresponde ao estudo da articulação 
coxofemoral, coxa, joelho, perna, tornozelo e pé de cada membro 
inferior. 

350,00 

0207030049 

RESSONANCIA MAGNETICA DE VIAS 
BILIARES/COLANGIORRESSONANCIA - neste caso consiste na 
exploração dos ductos biliares, colédoco e pâncreas. Pode ser 
utilizada na pesquisa de obstruções, cálculos, identificação de 
cistos e neoplasias, entre outras doenças pancreáticas menos 
comuns, mesmo em pacientes gastrectomizados -  COM OU SEM 
CONTRASTE 

350,00 

0211020044 MONITORAMENTO PELO SISTEMA HOLTER 24 HS (3 CANAIS) 62,00 

0211020060 TESTE DE ESFORÇO / TESTE ERGOMÉTRICO 44,00 

0211020036 ELETROCARDIOGRAMA - COM LAUDO 11,00 

0205010032 
ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA em modo bidimensional 
e doppler colorido e contínuo,  

100,00 

0211050040 
ELETROENCEFALOGRAMA EM VIGILIA E SONO ESPONTANEO 
C/ OU S/ FOTOESTIMULO (EEG) 

30,00 

0211050059 
ELETROENCEFALOGRAMA QUANTITATIVO C/ MAPEAMENTO 
(EEG) 

30,00 

0209040025 LARINGOSCOPIA - fibroscopia rígida da laringe e cordas vocais 120,00 

0209040041 FIBRONOSOLARINGOSCOPIA 90,00 
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Anexo II – MODELO SUGERIDO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

 
 
 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 
 
 

(Razão Social e CNPJ da Pessoa Jurídica) .......................................................................através de seu 
Diretor ou Responsável Legal, declara, sob as penas da lei que, até a presente data, não foi considerada 
INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 
 
 
 

Local, ....... de ........................ de 2018. 
Assinatura do responsável 

Nome (completo): ....................................... 
(carimbo da empresa e/ou individual) 
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Anexo III – MODELO SUGERIDO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO ARTIGO 7º, INCISO 

XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL  

 
 
 
 
 
A empresa _______________________________________, inscrita no CNPJ nº 
________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. (a) 
_____________________________________,portador(a) da Carteira de Identidade 
nº________________________ e do CPF nº__________________________, DECLARA, em 
cumprimento ao Inciso XXXIII, do Artigo 7º da Constituição Federal combinado ao inciso V do art. 27 da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 
dezesseis anos em qualquer trabalho, 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
 
 
 

Local, ....... de ........................ de 2018. 
Assinatura do responsável 

Nome (completo): ....................................... 
(carimbo da empresa e/ou individual) 
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Anexo IV – MODELO SUGERIDO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

 
 
 
 
A empresa e/ou profissional....................................................., estabelecida(o) na Rua 
.................................................,cidade de........................................., inscrita no CNPJ e/ou CPF sob o nº 
.................................., através do seu Responsável Técnico............................... DECLARA sob as penas 
da lei, que se responsabiliza pela prestação dos serviços em conformidade com a legislação pertinente, e 
que concorda em prestar serviços objeto deste edital em seu estabelecimento, aceitando receber os 
valores constantes na tabela de procedimentos descritos nos Anexos I e II deste edital, conforme preços 
estipulados na Tabela em anexo. 
 
Declaramos ainda, que dispomos de local equipado e de uma equipe técnica habilitada e capacitada a 
realizar os serviços solicitados. 
 
Por ser expressão de verdade, firmamos o presente. 
 
 

Local, ....... de ........................ de 2018. 
 
 
 

Assinatura do responsável 
Nome (completo): ....................................... 

(carimbo da empresa e/ou individual) 
 



 

Página 10 de 27 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro – MG – CEP: 36.400-000 
Telefax: (31) 3769-2533 – E-mail: licita.lafaiete@gmail.com 

 
 
 

PROCESSO Nº 104/2018 - INEXIGIBILIDADE N° 012/2018 
 CREDENCIAMENTO Nº 004/2018 

 
 

 
Anexo V – MODELO SUGERIDO DE DECLARAÇÃO DE QUE OS PROPRIETÁRIOS E/OU 

RESPONSÁVEIS NÃO PERTENCEM AO QUADRO DE SERVIDORES OU DIRIGENTES DE ÓRGÃO 
OU ENTIDADE CONTRATANE OU RESPONSÁVEL PELA LICITAÇÃO.

 
 
 
Declaramos, para fins de credenciamento no Sistema Único de Saúde, que o(s) Sr(s) ou Sra(s) 
_____________________ (nome(s) do(s) responsável(is)), Presidente ou Provedor ou Sócio(s) do(a) 
_______________________________________(nome da entidade a ser contratada), não pertencem ao 
quadro de servidores ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, 
observando o disposto no art. 9º, inciso III da Lei Federal n. 8.666/93. 
Por ser expressão de verdade, firmamos o presente. 
 
 
 
 

Local, ....... de ........................ de 2018. 
 
 
 

Assinatura do responsável 
Nome (completo): ....................................... 

(carimbo da empresa e/ou individual) 
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Anexo VI - MODELO DE OFÍCIO INDICANDO SUA CAPACIDADE INSTALADA E DE OFERTA PARA O 

CREDENCIAMENTO JUNTO AO MUNICÍPIO

 
(Inserir logo marca da instituição) (data/mês/ano) 
 
Conforme solicitação segue abaixo a proposta de oferta de exames de imagem a serem disponibilizados 
para o Credenciamento junto ao município: 
 

Código 
Procedimento 

Descrição Procedimento 
Capacidade 

Instalada 
Mensal (*) 

Oferta Mensal 
para 

Credenciamento 
ao SUS  

205020038 
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR 
(FIGADO, VESICULA, VIAS BILIARES), realizado em 
modo bidimensional, transdutor côncavo, multifrequencial. 

    

205020046 
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL, realizado 
em modo bidimensional, transdutor côncavo, 
multifrequencial. 

    

205020054 
ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO, 
realizado em modo bidimensional, transdutor côncavo, 
multifrequencial. 

    

205020062 
ULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULACAO, realizado em 
modo bidimensional, transdutor linear de no mínimo 10 
Mhz, multifrequencial. 

    

205020070 
ULTRA-SONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL, realizado 
em modo bidimensional, transdutor linear de no mínimo 
10 Mhz, multifrequencial 

    

205020097 
ULTRA-SONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL, realizado 
em modo bidimensional, transdutor linear de no mínimo 
10 Mhz, multifrequencial. 

    

205020100 
ULTRA-SONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA 
ABDOMINAL), realizado em modo bidimensional, 
transdutor côncavo, multifrequencial. 

    

205020119 
ULTRA-SONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA 
TRANSRETAL), realizado em modo bidimensional, 
transdutor endocavitário, multifrequencial. 

    

205020127 
ULTRA-SONOGRAFIA DE TIREOIDE, realizado em 
modo bidimensional, transdutor linear de no mínimo 10 
Mhz, multifrequencial. 

    

205020135 
ULTRA-SONOGRAFIA DE TORAX (EXTRACARDIACA), 
realizado em modo bidimensional, transdutor linear de no 
mínimo 10 Mhz, multifrequencial. 

    

205020143 
ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA, realizado em 
modo bidimensional, transdutor côncavo, multifrequencial. 

    

205020151 
ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA C/ DOPPLER 
COLORIDO E PULSADO, realizado em modo 
bidimensional, transdutor côncavo, multifrequencial. 

    

205020160 
ULTRA-SONOGRAFIA PELVICA (GINECOLOGICA), 
realizado em modo bidimensional, transdutor côncavo, 
multifrequencial. 
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205020186 
ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL, realizado em 
modo bidimensional, transdutor endocavitário, 
multifrequencial. 

    

201010542 

Biópsia de órgãos internos (tireoide, mama, fígado, rim e 
próstata) guiado pela ultrassonografia, em modo 
bidimensional, transdutor linear ou convexo, 
multifrequencial, biópsia realizada com pistola automática 
com agulha tipo guilhotina. Procedimento realizado sob 
anestesia local.  

    

201010542 

Biópsia de órgãos internos (tireoide, mama) guiado pela 
ultrassonografia, em modo bidimensional, transdutor 
linear de no mínimo 10 Mhz, multifrequencial, biópsia 
realizada com agulha fina e aspiração. Procedimento 
realizado sob anestesia local.  

    

205010040 

ULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE 
VASOS ( ATE 3 VASOS ) - Compreende os seguintes 
exames: Ecodoppler vascular periférico (membros) – 

Duplex-scan, Ecodoppler de vertebrais – Duplex-scan, 
Ecodoppler de carótidas – Duplex-scan, Ecodoppler de 
artérias ilíacas - Duplex-scan, Ecodoppler de aorta 
abdominal - Duplex-scan, Ecodoppler de artérias renais – 
Duplex-scan 

    

207010030 

RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA 
CERVICAL/PESCOÇO - este procedimento corresponde 
ao exame da coluna vertebral região cervical, inclusive 
pescoço, laringe, faringe, tireoide, glândulas salivares e 
gânglios cervicais, auxiliando a localização de lesões, 
detectando alterações muito pequenas nos tecidos, 
órgãos e outras estruturas e proporcionando maior 
precisão nas intervenções clínicas e cirúrgicas (inclui 
antirressonância dos vasos da região).  COM OU SEM 
CONTRASTE 

    

207020019 

RESSONANCIA MAGNETICA DE CORACAO / AORTA 
C/ CINE - neste caso há visualização da dispersão 
angiográfica dos vasos coronários após a injeção 
seletiva de contraste na artéria femural ou umeral, 
coração, aorta e vasos da base. 

    

207030014 
RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEN 
SUPERIOR - COM OU SEM CONTRASTE 

    

207030022 

RESSONANCIA MAGNETICA DE BACIA / PELVE / 
ABDOMEN INFERIOR - corresponde ao estudo da bacia, 
pelve, abdômen inferior, ou vias urinárias.  COM OU SEM 
CONTRASTE 

    

207030030 

RESSONANCIA MAGNETICA DE MEMBRO INFERIOR 
(UNILATERAL) - corresponde ao estudo da articulação 
coxofemoral, coxa, joelho, perna, tornozelo e pé de cada 
membro inferior. 

    

207030049 

RESSONANCIA MAGNETICA DE VIAS BILIARES / 
COLANGIORRESSONANCIA - neste caso consiste na 
exploração dos ductos biliares, colédoco e pâncreas. 
Pode ser utilizada na pesquisa de obstruções, cálculos, 
identificação de cistos e neoplasias, entre outras doenças 
pancreáticas menos comuns, mesmo em pacientes 
gastrectomizados - COM OU SEM CONTRASTE 

    

211020044 
MONITORAMENTO PELO SISTEMA HOLTER 24 HS (3 
CANAIS) 

    

211020060 TESTE DE ESFORÇO / TESTE ERGOMÉTRICO     

211020036 ELETROCARDIOGRAMA - COM LAUDO     

205010032 
ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA em modo 
bidimensional e doppler colorido e contínuo,  
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211050040 
ELETROENCEFALOGRAMA EM VIGILIA E SONO 
ESPONTANEO C/ OU S/ FOTOESTIMULO (EEG) 

    

211050059 
ELETROENCEFALOGRAMA QUANTITATIVO C/ 
MAPEAMENTO (EEG) 

    

209040025 
LARINGOSCOPIA - fibroscopia rígida da laringe e cordas 
vocais 

    

209040041 FIBRONOSOLARINGOSCOPIA     

(*) Capacidade Instalada Mensal é a soma da quantidade de exames que a clínica tem condições de 
realizar para os convênios, particular e para o credenciamento. 
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Anexo VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DOS PREÇOS 

 
(Inserir logo marca da instituição) (data/mês/ano) 
 
 

 
 
 

A empresa ......................................................................, pessoa jurídica de direito privado, com sede 
na......................................................................................., Conselheiro Lafaiete/MG, inscrita no CNPJ 
nº............................................, por meio de seu sócio - gerente ou representante legal, abaixo firmado, em 
atenção ao EDITAL DE CREDENCIAMENTO N ° 004/2018, vem manifestar sua aceitação aos preços 
praticados pelo  SUS Municipal, estando também ciente de que os reajustes aplicados aos referidos 
procedimentos obedeceram às determinações do Ministério da Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde 
com aprovação do Conselho Municipal de Saúde. 
 

Local, ....... de ........................ de 2018. 
 
 
 

Assinatura do responsável 
Nome (completo): ....................................... 

(carimbo da empresa e/ou individual) 
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ANEXO VIII 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO COTA DE APRENDIZES 

 
 
 
 
A  empresa   ,   inscrita   no CNPJ  nº  , por intermédio  de  seu  representante legal, 
Sr.    portador da Carteira de Identidade nº  e do CPF nº   , DECLARA sob as 
penas da Lei que atende  À EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA COTA DE APRENDIZES A QUE 
ESTÁ OBRIGADA conforme arts. 429 e seguintes da CLT. 
 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.  
 
 

Conselheiro Lafaiete,..... de ........de 2018. 
(DATA DA ABERTURA DA DOCUMENTAÇÃO) 

 
 

Assinatura devidamente identificada do  
representante legal da empresa proponente (apontado no contrato social ou 

 procuração com poderes específicos). 
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Anexo IX – MINUTA DE CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

SAÚDE

 
 

Nº. XX/2018 
 

CREDENCIAMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG E 
XXXXXX. 
 

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o MUNICÍPIO DE 
CONSELHEIRO LAFAIETE, Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ 
sob o nº 19.718.560/0001-51, com sede à Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro, nesta 
cidade, neste ato representado pelo Sr. Ivar de Almeida Cerqueira Neto, brasileiro, casado, residente e 
domiciliado neste município, CPF sob o n° .X.X.X.X.X.X., doravante denominado CREDENCIANTE, e de 
outro lado _______________________ (CPF, endereço e cidade), denominada CREDENCIADO, de 
conformidade com o Edital de Credenciamento n° XX/2018, com fulcro na Lei 8.080, e com base no art. 
25, caput da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações e mediante as seguintes cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1. O presente contrato tem por objeto o ___________________________________, para prestação de 
serviços nas especialidades relacionadas nas tabelas descriminadas na cláusula segunda deste termo, 
visando a garantia de atenção integral à saúde dos usuários do Sistema Único de Saúde-SUS. 
1.2. O CREDENCIADO prestará serviço ao Município de CONSELHEIRO LAFAIETE, mediante 
encaminhamento por meio de requisição ou formulário próprio, oriundo da rede pública municipal de saúde 
de Conselheiro Lafaiete, devidamente autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde, utilizando-se como 
tabela de referência a aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PROCEDIMENTOS 
2.1. O CREDENCIADO prestará serviço ao Município de CONSELHEIRO LAFAIETE, mediante 
encaminhamento por meio de requisição ou formulário próprio, os quais deverão ser devidamente 
autorizados pela contratante. 
2.2.  Os procedimentos a serem realizados estão descritos na tabela abaixo:  

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO, VALOR E REAJUSTAMENTO 
a) O preço ajustado entre as partes para as consultas descritos na Cláusula Segunda são os 
praticados conforme tabela em anexo. 
b) Nos valores estão inclusos taxas de administração, gastos com materiais, manutenção, impostos, 
taxas e outros dispêndios necessários à realização do objeto contratado. 
c) O valor mensal estimado, de acordo com o quantitativo de atendimentos previsto, é de R$ 
XXXXXXXXX, totalizando o valor anual de R$ XXXXXXXXX e o montante de R$ XXXXXX no período total 
de 30 (trinta) meses. 
d) Os preços contratados somente poderão ser alterados conforme reajuste da Tabela aprovada pelo 
Conselho Municipal de Saúde, após a assinatura do presente. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 
4.1. O pagamento do objeto deste contrato será efetuado até o 10° (décimo) dia do mês subseqüente ao 
da prestação do serviços, mediante a apresentação das requisições autorizadas pela Secretaria Municipal 
de Saúde e assinadas pelo usuário, bem como, a competente fatura emitida pelo CREDENCIADO, em 
documento fiscal idôneo ou equivalente. 
4.2 O pagamento pelos serviços prestados pelo credenciamento será efetuado mensalmente, de acordo 
com os valores estipulados nas tabelas da cláusula segunda deste instrumento, com a devida 
comprovação dos encaminhamentos, tendo em conta o número de procedimentos efetivamente 
realizados, por encaminhamento da Secretaria Municipal de Saúde do Município, em requisições próprias, 
devidamente autorizadas, acompanhadas da respectiva fatura emitida pelo credenciado, em documento 
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fiscal idôneo ou equivalente, anexando relação dos usuários atendidos, com o nome completo e origem da 
execução do objeto para o qual foi contratado. 
4.3. Em caso de atraso na entrega dos documentos pelo CREDENCIADO, o pagamento feito pelo 
Município será retardado proporcionalmente. 
4.4. O documento fiscal correspondente deverá constar o número do procedimento licitatório e 
credenciamento que lhe deu origem, e ser entregue diretamente a Secretaria Municipal de Saúde, que 
somente atestará a prestação do serviço e liberará o referido documento para pagamento quando 
cumpridas, pelo CREDENCIADO, todas as condições pactuadas neste instrumento. 
4.5. Havendo erro no documento fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será 
devolvida ao CREDENCIADO e o pagamento ficará pendente até que o mesmo providencie as medidas 
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou 
reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o CREDENCIANTE. 
4.6. Em hipótese alguma haverá pagamento antecipado. 
4.7. A liquidação do pagamento está adstrita à regularidade documental e fiscal do CREDENCIADO, 
facultando-se ao CREDENCIANTE a possibilidade de retenção de pagamentos devidos, caso o mesmo 
não mantenha todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Processo Licitatório.  
4.7. Fica vedado ao CREDENCIANTE o pagamento de procedimentos que não tiverem devidamente 
descritos nas requisições próprias e não constarem no verso a assinatura do usuário. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas correrão à conta das seguintes classificações orçamentárias ou a que vier a lhe substituir:  
Dotação orçamentária: 02.026.001.10.302.0008.2038.3.3.90.39.00.00  
Fichas: 333 e 334  
 
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA 
O CREDENCIAMENTO terá vigência de 30 (trinta) meses, a partir da assinatura do Termo de 
Credenciamento, podendo ser prorrogado por igual período, limitado a 60 (sessenta) meses, mediante 
justificativa da Secretaria Municipal de Saúde. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
O Município de CONSELHEIRO LAFAIETE tem a obrigação de: 
a) Emitir, através da Secretaria Municipal de Saúde, a autorização para realização dos procedimentos. 
b) Através da Secretaria Municipal de Saúde, proceder à recepção e conferência das Notas Fiscais/Fatura 
emitidas pela CREDENCIADO, encaminhando-as ao setor responsável para pagamento.  
c) Aprovar, através da Secretaria Municipal de Saúde, as Notas Fiscais/Fatura apresentadas pelo 
CREDENCIADO, assegurando o pagamento das mesmas mediante a compatibilização desta com a 
efetiva prestação dos serviços. 
d) Acompanhar e conferir a prestação do serviço;  
e) Efetuar os pagamentos, ao CREDENCIADO, dos procedimentos executados, nos valores constantes 
das tabelas da Cláusula Primeira deste instrumento, mediante a apresentação das requisições autorizadas 
pela Secretaria Municipal de Saúde e assinadas pelo usuário, bem como, a competente fatura emitida pelo 
CREDENCIADO, em documento fiscal idôneo ou equivalente. 
f) Fiscalizar, de forma permanente, a prestação dos serviços realizados pelo CREDENCIADO, podendo 
proceder ao descredenciamento, em caso de má prestação, verificada em processo administrativo 
específico, com garantia do contraditório e da ampla defesa. 
g) Efetuar a conferência técnica e administrativa das faturas e requisições apresentadas. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO 
O CREDENCIADO obriga-se a: 
a) Atender todos os encaminhamentos feitos pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de 
Conselheiro Lafaiete, por meio das requisições próprias, devidamente autorizadas pela autoridade 
competente. 
b) Responsabilizar-se exclusiva e integralmente pela utilização de pessoal para a realização dos 
procedimentos constantes deste instrumento, incluídos encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, 
fiscais e comerciais resultantes do vínculo empregatício, cujo ônus e obrigações, em nenhuma hipótese, 
poderão ser transferidos ao Município. 
c) Responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais 
resultantes da prestação de serviços a ser realizada por este, dentro do consultório e/ou clínica particular. 
d) Comunicar com antecedência de 30 (trinta) dias, a não disponibilidade de prestar serviços de saúde por 
motivos particulares, mediante justificativa e definição do período do não atendimento. 
e) O atendimento ao usuário deve ter o tempo ideal para que o profissional realize os exames, 
proporcionando ao paciente a mesma qualidade oferecida a outros usuários de convênios diversos. 
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f) Prestar os serviços conforme o especificado no objeto deste contrato, de acordo com as determinações 
da Secretaria Municipal de Saúde, observadas as normas legais vigentes, bem como as cláusulas e 
condições previstas neste contrato; 
g) Emitir as Notas Fiscais/Fatura tendo em vista os serviços realizados anteriormente à emissão da Nota; 
h) Manter, durante a vigência deste contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 
Processo Licitatório; 
i) Responsabilizar-se pelas relações trabalhistas de seus funcionários que laborarem em função do 
contrato; 
j) Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos materiais 
ou pessoais causados pela contratada, seus empregados ou prepostos, ao contratante ou a terceiros na 
execução do serviço; 
k) Assumir integralmente o ônus tributário incidente sobre as notas fiscais que emitir, permitindo-se, no 
pagamento das faturas, os descontos legais. 
l) Demais obrigações constantes do Edital de Licitação e seus anexos. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
a) A prestação do serviço somente estará caracterizada mediante a apresentação da competente Nota 
Fiscal atestada pela Secretaria Municipal de Saúde. 
b) A prestação dos serviços somente poderá ser realizada se estiverem devidamente autorizadas pela 
Secretaria Municipal de Saúde. 
c) O CREDENCIADO fica obrigado a atender todos os pedidos realizados no padrão previsto por esse 
instrumento. 
d) O CREDENCIADO deverá responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Município 
de Conselheiro Lafaiete ou a terceiros, em razão da ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou de suas 
prepostas, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeito, 
verificadas na prestação dos serviços. 
e) O CREDENCIANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência da responsabilidade do 
CREDENCIADO para outras entidades/empresas. 
f) O não atendimento dos pedidos formalmente realizados pelo CREDENCIANTE, nas condições, prazos e 
quantidades solicitadas implica em inexecução contratual, passível de aplicação das penalidades previstas 
neste instrumento. 
g) O CREDENCIANTE reserva-se o direito de não aceitar a prestação do serviço em desacordo com o 
previsto no presente contrato e no edital de licitação, podendo cancelar o contrato e aplicar o disposto no 
art. 24, inciso XI da lei nº. 8.666/93. 
h) O quantitativo e valores previstos neste contrato são apenas informativos. 
i) O Contratado obriga-se a fornecer o objeto deste contrato nas mesmas condições e preços registrados, 
no local e na quantidade prevista na Ordem de Fornecimento emitida pelo setor responsável. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS CONDIÇÕES GERAIS 
a) Em caso de atraso na entrega dos documentos pelo CREDENCIADO, o pagamento feito pelo Município 
será retardado proporcionalmente. 
b) O Município reserva-se o direito de fiscalizar de forma permanente, a prestação dos serviços realizados 
pelo CREDENCIADO, podendo proceder ao descredenciamento, em caso de má prestação, verificada em 
processo administrativo específico, com garantia do contraditório e da ampla defesa. 
c) Fica vedado ao Município o pagamento de procedimentos que não tiverem devidamente descritos nas 
requisições próprias e não constarem no verso à assinatura do usuário. 
d) No caso de haver mais de um prestador credenciado para o mesmo serviço de saúde, o Município não 
poderá indicar nominalmente o estabelecimento ou profissionais, devendo dispor de relação constando o 
nome, endereço e telefone de todos os serviços credenciados, sendo a escolha do prestador dos serviços 
EXCLUSIVA do Usuário da rede municipal de saúde. 
e) Em nenhuma hipótese o CREDENCIADO poderá cobrar do usuário qualquer importância, referente aos 
serviços constantes de requisição ou ordem de serviço emitida pelo Município, implicando em 
descredenciamento obrigatório,com as demais cominações legais. 
f) O Município reserva-se o direito de após a conferência técnica e administrativa dos documentos 
apresentados, efetuada pele Equipe da Secretaria Municipal de Saúde, ou por profissional habilitado 
indicado para tal função, solicitar perícias e informações adicionais, em justificando, glosar despesas e 
procedimentos. 
g) A remuneração recebida pelo CREDENCIADO não gerará direito adquirido, não caracterizando vínculo 
de natureza trabalhista e previdenciária para o Município de Conselheiro Lafaiete. 
h) O presente credenciamento poderá ser revogado a qualquer momento, a bem do interesse público, por 
parte do Município de Conselheiro Lafaiete sem que haja direito a indenização por parte do credenciado. 
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i) O pagamento pelos serviços prestados pelo credenciamento será efetuado mensalmente, de acordo 
com os valores estipulados nas tabelas da cláusula primeira deste instrumento, com a devida 
comprovação dos encaminhamentos, até o dia 20 (Vinte) do mês subseqüente, tendo em conta o número 
de exames efetivamente realizados, por encaminhamento da Secretaria Municipal de Saúde do Município, 
em requisições próprias, devidamente autorizadas, acompanhadas da respectiva fatura emitida pelo 
credenciado, em documento fiscal idôneo ou equivalente, anexando relação dos usuários atendidos, com 
o nome completo e origem da execução do objeto para o qual foi contratado. 
j) O CREDENCIADO poderá descredenciar-se, devendo comunicar ao Município com antecedência de 30 
(Trinta) dias. 
k) Fica o CREDENCIADO responsável civil e criminalmente, por todo e qualquer dano decorrente da 
execução do objeto contratado e, especialmente, por eventuais acidentes pessoais, devendo, para tanto, 
estar assegurado por apólice. 
l) O CREDENCIADO não poderá delegar ou transferir a terceiros, a totalidade dos serviços constantes 
deste termo. 
 
CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 
11.1. Pela inexecução total ou parcial do instrumento contratual o CREDENCIADO sujeitar-se-á as 
seguintes sanções: 
a) Advertência. 
b) Multa por inexecução contratual parcial, até o limite de 20% (Vinte por cento) do valor já faturado, 
correspondente à gravidade da infração, garantida ao CREDENCIADO ampla e prévia defesa, nos termos 
do Art. 87 da Lei 8666/93. 
c) Multa por inexecução contratual de 5% (Cinco por cento) do valor já faturado, cabível na rescisão 
contratual por culpa do CREDENCIADO. 
d) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a Administração 
Pública, pelo prazo de até 02 (Dois) anos. 
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
f) Impedimento de licitar e contratar com a Administração de até 05 (cinco) anos nos casos de: 
 I) Ensejar o retardamento da execução do certame; 
 II) Não manter a proposta; 
 III) Comportar-se de modo inidôneo; 
 IV) Fizer declaração falsa; 
 V) Cometer fraude fiscal; 
 VI) Falhar ou fraudar na execução do contrato. 
 
11.2. A aplicação das sanções previstas neste contrato não exclui a possibilidade da aplicação de outras, 
previstas na lei 8.666/93, inclusive a responsabilização do CREDENCIADO por eventuais perdas e danos 
causados AO CREDENCIANTE. 
11.3. A multa deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de Conselheiro Lafaiete, através da 
Tesouraria Municipal, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da 
notificação enviada pelo CREDENCIANTE.  
11.4. O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente em favor do 
CREDENCIADO, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será 
cobrada na forma da lei. 
11.5. As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
11.6. Em qualquer hipótese e aplicações de sanções será assegurado ao CREDENCIADO o contraditório 
e a ampla defesa.   
11.7. As penalidades aplicadas serão, obrigatoriamente, anotadas no registro cadastral do 
CREDENCIANTE.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES 
O presente contrato poderá ser alterado: 
12.1. Unilateralmente pelo CREDENCIANTE: 
a) Quando houver modificação das especificações, para melhor adequação dos seus objetivos; 
b) Quando necessária a modificação do valor contratual, em decorrência de acréscimo ou diminuição 
quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei. 
12.2. Por acordo entre as Partes: 
a) Quando necessária a modificação do modo de fornecimento, 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; 
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c) Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a 
retribuição da administração para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou 
previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, 
ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica 
extraordinária e extracontratual. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO 
O presente Contrato poderá ser rescindido, de pleno direito, pelo CREDENCIANTE, quando: 
a) O CREDENCIADO não cumprir as obrigações constantes deste contrato; 
b) O CREDENCIADO não realizar os atendimentos em conformidade com prazos, forma e qualidade 
estabelecidos; 
c) O CREDENCIADO der causa a rescisão administrativa deste contrato, a critério do CREDENCIANTE; 
d) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial deste contrato, se assim for decidido pelo 
CREDENCIANTE; 
e) Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pelo CREDENCIANTE; 
f) A lentidão de seu cumprimento, levando o CREDENCIANTE a contrair prejuízos; 
g) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 
h) A paralisação da prestação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação ao CREDENCIANTE; 
i) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do CREDENCIADO com outrem, a cessão 
ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no contrato; 
j) O não atendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e gerenciar 
a execução, assim como as de seus superiores; 
l) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas pelo setor gerenciador deste contrato; 
m) A decretação de falência ou instauração de insolvência civil; 
n) A dissolução da sociedade; 
o) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a 
execução do Contrato; 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO CANCELAMENTO 
O presente contrato poderá ser cancelado, mediante solicitação, por escrito, com antecedência de 30 
(trinta) dias, com comprovação da impossibilidade de cumprir as exigências deste contrato, ou, a juízo do 
CREDENCIANTE, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, 
incisos XIII a XVI, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94. 
 
CLAÚSULA DÉCIMA QUINTA – DO DESCREDENCIAMENTO  
15.1. Pela inexecução total ou parcial deste instrumento, ou em caso de má prestação do serviço de 
recreação, ou, ainda, verificada alguma irregularidade, verificada em processo administrativo específico, 
poderá o CREDENCIANTE proceder ao descredenciamento, garantido o contraditório e a ampla defesa. 
15.2. A aplicação das sanções previstas neste contrato não exclui a possibilidade da aplicação de outras, 
previstas na lei 8.666/93, inclusive a responsabilização do CREDENCIADO por eventuais perdas e danos 
causados ao CREDENCIANTE. 
15.3. O CREDENCIADO poderá solicitar o seu descredenciamento, por escrito, com antecedência mínima 
de 60 (sessenta) dias, mediante a comprovação da impossibilidade de cumprir as exigências deste 
contrato. 
15.4. As hipóteses de descredenciamento não importam em indenização ou danos a qualquer das partes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO GERENCIAMENTO 
16.1. O presente Contrato será acompanhado pelo Secretário Municipal de Saúde, ou por servidor por ele 
delegado, que ficará responsável por fiscalizar a execução do mesmo, verificando a procedência do 
serviço prestado, registrando todas as ocorrências e deficiências verificadas em relatório, devendo manter 
contatos com a Contratada para a solução dos problemas detectados, bem como acompanhar a vigência 
do mesmo, nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93. 
16.2. As exigências e a atuação da fiscalização pelo CREDENCIANTE, em nada restringem a 
responsabilidade, única, integral e exclusiva do CREDENCIADO no que concerne à execução do objeto 
deste contrato. 
16.3. O CREDENCIADO permitirá e oferecerá condições para a mais ampla e completa fiscalização, 
durante a vigência deste contrato, fornecendo informações, propiciando o acesso à documentação 
pertinente e atendendo às observações e exigências apresentadas pela fiscalização do CREDENCIANTE.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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17.1. Integram este Contrato, o edital de credenciamento e seus anexos, bem como o Termo de 
Referência, independentemente de suas transcrições. 
17.2. O CREDENCIADO terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da convocação regular, para 
assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, sob pena de decair o direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº. 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO 
O extrato do presente Contrato será publicado por conta do CREDENCIANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO 
As partes elegem o foro da Comarca de Conselheiro Lafaiete/MG, para dirimir as questões oriundas deste 
Contrato. 
 

E por estarem justas e contratadas, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na 
presença de 02 (duas) testemunhas, para que cumpra seus efeitos legais. 
 

Conselheiro Lafaiete, ...... de ............ de ............ 
 
 
 

 
PREFEITO DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

CONTRATANTE 
NOME DO (A) REPRESENTANTE 

NOME DA EMPRESA CONTRATADA
 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
Nome: _____________________ Nome:_______________________ 
Assinatura:__________________ Assinatura:___________________ 
CPF:_______________________ CPF:_________________________ 
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PROCESSO Nº 104/2018 - INEXIGIBILIDADE N° 012/2018 

 CREDENCIAMENTO Nº 004/2018 
 
 

 
Anexo X – TERMO DE REFERÊNCIA

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CREDENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTOS 
PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE IMAGEM 

 
Objeto: 
O presente termo tem com objeto o credenciamento de estabelecimento que ofereça serviços de 
imagem aos munícipes, em regime eletivo e de urgência/emergência, atendendo à solicitação 
médica, que estejam interessados em firmar contrato com o Município de Conselheiro Lafaiete 
para prestação de serviços de saúde na especialidade de imagem, com ou sem contraste. O 
atendimento contratado contemplará a execução das atividades e serviços necessários à 
prestação da assistência à saúde com qualidade aos beneficiários.  
A participação em caráter complementar da iniciativa privada para atendimento ao SUS está 
prevista na Constituição Federal no artigo 199, caput e § 1º: 

“Art. 199 – A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
§ 1º - As instituições privadas poderão participar de forma 
complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes 
deste, mediante contrato de direito público ou convênio, 
tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins 
lucrativos.” 

O Ministério da Saúde, com fundamento nos arts. 24 a 26 da Lei nº 8.080, normatiza a 
participação complementar da inciativa privada na execução de serviços de saúde e o 
credenciamento de prestadores de serviços de saúde no SUS. 
O Ministério da Saúde, com fundamento nos arts. 1140 a 1142 da Portaria de Consolidação nº 6, 
de 03 de outubro de 2017, autoriza a utilização de Tabela Diferenciada para Remuneração de 
Serviços Assistenciais de Saúde. 
 
Motivação: 
O Município de Conselheiro Lafaiete oferece uma grande gama de exames a toda sua população, 
e não dispõe de equipamentos para a realização dos mesmos. Assim, para que esse atendimento 
seja realizado dentro de parâmetros legais exigidos pela Legislação, atendendo às necessidades 
do município, torna-se necessário a realização de um processo licitatório. 
 
Dos Preços dos Procedimentos: 
Os preços a serem aplicados para a remuneração dos serviços objeto deste Edital, serão os 
constantes da tabela abaixo: 

Código 
Procedimento 

Descrição Procedimento 
 Valor do 

Procedimento  

205020038 
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR (FIGADO, VESICULA, 
VIAS BILIARES), realizado em modo bidimensional, transdutor 
côncavo, multifrequencial. 

                75,00  

205020046 
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL, realizado em modo 
bidimensional, transdutor côncavo, multifrequencial. 

                68,00  

205020054 
ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO, realizado em modo 
bidimensional, transdutor côncavo, multifrequencial. 

                44,00  

205020062 
ULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULACAO, realizado em modo 
bidimensional, transdutor linear de no mínimo 10 Mhz, 
multifrequencial. 

                36,00  

205020070 
ULTRA-SONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL, realizado em modo 
bidimensional, transdutor linear de no mínimo 10 Mhz, 
multifrequencial 

                36,00  
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205020097 
ULTRA-SONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL, realizado em modo 
bidimensional, transdutor linear de no mínimo 10 Mhz, 
multifrequencial. 

                36,00  

205020100 
ULTRA-SONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA ABDOMINAL), realizado em 
modo bidimensional, transdutor côncavo, multifrequencial. 

                30,00  

205020119 
ULTRA-SONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA TRANSRETAL), realizado em 
modo bidimensional, transdutor endocavitário, multifrequencial. 

                60,00  

205020127 
ULTRA-SONOGRAFIA DE TIREOIDE, realizado em modo bidimensional, 
transdutor linear de no mínimo 10 Mhz, multifrequencial. 

                36,00  

205020135 
ULTRA-SONOGRAFIA DE TORAX (EXTRACARDIACA), realizado em 
modo bidimensional, transdutor linear de no mínimo 10 Mhz, 
multifrequencial. 

                36,00  

205020143 
ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA, realizado em modo bidimensional, 
transdutor côncavo, multifrequencial. 

                28,00  

205020151 
ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA C/ DOPPLER COLORIDO E 
PULSADO, realizado em modo bidimensional, transdutor côncavo, 
multifrequencial. 

                60,00  

205020160 
ULTRA-SONOGRAFIA PELVICA (GINECOLOGICA), realizado em modo 
bidimensional, transdutor côncavo, multifrequencial. 

                24,20  

205020186 
ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL, realizado em modo 
bidimensional, transdutor endocavitário, multifrequencial. 

                40,00  

201010542 

Biópsia de órgãos internos (tireoide, mama, fígado, rim e próstata) 
guiado pela ultrassonografia, em modo bidimensional, transdutor 
linear ou convexo, multifrequencial, biópsia realizada com pistola 
automática com agulha tipo guilhotina. Procedimento realizado sob 
anestesia local.  

              145,00  

201010542 

Biópsia de órgãos internos (tireoide, mama) guiado pela 
ultrassonografia, em modo bidimensional, transdutor linear de no 
mínimo 10 Mhz, multifrequencial, biópsia realizada com agulha fina e 
aspiração. Procedimento realizado sob anestesia local.  

              145,00  

205010040 

ULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS ( ATE 3 VASOS ) - 
Compreende os seguintes exames: Ecodoppler vascular periférico 
(membros) – Duplex-scan, Ecodoppler de vertebrais – Duplex-scan, 
Ecodoppler de carótidas – Duplex-scan, Ecodoppler de artérias ilíacas 
- Duplex-scan, Ecodoppler de aorta abdominal - Duplex-scan, 
Ecodoppler de artérias renais – Duplex-scan 

                75,00  

207010030 

RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL/PESCOÇO - este 
procedimento corresponde ao exame da coluna vertebral região 
cervical, inclusive pescoço, laringe, faringe, tireoide, glândulas 
salivares e gânglios cervicais, auxiliando a localização de lesões, 
detectando alterações muito pequenas nos tecidos, órgãos e outras 
estruturas e proporcionando maior precisão nas intervenções clínicas 
e cirúrgicas (inclui antirressonância dos vasos da região).  COM OU 
SEM CONTRASTE 

              350,00  

207020019 

RESSONANCIA MAGNETICA DE CORACAO / AORTA C/ CINE - neste 
caso há visualização da dispersão angiográfica dos vasos coronários 
após a injeção seletiva de contraste na artéria femural ou umeral, 
coração, aorta e vasos da base. 

 Tabela SUS 
361,25  

207030014 
RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEN SUPERIOR - COM OU SEM 
CONTRASTE 

              350,00  
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207030022 
RESSONANCIA MAGNETICA DE BACIA / PELVE / ABDOMEN INFERIOR - 
corresponde ao estudo da bacia, pelve, abdômen inferior, ou vias 
urinárias.  COM OU SEM CONTRASTE 

              350,00  

207030030 
RESSONANCIA MAGNETICA DE MEMBRO INFERIOR (UNILATERAL) - 
corresponde ao estudo da articulação coxofemoral, coxa, joelho, 
perna, tornozelo e pé de cada membro inferior. 

              350,00  

207030049 

RESSONANCIA MAGNETICA DE VIAS 
BILIARES/COLANGIORRESSONANCIA - neste caso consiste na 
exploração dos ductos biliares, colédoco e pâncreas. Pode ser 
utilizada na pesquisa de obstruções, cálculos, identificação de cistos e 
neoplasias, entre outras doenças pancreáticas menos comuns, 
mesmo em pacientes gastrectomizados -  COM OU SEM CONTRASTE 

              350,00  

211020044 MONITORAMENTO PELO SISTEMA HOLTER 24 HS (3 CANAIS)                 62,00  

211020060 TESTE DE ESFORÇO / TESTE ERGOMÉTRICO                 44,00  

211020036 ELETROCARDIOGRAMA - COM LAUDO                 11,00  

205010032 
ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA em modo bidimensional e 
doppler colorido e contínuo,  

              100,00  

211050040 
ELETROENCEFALOGRAMA EM VIGILIA E SONO ESPONTANEO C/ OU S/ 
FOTOESTIMULO (EEG) 

                30,00  

211050059 ELETROENCEFALOGRAMA QUANTITATIVO C/ MAPEAMENTO (EEG)                 30,00  

209040025 LARINGOSCOPIA - fibroscopia rígida da laringe e cordas vocais               120,00  

209040041 FIBRONOSOLARINGOSCOPIA                 90,00  

 
Especificações técnicas: 
1 - Poderão se credenciar todos os estabelecimentos (empresas) que prestem serviços relativos 
aos especificados no objeto do presente Edital, desde que estejam instaladas no município de 
Conselheiro Lafaiete, e que forneçam toda a documentação exigida neste Edital. 
2 - Não poderão participar do presente credenciamento os interessados que estejam cumprindo as 
sanções previstas na Lei 8.666/93.  
3 - Neste credenciamento são vedadas a participação de empresas em consórcio. 
4 - Não poderão participar do Credenciamento as Pessoas Jurídicas que tiverem sócios 
constantes no contrato social da empresa e que exerçam cargos como servidores públicos do 
Município de Conselheiro Lafaiete/MG e/ou que estiverem exercendo cargos em comissão ou 
funções gratificadas em conformidade com a Lei Orgânica do Município, Lei 8.080 e Lei 8.666. 
5 - Não poderão participar empresa declarada inidônea por órgão ou entidade da administração 
pública direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal.  
6 - Não poderão participar empresa em processo de falência ou recuperação judicial, 
concordatária, concurso de credores, dissolução e liquidação. 
7 - Os serviços deverão ser realizados por profissionais habilitados da CONTRATADA, em 
dependência própria, devidamente estabelecidos, com a utilização de seus equipamentos. 
 
Prazo de vigência do contrato: 
O credenciamento terá vigência de 30 (trinta) meses, a partir da data de assinatura do Termo de 
Credenciamento, prorrogável por igual período, limitado a 60 (sessenta) meses, mediante 
justificativa da Secretaria Municipal de Saúde. 
 
Responsável pelo recebimento, telefone e e-mail: 
A referencia técnica para todo processo será Maria Alexsandra da Costa, Gerente de Controle e 
Avaliação, por meio do telefone 3769-6006 e endereço eletrônico controleavaliacaocl@gmail.com. 
 
Dotação Orçamentária, Ficha e Fontes de recurso: 
Dotação orçamentária: 02.026.001.10.302.0008.2038.3.3.90.39.00.00 
Fichas: 333 e 334  
Fonte de Recurso: 1.02.00 e 1.49.00 
 

mailto:controleavaliacaocl@gmail.com
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Dos Valores Estimados 
1. Valor Estimado Mensal de Gastos  
R$ 106.000,00 (cento e seis mil reais), sendo R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) de recursos 
do MAC – Média e Alta Complexidade e R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais) de recursos próprios. 
2.  Valor Estimado de Gastos para 12 Meses 
R$ 1.272.000,00 (um milhão duzentos e setenta e dois mil reais), sendo R$ 900.000,00 
(novecentos mil reais) de recursos do MAC – Média e Alta Complexidade e R$ 372.000,00 
(trezentos e setenta e dois mil reais) de recursos próprios. 
3. Valor Estimado de Gastos para 30 Meses. 
R$ 3.180.000,00 (três milhões, cento e oitenta mil reais), sendo R$ 2.250.000,00 (dois milhões, 
duzentos e cinquenta mil reais) de recursos do MAC – Média e Alta Complexidade e R$ 
930.000,00 (novecentos e trinta mil reais) de recursos próprios. 
 
Da Quantidade Estimada de Exames 
1. Quantidade Estimada Mensal de Exames: 2.500 (dois mil e quinhentos) exames. 
2.  Quantidade Estimada de Exames para 12 Meses: 30.000 (trinta mil) exames 
3.  Quantidade Estimada de Exames para 30 Meses: 75.000 (setenta e cinco mil) exames 
 
Obrigações da contratante: 
1 - O Município reserva-se o direito de fiscalizar, de forma permanente, a prestação dos serviços 
pelos credenciados, podendo proceder ao descredenciamento, em caso de má prestação, 
verificada em processo administrativo específico, com garantia do contraditório e da ampla defesa. 
2 - O credenciamento configurará uma relação contratual de prestação de serviços. 
3 - O pagamento dos serviços prestados pelo credenciado será efetuado mensalmente, até 10 
(dez) dias úteis a partir da apresentação do documento fiscal ou equivalente, emitido pelo 
credenciado e de acordo com os valores estipulados na tabela de procedimentos (Anexo I), tendo 
em conta o número de exames efetivamente realizados e devidamente autorizados pela Secretaria 
Municipal de Saúde. 
 
Obrigações da contratada: 
1 – Entregar os resultados de exames em no máximo 10 (dez) dias, a contar da data de realização 
do mesmo com a finalidade de proporcionar o resultado o mais precoce possível;  
2 - É vedada a introdução de novas técnicas e/ou metodologias de exames, bem como a 
introdução de novos exames sem a autorização expressa e prévia da Secretaria Municipal de 
Saúde; 
3 - Assumir todas as responsabilidades legais decorrentes da emissão dos laudos dos exames 
realizados; 
4 - Os casos em que os equipamentos da contratada estiverem parados para manutenção 
preventiva ou corretiva, ela ficará responsável pela subcontratação dos serviços, sem ônus para a 
contratante e sem paralisação dos serviços;  
5 - O credenciante deverá ter espaço físico suficiente para receber pacientes em cadeiras de roda;  
6 - Deverá ser indicado nos resultados de exames, o método de análise utilizado para cada 
exame, com os devidos valores de referência quando pertinente;  
 
Critério de avaliação das propostas: 
As Pessoas Jurídicas interessadas no CREDENCIAMENTO para prestar os serviços constantes 
do presente Edital, deverão apresentar os seguintes documentos, em original ou por cópia 
autenticada, em nome do solicitante do credenciamento, em envelope opaco, lacrado e inviolável, 
contendo em sua parte externa os seguintes dizeres: 
 
ENVELOPE – DOCUMENTAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 
CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO Nº XXXXX 
INEXIGIBILIDADE Nº ___/2018 
RAZÃO SOCIAL DA CLÍNICA 
Nº CNPJ 
 
DOCUMENTOS PARA PESSOAS JURÍDICAS: 
a) Licença Sanitária (atualizada). 
b) Alvará de funcionamento fornecido pelo órgão competente. 
c) Certificado de Registro no Conselho Regional de Competência às áreas afins.  
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d) Declaração de Idoneidade - Anexo I  
e) Declaração de Cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal - Anexo II; 
f) Declaração de Responsabilidade - Anexo III 
g) Declaração de que os Proprietários e/ou Responsáveis não pertencem ao Quadro de 
Servidores ou Dirigentes de Órgão ou Entidade Contratante ou Responsável Pela Licitação - 
Anexo IV 
h) Ofício indicando sua capacidade instalada e de oferta para o credenciamento junto ao município 
- Anexo V 
i) Declaração de Aceitação dos Preços - Anexo VI 
j) Declaração de Portaria 453 de 01/06/1998 da ANVISA – Aprova o Regulamento Técnico que 
estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico médico e 
odontológico, dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território nacional e dá outras 
providências. 
k) Demais documentos conforme legislação vigente. 
Os documentos expedidos pela Internet poderão ser apresentados em forma original ou cópia 
reprográfica sem autenticação. Entretanto, estarão sujeitos à verificação de sua autenticidade 
através de consulta. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em 
original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da 
administração ou publicação em órgão da imprensa oficial. 

Conselheiro Lafaiete, 31 de julho de 2018. 
 
 
 
 

ALESSANDRO GLÁUCIO GONÇALVES PEREIRA 
Secretário Municipal de Saúde 
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