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1 - PREÂMBULO 

1.1. – O(A) MUNICÍPIO DE CARVALHOS, inscrito no CNPJ sob o nº 18.194.217/0001-
45, com sede na Rua Av. Esdras Thomaz Salvados, nº 295, Centro, Carvalhos-MG faz saber 
que, a partir da publicação deste edital, através de sua Comissão Permanente de Licitação, 
doravante designada simplesmente de C.P.L., receberá até o dia 19/04/2021, das 08:00:00 
às 16:00:00, em sua sala de reuniões, situada na sede da Prefeitura, na Av. Esdras Thomaz 
Salvados, nº 295, Centro, Carvalhos - MG, os envelopes contendo a Documentação dos 
interessados em participar DESTE CREDENCIAMENTO.
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1.2. - A realização deste credenciamento foi devidamente autorizada pelo Excelentíssimo(a) 
Senhor(a) Prefeito do MUNICÍPIO DE CARVALHOS.

1.3. - O presente processo de credenciamento ficará aberto até o prazo previsto no item 1.1.

1.4. - O presente credenciamento reger-se-á pela legislação aplicável à espécie, em especial 
pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, observadas as 
alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais; 

2 - OBJETO 

2.1.  O presente Chamamento Público tem por objetivo o credenciamento Prestação de 
serviços de exames clínicos diagnósticos para o Centro de Saúde Dr. Antônio 
Guttemberg de Barros Leite, na cidade de Carvalhos - MG, conforme especificações 
contidas no PROJETO BÁSICO - ANEXO I do Edital.

3 - ESPECIFICAÇÕES 

3.1. – Os serviços deverão atender as especificações contidas no PROJETO BÁSICO - 
ANEXO I, que é parte integrante e inseparável deste credenciamento. 

4 – DO PRAZO E DA VIGÊNCIA

4.1. – O prazo de vigência a ser firmado entre as partes será 12 meses, a contar da data de 
sua assinatura.

5 - PREÇOS ESTIMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO 

5.1. - O valor global estimado da Despesa para este exercício será de  R$ 170.526,52 ( 
Cento e setenta mil, quinhentos e vinte e seis reais e cinquenta e dois centavos.

6 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1.- A despesa, que decorrer desta Licitação está prevista para o presente exercício e já está 
compromissada por conta da Dotação Orçamentária:

3.3.90.39.00.2.06.02.10.301.0004.2.0053 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA 
ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE

7 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

7.1.- Os documentos fiscais de cobrança deverão ser emitidos contra o(a) MUNICÍPIO DE 
CARVALHOS, CNPJ Nº 18.194.217/0001-45, com sua sede na Av. Esdras Thomaz 
Salvados, nº 295, Centro, Carvalhos-MG.
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7.2. – O pagamento pelos serviços prestados pelo credenciado será efetuado mensalmente, 
tendo em conta o número de exames, efetivamente realizados por encaminhamento do 
MUNICÍPIO DE CARVALHOS, multiplicado pelo valor correspondente da Tabela 
constante no anexo I deste edital;

7.2.1 - O pagamento será efetuado, mensalmente em moeda corrente nacional, em até 10 dias
, mediante apresentação da nota fiscal referente aos serviços realizados, devidamente atestado 
pelo setor competente, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições 
elencados na legislação aplicável. 

7.3. - Na hipótese do documento de cobrança emitido apresentar erros, fica suspenso o prazo 
para o respectivo pagamento, descrito no subitem 7.2 acima, prosseguindo-se a contagem 
somente após a apresentação da nova fatura isenta de erros. 

8 - REAJUSTAMENTO 

8.1. - Durante a sua vigência os valores serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, 
devidamente comprovadas, de quebra do equilíbrio econômico-financeiro, situação prevista 
na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

9 – FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E DA PROPOSTA 
COMERCIAL 

9.1. - A licitante deverá entregar, ao Presidente da C.P.L., os Documentos exigidos no item 
10, em envelopes opacos, tamanho ofício, separados, fechados (colados ou lacrados), 
constando, em seus respectivos frontispícios, a razão social, CNPJ e o endereço da 
proponente e os seguintes dizeres: 

DOCUMENTAÇÃO 

CREDENCIAMENTO nº 002/2021.

AO 
MUNICÍPIO DE CARVALHOS

sede da Prefeitura, na Av. Esdras Thomaz Salvados, nº 295, Centro, Carvalhos - MG
Comissão Permanente de Licitação - C.P.L. 

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE

Razão Social da Empresa:

Endereço:

CNPJ:

9.2. - Todos os documentos de habilitação, apresentados pelas licitantes, deverão estar 
rubricados por seu representante legal ou preposto e numerados em sequência crescente, 
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também deverá constar índice relacionando os documentos e suas respectivas páginas. Esta 
condição visa agilizar os procedimentos de conferência da documentação, o seu 
desatendimento não acarretará a inabilitação da licitante. 

10 – DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 

10.1 - Sob pena de inabilitação e consequente eliminação automática deste credenciamento, a 
proponente deverá incluir no envelope “DOCUMENTAÇÃO”, os seguintes documentos em 
original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por 
servidor ou publicação em órgão da Imprensa Oficial, no que couber, ao domicílio ou sede da 
licitante: 

10.1.1 - HABILITAÇÃO PESSOAS JURÍDICAS:

10.1.1.2 - registro no Registro Público de Empresas Mercantis, em se tratando de empresário 
individual ou sociedade empresária; 

10.1.1.3 - registro no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, em se tratando de sociedade 
simples;

10.1.1.4 - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, no 
órgão correspondente, indicando os atuais responsáveis pela administração;
 
10.1.1.5 - caso os responsáveis não constem no contrato social, documento que indique a 
responsabilidade pela administração; 

10.1.1.6 - no caso de sociedades anônimas, cópia da ata da assembleia geral ou da reunião do 
conselho de administração atinente à eleição e ao mandato dos atuais administradores, 
evidenciando o devido registro na junta comercial pertinente ou a publicação prevista na Lei 
nº 6.404/76 e suas alterações; 

10.1.1.7 - cópia do decreto de autorização para que se estabeleçam no país e ato de registro 
ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, no caso de empresas ou 
sociedades estrangeiras. 

10.2 - DA REGULARIDADE FISCAL 

10.2.1 - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da 
Fazenda (CNPJ/MF); 

10.2.2 - certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço - FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal – CEF;
 
10.2.3 - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, através da apresentação da 
Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 
União, expedida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em conjunto com a Secretaria 
da Receita Federal, comprovando a inexistência tanto de débitos inscritos quanto de não 
inscritos na Dívida Ativa da União, ou outra equivalente, tal como certidão positiva com 
efeito de negativa, na forma da lei, que também abrange a regularidade relativa à Seguridade 
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Social (INSS); 

10.2.4 - prova de regularidade com a Fazenda Estadual, através da apresentação de Certidão 
de Regularidade de Tributos Estaduais (ICMS) expedida pela Secretaria de Estado de 
Fazenda ou Distrito Federal, e da Certidão da Dívida Ativa Estadual comprovando a 
inexistência de débitos inscritos, ou outra(s) equivalente(s), tal(tais) como certidão(ões) 
positiva(s) com efeito de negativa(s), na forma da lei; 

10.2.5 – Prova de regularidade com fazenda Municipal, através da apresentação de Certidão 
de Regularidade de Tributos Municipais, expedido pela Secretaria de Estado de Fazenda.

10.2.6 - Certidão Negativa de débitos trabalhistas exigida no art. 642 – A da consolidação das 
leis do trabalho acrescentado pela lei nº 12.440 de 07 de julho de 2011.

10.3 - DA REGULARIDADE TÉCNICA 

10.3.1. Certificado de registro ou inscrição no Conselho profissional correspondente, de 
acordo com as exigências legais;
 
10.3.2 – Inscrição do responsável técnico no Conselho profissional correspondente, 
conforme exigências legais;
 
10.3.2.1 - Comprovante de vínculo do responsável técnico com o licitante. O vinculo deverá 
ser comprovado através de copia do livro de registro, carteira de trabalho ou contrato de 
prestação de serviço.
 
10.3.2.2 - Caso o responsável técnico seja o próprio empresário ou sócio da empresa a 
comprovação se dará por meio do contrato social ou equivalente.
 
10.3.3. Documento comprobatório da regularidade sanitária, nos termos da legislação, 
relativo ao serviço a ser credenciado (Alvará Sanitário ou relatório de inspeção sanitária 
emitido pela unidade competente). 

10.4 - DECLARAÇÕES 

10.4.1. - Declaração firmada pelo Licitante nos termos do modelo que integra o Anexo IV 
deste credenciamento, expressando que não possui menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre, e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, em cumprimento ao disposto no inciso XXIII 
do art. 7º da Constituição Federal de 1988 e de acordo com o inciso V do art. 27 da Lei 
Federal nº 8.666/93, que foi acrescido pela Lei Federal nº 9.854/99, regulamentada pelo 
Decreto nº 4.358/02; 
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10.4.2 - Declaração do (a) Contratado (a) de que está de acordo com os preços estabelecidos 
no Edital e que não possui impedimento para licitar ou contratar com o MUNICÍPIO DE 
CARVALHOS, bem como as normas de prestação de serviços, nos termos Anexo V 
deste credenciamento.

10.4.3 - As microempresas e empresas de pequeno porte,  Lei Complementar nº 123/2006, 
deverão apresentar, fora dos envelopes, declaração de que ostentam essa condição e de que 
não se enquadram em nenhum dos casos enumerados no § 4º do art.3º da Lei Complementar 
nº 123/2006, conforme modelo do Anexo VI.

10.5 - Não será admitida a participação de empresas: 

10.5.1 - em consórcio ou grupo de empresas. 

10.5.2 - que estejam declaradas inidôneas por ato dos Poderes Públicos Federal, Estadual ou 
Municipal; 

10.5.3 - que estejam cumprindo pena de suspensão do direito de licitar e de contratar com o 
MUNICÍPIO DE CARVALHOS.

10.5.4 – de empresas cujo sócio pertençam ao quadro permanente do MUNICÍPIO DE 
CARVALHOS (Lei Federal n° 8.666/93, art. 9°, III).

11. - CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E CREDENCIAMENTO 

11.1. - Serão credenciados os interessados que preencham os requisitos previstos desta 
Chamada Pública, de acordo com as necessidades do(a) MUNICÍPIO DE CARVALHOS e a 
disponibilidade financeira e orçamentária.

12. – HOMOLOGAÇÃO 

12.1. - O credenciamento será homologado por intermédio da assinatura da autoridade 
competente.

13. - DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

13.1. – Após a homologação da licitação, a licitante será convocada, para, dentro de até 05 
(cinco) dias úteis, assinar o contrato, pelo qual se obrigará ao fiel cumprimento de sua 
proposta, das demais disposições desta licitação e da legislação vigente. ANEXO V

14. - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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14.1. - No caso de descumprimento, no todo ou em parte, das condições deste 
credenciamento, o CISDESTE, sem prejuízo das perdas e danos e das multas cabíveis, nos 
termos da lei civil, aplicará à contratada, conforme o caso, as penalidades previstas nos art. 
86, 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/93, bem como, no que couber, as seguintes sanções: 

14.1.1. - Multa moratória de 1% (um por cento) ao dia, por dia útil que exceder o prazo 
indicado no subitem 4.1 acima, sobre o valor do saldo não atendido, respeitado os limites da 
Lei Civil; 

14.1.2. - Multa administrativa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor global do contrato, 
nas demais hipóteses de inadimplemento ou infração de qualquer natureza, seja contratual ou 
legal; 

14.1.3. - As multas moratórias e administrativas poderão ser aplicadas cumulativamente ou 
individualmente, não impedindo que o MUNICÍPIO DE CARVALHOS rescinda, 
unilateralmente, o Contrato e aplique as demais sanções legais cabíveis; 

14.1.4. - As multas administrativas e moratórias aplicadas serão descontadas dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração à(s) contratada(s) ou, ainda, quando for o caso, 
cobrada judicialmente, em consonância com os parágrafos 2º e 3º do artigo 86 da Lei Federal 
nº 8.666/93; 

14.1.5. - A aplicação de multas não elidirá o direito do MUNICÍPIO DE CARVALHOS de, 
face ao descumprimento do pactuado, rescindir, de pleno direito, a(s) contratação(ões) que 
vier(em) a ser(em) celebrada(s), independentemente de ação, notificação ou interpelação 
judicial ou extrajudicial, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais cabíveis, 
assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

15. - RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

15.1. - Dos atos praticados relativos a esta Licitação cabe recurso, previsto no artigo 109 da 
Lei Federal nº 8.666/93, no prazo de 5 (dois) dias úteis a contar da intimação do ato ou da 
lavratura da respectiva ata.

15.2- Os recursos interpostos pelas licitantes deverão ser entregues no Serviço de Protocolo 
do MUNICÍPIO DE CARVALHOS, das 08:00:00 às 16:00:00, diariamente, exceto aos 
sábados, domingos e feriados, e serão aos cuidados do Presidente da C.P.L., podendo, os 
membros da C.P.L., por maioria de votos, reconsiderar sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis ou, não reconsiderando sua decisão, fazer subir os autos de recurso, devidamente 
informado, à autoridade imediatamente superior, devendo, nesse caso, a decisão ser proferida 
dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento do recurso. 

16. - ANEXOS QUE INTEGRAM ESTE CREDENCIAMENTO

Os anexos que integram este credenciamento, como partes inseparáveis, são os seguintes: 
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16.1.- Anexo I – projeto básico; 

16.2 - Anexo II - Modelo de carta proposta e credenciamento

16.4 - Anexo III - Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo

16.5 - Anexo IV - Modelo de declaração 

16.6 - Anexo V - Minuta de contrato

17. - CONSIDERAÇÕES DE CARÁTER GERAL 

17.1. - O esclarecimento de dúvidas e informações, poderão ser requeridos, por escrito, 
a C.P.L das 08:00:00 as 16:00:00 diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados, 
inclusive por e-mail licitacaocarvalhos@gmail.com, até 24:00 (vinte e quatro) horas 
anteriores à data estabelecida neste credenciamento, para a abertura dos envelopes contendo a 
Documentação de Habilitação dos interessados;  

17.2. - As impugnações interpostas deverão ser entregues no Serviço de Protocolo do 
MUNICÍPIO DE CARVALHOS, das 08:00:00 às 16:00:00 , diariamente, exceto aos 
sábados, domingos e feriados, inclusive por e-mail e serão dirigidos a comissão permanente 
de licitação, observados os prazos descritos nos parágrafos do art. 41 da Lei Federal nº 
8.666/93; 

17.3. - Os documentos, exigidos para esta Licitação, 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. Os que forem de emissão da 
própria proponente deverão ser datilografados, ou digitados e impressos, em papel timbrado 
da licitante, registrar o número desta Licitação, estar datados e assinados por seu 
representante legal ou preposto legalmente estabelecido. A exibição do documento original, à 
C.P.L., dispensa a autenticação em cartório; 

17.4. - A participação no presente processo de credenciamento implica na aceitação integral e 
irretratável de todas as condições exigidas neste edital e nos documentos que dele fazem 
parte, bem como na observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor.

17.5 - A Administração poderá, a qualquer momento, revogar esta licitação por razões de 
interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anular o 
certame se constatado vício no seu processamento, mediante parecer escrito e devidamente 
fundamentado.
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17.6 - É facultada a comissão de licitação e à autoridade superior, em qualquer fase da 
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo, inclusive para verificar a compatibilidade das especificações do objeto ofertado 
diante dos requisitos previstos neste edital e seus anexos, vedada à inclusão posterior de 
documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta ou da 
documentação de habilitação.

17.7. – O(a) MUNICÍPIO DE CARVALHOS e as licitantes do Certame elegem o foro da 
Comarca de Juiz de Fora - MG, para dirimir qualquer questão controversa relacionada com o 
presente credenciamento. 

Carvalhos, 19/03/2021

 

__________________________________
Keila dos Reis Carvalho Costa

Presidente da CPL
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