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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS 

 
PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO PRÓTESES DENTÁRIAS  

 
CREDENCIAMENTO Nº. 001/2021 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 065/2021 

 
 1 – PREÂMBULO:  
 
O Município de Pedras de Pedras - Estado de Minas Gerais, inscrito CNPJ nº 25.208.156/0001-

08, com sede administrativa à Praça Ernani Pereira nº 291 – Centro –Pedras de Maria da Cruz – 

MG, torna público para conhecimento dos interessados, que se encontra aberto o 

CREDENCIAMENTO de pessoa jurídica especializada para realização de exames laboratoriais 

de prótese dentaria, a fim de atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Pedras 

de Maria da Cruz, mediante as condições estabelecidas neste Edital e em conformidade com o 

artigo 25 da Lei 8.666/1993.  

 

Os interessados devem solicitar o seu credenciamento na Prefeitura de Pedras de Maria da 

Cruz, Setor de Licitações, à Praça Ernani Pereira nº 291 – Centro –Pedras de Maria da Cruz – 

MG, a partir do dia 24/09/2021 em dias úteis, no horário das 07h às 13h, observando as 

condições e exigências mínimas para a prestação do serviço, as condições de pagamento e a 

tabela de preços que remunerará os serviços prestados, e demais requisitos fixados no presente 

regulamento.  

O Município credenciará todos os interessados que preencherem as condições e exigências 

mínimas do presente regulamento, sendo que inexiste possibilidade de discussão entre as 

partes acerca das cláusulas contratuais. 

 

2 – DO OBJETO:  

 

2.1 Constitui objeto desta Licitação, Credenciamento de laboratório que confeccione e ofertem 

próteses dentárias, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme 

descrição e especificações no Termo de Referência, obedecendo seus respectivos valores: 

2.2 – Os quantitativos acima são estimados para toda vigência do contrato e serão realizados 

nas dependências do contratado e de conformidade com as descrições de cada item.  

2.3 – O critério de distribuição da quantidade licitada aos interessados será definido pela 

Secretaria Municipal de Saúde, em função do número de credenciados, de forma isonômica.  

2.4 – Fará parte integrante do contrato, este edital e todos os seus anexos, independente de 

transcrição.  

 

3 – DO PRAZO E CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

3.1. O prazo de vigência desta contratação será até 31/12/2021, contados da assinatura do 

contrato, podendo ser este prazo prorrogado, a critério da Administração, de conformidade com 

o artigo 57, inciso II, da Lei 8.666/93.  

3.2. Somente participarão da presente Licitação as empresas especializadas no ramo e que 

atendam as condições aqui estabelecidas, quanto a apresentação dos documentos exigidos 

neste edital, até o dia 20 de setembro de 2022, às 13 horas. Permanecera aberto o 
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credenciamento pelo prazo de 12 (doze) meses, sendo possível apresentação da documentação 

por interessados no decorre deste período.  

3.3 – Os interessados em participar do presente processo, deverão entregar até o dia e hora 

acima descritos, no setor de Licitação da Prefeitura, situada no Setor de Licitações, à Praça 

Ernani Pereira nº 291 – Centro –Pedras de Maria da Cruz – MG, os documentos enumerados 

abaixo, com vigência plena até a data fixada no preâmbulo deste edital e posteriormente com 

data afixada acima, devidamente autenticados ou apresentados em original com cópia 

respectiva para autenticação por responsável do setor: 

3.3.1. Habilitação jurídica, comprovada mediante a apresentação:  

a) de registro público no caso de empresário individual.  

b) em se tratando de sociedades empresárias, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, 

com suas eventuais alterações supervenientes em vigor, devidamente registrados, 

acompanhados, quando for o caso, dos documentos societários comprobatórios de eleição ou 

designação e investidura dos atuais administradores.  

c) no caso de sociedades simples, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com suas 

eventuais alterações supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados dos 

atos comprobatórios de eleição e investidura dos atuais administradores. 

d) decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 

quando a atividade assim o exigir.  

3.3.2 Regularidade fiscal e trabalhista, mediante a apresentação de:  

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ.  

b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte (X) Municipal, relativo ao domicílio ou sede do 

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

c) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 

licitante. 

d) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, do domicílio ou sede do licitante, na 

forma da Lei e com a Procuradoria da Fazenda Nacional, através da Certidão Negativa da Dívida 

Ativa da União, abrangendo inclusive as contribuições sociais, de acordo com a Portaria 

Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014;  

e) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante 

a apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF.  

3.3.2.1. A prova da inscrição a que se referem os itens “a” e “b” será suprida com a 

apresentação das certidões a que se referem os itens “c” e “d”, respectivamente, se estas 

contiverem o número de inscrição da licitante.  

3.3.2.2. Regularidade trabalhista, mediante a apresentação de: prova de inexistência de débitos 

inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, através de certidão negativa, ou positiva com efeitos 

de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 

Decreto-Lei no 5.452, de1º de maio de 1943.  

3.3.3 Qualificação Técnica, através de:  

a) registro ou inscrição da pessoa jurídica na Entidade Profissional competente.  

b) comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do 

aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da 

licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se 

responsabilizará pelos trabalhos;  
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c) declaração do proponente de que tomou conhecimento de todas as informações e das 

condições para o cumprimento das obrigações objeto deste credenciamento, conforme modelo 

constante do Anexo V.  

d) alvará da vigilância sanitária municipal, dentro do prazo de validade.  

3.3.3.1 A aptidão exigida na letra e deverá contemplar: 

I. relação, especificando e quantificando os equipamentos referentes ao serviço pleiteado; 

II. comprovação de que a equipe técnica apresentada na proposta vincula-se à empresa, o que 

poderá ser feito através de uma das seguintes formas:  

a) carteira de Trabalho;  

b) contrato social;  

c) contrato de prestação de serviços;  

d) contrato de trabalho registrado na DRT;  

III. cópia do Diploma e comprovação do registro junto aos respectivos Conselhos Regionais ou 

Órgãos de Classe dos profissionais;  

IV. prova de habilitação técnica dos profissionais ao exercício da especialidade.  

3.3.3.2 Somente será admitida a substituição de algum membro da equipe técnica, no curso da 

execução do contrato, por outro profissional de comprovada experiência equivalente ou superior, 

e desde que previamente aprovado pela Administração.  

3.3.4. Qualificação econômico-financeira:  

a) Certidão negativa de Concordata, Falência Recuperação Judicial e extrajudicial da sede da 

Pessoa Jurídica.  

3.3.5 Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor e Declaração de Idoneidade  

3.3.5.1 Conforme o inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, para os fins do disposto no 

inciso V do art.27 da Lei Federal 8.666/93, deverá ser apresentada declaração quanto ao 

trabalho do menor, conforme modelo constante do Anexo II.  

3.3.5.2 Declaração sob as penas da lei, firmada pelo representante legal da licitante, de que não 

foi declarada inidônea para licitar e/ou contratar com a Administração Pública, conforme modelo 

Anexo VII.  

3.4 – As empresas interessadas deverão anexar à documentação para habilitação acima 

descrita, o formulário da solicitação de credenciamento, conforme modelo anexo III deste edital 

3.5 – A ausência ou a apresentação de documentos em desacordo com o exigido no item acima, 

impedirá o credenciamento da empresa interessada.  

3.6 - Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos 

documentos originais sejam apresentados no momento da entrega para a devida autenticação 

por servidor apto para praticar tal ato. Os documentos retirados pela internet terão sua 

autenticidade verificada junto aos sites dos órgãos emissores.  

3.7 - Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor 

ou pelo edital, deverão ser datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias até a data de sua 

apresentação.  

3.8 - Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se 

original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada.  

3.9 - Em nenhuma hipótese poderá ser admitida a entrega posterior de qualquer dos 

documentos exigidos.  

3.10 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 

apresente alguma restrição.  
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3.11 - Para MEI, ME, EPP e equiparados, havendo restrição na comprovação da regularidade 

fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 

momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual 

período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento 

ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito 

de certidão negativa.  

3.12 - A não regularização da documentação, no prazo previsto subitem anterior, implicará de 

cadênciado direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 

8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.  

3.13 – Consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade empresária, 

a sociedade simples e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei No 10.406, de 10 de janeiro 

de 2002, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:  

a) No caso das microempresas, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em 

cada ano calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil 

reais);  

b) No caso das empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela 

equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e 

sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais). 

3.14- A comprovação da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte será feita:  

a) Mediante documentação que comprove a opção pelo Simples Nacional previsto na Lei 

Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006;  

b) No caso da empresa não optante pelo Simples Nacional, mediante balanço patrimonial 

exigível para o exercício e que comprove as hipóteses do subitem 5.9 deste edital.  

 
4.0 – DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS  
 
4.1 - A forma de execução dos serviços aqui discriminados, será através de encaminhamento, 

requisição ou autorização específica, emitida por escrito pela Secretaria Municipal de Saúde e 

demais cláusulas do Contrato de Adesão (conforme minuta – anexo IV).  

4.2 - Desenvolver e/ou adotar protocolos de atendimento, garantindo aos usuários acessibilidade 

ao serviço e um acolhimento humanizado, com vistas à melhoria da resolubilidade do 

tratamento;  

4.4 - Acatar protocolos de regulação e/ou acesso implantados pela legislação vigente e pela 

Secretaria Municipal de Saúde.  

4.5 - Garantir o atendimento uma vez por semana a todos os serviços autorizados pela 

Secretaria Municipal de Saúde, consoante ao quantitativo físico e financeiro, estabelecido em 

contrato;  

4.6 - Garantir quantidade mínima bem como a manutenção preventiva e corretiva dos 

equipamentos, segundo legislação vigente, necessários à realização dos procedimentos, 

zelando assim pela qualidade dos serviços ora ofertados.  

4.7 - Dotar de profissionais técnicos devidamente capacitados e qualificados, necessários ao 

acolhimento e realização do(s) procedimento(s), zelando sempre pela qualidade do 

procedimento;  
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4.8 - Os funcionários do Estabelecimento deverão estar devidamente uniformizados e 

paramentados para facilitar a identificação, bem como prover de informações básicas referentes 

ao serviço a ser prestado;  

4.9 - Autorizar a entrada no Estabelecimento credenciado, de funcionários da Secretaria 

Municipal de Saúde, desde que estejam devidamente identificados, informando qual a finalidade 

da visita;  

4.10 - Entregar os documentos referentes ao faturamento mensal, segundo datas estipuladas 

abaixo:  

4.10.1 - Entrega da produção/relatório final: Último dia útil do mês em que os serviços foram 

prestados.  

4.10.2 - Entrega da Nota Fiscal: a partir do dia 10 do mês subsequente ao dos serviços 

realizados, ao responsável pela Secretaria Municipal de Saúde, que dará o aceite e liberará para 

o pagamento.  

 
5.0 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E DO PAGAMENTO  
 
5.1 – Os recursos orçamentários, necessários à execução do contrato decorrente deste 

processo licitatório, serão aqueles provenientes do orçamento do município, por conta da rubrica 

orçamentaria:13.01.02.10.301.0014.2100 – 33903900 ficha 852 - fonte 159. 

5.2. O pagamento dos serviços prestados será efetuado mensalmente, através do controle das 

requisições e ou autorizações emitidas pela Secretaria Municipal de Saúde, somando-se os 

quantitativos das próteses realizadas.  

5.3. Para efetivação do recebimento, deverá ser observado o calendário definido pela 

Administração Municipal, como sendo os dias 05 (cinco), 15 (quinze) e 25 (vinte e cinco) de cada 

mês, como as datas previstas para a liberação dos créditos aos fornecedores, ou no primeiro dia 

útil posterior a estas datas, observando-se o prazo de até 30(trinta) dias, mediante apresentação 

da respectiva Nota Fiscal, com o aceite da Secretaria Municipal Requisitante e mais:    

5.3.1 Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será 

contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.  

5.3.2 Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação, 

qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere 

direito a reajustamento de preços.  

 

6.0 - DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO  
 
6.1 – Na busca de ofertar melhoria ao acesso de serviços de próteses dentárias a Prefeitura 

Municipal de Pedras de Maria da Cruz, A através da Secretaria Municipal de Saúde, visando 

ofertar melhorias em relação ao acesso às ações de reabilitação bucal apresenta o Termo de 

Referência para credenciamento de laboratório especializado na confecção e fornecimento 

personalizado de próteses dentárias e núcleos metálicos fundidos.  

 
7.0 - IMPUGNAÇÕES E RECURSOS  
 
7.1 Impugnações aos termos deste Edital poderão ser interpostas por qualquer cidadão no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis ou licitante, no prazo de 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para 

recebimento das propostas, dirigidas ao Presidente da CPL da Prefeitura de Pedras de Maria da 

Cruz.  
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7.2 Declarado o resultado final deste certame qualquer licitante poderá manifestar a intenção de 

recorrer, sendo concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, para apresentação das razões de 

recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em 

igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos autos.  

7.3 A decisão acerca de recurso interposto será comunicada a todos os licitantes, via correio 

eletrônico.  

7.4 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

7.5 Os recursos e respectivas impugnações cabíveis deverão obedecer aos seguintes requisitos, 

sob pena de não serem conhecidos:  

a) Ser dirigido aos cuidados do Presidente da CPL, no prazo de 5(cinco) dias úteis, conforme 

estabelecido no item 7.1 acima;  

b) Ser dirigido ao Prefeito Municipal, nos casos de anulação ou revogação, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, nos termos do art. 109, inciso I, alínea “c”, da Lei Federal nº 8.666/93;  

c) Ser apresentado em uma via original, datilografada ou emitida por computador, contendo 

razão social, CNPJ e endereço, rubricado em todas as folhas e assinado pelo representante 

legal ou credenciado do licitante, devidamente comprovado;  

d) Ser protocolizado na Seção de Protocolo da Prefeitura ou na Seção de Licitação, à Praça 

Ernani Pereira nº 291 – Centro –Pedras de Maria da Cruz – MG, ou enviado via e-mail;  

7.6 Não serão conhecidas as impugnações e os recursos interpostos após o respectivo prazo 

legal, e/ou subscrito por representante que não comprove poder de representação legal.  

7.7 A Prefeitura de Pedras de Maria da Cruz, não se responsabilizará por memoriais de recursos 

e impugnações que sejam endereçadas via postal ou por outras formas entregues em locais 

diversos das citadas neste instrumento, e que, por isso, não sejam protocolizados no prazo legal.  

 
8.0 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
 
8.1 A recusa do licitante declarado vencedor, em assinar o Contrato dentro do prazo 

estabelecido, bem como o atraso e a inexecução parcial ou total do Contrato, caracterizarão o 

descumprimento da obrigação assumida e permitirão a aplicação das seguintes sanções pela 

Contratante:  

8.1.1 Advertência, que será aplicada sempre por escrito;  

8.1.2 Multas;  

8.1.3 Rescisão unilateral do Contrato sujeitando-se a Contratada ao pagamento de indenização 

Contratante por perdas e danos; Suspensão temporária do direito de licitar com a Prefeitura 

Municipal de Pedras de Maria da Cruz/MG, pelo período de até (02) dois anos.  

8.1.4 Indenização à Contratante da diferença de custo para contratação de outro licitante;  

8.2 A multa será aplicada à razão de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor do contrato, por 

dia de atraso na prestação dos serviços.  

8.3 O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento) do 

valor do Contrato.  

8.4 As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de 

acordo coma gravidade da infração, facultada ampla defesa a Contratada, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis a contar da intimação do ato.  
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8.5 A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública 

poderá ser também aplicada aqueles que demonstrarem não possuir idoneidade para contratar 

com a Administração e fizerem declaram falsa ou cometerem fraude fiscal.  

 
9.0 - DO CONTRATO  
 
9.1 O município de Pedras de Maria da Cruz, reserva-se no direito de cancelar o contrato e 

aplicar o disposto na Lei Federal nº. 8.666/93, se os serviços estiverem em desacordo com o 

previsto neste edital.  

9.2 O Contrato obedecerá ao modelo constante no Anexo IV deste Edital e fará parte integrante 

deste, independentemente de transcrição, o edital da licitação e seus anexos, os documentos 

dos licitantes credenciados e a proposta de credenciamento.  

9.3 O Contrato terá a vigência até 31/12/2021, a partir da data de sua assinatura, podendo, se 

houver interesse das partes, ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, de acordo com o 

artigo 57, II, da Lei 8666/93.  

9.4 O Contrato será supervisionado e coordenado pelo titular da Secretaria Municipal de Saúde 

que poderá designar um responsável para acompanhamento dos serviços.  

9.5 “Todos os interessados deverão disponibilizar e indicar, junto à sua proposta de 

credenciamento, o endereço eletrônico de e-mail para receber o contrato e eventuais termos 

aditivos em arquivo com extensão PDF”.  

9.6 Ao receber o arquivo contendo o contrato, o credenciado deverá realizar a impressão do 

mesmo, em (04) quatro vias, enviando-as ao Contratante, devidamente rubricadas em todas as 

páginas e assinadas ao final, com firma reconhecida em cartório, no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de a sua inércia ser considerada negativa de assinatura do contrato ou termo 

aditivo, sujeita às penalidades legais.  

9.7 Havendo divergência entre as disposições da minuta contratual, anexa ao presente 

instrumento convocatório, prevalecerão as disposições contidas no edital, devendo as correções 

ser efetuadas no momento da elaboração do contrato.  

 
10 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:  
 
10.1 – As dúvidas quanto à interpretação dos termos deste edital, bem como, quaisquer outras 

informações, deverão ser solicitadas à Comissão Permanente de Licitação, por escrito, enviadas 

via postal no endereço mencionado no item 3.2 deste edital ou via e-mail 

licitacao@pedrasdemariadacruz.mg.gov.br.  

10.2 – Fica eleito o Foro da Comarca de Januária - MG, para dirimir as questões decorrentes da 

presente licitação, inclusive quanto a execução do contrato que vier a ser celebrado.  

10.3 - Outras informações e edital completo, poderão ser obtidos no Setor de Licitação da 

Prefeitura, Praça Ernani Pereira nº 291 – Centro –Pedras de Maria da Cruz – MG, e-mail 

licitacao@pedrasdemariadacruz.mg.gov.br - Site: http://www.pedrasdemariadacruz.mg.gov.br. 

 
10.4 – Passam a fazer parte deste edital todos os seus anexos:  

 

Anexo I – Termo de Referência 

Anexo II – Modelo de Declaração que não emprega menor;  

Anexo III – Modelo de Solicitação de Credenciamento;  

mailto:prefpedras@yahoo.com.br
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Anexo IV – Minuta do Contrato.  

Anexo V - Modelo de Declaração de Conhecimento do Credenciamento 

Anexo VI - Modelo de Declaração de Idoneidade Credenciamento 

 

 
 
 

Pedras de Maria da Cruz, 09 de setembro de 2021.  
 
 
 
 
 
 

Rafael Barcelos Silva 
Presidente da CPL 
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ANEXO I 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 

1 - OBJETO: Credenciamento para contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços 
de moldagem e confecção de próteses dentárias para atendimento dos pacientes do município 
de Pedras de Maria da Cruz. 

REFERÊNCIA TABELA SUS 
 

ITEM QUANT CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR 

UNITÁRIO 

TABELA R$ 

01 156 07.01.07.012-9 MOLDAGEM, CONFECÇÃO E ADAPTAÇÃO DE 
PROTESE TOTAL REMOVÍVEL MANDIBULAR – 
CONFECCIONADAS DE ACORDO COM AS 
NORMAS DA VIGILANCIA SANITÁRIA muco- 
suportada, indicada para reabilitar pacientes 
totalmente desdentados na mandíbula. Estas Próteses 
Odontológicas deverão ser confeccionadas com 
dentes artificiais de resina acrílica, unidos a bases 
individualizadas confeccionadas em resina acrílica 
termopolimerizável, obtidas a partir de modelos de 
gesso tipo III que reproduz os rebordos residuais dos 
pacientes. 

150,00 

02 156 07.01.07.013-7 MOLDAGEM, CONFECÇÃO E ADAPTAÇÃO DE 
PROTESE TOTAL REMOVÍVEL MAXILAR - 
CONFECCIONADAS DE ACORDO COM AS 
NORMAS DA VIGILANCIA SANITÁRIA muco-
suportada, 
indicada para reabilitar pacientes totalmente 
desdentados na maxila. Estas Próteses Odontológicas 
deverão ser confeccionadas com dentes artificiais de 
resina acrílica, unidos a bases individualizadas 
confeccionadas em resina acrílica termopolimerizável, 
obtidas a partir de modelos de gesso tipo III que 
reproduz os rebordos residuais dos pacientes. 

150,00 

03 144 07.01.07.009-9 MOLDAGEM, CONFECÇÃO E ADAPTAÇÃO DE 
PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL – 
CONFECCIONADAS DE ACORDO COM AS 
NORMAS DA VIGILANCIA SANITÁRIA 
muco-suportada, indicada para reabilitar pacientes 
parcialmente desdentados na mandibula. Estas 
Próteses Odontológicas deverão ser confeccionadas 
com dentes artificiais de resina acrílica, unidos a 
bases individualizadas confeccionadas em resina 
acrílica termopolimerizável, obtidas a partir de 
modelos de gesso tipo III que reproduz os rebordos 
residuais dos pacientes. 

150,00 

mailto:prefpedras@yahoo.com.br


    PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ 
                           Praça Ernani Pereira, nº 291 - centro - CEP: 39.492.000  
                                          CNPJ nº 25.209.156/0001-08 
                           Email: prefpedras@yahoo.com.br -  Tel.: (038) 3622-4140  

                PEDRAS DE MARIA DA CRUZ - ESTADO DE MINAS GERAIS  

 

 
04 144 07.01.07.010-2 Removível MOLDAGEM, CONFECÇÃO E 

ADAPTAÇÃO DE PROTESE PARCIAL MAXILAR 
REMOVÍVEL – CONFECCIONADAS    DE   
ACORDO   COM    AS    NORMAS  DA 

VIGILANCIA SANITÁRIA muco-suportada, indicada 

para reabilitar pacientes parcialmente desdentados na 

maxila. Estas Próteses Odontológicas deverão ser 

confeccionadas com 
dentes artificiais de resina acrílica, unidos a bases 
individualizadas confeccionadas em resina acrílica 
termopolimerizável, obtidas a partir de modelos de 
gesso tipo III que reproduz os rebordos residuais dos 
pacientes. 

150,00 

 

 

Produção de qualidade de 50 (cinquenta) próteses dentárias mensal, somando o valor total de 
R$ 7.500 (sete mil e quinhentos reais). 
 

2. JUSTIFICATIVA E DOTAÇÃO: 

Considerando: que a Política Nacional de Saúde Bucal – Brasil Sorridente, que tem promovido a 

reorganização das práticas e da rede de atenção à saúde, ampliando e qualificando o acesso 

aos serviços de Atenção Básica e Especializada em Saúde Bucal, Laboratórios Regionais de 

Prótese Dentária (LRPD), pautando-se nos princípios e diretrizes do SUS; que os LRPD visam 

suprir uma grande necessidade da população, que é a reabilitação oral através das próteses 

dentárias; realizaremos a contratação de Laboratório de Prótese Dentária para prestar os 

serviços de confecção de próteses dentárias à Secretaria Municipal de Saúde de Pedras de 

Maria da Cruz. De acordo com a Portaria Nº 668, de 1º de abril de 2020 que credencia 

municípios a receberem incentivo referente À Laboratório Regional De Prótese Dentária (LRPD). 

2.1 DOTAÇÃO: 

10.301.0014.2100 Manutenção Unidades e Serviços de Atenção Básica em Saúde – ESF 

33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO 0852 

3. Etapas mínimas a serem cumpridas pela empresa para confecção das próteses 

odontológicas Confecção de próteses totais compreendendo as etapas relacionadas a 

seguir: 

ETAPA CLÍNICA 

a) Avaliação Clínica Bucal 

b) Moldagem inicial 

c) Confecção de modelo de estudo 

d) Prova de Dentes 

e) Instalação da prótese 

f) Ajuste Oclusal 

g) Reajustes e Correções 

 
ETAPA LABORATORIAL 
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a) Montagem de Dentes 

b) Etapa de Prensagem 

c) Etapa de Acabamento da Prótese 

d) Etapa de Polimento da Prótese 

e) Etapa de Controle de Qualidade 

Confecção de próteses parciais, compreendendo minimamente as etapas relacionadas 

a seguir: ETAPA CLÍNICA 
Avaliação Clínica Bucal 

a) Moldagem inicial 

b) Confecção de modelo de estudo 

c) Prova da Estrutura Metálica 

d) Instalação da prótese 

e) Ajuste Oclusal 

f) Reajustes e Correções 
 

 
ETAPA LABORATORIAL 

a) Montagem de Dentes 

b) Etapa de Prensagem 

c) Etapa de Acabamento da Prótese 

d) Etapa de Polimento da Prótese 

e) Etapa de Controle de Qualidade 

 
ETAPA CLÍNICA: As fases da etapa clínica somente poderão ser realizadas pelo Cirurgião 

Dentista com o suporte de Técnicos em Saúde Bucal, Auxiliares em Saúde Bucal e Auxiliares 

de Prótese Dentária fornecidos pela empresa contratada e devidamente registrados junto ao 

Conselho Regional de Odontologia – CRO. Todas as atividades realizadas pelos auxiliares 

deverão ser diretamente supervisionadas pelo Cirurgião Dentista da empresa contratada. 

 

ETAPA LABORATORIAL: As fases da etapa laboratorial somente poderão ser realizadas 

pelo Técnico em Prótese Dentária e/ou Cirurgião Dentista Protesista com o suporte de 

Auxiliares de Prótese Dentária fornecidos pela empresa contratada e devidamente registrados 

junto ao Conselho Regional de Odontologia – CRO. 

 

Observação: A fase relativa à prova de estrutura metálica deverá ser testada diretamente no 

paciente, na unidade de saúde do município. Somente após esta fase poderá ser realizada à 

fase de confecção da prótese. 

 

4. Obrigações da Empresa Contratada: 

4.1. Garantia da integridade física dos pacientes durante o procedimento, protegendo-os de 

situações de risco; 

4.2. Igualdade de tratamento sem quaisquer discriminações; 

4.3. Observar e garantir as questões de sigilo profissional; 

4.4. Utilizar os recursos tecnológicos e equipamentos adequados, de maneira adequada; 

4.5. Laboratório deverá dispor de áreas, instalações e equipamentos necessários, suficientes 
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e adequados para a realização dos serviços contratados, respeitados os aspectos normativos 

de operacionalidade aplicáveis e previstos nos instrumentos normativos do Ministério da 

Saúde. 

4.6. Comunicar à Secretaria de Saúde de Pedras de Maria da Cruz toda e qualquer alteração 

de dados cadastrais, para atualização, bem como proceder a(s) alteração(ões) cadastral(is) no 

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), nos casos em que for necessário; 

4.7. Atender, durante a vigência do contrato, às necessidades de próteses dentárias dos 

município beneficiário, desde que respeitada a sua capacidade operacional e a cota anual 

preestabelecida; 

4.8. Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, securitários, taxas, 

impostos e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre seu pessoal necessário à 

execução do Contrato; 

4.9. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier causar ao 

Contratante, aos usuários e a terceiros a eles vinculados, tendo como agente o prestador, na 

pessoa de prepostos ou estranhos; 

4.10. Apresentar sempre que solicitado pela Secretaria de Saúde de Pedras de Maria da Cruz, 

comprovação de cumprimento das obrigações tributárias e sociais legalmente exigidas; 

4.11. Responsabilizar-se pelo transporte dos insumos e peças de seu estabelecimento até o 

local determinado ou deste até o seu estabelecimento; 

4.12. Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, no todo ou em parte, quaisquer 

próteses odontológicas, se nelas ocorrerem defeitos ou incorreções resultantes dos serviços 

ou dos materiais empregados, dentro do período de garantia, sem ônus adicional para a 

Contratante, conforme prazos definidos; 

4.13. Executar os serviços solicitados, rigorosamente dentro de suas respectivas normas 

técnicas e de biossegurança; 

4.14. Assegurar que haja estoque suficiente de materiais para confecção das próteses 

odontológicas, conforme proposta de produção, não podendo o prestador alegar 

indisponibilidade dos mesmos, sob pena de lhe serem aplicadas as sanções previstas; 

4.15. Permitir o acesso de quaisquer funcionários e outros profissionais, eventual ou 

permanente designados pela Secretaria de Saúde de Pedras de Maria da Cruz,  para 

supervisionar e/ou acompanhar a execução dos serviços; 

4.16. Respeitar a decisão do responsável técnico (cirurgião-dentista) do município, quando 

esse solicitar correções de defeitos ou substituição de peças em qualquer etapa do processo; 

4.17. Garantir a confidencialidade dos dados e informações sobre os usuários; 

4.18. Cumprir as normas definidas pelo Contratante quanto ao fluxo de atendimento, prazos 

de entrega e de garantia e outros procedimentos necessários para o atendimento aos 

usuários do SUS. 

4.19. Encaminhar mensalmente para a Secretaria Municipal de Pedras de Maria da Cruz, a 

relação nominal dos pacientes atendidos contendo o tipo de prótese confeccionada por 

paciente, bem como relação com assinatura dos pacientes que forem contemplados com as 

próteses dentárias e demais informações que forem necessárias. 

4.20. Ofertar todo material para realização das etapas: Moldagem, Plano de Orientação, 

Confecção das Próteses, Consertos e Ajustes sem nenhum custo adicional para o município 

de Pedras de Maria da Cruz. 

4.21. As etapas de Moldagem, Plano de Orientação, Instalação das Próteses nos Pacientes, 

Consertos e Ajustes deverão ser realizadas diretamente no município de Pedras de Maria da 
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Cruz, cuja mão de obra será de total responsabilidade da contratada. 

4.22. Oferecer garantia total de 06 (seis) meses sobre todas as próteses dentárias entregues 

aos pacientes do município de Pedras de Maria da Cruz. 

 
4.23. OBSERVAÇÕES: 

 
4.23.1. – O licitante será responsável pela base de prova, montagem dos dentes, 
ceroplastia, escultura, inclusão, prensagem com resina rósea, acabamento além de 
realização de esqueleto metálico e acrilização para PPR. 

4.23.2. – os dentes a serem utilizados nas próteses deverão ser de boa qualidade e as bordas 
elaboradas com resina de alta densidade que ofereça maior estabilidade de cor e maior 
resistência à solubilidade e maior dureza superficial; os dentes posteriores deverão ser em (2) 
camadas. 

4.23.3. – A entrega da prótese dentária ou qualquer prova, deverá ser feita também na sede 
do Município. 
 
4.23.4. – A Contratada deverá entregar a prótese pronta em no máximo 30 (trinta) dias, a 
contar da Moldagem Inicial. 

 
4.23.5. – A Prefeitura rejeitará, no todo ou em parte, os produtos que estiverem em desacordo 
com as especificações aceitas. 

 
4.23.6. – O cirurgião-dentista das unidades de saúde rejeitará, no todo ou em parte, os 
produtos que estiverem em desacordo com as especificações aceitas. 

 
4.23.7. – Os materiais necessários para confecção das próteses é por conta do licitante 
vencedor (Moldeira, Alginato, Gesso pedra, Gesso comum); 

 
4.23.8. – O transporte das peças em questão será de responsabilidade do licitante vencedor 
(SECRETARIA DE SAÚDE x LABORATÓRIO – LABORATÓRIO x SECRETARIA DE SAÚDE); 
 
4.23.9.  Os profissionais da Secretaria de Saúde poderão fazer visitas ao laboratório do 
licitante vencedor. 
4.23.10. - O processo de moldagem para confecção das próteses deverá ser realizado por 
profissional devidamente habilitado disponibilizado pelo Laboratório contratado e o 
atendimento deverá ocorrer em Unidade Básica de Saúde do município em datas a serem 
programadas pela Secretaria de Saúde. 

 
4.23.11. - Os materiais necessários para realização do processo de moldagem das próteses 
dentárias deverá ser fornecido pelo Laboratório contratado, sendo eles: Moldeiras bucais, 
alginato e gesso odontológico. 

 
4.23.12. - O processo de entrega das próteses deverá ser realizado por profissional 
devidamente habilitado (Cirurgião Dentista) disponibilizado pelo Laboratório contratado e o 
serviço deverá ocorrer em sede do município em datas a serem programadas pela Secretaria 
de Saúde. Com isso, caso seja avaliado no momento da entrega a necessidade de reajuste na 
prótese, o mesmo deverá ser feito sem custo adicional. 
 
4.23.13. – O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e 
dos documentos apresentados em qualquer fase deste credenciamento. A falsidade de 
qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na 
imediata desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a rescisão do contrato, sem prejuízo 
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das sanções administrativas, civis e penais cabíveis. 

 
4.23.14. - O laboratório contratado deverá enviar à Secretaria de Saúde Pedras de Maria da 
Cruz, até o dia 20 (vinte) de cada mês o arquivo de produção ( BPA – Individualizado ) em 
formato digital,  bem como o relatório de produção extraído do sistema BPA Magnético, para 
fins de conferência e processamento final junto ao Sistema SIASUS na Secretaria de Saúde. 
 

4.23.15. - Prazo e Local de entrega: os produtos solicitados deverão ser entregues na 
Unidade Básica de Saúde do Município de Pedras de Maria da Cruz. Após a solicitação, o 
licitante terá o prazo de até 30 (trinta) dias úteis para efetivar a entrega. 
 
4.23.16. - Prazo de Pagamento: Até 30 (Trinta) dias após a entrega dos serviços, mediante a 
apresentação da Nota Fiscal devidamente aprovada pelo setor requisitante, acompanhada de 
comprovantes de regularidade perante o INSS e FGTS. 
 

 

5 – DA FORMA DE CONTRATAÇÃO, EXECUÇÃO E OBRIGAÇÕES. 

 
 – Todas as empresas que atenderem o presente Credenciamento e comprovarem 
satisfatoriamente os requisitos constantes deste Edital serão contratadas pela Administração 
Pública Municipal. 
 
 – A demanda dos serviços será realizada pela Secretaria Municipal de Saúde, dentro de 
seus critérios e conveniências. 
 
 – O serviço de moldagem, prova e entrega será realizado na Unidade de Saúde 
Credenciada do Município de Pedras de Maria da Cruz e caberá exclusivamente ao 
PACIENTE/USUARIO a escolha do credenciado, devendo a Secretaria Municipal de Saúde, 
após a emissão do Encaminhamento de Serviços, informar ao Paciente, a relação de 
empresas credenciadas. 

 
 – A Contratada deverá entregar a prótese pronta em no máximo 30 (trinta) dias, a contar 
da Moldagem Inicial. 

 
 – É de responsabilidade exclusiva e integral da CREDENCIADA a utilização de pessoal 
para execução dos respectivos procedimentos, incluídos encargos trabalhistas, 
previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujo ônus e 
obrigações, em nenhuma hipótese, poderão ser transferidos para o Município. 

 
 – É de responsabilidade exclusiva e integral da CREDENCIADA a utilização de pessoal 
para execução dos respectivos procedimentos, incluídos encargos trabalhistas, 
previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujo ônus e 
obrigações, em nenhuma hipótese, poderão ser transferidos para o Município. 
 
 
6– DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO 

6.1. Caberão ao credenciado as seguintes obrigações no cumprimento do objeto deste 

credenciamento: 

6.2. Executar o objeto deste credenciamento de acordo com as especificações exigidas neste 
edital e seus anexos e de acordo com sua proposta; 
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6.3. Respeitar os prazos fixados neste edital; 

6.4. Comunicar à Secretaria Municipal de Saúde toda e qualquer alteração de dados 

cadastrais, para atualização, bem como proceder a(s) alteração (ões) cadastral (is) no CNES - 
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, nos casos em que for necessário; 

6.5. Atender, durante a vigência do credenciamento, a todos os pedidos solicitados pelo 

credenciante; 

6.6. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos a que vier causar ao 
credenciante, aos usuários e a terceiros a eles vinculados, tendo como agente o prestador, na 
pessoa de prepostos ou estranhos; 

6.7. Apresentar sempre que solicitado pelo credenciante, comprovação de cumprimento das 

obrigações tributárias e sociais legalmente exigidas; 

6.8. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte, quaisquer 
próteses odontológicas citadas se nelas ocorrerem defeitos ou incorreções resultantes dos 

serviços ou dos materiais empregados, dentro do período de garantia, sem ônus adicional 
para o credenciante contado a partir do recebimento formal da solicitação; 

6.9. O credenciante não se responsabilizará por quaisquer defeitos que as próteses 
odontológicas venham apresentar durante todas as etapas de sua realização pelo prestador, 
devido à técnica de confecção laboratorial, uso de materiais e transporte inadequados, 

cabendo sempre ao prestador CONTRATADO todos os ônus de correção dos defeitos 
causados por este fato; 

6.10. As solicitações para cumprimento do subitem 9, não gerarão novas ordens de 

fornecimento. Deverão ser redigidas em papel avulso, mencionando o número da ordem de 
fornecimento correspondente; 

6.11. Fornecer o objeto descrito neste credenciamento, estritamente de acordo com as 
especificações descritas nas ordens de fornecimento emitidas pelo credenciante; 

6.12. Executar os serviços solicitados, rigorosamente dentro de suas respectivas normas 
técnicas; 

6.13. Responsabilizarem-se pela entrega das próteses em 30 (trinta) dias, entre a primeira 
consulta moldagem do paciente, primeira e segunda prova da prótese até a entrega final. 
6.14. Permitir o acesso de quaisquer funcionários, auditores e outros profissionais, eventual 
ou permanente designados pelo credenciante, para supervisionar e/ou acompanhar a 
execução dos serviços; 
6.15. Atender o contratante de forma que este possa assegurar ao usuário um serviço de 
qualidade, pois é seu direito ser atendido com dignidade, respeito, de modo universal, integral 
e igualitário; 
6.16. Responsabilizar- se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, securitários, taxas, 
impostos e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre seu pessoal necessário à 
execução do credenciamento; 
6.17.  Responsabilizar- se pelo transporte dos produtos de seu estabelecimento até o local 
determinado ou deste até o seu estabelecimento, bem como pelo seu descarregamento; 
6.18.  Garantir a confidencialidade dos dados e informações sobre os usuários; 
6.19.  Cumprir as normas definidas pelo credenciante quanto ao fluxo de atendimento, prazos 
de entrega e de garantia e outros procedimentos necessários ao ágil relacionamento com o 
contratante, visando garantir o bom atendimento aos usuários do SUS; 
6.20.  Manter, durante toda a vigência do credenciamento, os valores propostos, respeitando a 
Tabela constante do Termo de Referência que tem como referência o preços praticados na 

mailto:prefpedras@yahoo.com.br


    PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ 
                           Praça Ernani Pereira, nº 291 - centro - CEP: 39.492.000  
                                          CNPJ nº 25.209.156/0001-08 
                           Email: prefpedras@yahoo.com.br -  Tel.: (038) 3622-4140  

                PEDRAS DE MARIA DA CRUZ - ESTADO DE MINAS GERAIS  

 

 
TABELA SUS; 
6.21. Manter durante todo o credenciamento, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas no credenciamento; 
6.22. Todas as próteses deverão ser entregues acondicionadas em embalagens apropriadas, 

sem violação, amassados, deterioração ou quaisquer outros fatores que possam comprometer 
o uso ou a qualidade das mesmas, de acordo com as normas pertinentes em vigor no país; 
6.23.  Arcar com todos os custos de manutenção (fornecimento e substituição de peças com 
vícios, falhas ou com defeitos). 

14 - Manter atualizado o Certificado de Regularidade emitido pelo Conselho Regional de 
Odontologia; 

6.24.  Manter atualizada a licença sanitária na qualidade de laboratório de próteses dentárias. 

6.25. Comprovar, no ato da assinatura do credenciamento, o cumprimento ao Art. 16 da 
Resolução - RDC nº 051 de 06 de Outubro de 2011, mediante apresentação de Parecer 
Técnico emitido pela Vigilância Sanitária Estadual quanto à aprovação de estrutura física 
adequada para realização de atividades de assistência à saúde. 
6.26.  Entregar relatório de produção devidamente aprovado pela Secretaria Municipal de 
Saúde, juntamente com a Nota Fiscal na Secretaria Municipal de Administração, até o 5º dia 
útil de cada mês, referente à produção do mês anterior. 
 

7- DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIANTE 

7.1. Efetuar o pagamento ao credenciado, que será feito mediante a apresentação de 

documentos hábeis para cobrança e após liberação da despesa pelo setor requisitante; 

7.2. Prestar todas as informações necessárias ao prestador para realização do serviço;  

7.3. Respeitar os prazos estipulados neste edital; 

7.4. Esclarecer os usuários do SUS sobre os seus direitos e prestar todas as informações 

necessárias, 

7.5. pertinentes aos produtos deste edital; 

7.6. Notificar o credenciado, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou irregularidades 

encontradas no objeto; 

7.7. Fiscalizar e acompanhar o cumprimento das condições estabelecidas no Edital, bem 

como dos serviços executados, consoante o disposto no art. 67 da Lei 8.666/93. 

 

8 - DO PAGAMENTO 
 
8.1. O pagamento dos serviços será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a aferição dos 
serviços, mediante a apresentação de nota fiscal/fatura correspondente na Tesouraria através 
de crédito em conta corrente da empresa contratada. 

 
8.2. A Administração se reserva o direito de não receber os serviços que não estiverem em 
perfeitas condições e/ou de acordo com as especificações estipuladas neste Credenciamento, 
ficando suspenso o pagamento da Nota Fiscal enquanto não forem sanadas tais incorreções; 
 
8.3. Para a execução do pagamento de que trata o subitem anterior, a licitante vencedora 
deverá fazer constar na nota fiscal correspondente emitida, sem rasura, em letra bem legível 
em nome do Município de Pedras de Maria da Cruz, como os seguintes dados de faturamento: 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ-MG  
ENDEREÇO: PRAÇA ERNANI PEREIRA, 291-CENTRO 
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CNPJ: 25.209.156/0001-08 

INSCR. EST.: ISENTO 

CEP. 39.492-000 
 
8.4. A nota fiscal correspondente deverá ser entregue pela contratada, diretamente ao 
representante da Prefeitura Municipal de Pedras de Maria da Cruz-MG, que somente atestará 
o recebimento dos serviços contratados e liberará a referida nota fiscal para pagamento, 
quando cumpridas, pela CONTRATADA todas as condições pactuadas. 

 
8.5. Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela 
será devolvida à contratada, pelo representante do Município de Pedras de Maria da Cruz, e  
pagamento ficará pendente até que aquela providencie as medidas saneadoras. 
 
8.6. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, enquanto pendente de liquidação, 
qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que 
isso gere direito ao pleito de reajustamento de preço ou correção monetária. 
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ANEXO II 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO (PAPEL TIMBRADO PROPONENTE) 

 

 

A empresa ________________, inscrita no CNPJ n _______________________ , declara, sob 

as penas da Lei que, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, Art. 7 o da Constituição da 

República e inciso V do Art. 27oda Lei Federal n o 8.666/93 e alterações, acrescido pela Lei no 

9.854 de 27 de Outubro de 1999, regulamentado pelo Decreto no 4.358/2002, que não emprega 

menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 

(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) 

anos. Por ser verdade, firmo a presente, para que se possam tomar efeitos legais.  

 

 

 

Pedras de Maria da Cruz, ____ de ___________________ de 2021.  

 

 

 

Assinatura  

Identificação do representante legal 

Carimbo Empresa 
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ANEXO III 

 

MODELO PARA SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

À Prefeitura Municipal de Pedras de Maria da Cruz - MG 

 

 

 

 A empresa __________ , estabelecida à Rua/Av n.º __________, bairro ____________,na 

cidade de ________________ , inscrita no (CNPJ ou CPF) sob o n.º ________________, vem 

requerer nos termos do edital acima descrito, o seu credenciamento para 

_____________________ . Para tanto, manifesta a sua concordância com os termos do edital e 

da minuta do contrato-padrão adotado pela Prefeitura, do qual tem plena ciência, inclusive 

quanto aos preços oferecidos.  

1. Os dados da nossa empresa são:  

a) Razão Social: ______________ 

b) CGC (MF) nº: Insc. Estadual nº: _______________ 

c) Endereço: ______________ 

d) Fone/Fax: E-mail: __________________ 

e) Cidade: Estado: CEP:_____________ 

f) Banco Agência nº: _________Conta nº: _____________ 

 

De acordo com a legislação em vigor, eu,______________ , CPF/MF nº.______________ , 

declaro estar ciente da responsabilidade que assumo pelas informações constantes desta ficha 

de cadastro.  

 

 

 

 

_________de ______ de _____ . 
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ANEXO IV 

MINUTA DE CONTRATO 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2021 - CREDENCIAMENTO Nº 001/2021 

 

O Município de Pedras de Maria da Cruz, Estado de Minas Gerais, através da Prefeitura 

Municipal, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 25.209.156/0001-08, 

localizada na Praça Ernani Pereira, 291, Bairro Centro, Pedras de Maria da Cruz, MG, 

representado pelo Prefeito Municipal o Sr. Rodrigo Alexandre Fernandes, casado, inscrito no 

CPF sob o nº 062.417.776-96, doravante denominado CONTRATANTE, e a Empresa 

________________, CNPJ nº ___________, situado à ________________________, neste ato 

representado na forma dos seus Estatutos/Regimento/Contrato Social, pelo Sr. 

________________, portador de documento de identidade nº ___________, emitido por SSP/XX 

e CPF sob nº ____________, aqui denominada CONTRATADA, com base no Edital de 

Credenciamento nº 001/2021, do Processo Administrativo nº 065/2021 e disposições da Lei nº 

8.666/93 de 21 de junho de 1993, resolvem celebrar o presente Contrato, mediante as cláusulas 

e condições seguintes:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS FUNDAMENTOS:  

1.1 O presente contrato decorre do Processo Administrativo nº 065/2021, Credenciamento nº 

001/2021, nos termos do artigo 25, “caput”, da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 e se 

regerá por suas cláusulas, pelos preceitos de direito público, aplicando-lhe, supletivamente, os 

princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado, bem como, da legislação 

específica que rege a matéria.  

1.2 A contratada declara que aceita prestar os serviços, objeto deste contrato com observância 

das normas estabelecidas neste instrumento, assim como, na respectiva legislação, suas 

regulamentações, disposições, as normas e instruções baixadas pela Secretaria Municipal de 

Saúde, obedecendo ainda, as eventuais alterações que venham a ser introduzidas nessas 

normas e as instruções supervenientes, que se presumirão conhecidas pela Contratada, quando 

publicadas no Diário Oficial Eletrônico do Município de Pedras de Maria da Cruz, ou 

comunicadas mediante correspondência expedida sob-registro postal ou protocolo.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO E SUA EXECUÇÃO  

mailto:prefpedras@yahoo.com.br


    PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ 
                           Praça Ernani Pereira, nº 291 - centro - CEP: 39.492.000  
                                          CNPJ nº 25.209.156/0001-08 
                           Email: prefpedras@yahoo.com.br -  Tel.: (038) 3622-4140  

                PEDRAS DE MARIA DA CRUZ - ESTADO DE MINAS GERAIS  

 

 
2. Constitui objeto desta Licitação, Credenciamento de laboratório que confeccione e ofertem 

próteses dentárias, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, 

obedecendo ao valor, especificações e condições estabelecidas neste instrumento.  

2.1 - Os serviços serão prestados nas dependências da empresa Contratada mediante “guia de 

encaminhamento”, “requisição” ou “autorização” especifica emitida por escrito pela Secretaria 

Municipal de Saúde.  

2.2 – A empresa credenciada deverá participar, sempre que possível, das campanhas 

desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde de Pedras de Maria da Cruz, permitindo a 

fixação de cartazes e distribuição de panfletos aos usuários dentro do estabelecimento 

credenciado;  

2.3 – O credenciado deverá desenvolver e/ou adotar protocolos de atendimento, garantindo ao 

usuário acessibilidade ao serviço e um acolhimento humanizado, com vistas à melhoria da 

resolubilidade do tratamento, devendo obedecer a todas as instruções e protocolos de regulação 

e/ou acesso implantados pela Secretaria Municipal de Saúde.  

2.4 – O credenciado deverá garantir o atendimento diário aos serviços autorizados pela 

Secretaria Municipal de Saúde, consoante ao quantitativo físico e financeiro, estabelecido em 

contrato;  

2.5 – Garantir quantidade mínima, bem como, a manutenção preventiva e corretiva dos 

equipamentos, segundo a legislação vigente, necessários à realização dos procedimentos, 

assim como, dotar de profissionais técnicos devidamente capacitados e qualificados, 

necessários ao acolhimento e realização do(s) procedimento(s), autorizado(s), zelando sempre 

pela qualidade do procedimento;  

2.6 - Os funcionários do estabelecimento deverão estar devidamente uniformizados e 

paramentados para facilitar a identificação para o usuário, bem como, provê-lo de informações 

básicas referentes ao serviço a ser prestado.  

2.7 – A empresa credenciada deverá entregar os documentos referentes ao faturamento mensal, 

segundo datas estipuladas abaixo:  

2.7.1 - Entrega da produção/relatório final: Último dia útil do mês em que os serviços foram 

prestados.  

2.7.2 - Entrega da Nota Fiscal: a partir do dia 10 do mês subsequente ao dos serviços 

realizados, ao responsável pela Secretaria Municipal de Saúde que dará o aceite e liberará para 

o pagamento.  

2.8 - Seguir os critérios adotados para apresentação de produção, definidos pela SMS.  

2.9. Etapas mínimas a serem cumpridas pela empresa para confecção das próteses 

odontológicas Confecção de próteses totais compreendendo as etapas relacionadas a 
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seguir: 

 

2.9.1.  ETAPA CLÍNICA 

h) Avaliação Clínica Bucal 

i) Moldagem inicial 

j) Confecção de modelo de estudo 

k) Prova de Dentes 

l) Instalação da prótese 

m) Ajuste Oclusal 

n) Reajustes e Correções 

 
2.9.2.  ETAPA LABORATORIAL 

f) Montagem de Dentes 

g) Etapa de Prensagem 

h) Etapa de Acabamento da Prótese 

i) Etapa de Polimento da Prótese 

j) Etapa de Controle de Qualidade 

2.10. Confecção de próteses parciais, compreendendo minimamente as etapas 
relacionadas a seguir:  

2.10.1.  ETAPA CLÍNICA 
Avaliação Clínica Bucal 

g) Moldagem inicial 

h) Confecção de modelo de estudo 

i) Prova da Estrutura Metálica 

j) Instalação da prótese 

k) Ajuste Oclusal 

l) Reajustes e Correções 
 

 
2.10.2.   ETAPA LABORATORIAL 

f) Montagem de Dentes 

g) Etapa de Prensagem 

h) Etapa de Acabamento da Prótese 

i) Etapa de Polimento da Prótese 

j) Etapa de Controle de Qualidade 
 
ETAPA CLÍNICA: As fases da etapa clínica somente poderão ser realizadas pelo Cirurgião 

Dentista com o suporte de Técnicos em Saúde Bucal, Auxiliares em Saúde Bucal e Auxiliares 

de Prótese Dentária fornecidos pela empresa contratada e devidamente registrados junto ao 

Conselho Regional de Odontologia – CRO. Todas as atividades realizadas pelos auxiliares 

deverão ser diretamente supervisionadas pelo Cirurgião Dentista da empresa contratada. 

 

ETAPA LABORATORIAL: As fases da etapa laboratorial somente poderão ser realizadas 

pelo Técnico em Prótese Dentária e/ou Cirurgião Dentista Protesista com o suporte de 
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Auxiliares de Prótese Dentária fornecidos pela empresa contratada e devidamente registrados 

junto ao Conselho Regional de Odontologia – CRO. 

 

Observação: A fase relativa à prova de estrutura metálica deverá ser testada diretamente no 

paciente, na unidade de saúde do município. Somente após esta fase poderá ser realizada à 

fase de confecção da prótese. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA:  

3.1 –O prazo para a duração do contrato de prestação dos serviços aqui descritos, até 

31/12/2021 (doze)meses corridos, contados da assinatura do contrato, podendo ser este prazo 

prorrogado de conformidade com o artigo 57, inciso II, da Lei 8.666/93.  

3.2 - O prazo estabelecido para a entrega dos serviços entre as etapas laboratoriais será de 05 

(cinco) dias úteis.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO:  

4.1. A Contratada apresentará, mensalmente, a fatura correspondente aos serviços prestados no 

mês anterior, juntamente com as “guias de encaminhamento”, “requisições” ou “autorizações” 

emitidas pela Prefeitura através da Secretaria Municipal de Saúde, que processará o pagamento 

pelos serviços de cada prótese de conformidade com o valor estabelecido neste instrumento. 

4.2. O pagamento dos serviços prestados será efetuado mensalmente, através do controle das 

requisições e ou autorizações emitidas pela Secretaria Municipal de Saúde.  

4.3. Para efetivação do recebimento, deverá ser observado o calendário definido pela 

Administração Municipal, como sendo os dias 05 (cinco), 15 (quinze) e 25 (vinte e cinco) de cada 

mês, como as datas previstas para a liberação dos créditos aos fornecedores, ou no primeiro dia 

útil posterior a estas datas, observando-se o prazo de até 30(trinta) dias, mediante apresentação 

da respectiva Nota Fiscal, com o aceite da Secretaria Municipal Requisitante.  

4.3.1 - em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento 

será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

5.1 Os recursos orçamentários, necessários à execução do contrato decorrente deste processo 

licitatório, serão aqueles provenientes do orçamento do município, por conta da rubrica 

orçamentaria: 13.01.02.10.301.0014.2100 – 33903900 ficha 852 - fonte 159. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR:  

6.1 O valor estimado para o presente contrato no período de sua vigência é de R$ ___________ 

(_________________), referente aos seguintes procedimentos: 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  

7.1. Garantia da integridade física dos pacientes durante o procedimento, protegendo-os de 

situações de risco; 

7.2. Igualdade de tratamento sem quaisquer discriminações; 

7.3. Observar e garantir as questões de sigilo profissional; 

7.4. Utilizar os recursos tecnológicos e equipamentos adequados, de maneira adequada; 

7.5. Laboratório deverá dispor de áreas, instalações e equipamentos necessários, suficientes e 

adequados para a realização dos serviços contratados, respeitados os aspectos normativos de 

operacionalidade aplicáveis e previstos nos instrumentos normativos do Ministério da Saúde. 

7.6. Comunicar à Secretaria de Saúde de Pedras de Maria da Cruz toda e qualquer alteração de 

dados cadastrais, para atualização, bem como proceder a(s) alteração(ões) cadastral(is) no 

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), nos casos em que for necessário; 

7.7. Atender, durante a vigência do contrato, às necessidades de próteses dentárias dos 

município beneficiário, desde que respeitada a sua capacidade operacional e a cota anual 

preestabelecida; 

7.8. Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, securitários, taxas, 

impostos e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre seu pessoal necessário à 

execução do Contrato; 

7.9. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier causar ao 

Contratante, aos usuários e a terceiros a eles vinculados, tendo como agente o prestador, na 

pessoa de prepostos ou estranhos; 

7.10. Apresentar sempre que solicitado pela Secretaria de Saúde de Pedras de Maria da Cruz, 

comprovação de cumprimento das obrigações tributárias e sociais legalmente exigidas; 

7.11. Responsabilizar-se pelo transporte dos insumos e peças de seu estabelecimento até o 

local determinado ou deste até o seu estabelecimento; 

7.12. Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, no todo ou em parte, quaisquer 

próteses odontológicas, se nelas ocorrerem defeitos ou incorreções resultantes dos serviços ou 

dos materiais empregados, dentro do período de garantia, sem ônus adicional para a 

Contratante, conforme prazos definidos; 

7.13. Executar os serviços solicitados, rigorosamente dentro de suas respectivas normas 

técnicas e de biossegurança; 

7.14. Assegurar que haja estoque suficiente de materiais para confecção das próteses 

odontológicas, conforme proposta de produção, não podendo o prestador alegar 

indisponibilidade dos mesmos, sob pena de lhe serem aplicadas as sanções previstas; 

7.15. Permitir o acesso de quaisquer funcionários e outros profissionais, eventual ou permanente 

designados pela Secretaria de Saúde de Pedras de Maria da Cruz, para supervisionar e/ou 

acompanhar a execução dos serviços; 

7.16. Respeitar a decisão do responsável técnico (cirurgião-dentista) do município, quando esse 

solicitar correções de defeitos ou substituição de peças em qualquer etapa do processo; 
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7.17. O responsável técnico (cirurgião-dentista) do município, será o responsável pela aprovação 

da prótese, sendo o laudo deste indispensável para aprovação e pagamento à contratada. 

7.18. Promover a imediata correção e/ou substituição da prótese, sem qualquer custo para a 

administração em caso de não adaptação da forma correta na cavidade oral do paciente, de 

acordo com o laudo do responsável técnico (cirurgião-dentista) do município. 

7.19. Garantir a confidencialidade dos dados e informações sobre os usuários; 

7.20. Cumprir as normas definidas pelo Contratante quanto ao fluxo de atendimento, prazos de 

entrega e de garantia e outros procedimentos necessários para o atendimento aos usuários do 

SUS. 

7.21. Encaminhar mensalmente para a Secretaria Municipal de Pedras de Maria da Cruz, a 

relação nominal dos pacientes atendidos contendo o tipo de prótese confeccionada por paciente, 

bem como relação com assinatura dos pacientes que forem contemplados com as próteses 

dentárias e demais informações que forem necessárias. 

7.22. Ofertar todo material para realização das etapas: Moldagem, Plano de Orientação, 

Confecção das Próteses, Consertos e Ajustes sem nenhum custo adicional para o município de 

Pedras de Maria da Cruz. 

7.23. As etapas de Moldagem, Plano de Orientação, Instalação das Próteses nos Pacientes, 

Consertos e Ajustes deverão ser realizadas diretamente no município de Pedras de Maria da 

Cruz, cuja mão de obra será de total responsabilidade da contratada. 

7.24. Oferecer garantia total de 06 (seis) meses sobre todas as próteses dentárias entregues aos 

pacientes do município de Pedras de Maria da Cruz. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:  

8.1 Além de outras decorrentes de normas legais e da natureza do presente contrato, são 

obrigações da Contratante:  

8.1.1 Efetuar pagamento à contratada no prazo e forma estipulados neste contrato, mediante a 

entrega de Nota Fiscal.  

8.1.2 Fiscalizar a execução do contrato.  

 

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES:  

9.1 O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência 

da Contratada, ficando à mesma, garantida defesa prévia, sujeita às seguintes penalidades: 

9.1.1 Advertência, que será aplicada sempre por escrito;  

9.1.2 Multas;  

9.1.3 Rescisão unilateral do Contrato sujeitando-se a Contratada ao pagamento de indenização 

Contratante por perdas e danos; Suspensão temporária do direito de licitar com a Prefeitura 

Municipal de Pedras de Maria da Cruz, pelo período de até (02) dois anos.  

9.1.4 Indenização à Contratante da diferença de custo para contratação de outro licitante;  

9.2 A multa será aplicada à razão de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor do contrato, por 

dia de atraso na prestação dos serviços.  
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9.3 O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento) do 

valor do Contrato.  

9.4 As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de 

acordo coma gravidade da infração, facultada ampla defesa a Contratada, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis a contada da intimação do ato.  

9.5 A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública 

poderá ser aplicada também àqueles que fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:  

10.1 - A Prefeitura poderá fiscalizar como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse, o exato 

cumprimento deste contrato, inclusive verificando a procedência dos procedimentos declarados 

com a efetiva realização dos serviços contratados, e a observância aos termos deste 

instrumento e seus anexos.  

10.2 - O direito de fiscalizar a prestação dos serviços oferecida aos usuários garantido nesta 

Cláusula, se estende aos membros do Conselho Municipal de Saúde, nos termos em que 

dispuser Resolução específica desse Colegiado.  

10.2.1 - A Contratada proporcionará todas as facilidades necessárias ao pessoal que a 

Prefeitura designar para exercer ação fiscalizadora que lhe é facultada. Iguais facilidades serão 

proporcionadas ao membro do Conselho Municipal de Saúde de Pedras de Maria da Cruz. 

10.3 - A fiscalização de trata esta Cláusula terá por objeto, notadamente, as condições para 

prestações de serviços bem como o controle “a posteriori“ da assistência prestada, cabendo 

exclusivamente à Contratada integral responsabilidade e eficiência técnica da prestação 

assistencial e fornecimentos realizados; assim, a faculdade de tal fiscalização, mesmo quando 

exercida, não elidirá nem reduzirá a responsabilidade da Contratada, de sua administração e  

prepostos, inclusive perante terceiros, proveniente de qualquer ação indevida ou omissão, cuja 

eventual ocorrência não implicará jamais co- responsabilidade da Prefeitura.  

10.4 - A Prefeitura reserva-se o direito de exercer controle sobre o movimento dos atendimentos 

objetivando evitar que as despesas resultantes ultrapassem os limites orçamentários, ou que 

ocorra demora na liberação do(s) pagamento(s) da(s) fatura(s) da Contratada que tenha(m) sido 

aprovada(s).  

10.5 - A Prefeitura se reserva o direito de, a qualquer tempo, e a seu exclusivo critério, avocar a 

si a prestação da assistência ao paciente.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL:  
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11.1. A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da 

CONTRATANTE, nos casos enumerados abaixo:  

11.1.1. O não cumprimento de cláusulas contratuais ou prazos;  

11.1.2. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais;  

11.1.3. A paralisação do objeto do presente contrato sem nenhuma justificativa;  

11.1.4. A subcontratação do objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou 

transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não previstas no edital 

e no contrato, sem autorização da fiscalização da Prefeitura;  

11.1.5. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;  

11.1.6. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;  

11.1.7. A dissolução da sociedade;  

11.1.8. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 

prejudique a execução do contrato;  

11.1.9. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o 

contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato.  

11.1.10. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva 

da execução do contrato.  

11.2 - A CONTRATANTE poderá, ainda, rescindir o presente contrato, nos termos da Lei Federal 

nº. 8.666/93, amigavelmente, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo, desde que haja conveniência da 

Administração.  

11.3. No caso de rescisão sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos 

regulamentares comprovados, quando os houver sofrido:  

11.3.1. A supressão, por parte da CONTRATANTE, da prestação dos serviços, acarretando 

modificação do valor inicial do contrato além do limite estabelecido.  

11.3.2. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior 

a 120(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem 

interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, 

independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e 

contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao 

contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações 

assumidas, até que seja normalizada a situação; 
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11.3.3. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE 

decorrentes do fornecimento, ou parcelas deste, já recebidos ou executados, salvo em caso de 

 calamidade pública, graves perturbações da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado  

o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada 

a situação, caso em que sua decisão deverá ser comunicada, por escrito, à CONTRATANTE;  

11.4 - A rescisão contratual pelo não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, 

projetos e prazos, acarreta a retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos 

prejuízos causados à CONTRATANTE.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:  

12.1 - O presente Contrato de Adesão é celebrado com inexigibilidade de licitação, nos termos 

do artigo25, “caput”, da Lei Federal 8.666, 21 de junho de 1993, fazendo parte integrante deste 

contrato o edital e todos os seus anexos.  

12.2 - As alterações necessárias ao presente contrato serão formalizadas por intermédio de 

Termos Aditivos, nos termos do art. 65 da Lei Federal 8.666/93.  

12.3 - A Administração convocará a licitante que vier a ser declarada vencedora, nos termos e 

para os efeitos do artigo 64 da Lei nº. 8.666/93, para firmar o contrato, em até 10(dez) dias úteis, 

contados da data em que for convocada;  

12.4 - Na hipótese da adjudicatária se recusar injustificadamente a assinar o presente termo, 

poderá ser caracterizado como inadimplência, sujeitando a Contratada às penalidades previstas 

na cláusula nona.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO  

13.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Januária/MG, em renúncia a qualquer outro, para dirimir 

questão direta ou indiretamente relacionada com este contrato.  

13.2 - E, por assim haverem ajustado, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual 

teor, juntamente com as duas testemunhas que comparecem ao ato.  

 

Pedras de Maria da Cruz-MG____ de _______________ de 2021. 
 
 
Rodrigo Alexandre Fernandes                                      Empresa (fornecedor) 
Prefeito Municipal 

 
Testemunhas:  
 
_________________________________          __________________________________ 
CPF nº:                                                                CPF nº 
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO CREDENCIAMENTO Nº 

001/2021 

 

Em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, declaramos, para os fins da 

parte final do inciso III do art. 30 da Lei Federal 8.666/93, termos conhecimento de todas as 

informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto do credenciamento.  

 

Declaramos ainda, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, cientes 

das sanções factíveis de serem aplicadas a teor do art. 30 do mesmo diploma.  

 

 

____________ de ______________ de 2021.  

 

 

 

 

RAZÃO SOCIALCNPJ/  

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL/ ASSINATURA 
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ANEXO VII -  MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE CREDENCIAMENTO Nº 001/2021 

 

Ao Município de Pedras de Maria da Cruz, Credenciamento n° 001/2021 A empresa 

___________________, inscrita no CNPJ sob o nº _________________, com sede na 

______________________________ (endereço completo), através de seu Diretor ou 

Responsável Legal, o(a) Sr.(ª) _______________________________, declara, sob as penas da 

lei, que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.  

 

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.  

 

Pedras de Maria da Cruz,  ________ de ___________ de 2021.  

 

RAZÃO SOCIAL 

CNPJ/  

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL/ ASSINATURA 
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