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PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 029/2017 

 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 06/2017 
 
 

CREDENCIAMENTO DE PESSOAS 
JURÍDICAS OU FÍSICAS PARA PRSTAÇÃO 
DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 
POR MÉDICOS ESPECIALISTAS E 
REALIZAÇÃO DE EXAMES 
LABORATORIAIS, DE IMAGEM E 
COMPLEMENTARES. 

 
 
A Prefeitura Municipal de Matias Cardoso/MG, através da Comissão Permanente de 
Licitações, nomeada pela Portaria nº. 016/2017 de 09 de Janeiro de 2017, divulga 
para conhecimento do público interessado que no local, hora e data adiante 
indicados, em sessão pública, acontecerá o referido CREDENCIAMENTO acima 
mencionado, com base no art. 25, “caput”, da Lei Federal nº 8.666/93: 
 
 
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS CARDOSO/MG 
 
DATA : 15/08/2017 
 
HORÁRIO: 08:30 h/m . 
 
 
1 - DA ABERTURA DOS ENVELOPES 
 
1.1 – Os envelopes contendo os documentos dos interessados exigidos neste 
procedimento deverão ser entregues, à Avenida Hudson Charles, nº. 02, Alto Bonito, 
Matias Cardoso/MG, no edifício sede da Prefeitura Municipal de Matias Cardoso/MG, 
CEP 39478-000, o credenciamento acontecerá no dia 15 de Agosto de 2017 à 
partir das 08:30 h/m. 
 
1.2. Nada obsta que seja credenciado mais de um prestador dos serviços, durante a 
vigência desse procedimento. 
 
1.3. Os interessados poderão solicitar credenciamento, a qualquer tempo, desde 
que cumpridos todos os requisitos e que seja vigente o presente edital de 
credenciamento. 
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2 – DAS PUBLICAÇÕES E INTIMAÇÕES 
2.1. – Todas as publicações e intimações, inclusive para fins de recurso, serão feitas 
no órgão de divulgação oficial do Município, que é o quadro de avisos afixado no hall 
de entrada da Prefeitura, conforme dispõe a Lei Municipal nº 502, de 26/02/2010. 
 
3 - DO OBJETO 
3.1 - Constitui objeto deste edital o credenciamento de pessoas jurídicas ou físicas 
para prestação de serviços técnicos profissionais por médicos especialistas e 
realização de exames laboratoriais, de imagem e complementares. 
 
3.2. – O credenciamento será distribuído por itens para os quais os interessados 
poderão participar de um ou mais itens. 
 
3.3. – A consulta e/ou exame médico será realizado no consultório ou clínica 
credenciada localizado no Município de Matias Cardoso/MG ou até 293 (Duzentos e 
Noventa e Três) Km da sede do Município de Matias Cardoso/MG e serão pagos 
conforme os valores estabelecidos no anexo I deste Edital. 
 
3.4. – Atendimento conforme a necessidade através de consultas de no mínimo 20 
(vinte) minutos, podendo a Secretaria de Saúde adaptar o número de atendimentos 
de acordo com parâmetros técnicos e série histórica. 
 
3.5. – As despesas com alimentação, transporte, remuneração e impostos incidentes 
sobre os serviços, serão de responsabilidade dos médicos credenciados ou das 
clínicas credenciadas. 
 
4 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
4.1. As despesas decorrentes deste Credenciamento correrão à conta das dotações 
orçamentárias nº: 10.301.8002.2802.3.3.90.36.00 
10.301.8002.2802.3.3.90.39.00 
 
5. DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO 
 
5.1. A documentação será recebida em envelope, fechado e com a seguinte 
descrição: 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS CARDOSO/MG. 
CREDENCIAMENTO 06/2017 
PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA: 
ENDEREÇO: 
CIDADE: 
CEP: 
 
ESPECIALIDADE MEDICA PRETENDIA:_______________________________ 
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OU 
 
EXAMES A SEREM REALIZADOS:______________________________________ 
 
5.2. Os Documentos deverão ser apresentados da seguinte forma: 
 
a) em originais ou publicação em Órgão Oficial, ou, ainda, por qualquer processo de 
cópia autenticada em Cartório, ou por servidor da administração municipal; 
  
b) dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa expirar. Na 
hipótese do documento não conter expressamente o prazo de validade, deverá ser 
acompanhado de declaração ou regulamentação do órgão emissor que disponha 
sobre a validade do mesmo. Na ausência de tal declaração ou regulamentação, o 
documento será considerado válido pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da 
data de sua emissão; 
 
6 - DA DOCUMENTAÇÃO 
 
PESSOA JURÍDICA  
   
a) Contrato Social ou inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil; 
b) Última alteração contratual; 
c) Em se tratando de Micro Empreendedor Individual – MEI, o Contrato Social ou 
Estatuto poderá ser substituído pelo Certificado da Condição de Micro 
Empreendedor Individual – CCMEI. 
d) Cartão do CNPJ; 
e) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal; 
f) Prova de Regularidade com o INSS (CND) e União (Conjunta); 
g)Prova de Regularidade com o FGTS (CRS); 
h Cédula de identidade e CPF dos sócios; 
i) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial; 
j) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), provando a inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 
l) Registro ou inscrição na entidade profissional competente; 
m) Alvará de Autorização da Vigilância Sanitária expedido pela Vigilância Sanitária; 
n) Declaração de que possui profissionais de nível superior habilitados para a 
realização dos serviços para qual foi contratado, do qual conste o número de 
profissionais, os nomes e o número do registro no Conselho Regional de Medicina; 
o) Declaração que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, para fins do 
disposto no inciso V do artigo 27 da Lei federal 8.666/93 e alterações, acrescidos 
pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1.999, regulamentado pelo Decreto 
4.358/2002, conforme modelo constante em anexo. 
p) Relação de consultas, exames e procedimentos que se propõe realizar indicando 
serviços descritos no anexo I deste Edital. 
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PESSOA FÍSICA: 
 
a) Certificado de conclusão do curso de habilitação profissional; 
b) Registro no Conselho Regional de Classe; 
c) Título de Especialista na área que pretende prestar serviços ao Município de 
Matias Cardoso, conforme estabelecido neste Credenciamento; 
d) Inscrição como autônomo junto ao INSS; 
e) Inscrição como autônomo junto ao Município; 
f) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal; 
g) Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal; 
h) Comprovante de endereço; 
i) CPF e identidade; 
j) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), provando a inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 
l) Declaração que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, para fins do 
disposto no inciso V do artigo 27 da Lei federal 8.666/93 e alterações, acrescidos 
pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1.999, regulamentado pelo Decreto 
4.358/2002, conforme modelo constante em anexo. 
m) Relação de consultas, exames e procedimentos que se propõe realizar indicando 
serviços descritos no anexo I deste Edital. 
 
6.9. – TERMO DE CREDENCIAMENTO 
 
a) Termo de Credenciamento devidamente preenchido, conforme modelo (Anexo III 
e IV). 
 
7. – DO PROCEDIMENTO E PRAZO DO CREDENCIAMENTO 
 
7.1. – A Comissão poderá, durante a análise da documentação, convocar os 
interessados para quaisquer esclarecimentos, porventura necessários. 
 
7.2. – Serão credenciadas todas as licitantes que satisfizerem as exigências contidas 
neste edital. 
 
7.3. – Será elaborada mensalmente pela Secretaria de Saúde uma escala de 
consultas e exames.  
 
7.4. – Executado o serviço ou sendo chamado e não puder atender, o credenciado 
passará automaticamente para o último lugar da lista classificatória, podendo ser 
novamente chamado.  
 
7.5. À medida que forem deferidas novas adesões, os credenciados serão inseridos 
ao final da lista classificatória, obedecida a ordem de deferimento. 
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8 – DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO 
 
8.1. – Caberá ao credenciado prestar o atendimento conforme especificado no 
Anexo I deste Edital. 
 
8.2. – Manter-se durante toda a execução do serviço, em compatibilidade com todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas no credenciamento. 
 
8.3.- O Município se reserva o direito de, a qualquer momento, fiscalizar as 
dependências físicas e materiais utilizados na prestação de serviços, solicitar a 
atualização dos documentos relativos à habilitação/qualificação para o 
credenciamento. 
 
9 – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 
 
9.1. – A remuneração pelos serviços realizados obedecerá aos valores constantes 
do Anexo 01. 
 
9.2. - A Secretaria Municipal de Fazenda efetuará o pagamento decorrente da 
concretização do objeto licitado, por processo legal, mensalmente, após a 
comprovação da prestação dos serviços, sendo necessária a apresentação dos 
documentos fiscais devidos, em até 30 (Trinta) dias. 
 
9.3. - Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de 
pagamento será contado a partir da regularização dos mesmos e sua 
reapresentação. 
 
9.4.- O Município poderá sustar o pagamento a que a prestadora de serviço tenha 
direito, enquanto não sanados os defeitos, vícios ou incorreções resultantes da 
contratação e/ou não recolhimento de multa aplicada. 
 
9.5. - Os pagamentos efetuados à prestadora de serviço não a isentarão de suas 
obrigações e responsabilidades vinculadas à execução do serviço, especialmente 
aquelas relacionadas com a qualidade. 

9.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento não justificados, provocados 
exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido  de 
atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a 
data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 
0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação 
da seguinte formula:   

I= (TX/100)  

EM = I x N x VP, onde:  
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I = Índice de atualização financeira;  

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;  

EM = Encargos moratórios;  

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento;  

VP = Valor da parcela em atraso.  

 
10 – DO REAJUSTE 
 
10.1. - Por força das Leis Federais nº 9.069, de 29/06/95 e 10.192, de 14/02/01, a 
periodicidade de reajustamento dos preços será anual, ficando assegurada à 
prestadora de serviços e/ou Prefeitura, na forma do art. 65, inciso II da Lei 8.666/93, 
a manutenção do equilíbrio econômico- financeiro do. 
 
11 –TERMO DE CREDENCIAMENTO 
 
11.1. – Será firmado o Termo de Adesão ao Credenciamento, conforme Anexo III. 
 
12 – SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
 
121. - Recusando-se a vencedora a contratação sem motivo justificado, 
caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se á multa 
equivalente a 10% do valor de sua proposta, sem prejuízo da aplicação da sanção 
administrativa de suspensão temporária do direito de licitar pelo prazo de até dois 
anos. 
 
12.2. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no edital, erros 
ou atrasos no cumprimento do serviço e quaisquer outras irregularidades, a 
Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes 
sanções: 
12.2.1. advertência; 
12.2.2. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10o (décimo) dia de atraso, 
prestação do serviço, sobre o valor da parcela, por ocorrência; 
12.2.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do valor do serviço, no caso de 
atraso superior a 10 (dez) dias, com a conseqüente rescisão do termo de 
credenciamento, quando for o caso; 
12.2.4 - 20% (vinte por cento) sobre o valor do serviço, nos casos: 
a) inobservância do nível de qualidade dos serviços; 
b) subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal da 
Prefeitura; 
c) descumprimento de cláusula editalícia. 
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12.3. - suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 
12.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o a 
Prefeitura promova sua reabilitação. 
12.5. O valor das multas aplicadas  deverá ser pago por meio de guia própria ao 
Município de Matias Cardoso/MG, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da 
data da sua aplicação ou poderá ser descontado dos pagamentos das faturas 
devidas pelo Município, quando for o caso. 
 
13 – INSTRUÇÕES PARA IMPUGNAÇÕES E RECURSOS 
 
13.1. – Impugnações, pela licitante, ao presente ato convocatório, deverão ser 
dirigidas ao Presidente da Comissão de Licitação, até 03 (Três) dias úteis antes da 
data fixada para a data do credenciamento, no horário das 08:00 as 14:00 horas. 
 
13.2. – Os recursos referentes às decisões relativas ao processo de 
credenciamento, poderão ser interpostos no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados 
do dia subseqüente à intimação dos atos. A petição devidamente fundamentada 
deverá ser dirigida ao Presidente da Comissão de Licitação, no horário das 08:00 as 
14:00 horas. 
 
14 – DO DESCREDENCIAMENTO 

 

14.1. – O presente credenciamento tem caráter precário. A qualquer momento, o 

CREDENCIADO pode solicitar descredenciamento, caso não tenha mais interesse.  

O CREDENCIADO ou a Administração podem denunciar o credenciamento, caso 

seja constatada qualquer irregularidade na observância e cumprimento das normas 

fixadas neste Edital ou na legislação pertinente. 

 

14.2.  – O CREDENCIADO que desejar iniciar o procedimento de 

descredenciamento deverá solicitá-lo mediante aviso escrito, com antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias. 

 

14.3.  – A Administração pode, a qualquer momento, solicitar um descredenciamento 

se: 
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a) o CREDENCIADO não atender, por duas vezes, as solicitações da Secretaria 

Municipal de Saúde; 

 

b) após haver confirmado recebimento de ofício da Secretaria Municipal de Saúde 

solicitando a execução de um trabalho, o CREDENCIADO deixar de executá-lo;  

 

14.4 – Fica facultada a defesa prévia do CREDENCIADO, a ser apresentada no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação de descredenciamento 
 
 
15 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
15.1. – Faz parte integrante deste edital os Anexos I, II e III IV. 
 
15.2- Fica eleito o foro da Comarca de Manga, Estado de Minas Gerais, para 
solucionar quaisquer questões oriundas deste credenciamento. 
 
15.3. Quaisquer elementos, informações ou esclarecimentos relativos a este 
credenciamento, serão prestados pelo servidor Fabrício de Souza Costa, pelo 
telefone 38-3616-3197, ou ainda, pelo email licitacao@matiascardoso.mg.gov.br 
 

Matias Cardoso/MG, 28 de Julho de 2017. 
 

 
Fabrício de Souza Costa 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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ANEXO I AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 029/2017, CREDENCIAMENTO Nº. 
06/2017 

 

RELAÇÃO/ESPECIFICAÇÃO DAS CONSULTAS E EXAMES. 

 

Item Descrição Unidade Quantidade 
Anual 
Estimada. 

Valor a ser 
pago pela 
Prefeitura R$ 

00001 Alergista (Consultas) un 200 146,66 

00002 Angiologia (Consultas) un 200 155,86 

00003 Audiometria T.limiar infantil un 200 80,00 

00004 Audiometria tonal un 200 67,17 

00005 Audiometria vocal un 200 82,50 

00006 Biometria ultrassônica - (por olho)-
monocular 

un 200 164,83 

00007 Capsulotomia por Yag laser - monocular un 200 543,33 

00008 Cardiologia (Consulta) un 200 138,67 

00009 Cardiologia Infantil (Consultas) un 200 141,00 

00010 Ceratoscopia computadorizada c/ 
gráfico/ topografia de córnea 

un 200 134,13 

00011 Cirurgião geral (Consultas) un 200 132,00 

00012 Colposcopia un 200 225,00 

00013 Curva tensional diária un 200 112,73 

00014 Duplex scan arterial MI un 200 182,97 

00015 Duplex scan arterial MMII un 200 293,05 

00016 Duplex scan arterial MMSS un 200 275,31 

00017 Duplex scan arterial MS un 200 184,64 

00018 Duplex scan artérias e veias ilíacas un 200 240,00 

00019 Duplex scan carótidas e vertebrais un 200 250,00 

00020 Duplex scan venoso/arterial 01 membro un 200 173,33 

00021 Duplex scan venoso/arterial bilateral un 200 285,00 

00022 E.C.G com Laudo un 200 57,85 

00023 Ecocardiograma un 200 151,67 

00024 Ecodoppler adulto un 200 167,14 

00025 Ecodoppler de carótidas/ vertebral un 200 240,00 

00026 Ecodoppler infantil un 200 185,00 

00027 Eletrocardiogramafetal un 200 83,88 

00028 Eletrocoagulação de colo útero un 200 171,25 

00029 Eletroencefalograma com Laudo un 200 124,16 

00030 Endocrinologia (Consulta) un 200 129,76 

00031 Evisceração do globo ocular un 200 2.170,00 

00032 Exérese de calázio un 200 519,64 

00033 Exérese de conjuntiva un 200 1.125,71 

00034 Exérese de tumor de conjuntiva un 200 1.006,25 

00035 Gastroenterologista (Consulta) un 200 127,31 

00036 Geriatra ( Consultas) un 200 146,25 
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00037 Ginecologista / Obstétrico ( Consultas) un 200 181,07 

00038 Ginecologista e obstétrico cirurgião 
(consulta) 

un 200 185,00 

00039 Gonioscopia un 200 146,10 

00040 Holter 24 horas un 200 117,50 

00041 Injeção intra-vitreo un 200 1.552,50 

00042 Iridectomia por yaglaser / Iridotomia por 
laser monocular 

un 200 747,88 

00043 Mapa 24 horas un 200 114,89 

00044 Mapeamento da retina  binocular un 200 144,83 

00045 Neufrologia ( Consulta) un 200 122,50 

00046 Neurologista (Consulta) un 200 147,97 

00047 Oftalmologia (Consulta) un 200 137,85 

00048 Ortopedista Cirurgião( Consulta) un 200 150,39 

00049 Otorrinolaringologia ( Consultas) un 200 126,56 

00050 PAAF Mama un 200 217,66 

00051 PAAF Tireoide un 200 238,44 

00052 Pediatra (Consulta) un 200 152,46 

00053 Proctologia (Consultas) un 200 125,50 

00054 Psiquiatra ( Consulta ) un 200 139,44 

00055 Radiografia da coluna cervical 1 
Incidência (ap+lateral+to+obliquas) 

un 200 67,64 

00056 Radiografia de abdomen ( ap+lateral/ 
localizada) 

un 200 80,93 

00057 Radiografia de antebraço 2 Incidências un 200 54,07 

00058 Radiografia de articulação coxo-femural 
1 Incidencias 

un 200 53,43 

00059 Radiografia de articulação sacro-iliaca un 200 55,00 

00060 Radiografia de braço 1 Incidências un 200 54,07 

00061 Radiografia de calcaneo 1 Incidências un 200 53,00 

00062 Radiografia de cavum ( lateral+hirtiz) 1 
Incidência 

un 200 53,12 

00063 Radiografia de clavicula 1 Incidência un 200 53,00 

00064 Radiografia de coluna toraxica 2 
Incidências (ap+lateral) 

un 200 73,95 

00065 Radiografia de coluna toraco-lombar un 200 80,00 

00066 Radiografia de cotovelo 2 Incidências un 200 56,75 

00067 Radiografia de crânio 2 Incidências (pa+ 
lateral) 

un 200 71,24 

00068 Radiografia de esterno un 200 55,00 

00069 Radiografia de joelho ou patela (ap+ 
lateral+obliqua+3 axiais) 

un 200 78,43 

00070 Radiografia de joelho ou patela  2 
Incidências(ap+lateral+axial ) 

un 200 71,24 

00071 Radiografia de mão 2 Incidências un 200 55,52 

00072 Radiografia de mão e punho (p/ 
determinação de idade óssea 

un 200 82,38 
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00073 Radiografia de ossos da face 2 
Incidências (mn+lateral+hirtz) 

un 200 68,86 

00074 Radiografia de punho 
(ap+lateral+obliqua) 1 Incidência 

un 200 77,71 

00075 Radiografia de seios da face 2 
Incidências ( fn+mn+lateral+hirtz) 

un 200 71,52 

00076 Radiografia de torax 1 Incidências ( 
pa+lateral+obliqua) 

un 200 80,00 

00077 Reconstrução de câmara anterior pos-
trauma 

un 200 1.933,33 

00078 Retinografia colorida - binocular un 200 168,67 

00079 Retinografia fluorescente - binocular un 200 341,44 

00080 Retirada corpo estranho ( esôfago, 
estomago, duodeno) 

un 200 351,25 

00081 Retira corpo estranho do colon un 200 525,00 

00082 Retirada corpo estranho da câmara 
anterior 

un 200 938,88 

00083 Retirada de corpo estranho de cornea un 200 244,28 

00084 Retossigmoidoscopia flexível un 200 287,41 

00085 Retossigmoidoscopia rigida un 200 249,75 

00086 Reumatologia (Consultas) un 200 150,00 

00087 RM  de coluna cervical un 200 651,00 

00088 RM  de coluna lombo-sacra un 200 652,00 

00089 RM  de coluna torácica un 200 651,00 

00090 RM  de coração ou aorta com CINE – 
RM 

un 200 778,75 

00091 RM  de plexo braquial (unilateral ) un 200 684,00 

00092 RM  de toráx un 200 604,00 

00093 RM  do pescoço un 200 670,00 

00094 RM de Crânio un 200 668,00 

00095 Scan carótidas un 200 226,66 

00096 Scan carótidas e vertebrais un 200 246,67 

00097 Scan Vertebral un 200 236,00 

00098 TC computadorizada (joelho, punho, 
tornozelo, cotovelo) 

un 200 300,00 

00099 TC computadorizada abdome inferior ou 
pelve ou bacia 

un 200 369,47 

00100 TC computadorizada abdome total un 200 507,95 

00101 TC computadorizada ATM un 200 290,00 

00102 TC computadorizada coluna até 3 
segmentos 

un 200 260,00 

00103 TC computadorizada coluna (segmento 
adicional) 

un 200 55,00 

00104 TC computadorizada crânio ou orbitas un 200 252,33 

00105 TC Computadorizada da face un 200 271,07 

00106 TC computadorizada de articulações un 200 277,52 

00107 TC computadorizada de coluna cervical un 200 276,38 
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00108 TC computadorizada de seios da face un 200 260,71 

00109 TC computadorizada extremidades un 200 300,00 

00110 TC computadorizada mastóide ou 
(Ouvido,ossos temp...) 

un 200 262,85 

00111 TC computadorizada Óbita un 200 225,00 

00112 TC computadorizada pescoço (partes 
moles, laringe) 

un 200 294,71 

00113 TC computadorizada Sela túrcica un 200 215,00 

00114 Teste ergométrico computadorizado un 200 128,02 

00115 Teste uréase p/ pesquisa de 
Helicobacterpylori 

un 200 178,33 

00116 Ultrassom (morfólogico) un 200 220,00 

00117 Ultrassom abdômen superior ou inferior un 200 100,66 

00118 Ultrassom abdômen total superior ou 
inferior 

un 200 118,33 

00119 Ultrassom articulações ( ombro, 
cotovelo, punho, mão, coxo-
femural,joelho,tendão paletar, tornozelo, 

un 200 118,51 

00120 Ultrassom bolsa escrotal un 200 96,66 

00121 Ultrassom da região cevical un 200 118,27 

00122 Ultrassom doppler floxometria fetal un 200 180,00 

00123 Ultrassom mama un 200 93,33 

00124 Ultrassom obstétrico com doppler un 200 166,66 

00125 Ultrassom obstétrico com translucência 
nucal 

un 200 175,00 

00126 Ultrassom obstétrico de rotina un 200 98,95 

00127 Ultrassom obstétrico endovaginal un 200 93,33 

00128 Ultrassom obstétrico gemelar un 200 170,00 

00129 Ultrassom parede abdominal un 200 187,55 

00130 Ultrassom pélvico un 200 93,33 

00131 Ultrassom próstata/ transretal un 200 100,66 

00132 Ultrassom rins e vias urinarias un 200 98,24 

00133 Ultrassom tireoide un 200 96,66 

00134 Ultrassom tireoide c/ doppler un 200 177,26 

00135 Ultrasson trans ou endovaginal un 200 100,82 

00136 Uretrocistografia un 200 275,94 

00137 Urografia un 200 200,00 

00138 Urologia (Consulta) un 200 119,20 

00139 Radiografia da coluna cervical 2 
Incidência (ap+lateral+to+obliquas) 

un 200 61,24 

00140 Radiografia da coluna cervical 4 
Incidência (ap+lateral+to+obliquas) 

un 200 69,00 

00141 Radiografia da coluna cervical 6 
Incidência (ap+lateral+to+obliquas) 

un 200 82,14 

00142 Radiografia de calcaneo 2 Incidências un 200 60,43 

00143 Radiografia de calcaneo 3 Incidências un 200 68,57 

00144 Radiografia de clavicula 2 Incidências un 200 60,43 
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00145 Radiografia de cotovelo 4 Incidências un 200 64,71 

00146 Radiografia de crânio 4 Incidências (pa+ 
lateral) 

un 200 68,29 

00147 Radiografia de joelho ou patela  3 
Incidências(ap+lateral+axial ) 

un 200 65,43 

00148 Radiografia de joelho ou patela  4 
Incidências(ap+lateral+axial ) 

un 200 72,86 

00149 Radiografia de mão 4 Incidências un 200 71,86 

00150 Radiografia de ossos da face 3 
Incidências (mn+lateral+hirtz) 

un 200 63,29 

00151 Radiografia de seios da face 3 
Incidências ( fn+mn+lateral+hirtz) 

un 200 65,43 

00152 Radiografia de braço 2 Incidências un 200 60,43 

00153 Radiografia de abdomen 2 Incidências un 200 60,93 

00154 Radiografia de punho 
(ap+lateral+obliqua) 2 Incidência 

un 200 60,21 

 

* Os quantitativos constituem apenas uma estimativa, pois, a execução dependerá 

exclusivamente da demanda dos cidadãos. 

 

* Todos os encaminhamentos para os serviços de saúde  credenciados, deverão ser 

feitos através de requisição ou formulário próprio, devidamente autorizados e 

assinados pela Secretaria Municipal de Saúde. 

 

* No caso de haver mais de um prestador credenciado para o mesmo serviço de 

saúde, o Município não poderá indicar nominalmente às clinicas 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 da saúde. 
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ANEXO II AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2017, CREDENCIAMENTO Nº 

06/2016. 

 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 
 

 
 
DECLARAÇÃO 
Ref.: (identificação da licitação) 
 
 
 

................................., inscrito 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, para fins do disposto no 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. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de 
aprendiz ( ). 

............................................ 

(data) 

............................................................ 

(representante legal) 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO III AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2017, CREDENCIAMENTO Nº 

06/2017. 

 

TERMO DE ADESÃO DE CREDENCIAMENTO 

 

                 Através do presente, o profissional ..........................., CPF nº....................., 

residente na ........................................, vem solicitar credenciamento no(s) item (s) 

abaixo especificados, conforme constante no Anexo I do Edital de Credenciamento 

nº 06/2017 

 

ITEM QUANTIDADE  
 

DESCRIÇÃO DO 

EXAME/CONSUL

TA 

VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 

     

     

     

     

     

     

 

                 No tocante à proposta de preços para prestação de serviços, aceito os 

mesmos conforme definidos no Edital. 

 

               Igualmente, informo que concordo com todas as condições estipuladas no 

edital.  

                _____________________________________ 

                              Nome e assinatura do Profissional 
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ANEXO IV AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2017, CREDENCIAMENTO Nº 

06/2017. 

 

TERMO DE ADESÃO PESSOA JURÍDICA AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 

06/2017. 

 

Pelo presente instrumento a empresa 

___________________________________________ com sede na 

_________________________e inscrita no CNPJ sob o 

nº__________________________ neste ato representado por seu representante 

legal _______________________, portador do CPF _____________, vem ADERIR 

às regras constantes do Edital 029/2017 e DECLARA: 

 

1 - Estar ciente e de pleno acordo com as disposições e obrigações dos 

instrumentos consignados.  

2 - De acordo com o presente Termo de Adesão e as condições previstas no Edital 

de Credenciamento. 

 

I - DO OBJETO 

 

ITEM QUANTIDADE  
 

DESCRIÇÃO DO 

EXAME/CONSULTA 

VALOR 

UNITÁRIO 

VALOT TOTAL 

     

     

     

     

     

     

Os quantitativos constituem apenas uma estimativa, pois, a execução dependerá 

exclusivamente da demanda dos cidadãos. 
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2 – DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO 

 

2.1. – Caberá ao credenciado as seguintes obrigações no cumprimento do objeto 

deste credenciamento: 

I – Cumprir e fazer as especificações gerais deste instrumento, realizando as 

consultas médicas e exames de pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde 

deste Município. 

II – Deverá tomar os cuidados necessários à perfeita execução do contrato. 

III – As despesas com alimentação, transporte, remuneração e impostos incidentes 

sobre os serviços, serão de responsabilidade dos médicos e clínicas credenciadas. 

IV - É de responsabilidade da CREDENCIADA efetuar todos os serviços médicos de 

acordo com as disposições deste edital, observando todas as determinações legais 

pertinentes. 

V - A CREDENCIADA não poderá fazer qualquer distinção entre os beneficiários do 

Sistema Municipal de Saúde e seus demais clientes, principalmente no tocante a 

marcação de consultas ou tratamentos, bem como na qualidade dos serviços 

prestados.  

VI - A CREDENCIADA compromete-se a comunicar por escrito ao Município 

qualquer alteração de endereço, telefone de contato, horário de atendimento, 

proprietários ou demais informações que possam influenciar na prestação dos 

serviços previstos neste edital.  

VII - A CREDENCIADA não poderá transferir parcial ou totalmente a terceiros a 

prestação dos serviços objeto deste edital para o qual foi autorizada a realizar.  

VIII - Os serviços prestados em decorrência deste Termo de Credenciamento pela 

CREDENCIADA não poderão, em qualquer hipótese, ser cobrados diretamente dos 

beneficiários pela CREDENCIADA.  

 

2.2. – Manter-se durante toda a execução do serviço, em compatibilidade com todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas no credenciamento. 
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3 – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 

3.1. – A remuneração pelos serviços realizados obedecerá aos valores constantes 

do Anexo I. 

 

3.2. - A Secretaria Municipal de Fazenda efetuará o pagamento decorrente da 

concretização do objeto licitado, por processo legal, mensalmente, após a 

comprovação da prestação dos serviços, sendo necessária a apresentação dos 

documentos fiscais devidos, em até 05 (Cinco) dias úteis. 

 

3.3. - Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de 

pagamento será contado a partir da regularização dos mesmos e sua 

reapresentação. 

 

3.4.- O Município poderá sustar o pagamento a que a prestadora de serviço tenha 

direito, enquanto não sanados os defeitos, vícios ou incorreções resultantes da 

contratação e/ou não recolhimento de multa aplicada. 

 

3.5. - Os pagamentos efetuados à prestadora de serviço não a isentarão de suas 

obrigações e responsabilidades vinculadas à execução do serviço, especialmente 

aquelas relacionadas com a qualidade. 

 

3.6. - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento não justificados, provocados 

exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido  de 

atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a 

data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 

0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação 

da seguinte formula:  

 

I= (TX/100)  

EM = I x N x VP, onde:  
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I = Índice de atualização financeira;  

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;  

EM = Encargos moratórios;  

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento;  

VP = Valor da parcela em atraso.  

 

4 – DO REAJUSTE 

 

4.1. - Por força das Leis Federais nº 9.069, de 29/06/95 e 10.192, de 14/02/01, a 

periodicidade de reajustamento dos preços será anual. 

 

5 – SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

 

5.1. - Recusando-se a vencedora à prestação do serviço sem motivo justificado, 

caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se á multa 

equivalente a 10% do valor de sua proposta, sem prejuízo da aplicação da sanção 

administrativa de suspensão temporária do direito de licitar pelo prazo de até dois 

anos. 

 

5.2. - Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no edital, erros 

ou atrasos no cumprimento do serviço e quaisquer outras irregularidades, a 

Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao prestador de serviço as 

seguintes sanções: 

 

5.2.1. - advertência; 

 

5.2.2. - 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10o (décimo) dia de atraso, 

prestação do serviço, sobre o valor da parcela, por ocorrência; 
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5.2.3. - 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do valor do serviço no caso de 

atraso superior a 10 (dez) dias, com o consequente descredenciamento, quando for 

o caso; 

 

5.2.4 - 20% (vinte por cento) sobre o valor do serviço, nos casos: 

 

a) inobservância do nível de qualidade dos serviços; 

b) subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal da 

Prefeitura; 

c) descumprimento de cláusula editalícia. 

 

5.3. - suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

 

5.4. - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que a 

Prefeitura promova sua reabilitação. 

 

5.5. - O valor das multas aplicadas  deverá ser pago por meio de guia própria ao 

Município de Matias Cardoso/MG, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da 

data da sua aplicação ou poderá ser descontado dos pagamentos das faturas 

devidas pelo Município, quando for o caso. 

 

               Igualmente, informamos que concordamos com todas as condições 

estipuladas no edital. 

   

..................,............................................ 

Carimbo e assinatura da empresa 

 


