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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 	 6n-rene 
Av. LAERTON PAULINELLI, 153 MONS. PARREIRAS—LUZ/MG. 
CNPJ: 18.301.036/0001-70 

OBJETO:"CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FiSí-
CAS/JURFDICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS COMPLEMENTA-
RES, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM 
ATENDIMENTO A CLIENTELA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — SUS, DE A-
CORDO COM A TABELA DE ESPECIALIDADES CONSTANTES NO ANEXO I DO 
EDITAL." 

CREDENCIAMENTO: 005/2019 

ANOTAÇÕES: 

ABERTURA DO PROCESSO: 09.05.19 
EDITAL: 09.05.19 
PARECER JURÍDICO S/N DE 28 DE MAIO DE 2019 



Prefeitura Municipal de Luz 
gabinete do erefeito e Secretaria Municipal-

DECRETO No. 2.644/2019, DE 22 DE MARÇO DE 2019. 

"CONSTITUI E NOMEIA COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO E EQUIPE DE APOIO, PARA LICITAÇÕES 
NA MODALIDADE PREGÃO, NOMEIA SEUS MEMBROS 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS". 

O Prefeito Municipal de Luz, Estado de Minas Gerais, no 
uso de suas atribuições conferidas pelo art. 162, inciso IX e demais pertinentes da Lei 
Orgânica do Município de Luz/MG. 

Considerando o disposto no artigo 51, da Lei 
Federal n0. 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores e no art. 30; 
inciso IV da Lei Federal no. 10.520/2002, de 17/06/2002; 

DECRETA: 

Art. 1°. Fica constituída com 05 (cinco) membros, a Comissão Permanente de Licitação, do 
Município de Luz, para o exercício de 2019, a qual terá também, a incumbência de. 
atuar como Equipe de Apoio na Licitação na modalidade Pregão, nos termos do 
inciso IV do art. 3° da Lei Federal n.0  10.520/2002, de 17 de junho de 2002. 

Art. 20. Ficam nomeadas para comporem a Comissão de que trata o artigo 10  deste 
Decreto, os servidores: 

I — Titular: VANUSA CÂNDIDA DE OLIVEIRA BRITO, brasileira, casada, servidora. 
pública municipal efetiva, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente de 
Saúde AS2 — Auxiliar de Serviços Administrativos II/H portadora da Carteira de 
Identidade n0. M-3.955.944 SSP/MG e inscrita no CPF sob o no. 734.949.766-00, 
residente e domiciliada.  à Rua Sete de Setembro, no. 1.936 no bairro Centro, 
Luz/MG. 

Suplente: MARA RÚB/A AZEVEDO OLIVEIRA, brasileira, casada, servidora pública 
municipal efetiva, ocupante do cargo em comissão de Secretária Municipal de 
Fazenda e Planejamento portadora da Carteira de Identidade no. M-9. 318.769 
SSP/MG e inscrita no CPF sob o n°. 949.923.396-20, residente e domiciliada à Rua 
Campos Altos, no. 55 - bairro Monsenhor Parreiras, Luz/MG. 

II — Titular:. SANDRA LÁZARA FERREIRA COSTA, brasileira, casada, servidora pública 
municipal efetiva, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar 
Administrativo II/D, portadora da Carteira de Identidade no. MG-5.571.670 
SSP/MG e inscrita no CPF sob o no. 779.737.396-53, residente e domiciliada à Rira 
Oito de Julho, no. 430 - bairro Centro, Luz/MG. 

Suplente: CLÍVIA SILVA FERREIRA, brasileira, solteira, servidora publica municipal 
efetiva, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo II/B, 
portadora da Carteira de Identidade no. MG-12.119.266 SSP/MG e inscrita no CPF.  
sob o no. 079.698.166-30, residente e domiciliada à Rua Treze de Maio, no. 1.150 
- Bairro Rosário, Luz/MG. 
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III - Titular: DIEGO SILVA ABREU, brasileirO, solteiro, servidor público municipal efetivo, 
ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo II/A, portador 
da Carteira de Identidade no. M-16.673.170 SSP/MG e inscrita no CPF sob o no. 
100.165.306-83, residente e domiciliada à Rua Lagoa da Prata, no. 384 - bairro 
Monsenhor Parreiras, Luz/MG. 

Suplente: LUJAN DUARTE PEREIRA, brasileira, casada, servidora pública municipal 
efetiva, ocupante do cargo de provimento efetivo de EB - Supervisora - II/F, 
portadora da Carteira de Identidade no. M-3.832.234 SSP/MG e inscrita no CPF 
sob o no. 619.096.616-00, residente e domiciliada à Rua Antônio Gomes de 
Macedo, no. 1.501 - bairro Monsenhor Parreiras, Luz/MG. 

IV - Titular: HIGOR GONTIJO VINHAL, brasileiro, solteiro, servidor público municipal 
efetivo, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo IV/A, 
portadora da Carteira de Identidade no. MG 15.660.655 SSP/MG e inscrita no CPF, 
sob o no. 086.033.686-78, residente e domiciliada à Rua Tiros, no. 101 - bairro . 
Monsenhor Parreiras, Luz/MG. 

Suplente: ANGELA APARECIDA FERREIRA, brasileira, casada, servidora pública 
municipal efetiva, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar 
Administrativo II/L, portadora da Carteira de Identidade no. M- 4.591.850 SSP/MG 
e inscrita no CPF sob o no. 681.705.806-68, residente e domiciliada, à Rua 
Matutina, no. 451 - bairro Monsenhor Parreiras, Luz/MG. 

V - Titular: MARÍLIA APARECIDA ALMEIDA VENTURA, brasileira, solteira, servidora 
pública municipal, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar 
Administrativo — Recepcionista IV/F, portadora da Carteira de Identidade no. M-14. 
571.409 SSP/MG e inscrita no CPF sob o no. 073.415.936-60, residente. e 
domiciliada à Rua Padre João da Mata Rodarte, no. 139 - bairro Rosário, Luz/MG. 

Suplente: CHADIA SILVA ABREU, brasileira, solteira, servidora pública municipal 
ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente de Saúde, AS2, Recepcionista, 
III/A, portadora da Carteira de Identidade no. MG - 13.945.669 SSP/MG e inscrita 
no CPF sob o no. 060.188.616-07, residente e domiciliada nesta cidade de Luz/MG, 
à Rua Lagoa da Prata, no. 384 - Bairro Monsenhor Parreiras. 

Art. 30. A Presidência da Comissão será exercida pela Sra. VANUSA CÂNDIDA DE 
OLIVEIRA BRITO. 

Art. 40. Os membros nomeados por este Decreto ficam investidos na Comissão Permanente 
de Licitação, a partir de 25 de março de 2019. 

Art. 50. Os membros da Comissão Permanente de Licitação, no exercício de suas 
atribuições, obedecerão ao disposto na Lei Federal no. 8666/93 de 21 de junho de 1993 e 
suas alterações posteriores, estando sujeitos às penalidades previstas na mesma Lei Federal 
no. 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores. 

Art. 60. Fica revogado o Decreto no. 2.620/2019, de 15 de janeiro de 2019. 

Art. 70. Este Decreto entra em vigor na data de sua Publicação. 
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Prefeitura Municipal de Luz, 22 de Março de 2019. 
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BRASIL 
CREDIBILIDADE • DESEMPENHO • EFICÁCIA 

CERTIFICADO 

Certifico que VANUSA CÂNDIDA DE OUVEIRA BRITO  participou do curso de 

capaciteção sobre o tema Pregão e Formação de Pregoeiros, realizado pelo Instituto 

Brasil de Estudos, Pesquisas e de Gestão Estratégica de Com wtências e ministrado peio 

senhor Rogério de Souza Moreira, nos dias 8 de 9 de Março de 20I7, com carga horária de 

16 horas-aula. 



• 
Ementa/to:sumida do Curso de Pregão e Formação de Pregoeiros 

laiintrodução 
Histórico da Modalidade Pregão 
Legislação de Referência 
Conceito de Pregão 
Características Principais do Pregão 

Ventagens do Pregão 
Formas Presencial e Eletrônica 
Diferenças entre o Pregão e a Modalidades Tradicionais que utilizam o tipo 

"menor preço" 
Princípios Básicos do Pregão 
Atores do Pregão 

11.:Feses do Pregão 
12.0 tratamento diferenciado para as microempresas e empresas de pequeno porte 

(LC 123/06) 



Prefeitura Municipal de Luz 
Secretaria Municipal-  de Saúde 

gabinete da Secretária 

Ofício n° 195/2019. 

Setor: Secretaria de Saúde 

Assunto: Solicitação (faz) 

Luz, 03 de maio de 2019. 

Saudações! 

Exmo. Senhor; 

Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantindo políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações para 

promoção, proteção e recuperação, conforme disposto no artigo 2° da Lei 

8.080/90; 

Considerando que a saúde é um direito fundamental do ser humano, 

devendo o Estado prover as condições ao seu pleno exercício; 

Considerando que o SUS deve promover ações que visem garantir a 

integralidade da assistência em saúde; 

Considerando que não há mais quantitativo de exames de 

ultrassonografia para credenciamento; 

Sendo assim, venho através deste solicitar abertura de credenciamento 

para realização de exames especializados de ultrassonografia conforme termo 

de referência em anexo. 

Atenciosamente. 

,SrrotruL /00nc(901,  

Simone Alzira Zanardi Burakowski 

Secretária de Saúde — Luz 

SjrnOne Asw• naollu,:tarduitalttiCrIPVESki  
SECREIP4' ea I "G 	

De' 	PAr  
Exmo. Senhor 

Geraldo Batista Cardoso 	 ec)x—rrsi> 
?1)913uowoçl' 	,,t,zsost 
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DECRETO No. 2.676/2019, DE 28 DE MAIO DE 2019. 

   

"ALTERA O ANEXO II DA TABELA DE 
REFERENCIA DOS SERVIÇOS DE EXAMES 
MÉDICOS COMPLEMENTARES E DE 
SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DO 
DECRETO No. 1.729/2014 DE 30 DE ABRIL 
DE 2014 ACRESCIDA PELO DECRETO No 
2.314, DE 26 DE JUNHO DE 2017, E DA 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS". 

Considerando o Decreto no. 1.729/2014, de 30 de 

Abril de 2014, que Regulamenta o Sistema de Credenciamento de Serviços de Exames 

Médicos Complementares e de Serviços Médicos Especializados para atender demandas da 

Secretaria de Saúde no Município de Luz; 

Considerando o Decreto no 2.314/2017, de 26 de 

junho de 2017, que Acrescenta Tabela de Referência dos Serviços de Exames Médicos 

Complementares e de Serviços Médicos Especializados para atender demandas da Secretaria 

de Saúde no Município de Luz; 

Considerando o Termo de Referência realizado pela 

Secretaria Municipal de Saúde datado do dia de 03 de maio de 2019; 

O PREFErf0 MUNICIPAL DE LUZ, no uso de suas 

atribuições prevista no Art. 162, inciso IX da Lei Orgânica do Município. 

DECRETA: 

Art. 10. Fica aprovada, a nova Tabela que elenca as especialidades, quantidades e valores 

constantes no objeto do Anexo I, que se refere à tabela de referência do Anexo II a serem 

praticados pelos credenciados na prestação de serviços de consultas médicas especializadas. 

Art. 20. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

v`:atti.t.? publiosta r.o INAFtiOpt-Cuki. 
WJNICIPIOS MINEIROS @ITT 	i O 5 /P2/3 
Pua ver~o da atiOntiRltppole_irxrno o 
ydoodontMdor O 	u 	no sita: 
áttp://www.deirlopsgetpalcorp,bríctormugin  

Prefeitura de Luz, 28 de maio de 2019. 

AILTOW DUARTE 

erefeitura Municipal' de Luz 
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Prefeitura Municipal de 
Ça6inete do &efeito e Secretaria Municipal 

ANE_I_0  I 

"ALTERA O ANEXO II DA TABELA DE REFERENCIA DOS SERVIÇOS DE EXAMES 
MÉDICOS COMPLEMENTARES E DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DO 
DECRETO No. 1.729/2014 DE 30 DE ABRIL DE 2014 ACRESCIDA PELO DECRETO 
No 2.314, DE 26 DE JUNHO DE 2017, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS". 

Do OBJETO 

Seguem abaixo, os exames e especialidades deste credenciamento: 

ITEM EXAMES E ESPECIALIDADES Valor (R$) Quantidade 
Mensal 

01 Ultrassonografia Abdominal R$ 90,00 10 

02 Ultrassonografia de Vias urinárias e rins R$ 90,00 12 

03 Ultrassonografia de•Próstata R$ 70,00 05 

04 Ultrassonografia de Mama R$ 90,00 10 

05 Ultrassonografia Endovagial R$ 90,00 20 

06 Ultrassonografia Obstétrica R$ 90,00 10 

07 Ultrassonografia dà Tiroide R$ 90,00 10 

08 Ultrasonografia Morfológico R$ 150,00 04 

Prefeitura de Luz, 28 de maio de 2019. 

1101-24-ar/z  
AILTOJV UARTE 

PREFEITO MUNICIPAL 
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DECRETO No. 1.729/2014, DE 39 DE ABRIL DE 2014. 

"REGULAMENTA O SISTEMA DE 
CRËDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS 
COMPLEMENTARES E DE SERVIÇOS 
MÉDICOS 	ESPECIALIZADOS 	PARA 
ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE." 

O PREFEITO MUNICIPAL DE LUZ, no uso ae suas 

atribuições prevista no Art. 162, inciso IX da Lei Orgânica do Município. 

DECRETA: 

Art. 10. Fica criado no âmbito do,  Município de Luz, Minas Gerais, o Sistema de 

Credenciamento para contratação de Serviços de Exames Médicos Complementares e de 

Serviços Médicos Especializados para atender demandas da Secretaria Municipal de Saúde, 

para atender a clientela do Sistema Único de Saúde - SUS. 

Art. 20. Fica aprovado o Regulamento do Sistema de que trata o art. 10, nos termos do 

anexo único do presente Decreto. 

410 	Art. 30. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura de Luz, 30 de abril de 2014. 

cvetu  

AWIIIN DUARTE 
PREFEITO MUNICIPAL 

_ 
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ANEXO ÚNICO 

_ 

ULAMENTA O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE 
90:WIÇOS DE EXAMES MÉDICOS COMPLEMENTARES E DE SERVIÇOS MÉDICOS 

,1ESPECIALTZADOS PARA 'ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

DO OBJETO 

'Art. 10. O presente Regulamento tem por objeto estabelecer as Regras Gerais do Sistema de 
Credenciamento de prestadores de Serviços de Exames Médicos Complementares e de 
Serviços Médicos Especializados para atender demandas da Secretaria Municipal de Saúde; 

..,:para atender a clientela do Sistema Único de Saúde — SUS, em conformidade com as normas 
• 
c.Consubstanciadas na Lei Federal 8.666/93. 
.-Paãgrafo único - Este credenciamento é exclusivo para contratação de Serviços de Exames 

oltfédicos Complementares e de Serviços Médicos Especializados para atender demandas da 
Secretaria Municipal de Saúde, para atender a clientela do Sistema Único de Saúde — SUS, 
em conformidade com as normas consubstanciadas na Lei Federal 8.666/9 

DO PROCEDIMENTO 

Art. 20. Os Procedimentos de Credenciamento serão iniciados mediante solicitação de 
autorização ao Prefeito Municipal através da Secretaria Municipal de Administração devendo 
ser autuados em Processo Administrdtivo no qual será elaborado o Editai de Credenciamento 
para convocação dos interessados a se credenciarem. 
Parágrafo único - A convocação pública para o Credenciamento, visando à contratação de 
Serviços de Exames Médicos Complementares e de Serviços Médicos Especializados para 
atender demandas da Secretaria Municipal de Saúde observará as seguintes etapas: 

I - Publicação do Aviso de Credenciamento no mínimo mensalmente no Diário Oficial 

110 

	

	Eletrônico do Município e com a afixação em mural do hall do prédio da Prefeitura Municipal 
de Luz e nos murais das unidades de saúde do município, inclusive, ia sede da Secretaria 
Municipal de Saúde e divulgação no site da Prefeitura. 
II - Recebimento e avaliação pela Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal 
de Luz — CPL da documentação dos interessados na prestação dos serviços; 
III - Divulgação do resultado contendo a lista dos prestadores dos serviços credenciados, 
através do site da Prefeitura Municipal de Luz e.do Diário Oficial Eletrônico do Município; 

IV - Celebração de Contrato de prestação de Serviços de Exames Médicos Complementares e 
de Serviços Médicos Especializados entre o Município e os interessados, credenciados. 

DA PARTICIPAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ — CNPJ: 18.301.036/0001-70 - RUA 16 DE MARÇO, 172  
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&.:. !oøsarse credendar todos os interessados que atendam as exigências deste 
.i.-~et&étis editais específicos. 	 • 

poderão participar do presente cadastro os prestadores de serviços 
estabelecidos 'no país que satisfaçam integralmente as condições estabelecidas 
Lei Federal no. 8.666/93. 

"Mderão participar o Cadastro, prestadores de serviços que tenham sido 
'''.,iniciêneos por qualquer órgão governamental, autárquico, fundacional ou de 

DA DOCUMENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

Ssinteressados deverão solicitar o seu credenciamento através de pedido dirigido ao 
Municipal de Administração protocolado no Serviço de Compras da Prefeitura 

de Luz dentro dos prazos de validade do Edital de Credendamerito, indicando 
t,'ts serviços que pretendem executar/prestar. O pedido deverá ser protocolado e 

~ser instruído com os documentos abaixo indicados que serão submetidos à análise e 
"aptová‘lo da Comissão Permanente de Licitação — CPL. 

rafo Único - O prestador de serviço interessado, no momento do protocolo do pedido 
.-̀.-••;credendamento deverá preencher formulário da Comissão Permanente de 

--•tredenciamento, com o nome do prestador, CPF e se pessoa jurídica, cadastro nacional de 
,átátitia., 	jurídica, nome e CPF do representante legal 

DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 

p) PESSOA FÍSICA: 
:`CtSpia autenticada de documento de identidade civil; 

b) PESSOA JURÍDICA 

I. Cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada na Junta 
Comercial, no caso de cooperativas, ou Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no 
caso de associações. 

" 	I. No caso de empreendimentos familiares, deverá ser apresentada cópia do Contrato Social, 
registrado em Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica; 

DA REGULARIDADE FISCAL 

I - prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Geral de 
Contribuintes (CGC); II - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou 
municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto contratual; 

II - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 
sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

02,;(0„c,, 
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:de. regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tem 
(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 

por lei. 
úMí:de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidado das Leis do 
aprovada pelo Decreto-Lei n° S.452, de 1° de 	maio de 1943. (Incluído 	oela Lei 

de 20111. 
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

to ou inscrição na entidade profissional competente; 
comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

,402arad:erísticas, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e 
cit,s4.:taparelhamento e do pessoal técnico adequado e disponível para a realização dó objeto da 

~o, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se 
.tilior‘ 	bilizará pelos trabalhos; 

comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando 
álgido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o 
ciimprimento das obrigações objeto da licitação; 

DA PROPOSTA 

M. 50. Os prestadores de serviços interessados no Credendamento deverão apresentar 
juntamente com os documentos de habilitação o Projeto de Prestação dos Serviços, 

;',4I!Conforme estabelecido no Edital de Credenciamento com as quantidades que podem ser 
Oferecidas, visando atender a previsão mensal e total dos serviços. 
§.10. O projeto de prestação dos serviços deverá atender o valor unitário de cada serviço, 
nos termos da tabela de preço a ser publicada no Editai para Credenciamento, que serão 
reajustados pelo Município anualmente, de acordo o índice anual do INPC. 
§ 2°. Havendo mais de um prestador cadastrado em condições de prestar o mesmo serviço, 
todos deverão ser convocados para firmar contrato de prestação de serviço, sendo 
distribuída Igual fração a cada um deles. 

-§ 30. Não sendo viável a convocação de todos os prestadores de serviços cadastrados no 
termo do parágrafo anterior, deverá haver revezamento entre d cadastrados, promovido 
através de sorteio. 
§ 4°. Não haverá limite de quantidade de serviços indisiidual. para cada prestador de serviço 
e nem valor máximo: 

§ 5°. Os valores referentes ao Credenciartiento poderão ser revistos pelo Município, 
anualmente, para manter o equilíbrio econômico-financeiro entre as partes, na forma 
prevista na Lei Federal 8.666/93. 

§ 6°. O pedido de credenciamento e o respectivo Projeto de Prestação dos Serviços dos 
interessados credenciados não assegura direito a contratação, já a contratação assegura 
direito à prestação dos serviços, considerando a possibilidade de alteração das quantidades a 
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p 	9,,pee gepki#/arte, (7) 

que dependerão da necessidade, bem como da disponibilidade 
ia:financeira da Secretaria Municipal de Saúde. 

DO JULGAMENTO 
• 

ido com a documentação da interessada no credendamento será submetido à 
datomissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Luz/MG, que 
a:análise obedecendo ao disposto no parágrafo único deste artigo. 

74nico - Na seleção dos prestadores de serviços, será Julgado habilitado o 
~.que preencher os requisitos do edital e ao seguinte: 4-,a.ç ,:. • 

'ii4b•  ase de ser constatada a falta de documentação necessária para o Credenciamento 
'.!documentação com prazo de validade vencida, a Comissão Permanente de 
Solicitará o envio de novo documento, sanado os vícios anteriores, podendo o 

regularizar a documentação para fins de credenciamento dentro do prazo de 
clo edital de Credenciamento; 

i
àaojit, ~lado da análise da documentação apresentada para credenciamento será 

I&à.vla °fido aos interessados e divulgado no site da Prefeitura Munidpal de Luz: 
.1titmg.gov.br e no diário oficial e eletrônico do Município, em no máximo 05 (cinco) 

'a qual poderá apresentar recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da 
7receblmento da referida comunicação, devendo protocolar a petição no protocolo 

alorefeitura Municipal; 

O recurso deverá ser dirigido à Comissão Permanente de Licitação que o decidirá e o 
ii:aminhará com sua decisão, depois çle ouvida a Assessoria e Consultoria Jurídica do 
.Staticípio, para decisão/homologação do Prefeito Municipal; 

Ifi:Inedstindo recurso ou após devidamente julgados, a documentação será encaminhada 
.Prefeito Municipal para autorização de abertura do Processo de Inexigibilidade de 

falação. 
é 

DOS PRAZOS, DA CONTRATAÇÃO E DA EXECUÇÃO DO DRJET0130 
CREDENCIAMENTO 

Art. 70. O credenciamento terá prazo de vigência de 12 (doze) meses a contar da data de 
publicação do respectivo Edital de Credenciarnento, ficando durante este prazo aberta a 
possibilidade dos interessados se credenciarem. 

1. Os contratos realizados com os prestadores de serviços credendados convocados terão 
prazo de vigência de 12 (doze) meses, podendo, serem prorrogados, Observando o previsto 
na Lei Federal no 8.666/93, quanto à prorrogação e vigência dos contratos. 
II, Deferido o pedido de credenciamento e autorizada à abertura do Processo de 
Inexigibilidade de Licitação pelo Prefeito Municipal, a Credenciada será convocada para 

- 
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2.2 

, 

. 	- 
. 	.... 	.. 

4itflcontrato de fornecimento no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data da 
o; 

de realizas a assinatura do Contrato, a Administração Municipal providenciará a 
t:MititiliSsade extrato no Diário Oficial eletrônico do Município; 

.;tirestação dos serviços deverá ocorrer de acordo com o que for definido n.o contrato de ,de serviços; 

4_,..}5,;a4prestidor receberá o pedido de execução do serviço a ser realizado com uma 

mínima de 1 (um) dia corrido, através de e-mail, requisição e ou ofício, : ,,... 

,•i,

..iyi..0dministração 
pública reserva-se no direito de, a qualquer tempo, paralisar ou 

et tiiiS! a execução dos serviços, mediante pagamento único e exdusivo daqueles já 
rr.,tetétna'Y -dos, 	

e devidamente atestados pela Secretaria competente; -..i.-..--2,.. - 	 . ' 	c.,
'`,MOrninistração publicará periodicamente a relação das empresas credenciadas em todas 

'fliznidades de saúde do Município. 

DO PAGAMEIVTO 

,-n•as, • ,0 pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, de acordo com as nd .2...,Áirades dos serviços executados contados da apresentação da nota fiscal devidamente -9
-Jiatestbda- pelos respectivos órgãos do Município, correndo por conta das dotações _ 

-7'.42:c ~tip.
:rias indicadas no Editai de Credenciamento, e obedecendo ao seguinte: ec

L O',pagamento decorrente dos serviços executados será efetuado diretamente ao prestador "t-#048ente depósito em conta corrente em nome da Contratada; 

Credendado será remunerado exclusivamente através dos valores estabelecidos na 
a. 

publicada no Edital de Chamamento, sendo vedada: a cobrança de sobretaxa, a 
lÇâo e/ou exigência de apresentação de qualquer documento adicional e cobrança de 

D e ou caução de qualquer natureza. 

DAS SANÇÕES 

90. 
Os contratos específicos disciplinarão as sanções de acordocom a Lei no 8.66

6/93. 

OBRIGAÇÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS 

*tio. 5k obrigações dos prestadores de serviços contratados: 

Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o fornecimento do objeto do Edital de 
tredenciamento; 
_g. 

Responsabilizar-se única e exclusivamente pelo pagamento de todos os encargos e 
demais despesas decorrentes da execução dos serviços, a Saber: impostos; taxas; 
contribui95es fiscais; previdenciárias; trabalhistas; fundiárias; enfim, por todas as que 
houver, por mais especiais que sejam e mesmo que não expressas no Edital de 
Credenciamento; 

PREFEFTURA MUNICIPAL DE LUZ— CNPJ: 18.301.036/0001-70 - RUA 16 DE MAR O 172 FONE: (037)3421-3030 - FAX: 3421-3108 - CEP 35595-000 E-MAIL: ca acro  ita.n71 ov b LUZ MO 

lifte.tt)  cL," 



!35.1.1trnetio; iL,171./..95:1;d4:"."2:4 . -ofe4".: 

'responsabilidade dos CONTRATADOS o ressarcimento de danos causados 7E 
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução- do 

uindo ou reduzindo esta respohsabilidade à fiscalização. 

ra respionsabilidade pela execução dos serviços, que deverá ser realizado . 	. 

Cia em todas as normas editalícias, contratuais e legais aplicáveis. —,•:.
durante toda a execução d6 contrato, todas as condições de habilitação e '—exigidas no presente edital. 

4~à4P1ministrac,ão Pública, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, caso 

em se descredenciar, sob pena de sanções administrativas previstas na. Lei 

CONDIÇÕES GERAIS 

participação no cadastro importa na irresLrfta aceitação das condições 
:no Edital, notadamente das condições gerais e particulares de seu objeto, não 

S .01Votar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo e do integral irittgênto do ajuste. 

_•4.. tC:nr»,;W: <*Administração terá direito ao !cesso Irrestrito junto aos credenciados para efetuar .- 

~pntganhamento e a fiscalização da execução do objeto do Edital de Credenciamento. 
.;;'A 

Administração a qualquèr tempo poderá rescindir o contrato quando da ocorrência 
superveniente ou descumprimento contratual, garantida a ampla defesa e o 

itdrio em processo administrativo com decisão fundamentada. 

Prefeitura de .Luz, 30 de abril de 2014. 

AILT&CNtD-U764 
PREFEITO MUNICIPAL 

ruolLtada no 0;ÁRIO OFIC;AL DOS 
!pc-iCi.1';05; yiNEJRC.JS em .022_9_5_1 

F ,rd 	cá° dE 
ced:,Ic ;4  tr“^ 	M(..  r-chr  Ca 45  
hz ;.rifwww.3iariz9i..Inic:pat.com.briarnit-rni 
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Prefeitura Municipal" de Luz 
gabinete á (Prefeito e Secretaria Municipal.  

DECRETO No. 2314/2017, DE 26 DE JUNHO DE 2017. 

"ALTERA O DECRETO No. 1.729/2014 DE 
30 DE ABRIL DE 2014, ACRESCENTA 
TABELA DE REFERÊNCIA DOS SERVIÇOS 
DE EXAMES MÉDICOS COMPLEMENTARES E S,  • 
DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS 	-• 
PARA ATENDER DEMANDAS DA 
SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE 
LUZ., E DA OUTRAS PROVIDÊNCMS". 

Considerando o Decreto no. 1.729/2014, de 30 de 

Abril de 2014, que Regulamenta o Sistema de Credenciamento de Serviços de Exames 

Médicos Complemen43res e de Serviços Médicos Especializados para atender demandas da 

Secretaria de Saúde no Município de Luz; 

Considerando o Termo de Referência realizado pela 

Secretaria Municipal de Saúde datado do dia de 25 de maio de 2017; 

O PREFEITO MUNICIPAL DE LUZ, no uso de suas 

atribuições prevista no Art. 162, inciso 1X da Lei Orgânica do Município. 

DECRETA: 

Art. 10. O anexo único do Decreto no. 1.729/2014, de 30 de Abril de 2014 que regulamenta 

o Sistema de Credenciamento para contratação de Serviços de Exames Médicos 

Complementares e de Serviços Médicos Especializados para atender demandas da Secretaria 

de Saúde será o Anexo 1 de mencionado decreto. 

Art. 20. Fica aprovada, a nova Tabela que elenca os exames, as especialidades, 

quantidades e valores constantes no objeto do Anexo II, que se refere à tabela de referência 

a serem praticados pelos credenciados na prestação de serviços de exames médicos 

complementares e especializados. 

Art. 30. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura de Luz, 26 de junho de 2017. 

AILTON DUARTE 
PREFEITO MUNICIPAL 
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Prieititra Mutikipals de Luz 
gabinete e k • (Prefeito e Secretaria Municipa( 

ak11~ 

po OBJETO  

Seguem abaixo, os exames e especialidades deste credenciamento: 

ITEM EXAMES E ESPECIALIDADES 
• 

Valor (R9) Quantidade 
Mensal 

01 Ultrassonografia Abdominal R$ 90,00 30 
02 Ultrassonografia de Vias urinárias e rins R$ 90,00 20 
03 Uitrassonografia de Próstata R$ 70,00 20 
04 Ultrassonografia de Mama R$ 70,00 30 
05 Ultrassonografia Endovagial R$ 70,00 20 
06 Ultrassonogfafia Obstétrica R$ 90,00 25 
07 Ultrassonografia da Tiroide R$ 90,00 20 
08 Exame de Endoscopia R$ 200,00 30 
09 Serviços de Raio X de Quadril R$ 40,00 20 
10 Serviço Raio X de Coluna Cervical R$ 40,00 20 
11 Seviço de Raio X da Coluna lombo 

Sacra 
R$ 40,00 20 

12 Tomografia Computadorizada com 
Laudo 

TABELA SUS 30 

13 Ressonância Magnética com-Laudo TABELA SUS 30 
14 Contraste para RNM e TC _ R$ 90 00 60 

Prefeitura de Luz, 26 de junho de 2017. 

AILON DUARTE 
- PREFEITO MUNICIPAL 

MgtOlt EitbãO1N 9i3DiARIO Deet Doe 
MUNIConua MINEIROS em 179 71 /7 Pare veritictia0 	 Min 05440 klentNiXfor 	a3 Rosne: http"ww, 

NT: 
Responstit 
Matricula:—.....4,a_________ 
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Prefeitura Municipal" de Luz 
Ça6inete do (Prefeito e Secretaria Municipal' 

DECRETO No. 2550/2018, DE 06 DE AGOSTO DE 2018. 

Ge\ 

1% 	
49 

Nanerb,5 

"ALTERA O ANEXO II DO DECRETO No. 
1.729/2014 DE 30 DE ABRIL DE 2014, DA 
TABELA DE REFERÊNCIA DOS SERVIÇOS 
DE EXAMES MÉDICOS COMPLEMENTARES E ri ,  
DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS 
PARA ATENDER DEMANDAS DA 
SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE 
LUZ, E DA OUTRAS PROWPONCEAS". 

Considerando o Decreto no. 1.729/2014, de 30 de 

Abril de 2014, que Regulamenta o Sistema de Credenciamento de Serviços de Exames 

Médicos Complementares e de Serviços Médicos Especializados para atender demandas da 

Secretaria de Saúde no Município de Luz; 

Considerando o Decreto no. 2.314/2017, de 26 de 

junho de 2017, que Acrescenta Tabela de Referência dos Serviços de Exames Médicos 

Complementares e de Serviços Médicos Especializados para Atender Demandas da Secretaria 

de Saúde no Município de Luz, e da Outras Providências. 

Considerandoio Termo de Referência realizado pela 

Secretaria Municipal de Saúde datado do dia de 09 de maio de 2018; 

O PREFEITO MUNICIPAL DE LUZ, no uso de suas 

atribuições prevista no Art. 162, inciso IX da Lei Orgânica do Município, 

DECRETA: 

-Art. 10. O anexo II do Decreto no. 1.729/2014, de 30 de Abril de 2014 que elenca os 

exames, as especialidades, quantidades e valores constantes para contratação de Serviços 

de Exames Médicos Complementares e de Serviços Médicos Especializados para atender 

demandas da Secretaria de Saúde será de acordo com o anexo deste decreto. 

Art. 20. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura de Luz, 06 de agosto de 2018. 

AILT N DUARTE 
PREFEITO MUNICIPAL 
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ii  (Prefeitura Municipal" de Luz 
ça6inne ele;to e Semearia afunicipar 

PIUM= 

Seguem abaixo, os, exames e especialidades deste sredenelamento: 

/TEM EXAMES E ESPECIALIDADES Valor (R$) Quantidade 
Mensal 01  Ultrassonografia Abdominal R$ 90,00 60 02  Ultrassonografia de Viaí urinárias e Rins R$ 90,00 40 03  Ultrassonografia de Próstata R$ 70,00 40 04  Ultrassonografia de Mama R$ 90,00 30 05  Ultrassonografia Endovaginal R$ 90,00 20 06  Ultrassonegrafia Obstétrica R$ 90,00 30 07  Ultrassonografia de Tireóide R$ 90,00 20 08  Ultrassonografia Morfológico R$ 150,00 20 

Prefeitura de Luz, 06 de agosto de 20181 

AILT N DUARTE 
PREFEITO MUNECIPAk 

MeNitia pubficade no DIÁRIO OFJCIAL DOS n  
MUNICIPIOS MINEIROS em  0'6 	 
Peru verificeçAo Uea adludifv4..9-jpinforme o 
código identificado/1j 5 4 	'3 /  no stte: 
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Data: 03/05/2019 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 

Solicitação Nr.: 	1302/2019 

CNPJ: 18.301.036/0001-70 
Av. Laerton Paulinelli, 153 
C.E.P.: 35595-000 	- Luz - MG 

Telefone/Fax: 373421-3030 / 37 II 

Nr. por Centro de Custo. 322 

kmOlgiN 

[ 1  Execução de Serviço 
1 

	

	) Execução de Obra 
) Compra 

SOLICITANTE: 

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇO  

Centro de Custo: 
órgão: 
Unidade: 
Nome do Solicitante: 

Local de Entrega: 

Destinação: 

• 

355 - ATIVIDADES GERAIS DE ASSISTENCIA A SAUDE 
5 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
SIMONE ZANARDI 

AV. LAERTON PAULINELLI, 153- SEC.SAUDE - 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO MEDICO PARA REALIZAR EXAMES DE 
ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL, RINS E VIAS URINARIAS, PROSTATA, 
MAMA, ENDOVAGINAL, OBSTETRICO, DA TIREOIDE E MORFOLOGICO EM 
PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS - SISTEMA UNICO DE SAÚDE. 
CREDENCIAMENTO 

Código da Dotação : 
05.02.2.207.3.3.90.39.36.00.00.00 (471/2019) 

Identificação: 

Observações: 

ITENS SOLICITADOS: 

I Item 	I Quantidade 	I Unid. 	I Especificação IPreço Unit. Previsto I Preço Total Previsto I 

120 	SV EXAME ULTRAS.ABDOMINAL (19146) 90,0000 10.800,00 

2 120 SV EXAME ULTRAS.VIAS URIN.E RINS 	(19147) 90,0000 10.800,00 

3 60 SV EXAME ULTRASSONOG. 	PROSTATA (19148) 70,0000 4.200,00 

4 240 SV EXAME ULTRAS.MAMA (16057) 90,0000 21.600,00 

120 SV EXAME ULTRAS.ENDOVAGINAL 	(19827) 90,0000 10.800,00 

6 120 SV EXAME ULTRAS.OBSTETRICA (19149) 90,0000 10.800,-00 

7 144 SV EXAME ULTRAS.TIREOIDE 	(19828) 90,0000 12.960,00 

8 48 SV ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICO (22335) 150,0000 7.200,00 

I 	Preço Total: 	I 	89.160,00 I 

11, 

Solicitante: SIMONE ZANARDI.nW 

   

Luz, 3 de Maio de 2019. 

Assinatura do Responsável 
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Prefeitura Municipal de Luz 
Secretaria Municipal' de Saúde 

gabinete da Secretária 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE  
SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS COMPLEMENTARES 

O Município de Luz, Minas Gerais, habilitado na Gestão Pleno de Atenção 
Básica do SUS, no âmbito do seu território, através da Secretaria Municipal de 
Saúde - SMS, conforme autorização do Ilma. Senhora Secretária, exarada no 
processo administrativo n° PRC N° 

JUSTIFICATIVA: 

Considerando o interesse em dispor de assistência mais ampla, para 
atendimento aos usuários do SUS; 

Considerando a necessidade de selecionar os interessados, dentro dos 
padrões de qualidade e parâmetros indispensáveis à boa assistência à população; 

Considerando o disposto na Lei 8666/93 e suas alterações, a NOAS — SUS n° 
01/2001, a Lei 8080 de 19 de setembro de 1990, nas condições constantes deste 
Edital e em conformidade com este Termo de Referência: 

1. DO OBJETO 

Constitui objeto deste edital o Credenciamento de Pessoa(s) Física(s) e/ou 
Jurídica(s) legal e regulamentada no ramo para prestação de serviços de realização 
de exames médicos complementares visando o atendimento aos usuários do Sistema 
Único de Saúde- SUS. 

Smigni ,CevnaszotN 
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Prefeitura Municipal de Luz 
Secretaria Municipal" de Saúde 

gabinete da Secretária 

Seguem abaixo as especialidades deste credenciamento: 

ESPECIALIDADES 

Item Especialidade Valor Quantidade 

Mensal 

1 Ultrassonografia Abdominal 90,00 10 

2 Ultrassonografia de Rins e Vias Urinárias 90,00 12 

3 Ultrassonografia da Próstata 70,00 05 

4 Ultrassonografia de Mama 90,00 10 

5 Ultrassonografia Endovaginal 90,00 20 

6 Ultrassonografia Obstétrica 90,00 10 

7 Ultrassonografia da Tireóide 90,00 10 

8 Ultrassonografia Morfológico 150,00 04 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1 Poderão aderir ao credenciamento, às pessoas jurídicas e físicas que atenderem 
às condições de participação e habilitação estabelecidas neste edital. 

2.2 A participação no credenciamento implica na aceitação integral e irretratável dos 
termos deste edital, bem como na observância dos regulamentos, normas e 

disposições legais pertinentes. 

2.3 Não serão aceitas a participação de Pessoas Jurídicas e Físicas: 

- Que tiver sido declarada inidônea ou suspensa para licitar ou contratar com a 

Administração Pública. 

- Que estiver sobre processo de falência ou concordata, concurso de credores, 
dissolução, liquidação e empresas estrangeiras que não funcionem no país. 

- Em consórcio de proponentes. 

- Que estiver cumprindo penalidades impostas pela Administração Pública, e demais 
casos previstos na legislação que rege este processo. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ — CNPJ: 18.301.03610001-70 — AVENIDA LAERTON PAULINELI, 153 
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3—DAFORMA DE PAGAMENTO: 

Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados Mensalmente, 05 (CINCO) dias 
após emissão da Nota Fiscal, acompanhada de relatório, contendo o número de 
consultas e datas de sua realização, atestada pela Unidade de Saúde. 

4. DAS CONDIÇÕES PARA O CREDENCIAMENTO 

4.1 Os proponentes deverão encaminhar os seus nos Termos do Edital de 
Credenciamento para acompanhar todo o procedimento de credenciamento, mediante 
apresentação de PROCURAÇÃO (Anexo V), que deverá ser entregue ao Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação, no inicio da reunião, juntamente com um 
documento para identificação do preposto, documento este que será imediatamente 
devolvido tão logo seja verificados os dados constantes na carta de credenciamento. 

4.2 Sendo assim, o licitante que se apresentar sem a competente PROCURAÇÃO 
estará impedido de assinar qualquerdocumento como representante, sendo-lhe 
facultado tão somente participar do certame como ouvinte, nas mesmascondições de 
qualquer interessado. 

5— FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

I - A fiscalização dos serviços objeto do contrato caberá à Secretaria Municipal de 
Saúde; 

II - Caberá à Secretaria Municipal de Saúde, exercer rigoroso controle do cumprimento 
do contrato, em especial quanto á qualidade dos serviços executados, fazendo-se 
cumprir todas as disposições da lei, do presente Edital e respectivo contrato; 

átv-nnont arroLO 
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III Verificada a ocorrência de irregularidade no cumprimento do contrato ou ordem de 
serviço, a Secretaria Municipal de Saúde comunicará imediatamente o fato por escrito 
à Secretaria de Administração, a qual encaminhará para as providências legais e 
contratuais cabíveis, inclusive a aplicação de penalidades quando for o caso. 

6 - Do Local das Realizações dos Serviços e da periodicidade: 

I - Os exames serão realizados no Município de Luz/MG conforme agendamento da 
Secretaria Municipal de Saúde em comum acordo com o prestador, que deverá no ato 
da contratação apresentar o Alvará Sanitário. 

LUZ, 03 de maio de 2019. 

átrront rgArceçdt 
Simone Alzira Zanardi Burakowski 

Secretária Municipal de Saúde 
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EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 005/2019 DE 09.05.2019 

FUNDAMENTAÇÃO E BASEJURIDICA/LEGAL: Art.25 da Lei Federal N° 8.666/93 e suas alterações 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ/MG, também referida no presente documento como 
"MUNICÍPIO", situada na Av. Laerton Paulinelli, 153 Bairro Monsenhor Parreiras - Luz/MG, CEP 
35595-000, inscrita no CNPJ: 18.301.036/0001-70, com o objetivo de contratar serviços de saúde a se-
rem prestados aos seus beneficiários, torna público, para ciência dos interessados, que receberá inscrição 
e documentos previstos neste edital para credenciamento de exames complementares, na modalidade 
de Pessoa Jurídica ou Pessoa Física, nas especialidades e locais relacionados no Anexo I, a partir de 20 
de Maio de 2019, no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura, de 13h as 17h. A análi-
se da documentação  para o referido credenciamento ocorrerá sempre as sextas feiras às 14:00 horas na 
Sala de Licitações da Prefeitura de Luz/MG, nos moldes da Lei Federal 8.666/93, em atendimento ao 
Decreto Municipal n° 1.729/2014 que regulamenta a matéria e das regras estabelecidas no presente Edital 
de Credenciamento. 

A contratação que se regerá pela Lei Federal n° 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações, através 
de processo de inexigibilidade, além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto no presente 
ato convocatório, normas que os licitantes interessados declaram conhecer e as quais aderem incondicio-
nal e irrestritímente, sendo que os envelopes contendo a documentação individualizada de habilitação e 
propostas deverão ser entregues na PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ — MG, no endereço acima. 

1.00 OBJETO 

Este Edital tem por objetivo "CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS/JURÍDICAS PARA 
REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS COMPLEMENTARES, PARA ATENDER DEMANDA 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATENDIMENTO A CLIENTELA DO SIS-
TEMA ÚNICO DE SAÚDE — SUS, DE ACORDO COM A TABELA DE ESPECIALIDADES 
CONSTANTES NO ANEXO IDO EDITAL." 

1.1 —Especialidades 

1.1.1 Ultrassonografia Abdominal 
1.1.2 Ultrassonografia de Vias urinárias e rins 
1.1.3 Ultrassonografia dá Próstata 
1.1.4 Ultrassonografia de Mama 
1.1.5 Ultrassonografia Endovaginal 
1.1.6 Ultrassonografia Obstétrica 
1.1.7 Ultrassonografia da Tireóide 
1.1.8 Ultrassonografia Morfológico 

2. DOS CRITÉRIOS PARA CREDENCIAMENTO 

3.1— Poderão participar do Credenciamento todos os prestadores de serviços de natureza Jurídica ou físi-
ca e que atendam ao objeto do presente credenciamento, desde que: 

Não tenha sofrido qualquer penalidade no exercício da atividade; 
Não tenha sofrido penalidade de suspensão ou impedimento de contratar com o 

LUZ/MG ou incorrido em inadimplência para com o mesmo de um modo geral; 
Apresente condições mínimas para garantia da normal e eficiente prestação dos serviços; 

e) Atender a todos os pressupostos da Legislação Municipal pertinente. 

Município de 
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3.2 — Serão considerados Credenciados para a realização dos serviços, todos os participantes que atende-
rem aos requisitos de habilitação sendo que não há competição de preços por se tratar de credencia-
mento.  
3.3 - A licitante poderá ser fazer representar junto a CPL por um representante devidamente munido de 
documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório. 
3.4 - Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir e a res-
ponder, para todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua representada. 
3.5 - Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes documentos: 

1 - documento oficial de identidade; 
II - Os  interessados e seus representantes deverão estar devidamente credenciados por instrumento 

público de procuração  ou credencial (Anexo VI), com firma reconhecida, com poderes para praticar 
todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da licitante. 
3.5.1. O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado. 
3.5.2. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante. 

DA FINALIDADE E DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

3.1 O presente creclenciainento pretende prover atendimento adequado, eficiente e eficaz aos 
munícipes que necessitem de consultas médicas na área especificadas no item 2.1 deste edital, proporcio-
nando qualidade de vida e saúde aos cidadãos deste município, a partir do credenciamento de todas as 
empresas/pessoas fisicas médicos interessados em prestar estes serviços. 

3.20 processo de credenciamento é regido pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 
1993, com suas posteriores modificações, de forma subsidiária, pelo Decreto Municipal n° 
1.729/2014, de 30 de abril de 2014 e demais legislações pertinentes, aplicando-se, no que couber, 
os prinCípios gerais de direito 'público, suplementados pelo direito privado. 

DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

5.1 As licitantes deverão apresentar, 01 (um) envelope devidamente fechado, contendo sua documen-
tação comprobatória da habilitação, conforme solicitado neste edital. 
5.1.1 - O envelope, contendo os documentos, deverá ser entregue e protocolado junto ao Departa-
mento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal, sito à Av. Laerton Paulinelli 153- Bairro 
Monsenhor Parreiras- Luz/MG, em um envelope lacrado, denominado, DOCUMENTAÇÃO PARA 
CREDENCIAMENTO. 
5.2 — 0 envelope deverá estar lacrado e indevassável, com a seguinte inscrição: 

Licitante 	 
CNPJ/CPF: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ/MG 
CREDENCIAMENTO N° 005/2019 
ENVELOPE: DOCUMENTAÇÃO EXAMES COMPLEMENTARES 
ESPECIALIDADE: 

6. DA DOCUMENTAÇÃO•PARA O CREDENCIAMENTO 

6.1. Os interessados que desejarem efetuar o credenciamento deverão obrigatoriamente apresentar os 
documentos, em original ou por cópia'autenticada tabelionato ou, pelo poder publico do município de 
Luz/MG, devendo constar os documentos de habilitação conforme especificações abaixo elencadas; 

6.1.1 — Os documentos expedidos pela internet deverão ser originais, vedada a cópia fotostática, resenra,---
do o direito de verificação de sua autenticidade pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitaçãe:12- 
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6.2 DA DOCUMENTAÇÃO - HABILITAÇÃO JURÍDICA/ REGULARIDADE FISCAL E 
LIFICAÇÃO TÉCNICA 

a)PESSOA FÍSICA: 

1 — FICHA DE INSCRIÇÃO PARA O CREDENCIAMETO PESSOA FÍSICA — ANEXO II 
11 - Copia da Carteira de Identidade 
111 Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 
IV - Prova de Regularidade com a Fazenda Federal do domicilio ou sede da licitante; 
V — Prova de Regularidade através de Certidão Negativa expedida pela Fazenda Estadual; 
VI - Prova de Regularidade através de Certidão Negativa expedida pela Fazenda Municipal do do-
micilio ou sede da licitante; 
Vil - Certificado ou Diploma de Conclusão do Curso de Medicina, Residência e/ou Especialização na 
área indicada e Registro no CRM/MG atualizado. 
VIII- Comprovante de Inscrição no INSS (n° NIT e ou PIS/PASEP). 
IX — Comprovante de residência ou sede da licitante 
X - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 
XI - Declaração de que concorda com a prestação dos serviços e proposta - Anexo III 
X11 - 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 pes-
soal técnico adequado e disponível para a realização do objeto da licitação. ANEXO VII 

b) PESSOA JURÍDICA: 

I — FICHA DE INSCRIÇÃO PARA O CREDENCIAMENTO PESSOA JURIDICA — ANEXO II 
II - 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 pes-
soal técnico adequado e disponível para a realização do objeto da licitação. ANEXO VII 
III - Ficha CNES — Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde e/ou do profissional a ser creden-
ciado. 
IV - Registro comercial, no caso de empresa individual. 
V - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrada, em se tratando de 
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de 
seus administradores. 
VI —Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 
VII - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. 
VIII - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, do domicílio ou sede do licitante unificada 
com a Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS); 
IX - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, se houver relativo ao domicílio ou sede do 
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 
X - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede do proponente, ou outra equivalente, 
na forma da Lei; 
XI - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 
XII - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 
XIII - Registro ou inscrição na entidade profissional competente; 
XIV - Certificado ou Diploma de Conclusão do Curso de Medicina, Residência e/ou Especialização na 
área indicada e Registro no CRM/MG do(s) profissional (is) a credenciar atualizada. 
XV - Declaração de que concorda com a prestação dos serviços e proposta (ANEXO III). 
XVI - Declaração de Cumprimento do Inciso XXXIII, do Art. 7°, da Constituição Federal (Anexo IX).  
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7. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os Exames Complementares serão realizados conforme autorização e agendamento da Se-
cretaria de Saúde conforme necessidade do Município mediante autorização. 

Os exames serão agendados em comum acordo com o prestador de serviços, junto à clíni-
ca/consultório da credenciada, de acordo com a demanda da Secretaria e a disponibilidade de atendimen-
to do credenciado, de acordo com as quantidades e especificações solicitadas e demais condições estipu-
ladas no Edital e seus Anexos, observado o preço credenciado, baseado na tabela constante no anexo 1 e 
as especificações constantes no anexo 1 do edital e demais condições estipuladas no edital e seus anexos; 

A Credenciada deverá apresentar à Secretaria Municipal de Saúde, relatório dos serviços 
prestados até o dia 30 de cada mês, sendo que a Secretaria fará a verificação do relatório enviado para 
realização da Ordem de Serviço Parcial e emissão da Nota Fiscal Eletrônica. 

Além das normas que regulamentam o exercício da Profissão do Médico, ditadas pelo Con-
selho de Medicina, os profissionais deverão comparecer atuando ética e dignamente ao seu local de tra-
balho. 

411 	8. DO VALOR 

8.1 O valor máximo a ser pago pelo Município por consulta a ser realizada será de acordo com os valores 
constantes no Anexo !deste edital. 
8.2 O quantitativo de exames, consequentemente o valor contratado e empenhado a favor do 
CREDENCIADO, é meramente estimativo, considerando que de acordo com o número de creden-
ciados ao longo do ano é a critério do gestor, poderá haver acréscimo ou decréscimo no valor em-
penhado. 

DA FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE: 

9.1 - Os pagamentos somente serão realizados mediante: 
a) Solicitação de serviço emitida pela Secretaria Municipal de Saúde deve constando os nomes dos paci-
entes Atendidos; 
9.2 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, de acordo com as quantidades dos 
serviços executados contados da apresentação da nota fiscal eletrônica devidamente atestada pela Secreta-
ria Municipal de Saúde, em moeda corrente nacional, mediante a realização das consultas, observado o 
valor credenciado, baseado na tabela e as especificações constantes no anexo 1 do edital e demais condi-
ções estipuladas no edital e seus anexos; 
9.3 - O Município de Luz/MG não se responsabiliza pelo atraso dos pagamentos nos casos de não entre-
ga do objeto ora licitado e da respectiva nota fiscal eletrônica nos prazos estabelecidos; 
9.4 - A nota fiscal eletrônica deverá ser preenchida identificando o número do processo licitató-
rio(inexigibilidade), descrição completa conforme a autorização de Fornecimento, a qual está vinculada, 
bem como informar os dados de CNPJ, Endereço, Nome da Contratada, número da Agência e Conta 
Bancária em nome da Credenciada na qual será efetuado o depósito para o pagamento do objeto. 
9.5 - O valor dos serviços a serem contratados será fixo e irreajustável durante a vigência do contra-
to, caso haja prorrogação do contrato, os preços dos serviços ora contratados poderão ser reajustados 
pelo índice acumulado do 1NPC dos últimos 12 (doze) meses. 
9.6.0 Credenciado será remunerado exclusivamente através dos valores estabelecidos na tabela publica-
da no Edital de Credenciamento, sendo vedada: a cobrança de sobretaxa, a retenção e/ou exigência de 
apresentação de qualquer documento adicional e cobrança de depósito e ou caução de qualquer natureza. 

DA VIGÊNCIA 
10.1 - O credenciamento terá prazo de vigência de 12 (doze) meses a contar da data de publicação 
do respectivo Edital de Credenciamento, ficando durante este prazo aberta a possibilidade dos in-
teressados se credenciarem.. 
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vigência a partir da assinatura do contrato, pelo período de 12 meses de credenciamento,  podendo 
ser aditado ou prorrogado, de acordo com a conveniência da Administração Pública, observados os dis-
positivos da Lei n° 8.666/93 e outras legislações pertinentes, através de termo aditivo. 

li. DOS PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO DOS PEDIDOS DE CREDENCIAMENTO 

11.1- No dia, hora e local designado neste edital, na presença dos interessados em credenciar-se e demais 
pessoas presentes ao ato público, a Presidente da Comissão Permanente de Licitação receberá o envelo-
pe contendo os Documentos para o Credenciamento, devidamente identificado, lacrado e protocolizado, 
onde deverão estar os documentos exigidos para a habilitação ao Credenciamento; 
11.2- Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, quanto a documentação de 
habilitação, a Comissão de Licitação emitirá a Ata de Abertura dos Documentos na qual identificará os 
participantes credenciados para realização dos serviços; 
11.3 Da sessão pública de credenciamento será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de 
outros, o relatório relativo à análise da documentação exigida para habilitação e dos recursos interpostos. 

12.DA PROPOSTA 

12.1 A proposta de prestação dos serviços (ANEXO III) deverá atender o valor unitário de cada servi-
ço, nos termos da tabela de preço a ser publicada no Edital para Credenciamento ANEXO I, que serão 
reajustados pelo Município anualmente, de acordo o índice anual do INPC, caso não for realizado novo 
edital. 
12.2 Havendo mais de um prestador cadastrado em condições de prestar o mesmo serviço, todos deve-
rão ser convocados para firmar contrato de prestação de serviço, sendo rateado/distribuída a cada 
um deles certa quantidade de serviços, pois o quantitativo de consultas é estimativo e depende da deman-
da. 
12.2.1 Não sendo viável a convocação de todos os prestadores de serviços cadastrados no termo do pará-
grafo anterior, deverá haver revezamento entre os cadastrados, promovido através de sorteio ou pelo 
critério que a Secretária de Saúde definir. 
12.3 Não haverá limite de quantidade de serviços individual para cada prestador de serviço e nem 
valor máximo. O valor a ser contratado e empenhado a favor do CREDENCIADO, é meramente estima-
tivo, considerando que de acordo com o número de credenciados ao longo do ano e a critério do gestor, 
poderá haver acréscimo ou decréscimo no valor empenhado. 
12.4 Os valores referentes ao Credenciamento poderão ser revistos pelo Município, anualmente, para 
manter o equilíbrio econômico-financeiro entre as partes, na forma prevista na Lei Federal 8.666/93. 
12.5 O pedido de credenciamento e a respectiva Proposta de Prestação dos Serviços dos interessados 
credenciados não assegura direito a contratação, já a contratação assegura direito à prestação dos 
serviços, considerando a possibilidade de alteração das quantidades a serem prestadas que depen-
derão da necessidade, bem como da disponibilidade orçamentária e financeira da Secretaria Muni-
cipal de Saúde. 

13.D0 JULGAMENTO, DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO E RECURSOS 

13.1 	O pedido com a documentação da interessada no credenciamento será submetido à apreciação 
da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Luz/MG, que promoverá a análise 
obedecendo ao disposto no parágrafo único deste artigo. 
13.1.1 - Na seleção dos prestadores de serviços, será julgado habilitado o participante que preencher os 
requisitos do edital e ao seguinte: 

I. Na hipótese de ser constatada a falta de documentação necessária para o Credenciamento ou exis- 
tir documentação com prazo de validade vencida, a Comissão Permanente de Licitação solicitará o envio 
de novo documento, sanado os vícios anteriores, podendo o interessado regularizar a documentação pare,. 
fins de credenciamento dentro do prazo de validade do edital de Credenciamento; 	 49.  e‘.l. 
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O resultado da análise da documentação apresentada para credenciamento será informado via o-
ficio aos interessados e divulgado no site da Prefeitura Municipal de Luz: www.luz.mg.gov.br  e no diário 
oficial e eletrônico do Município, em no máximo 05 (cinco) dias úteis, a qual poderá apresentar recurso 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data de recebimento da referida comunicação, devendo 
protocolar a petição no protocolo geral da Prefeitura Municipal; 

O recurso deverá ser dirigido à Comissão Permanente de Licitação, deverá ser protocolado no 
Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura de Luz, devidamente 
fundamentad o,a qual decidirá e o encaminhará com sua decisão, depois de ouvida a Assessoria e 
Consultoria Jurídica do Município, para decisão/homologação do Prefeito Municipal; 

lnexistindo recurso ou após devidamente julgados, a documentação será encaminhada ao Prefei-
to Municipal para autorização de abertura do Processo de lnexigibilidade de Licitação. 

14.DA ASSINATURA DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO 

14.1— Após o julgamento definitivo pela Comissão Permanente de Licitações responsável pelo Credenci-
amento, lavrada a ata, o processo será encaminhado à autoridade competente para adjudicação e homolo-
gação dos credenciados. 
I4.2-A CPL irá instaurar um processo de compra por inexigibilidade de licitação o qual a ratificação será 
publicada no site do município. 
14.3- A posterior contratação dos credenciados, será por inexigibilidade, uma vez a inviabilidade de 
competição entre os interessados, razão pela qual a licitação torna-se inexigível, de acordo com o caput 
do art. 25 da Lei n°8.666/93. 	. 
14.4—O Município de Luz/MG convocará todos os participantes declarados Credenciados, para assinatu-
ra do Contrato de Credenciamento com quantidades estimativas; 
14.5— Decairá do direito de Credenciamento os convocados que não assinarem o Contrato no prazo e 
condições estabelecidas. 

DAS PENALIDADES 

Se a contratada descumprir as condições deste Edital, ficará sujeito às penalidades estabelecidas na Lei n° 
8.666/93. 

15.1 —Nos termos do artigo 8Tda Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial deste Credenciamento, a 

411 	Prefeitura Municipal de Luz/MG, poderá aplicar à CREDENCIADA/CONTRATADA, as seguintes pe- 
nalidades, garantido a prévia defesa, e ainda, pelo não cumprimento de quaisquer das obrigações assumi- 
das com a Prefeitura Municipal de Luz/MG: 

15.1.1 — Advertência por escrito; 
15.1.2 — Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta; 
15.1.3 — Suspensão de Contratar com a Administração Pública por 02 anos; 
15.1.4 — Declaração de Inidoneidade. 

15.2 — As penalidades serão obrigatoriamente registradas no sistema de Registro de Cadastro do Municí-
pio, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuí-
zo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais; 
15.3 —Nenhum pagamento será processado ao proponente penalizado, sem que antes, este tenha pago ou 
lhe seja relevada a multa imposta. 

DOS PRAZOS, DA CONTRATAÇÃO E DA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CRE-
DENCIAMENTO 

16.1 O edital de credenciamento terá prazo de vigência de 12 (doze) meses a contar da data de publi- 
cação, ficando durante este prazo aberta a possibilidade dos interessados se credenciarem. 	 ...rrra• 

‘,/ 	... 
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16.I.10s contratos realizados com os prestadores de serviços credenciados convocados terão prazo de 
vigência de 12 (doze) meses a contar da data de assinatura dos contratos, podendo ser prorrogados, 
observando o previsto na Lei Federal n° 8.666/93, quanto à prorrogação e vigência dos contratos. 
16.1.2. Depois de realizada a assinatura do Contrato, a Administração Municipal providenciará a publi-
cação de extrato no Diário Oficial eletrônico do Município; 
16.1 .3. A prestação dos serviços deverá ocorrer de acordo com o que for definido no contrato de presta-
ção de serviços; 
16.1.4.0 credenciado/contratado receberá a solicitação da execução do serviço a ser realizado com uma 
antecedência mínima de 15 (quinze) dias corridos, através de e-mail, requisição e ou oficio; 
16.1.5. A administração pública reserva-se no direito de, a qualquer tempo, paralisar ou suspender a exe-
cução dos serviços, mediante pagamento único e exclusivo daqueles já executados e devidamente atesta-
dos pela Secretaria competente; 
16.1.6. A Administração publicará periodicamente a relação dos credenciados em repartições públicas e 
todas as unidades de saúde do Município. 

17.DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO/CONTRATADO 

17.1 - São obrigações dos prestadores de serviços contratados: 
17.1.1. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a prestação de serviços do objeto do Edital de Cre-
denciamento; 
17.1.2. Responsabilizar-se única e exclusivamente pelo pagamento de todos os encargos e demais despe-
sas decorrentes da execução dos serviços, a saber: impostos; taxas; contribuições fiscais; previdenciárias; 
trabalhistas; fundiárias; enfim, por todas as que houver, por mais especiais que sejam e mesmo que não 
expressas no Edital de Credenciamento; 
17.1.3. É de exclusiva responsabilidade dos CONTRATADOS o ressarcimento de danos causados ao 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluin-
do ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização. 
17.1.4. Assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços, que deverá ser realizado com a ob-
servância em todas as normas editalícias, contratuais e legais aplicáveis. 
17.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas no presente edital. 
17.1.6. Notificar à Administração Pública, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, caso tenha 
interesse em se descredenciar, sob pena de sanções administrativas previstas na Lei 8.666/93. 
17.1.7. As consultas/exames deverão ser realizadas, após autorização e agendamento da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, junto à clínica da credenciada/consultório, de acordo com as quantidades e especifica-
ções solicitadas e demais condições estipuladas no Edital e seus Anexos, observado o valor credenciado, 
baseado na tabela e especificações constantes no anexo 1 do edital. 
17.1.8. A Credenciada deverá apresentar à Secretaria Municipal de Saúde, relatório dos serviços presta-
dos até o dia 30 de cada mês, sendo que a Secretaria fará a verificação do relatório enviado para realiza-
ção do pagamento. 
17.1.9. Em caso de ser detectados problemas nos serviços prestados, a credenciada deverá realizá-los 
novamente, imediatamente após a identificação, sem ônus ao município; 
17.1.10. A credenciada deverá assumir a responsabilidade técnica pelos serviços prestados; 
17.1.11. Os profissionais necessários para a realização dos serviços ora contratados será de total respon-
sabilidade da credenciada; 
17.1.12. A credenciada deverá prestar serviços de qualidade, garantindo a boa execução do objeto ora 
licitado; 
17.1.13. Permitir que os prepostos do município inspecionem a qualquer tempo e hora o andamento dos 
serviços ora licitados; 
17.1.14. Fornecer ao Município sempre que solicitados quaisquer informações e/ou esclarecimento sobre 
os serviços ora licitados; 
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17.1.15. É de inteira responsabilidade da credenciada, todas as despesas referentes à prestação dos servi-
ços, inclusive eventuais custos com deslocamentos. 
17.1.16 — Prestar os serviços no Consultório/Clinica ou em local indicado pela Secretaria Municipal de 
Saúde e inclusive na própria clínica do credenciado, caso necessário e autorizado. 

18.DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

18.1 — Ao Município de Luz/MG constituem as seguintes obrigações: 
18.1.1 —Agendar as consultas/exames, fazer os contatos necessários com os pacientes; 
18.1.2 — Dará CONTRATADA as condições necessárias à regular a execução do Contrato; 
18.1.3 — Rescindir o contrato, unilateralmente, nos casos especificados no inciso 1 do art. 79 Lei 
8.666/93; 
18.1.4 — Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; 
18.1.5 — A Fiscalização do contrato decorrente do presente processo I icitatório será realizada pelos gesto- 
res da Secretaria de Saúde de Luz, cabendo a cada unidade setorial fiscalizar os contratos, bem como a 
fiscalização conjunta do Controle Interno do município em todos os contratos e do secretário da pasta. 
18.16- Efetuar o pagamento ajustado. 

19. DA REVOGAÇÃO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 

19.1 - O presente edital poderá ser revogado por razões de interesse público, decorrentes de fatos 
supervenientes, devidamente comprovados, pertinentes e suficientes para justificar sua revogação, 
sem que disso decorra qualquer direito ou indenização ou ressarcimento para os interessados, seja de 
que natureza for. 

DA RESCISÃO DO CREDENCIAMENTO 

20.1 O Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Administração Municipal, a qualquer 
momento, atendendo a .oportunidade e conveniência administrativa, não recebendo a contratada 
qualquer valor a título de indenização pela unilateral rescisão. 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

• 21.1 Para contratação do objeto desta licitação os recursos previstos correrão por conta das seguintes 
dotações orçamentárias vigentes para o ano de 2019, ano subsequente e possíveis apostilamentos, con-
forme a seguir: 

DOTAÇÃO: 471-2019 - 05.02.02.207.3.3.90.39.36.00.00.00 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

22.1 . O Contrato decorrente deste processo licitatório, não será de nenhuma forma, fundamento para a 
constituição de vínculo trabalhista.com  empregados, funcionários, prepostos ou terceiros que a credenci-
ada colocar na entrega do objeto; 

22.2. O Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Administração Municipal, a qualquer mo- 
mento, atendendo a oportunidade e-conveniência administrativa, não recebendo a contratada qualquer 
valor a título de indenização pela unilateral rescisão; 

22.3: As omissões do presente Edital serão preenchidas pelos termos da Lei n° 8.666/93 e suas alterações 
posteriores; 
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22.4 . O Prefeito Municipal reserva-se o direito de anular ou revogar a presente licitação, nos casos pre-
vistos em Lei, ou de homologar o seu objeto no todo ou em parte, por conveniência administrativa, técni-
ca ou financeira, sem que, com isso caiba aos proponentes o direito de indenização ou reclamação de 
qualquer natureza; 

22.5.— Os licitantes poderão obter informações com relação ao presente Edital no Departamento de Com-
pras da Prefeitura Municipal de Luz/MG, na Av. Laerton Paulinelli, 153- Bairro Monsenhor Parreiras-
tel. (037-3421-3030 — ramal 32), de segunda a sexta-feira, no horário de expediente e retirar o edital na 
integra no site da prefeitura — www.luz.mg.gov.br; 

22.6 — Para o conhecimento público, expede-se a publicidade do presente edital, afixado no mural públi-
co da Prefeitura de Luz/MG, Diários Oficial dos Municípios Mineiros — AMM, no site do município, 
saguão e Unidades de Saúde. 

22.7 - A participação no cadastro importa na irrestrita aceitação das condições estabelecidas no Edital, 
notadamente das condições gerais e particulares de seu objeto, não podendo invocar qualquer desconhe-
cimento como elemento impeditivo e do integral cumprimento do ajuste. 

22.8. A Administração terá direito ao acesso irrestrito junto aos credenciados para efetuar o acompanha-
mento e a fiscalização da execução do objeto do Edital de Credenciamento. 

22.9. A Administração a qualquer tempo poderá rescindir o contrato quando da ocorrência de fato super-
veniente ou descumprimento contratual, garantida a ampla defesa e o contraditório em processo adminis-
trativo com decisão fundamentada. 

22.10. A inexatidão de afirmativas, declarações falsas ou irregulares em quaisquer documentos, ainda 
que verificada posteriormente, será causa de eliminação do interessado do processo de credenciamen-
to, anulando-se a inscrição, bem como todos os atos dela decorrentes, sem prejuízo das demais 
medidas de ordem administrativa, cível ou criminal. 

22.11. É de inteira responsabilidade do interessado acompanhar as informações e os resultados dispo-
níveis no site e/ou na sede administrativa da Prefeitura de Luz ou divulgadas no diário Oficial do 
Municípios Mineiros - AMM. 

22.12. Os casos omissos serão dirimidos, sucessivamente, pela Presidente da CPL, e pela assessoria 
Jurídica do Município de Luz/MG. 

22.13.Fazem parte do presente Edital: 
Anexo I — Tabela Demonstrativa Especialidades, quantidade e valor; 
Anexo 11 - Ficha de Inscrição para Credenciamento 
Anexo III - Declaração de que concorda com os termos do edital, com a prestação dos serviços e proposta; 
Anexo IV - Minuta do Contrato 
Anexo V — Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII; 
Anexo VI — Minuta Declaração que não emprega menores de 18 anos. 
Anexo VII — Credencial - modelo 
Anexo VIII - Comprovação de aptidão para desempenho de atividade 

Luz, 08 de Maio de 2019. 

'441 
VANUSA 1 aLI VEIRA BRITO 
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TERMO DE REFERÉNCIA PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS COMPLEMENTARES 

O Município de Luz, Minas Gerais, habilitado na Gestão Pleno de Atenção 
Básica do SUS, no âmbito do seu território, através da Secretaria Municipal de Saú-
de - SMS, conforme autorização do Ilma. Senhora Secretária, exarada no processo 
administrativo n° PRC N° 

JUSTIFICATIVA: 

Considerando o interesse em dispor de assistência mais ampla, para atendimento 
aos usuários do SUS; 

Considerando a necessidade de selecionar os interessados, dentro dos padrões de 
qualidade e parâmetros indispensáveis à boa assistência à população; 

Considerando o disposto na Lei 8666/93 e suas alterações, a NOAS — SUS n° 
01/2001, a Lei 8080 de 19 de setembro de 1990, nas condições constantes deste Edi-
tal e em conformidade com este Termo de Referência: 

IDO OBJETO 

Constitui objeto deste edital o Credenciamento de Pessoa(s) Física(s) e/ou Jurí-
dica(s) legal e regulamentada no ramo para prestação de serviços de realização de 
exames médicos complementares visando o atendimento aos usuários do Sistema 
Único de Saúde- SUS. 

4
, 	Seguem abaixo as especialidades deste credenciamento: 

ESPECIALIDADES 
Item Especialidade Valor Quantidade 

Mensal 
1 Ultrassonografia Abdominal 90,00 10 
2 Ultrassonografia de Rins e Vias Urinárias 90,00 12 
3 Ultrassonografia da Próstata 70,00 05 
4 Ultrassonografia de Mama 90,00 10 
5 Ultrassonografia Endovaginal 90,00 20 
6 Ultrassonografia Obstétrica 90,00 10 
7 Ultrassonografia da Tireóide 90,00 10 
8 Ultrassonografia Morfológico 150,00 04 

44. 
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2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

2.1 Poderão aderir ao credenciamento, às pessoas jurídicas e físicas que atenderem 
às condições de participação e habilitação estabelecidas neste edital. 
2.2 A participação no credenciamento implica na aceitação integral e irretratável dos 
termos deste edital, bem como na observância dos regulamentos, normas e disposi-
ções legais pertinentes. 
2.3 Não serão aceitas a participação de Pessoas Jurídicas e Físicas: 
- Que tiver sido declarada inidônea ou suspensa para licitar ou contratar com a Admi-
nistração Pública. 
- Que estiver sobre processo de falência ou concordata, concurso de credores, disso-
lução, liquidação e empresas estrangeiras que não funcionem no país. 
- Em consórcio de proponentes. 
- Que estiver cumprindo penalidades impostas pela Administração Pública, e demais 
casos previstos na legislação que rege este processo. 

3—DAFORMA DE PAGAMENTO: 

Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados Mensalmente, 05 (CINCO) dias 
após emissão da Nota Fiscal, acompanhada de relatório, contendo o número de con-
sultas e datas de sua realização, atestada pela Unidade de Saúde. 

4. DAS CONDIÇÕES PARA O CREDENCIAMENTO 

4.1 Os proponentes deverão encaminhar os seus nos Termos do Edital de Credencia-
mento para acompanhar todo o procedimento de credenciamento, mediante apresen-
tação de PROCURAÇÃO (Anexo V), que deverá ser entregue ao Presidente da Co-
missão Permanente de Licitação, no início da reunião, juntamente com um documento 
para identificação do preposto, documento este que será imediatamente devolvido tão 
logo seja verificados os dados constantes na carta de credenciamento. 
4.2 Sendo assim, o licitante que se apresentar sem a competente PROCURAÇÃO es-
tará impedido de assinar qualquer documento como representante, sendo-lhe faculta-
d6 tão somente participar do certame como ouvinte, nas mesmas condições de qual-
quer interessado. 

5— FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

I - A fiscalização dos serviços objeto do contrato caberá à Secretaria Municipal de Sa-
úde; 

II - Caberá à Secretaria Municipal de Saúde, exercer rigoroso controle do cumprimento 
do contrato, em especial quanto á qualidade dos serviços executados, fazendo-se 
cumprir todas as disposições da lei, do presente Edital e respectivo contrato; 

III - Verificada a ocorrência de irregularidade no cumprimento do contrato ou ordem de 
serviço, a Secretaria Municipal de Saúde comunicará imediatamente o fato por escrito----.. 

ile- 'Lr 
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à Secretaria de Administração, a qual encaminhará para as providências legais e contra 
ais cabíveis, inclusive a aplicação de penalidades quando for o caso. 

6 - Do Local das Realizações dos Serviços e da periodicidade: 

1 - Os exames serão realizados no Município de Luz/MG conforme agendamento da Secre-
taria Municipal de Saúde em comum acordo com o prestador, que deverá no ato da contra-
tação apresentar o Alvará Sanitário. 

Observacão: 
Quantitativos são a título estimativo e serão utilizados conforme a demanda de 
serviços, podendo variar para mais ou para menos. 
O valor unitário da consulta estabelecido neste anexo refere-se ao valor da tabela 
Município de Luz/MG, baseado em pesquisa de mercado regional, não podendo ser 
alterado. 
Não haverá Rinke de quantidade de serviços individual para cada prestador 
de serviço e nem quantidade máxima. 

0 valora ser contratado. e.  empenhado a favor do CREDENCIADO, é meramente es-
timativo, conÉiderando que de acordo com o número de credenciados ao longo do 
ano e a critério do gestor, poderá haver acréscimo ou decréscimo no valor empe-
nhado. 

LUZ, 03 de maio de 2019. 

~Mo 

Simone Alzira Zanardi Burakowski 
Secretária Municipal de Saúde 
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ANEXO II 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA CREDENCIAMENTO PESSOA FÍSICA 

Ao Município de Luz/MG 
Comissão Permanente de Licitação de Luz/MG 
Edital de Chamamento para Credenciamento N° 005/2019 
EXAMES MEDICOS COMPLEMENTARES 

   

brasileiro(a), médico(a), portador(a) do CPF: 

	 (estado civil), residen- 
em 

 

RG: 

 

te 	a 

  

     

CRM n° 	 , telefone: 	 email: 

	  venho por meio desta ficha de inscrição, requerer o CRE- 
DENCIAMENTO, junto a Prefeitura Municipal de Luz/MG, para realização de EXAMES MEDI- 
COS COMPLEMENTARES de 	

 
conforme as disposições edi- 

tal ícias. 
Apresento os dados pessoais para cadastro/credenciamento: 

N° de Inscrição no INSS (P1S/PASEP): 	 ; Endereço Comercial: 

	 n°: 	Bairro: 

	 , Cidade: 	 UF: 	 , CEP: 	  telefone co- 
mercial: 	 Celular: 	 e-mail: 

Dados bancários: Banco: 	 Ag. 	 , conta cor- 
rente: 	 . (NÃO SERÁ ACEITO CONTA POUPANÇA E/OU CONTA CONJUN- 

TA). 

Declaro, sob as penalidades da lei, preencher, nesta data, todas as condições exigidas no Edi-
tal de Credenciamento n" 005/2019 e, especialmente, nunca ter sofrido qualquer penalidade no exercí-
cio da atividade. 

Apresento documentos, declarando expressamente a concordância com todas as condições 
apresentadas no Edital e ciência de que o pedido de Credenciamento poderá ser deferido ou indeferido, 
segundo a avaliação da Comissão Perm-  anente de Licitação. 

As intimações e comunicações decorrentes deste requerimento poderão ser feitas no endere-
ço supra indicado, seja pessoalmente, por carta ou outro meio idôneo. 

Termos em que, 
Pede deferimento. 

de 	 de 2019. 

Assinatura do Interessado ao Credenciamento Pessoa Física 
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ANEXO II 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA CREDENCIAMENTO PESSOA JURÍDICA 

Ao Município de Luz/MG 
Comissão Permanente de Licitação de Luz/MG 
Edital de Chamamento para Credenciamento N° 005/2019 
EXAMES MEDICOS COMPLEMENTARES 

Dados para credenciamento 

Razão Social da Empresa: 
Nomefantasia: CNPJ: 
Endereço comercial: 
CEP: 
Telefone da empresa: 
Email da empresa: 

Ramo de Atividade:_ 

Pessoa de Contato: 
Email: 

Dados bancários: Banco: 

Tel: 	 Celular 

Agencia: 	 Conta: 

Medico a ser credenciado: 
Especialidade a ser credenciada: 
Endereço: 
CRM n°: 
Telefone do medico credenciado: 

Venho por meio desta ficha de inscrição, requerer o CREDENCIAMENTO, junto a Pre- 
feitura Municipal de Luz/MG, para realização de EXAMES MED1COS COMPLEMENTARES de 
	 conforme as disposições edital ícias. 

Declaro, sob as penalidades da lei, preencher, nesta data, todas as condições exigidas no Edi-
tal de Credenciamento n° 005/2019 e, especialmente, nunca ter sofrido qualquer penalidade no exercí-
cio da atividade. 

Apresento documentos, declarando expressamente a concordância com todas as condições 
apresentadas no Edital e ciência de que o pedido de Credenciamento poderá ser deferido ou indeferido, 
segundo a avaliação da Comissão Permanente de Licitação. 

As intimações e comunicações decorrentes deste requerimento poderão ser feitas no endere-
ço supra indicado, seja pessoalmente, por carta ou outro meio idôneo. 

Termos em que, 
Pede deferimento. 

de 	 de 2019. 

n° 

Assinatura do Interessado ao Credenciamento 
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ANEXO III 
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DECLARAÇÃO OUE CONCORDA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
. 	E PROPOSTA DE PREÇOS 

Ao 
Município de Luz/MG 
Comissão Permanente de Licitação 
Edital de Chamamento para Credenciamento N° 005/2019 
EXAMES MEDICOS COMPLEMENTARES 

A empresa/pessoa física 	  
	, situada a Rua 
na 	cidade 	de 

tel 	de 	contato: 

aqui representada por: 	  inscrita no CPF sob o n° 
	 , DECLARO QUE CONCORDO com os termos do edital e em prestar 
os serviços de EXAMES MEDICOS COMPLEMENTARES para manutenção das Atividades da Se-
cretaria de Saúde, na especialidade de: 

íTEM ESPECIALIDADE VALOR UM- 
TARJO DA 

CONSULTA 
RS 

QUANT. 
ESTIMADA 

MENSAL 

MARCAR A 
ESPECIALI- 

DADE A 
CFtEDENCI- 

AR 
01 Ultrassonografia Abdominal 90,00 10 ( 	) 
02 Ultrassonografia de Vias urinárias e rins 90,00 12 ( 	•) 
03 Ultrassonografia da Próstata 70,00 05 ( 	) 
04 Ultrassonografia de Mama 90,00 10 .( 	) 
05 Ultrassonografia Endovaginal 90,00 20 ( 	) 
06 Ultrassonografia Obstétrica 90,00 10 ( 	) 
07 Ultrassonografia da Tireoide 90,00 10 ( 	) 
08 Ultrassonografia Morfológico 150,00 04 ( 	) 

Declaro que atenderemos a demanda exigida pela Secretaria Municipal de Luz/MG, de a-
cordo com as solicitações do município. 

de 
	

de 2019. 

Assinatura do Interessado ao Credenciamento 
CPF: 
CRM: 

inscrita no CNPJ/CPF sob n° 

, Estado de 
	, email: 
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ANEXO IV 

CONTRATO DE;PRESTAÇÃODESERVIÇQS.W. 	%2019;DESEDERESEFDE,201  

CREDENCIAMENTO N° 005/2019 
INEXIGIBILIDADE N° 	/2019. 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE LUZ/MG E A PESSOA 
OU EMPRESA 	 , PARA 
PRESTAR SERVIÇOS EXAMES MEDICOS COM-
PLEMENTARES PARA MANUTENÇÃO DAS A-
TIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE LUZ/MG. 

O MUNICÍPIO DE LUZ/MG, Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de direito público interno, com 
sede administrativa na Av. Laerton Paulinelli 153 Bairro Monsenhor Parreiras — Luz/MG inscrito no 
CNPJ sob 0110 18.301.036/0001-70 neste ato representado seu Gestor Municipal, Sr. AILTON DUAR-
TE, brasileiro, casado, residente e domiciliado no município de Luz/MG, inscrito no CPF sob o N° o N° 
081.819.936-91, doravante denominado CONTRATANTE, e a pessoa ou empresa 
	 , pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na 	 
	  - na cidade de 	  - 	, inscrita no CPF ou CNPJ sob n° 

	  neste ato representado por seu Sócio Administrador, Sr. 	  
brasileiro, MÉDICO, inscrito no CPF n° 	 , portador da Cédula de Identidade n° 
	 CRM 	 , doravante denominada CREDENCIADA/CONTRATADA, têm 
justo e acordado celebrar o presente Contrato de Credenciamento, e que se regerá pelas normas da Lei n° 
8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, pelas normas do Edital de Credenciamento n° 
005/2019 de 08.05.2019 e pelas condições que estipulam a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

PARÁGRAFO PRIMEIRO — Este Contrato tem como origem o Edital de Credenciamento n° 005//2019 
de 08.05.19, objetivando Credenciamento de pessoas físicas/Jurídicas que disponibilize de profissionais 
para realização de EXAMES MEDICOS COMPLEMENTARES na especialida- 
de: 	  para manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde, 
para atender a clientela do Sistema Unico de Saúde — SUS. 

PARÁGRAFO SEGUNDO — Integram e completam o presente Contrato para todos os fins de direito, 
obrigando as partes em todos os seus termos, as condições do Edital de Credenciamento n° 005/2019, o 
Decreto Municipal n° 1.729/2014 de 30.04.14, bem como a documentação apresentada pela credencia-
da. 

CLÁUSULA SEGUNDA — DO VALOR 

PARAGRAFO PRIMEIRO- O valor a ser pago pelo MUNICIPIO DE LUZ/MG por EXAME MEDI-
COS COMPLEMENTARES realizado, é de acordo com o valor constante no Anexo I do Edital. 

PARÁGRAFO SEGUNDO- O quantitativo de exames e consequentemente o valor contratado e empe, 
nhado a favor do CREDENCIADO é meramente estimativo, considerando que de acordo com o ngien 

Par 
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de credenciados ao longo do ano e a critério do gestor, poderá haver acréscimo ou decréscimo no valor 
empenhado. 

PARAGRAFO TERCEIRO — A estimativa para este contrato são 	 ( 	) exames mês, sendo R$ 
	 , por exame, totalizando em R$ 	  

CLÁUSULA TERCEIRA — DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS 

PARÁGRAFO PRIMEIRO — Dos Recursos Orçamentários: 

Para contratação do objeto desta licitação os recursos previstos correrão por conta das seguintes dotações 
orçamentárias vigentes para o ano de 2019, ano subsequente c possíveis apostilamentos, conforme a 
seguir: 

DOTAÇÃO: 05.02.2.207.3.3.90.39.36.00.00.00 ( 471/2019) 
rt.e• 

• 
	

CLÁUSULA QUARTA — DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

PARÁGRAFO PRIMEIRO — A CREDENCIADA deverá realizar os EXAMES MED1COS COMPLE-
MENTARES no consultório/clínica preferencialmente na Unidade Municipal de Saúde e/ou excepcio-
nalmente em outro local desde que previamente autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde conforme 
necessidade do Município mediante autorização. 

PARÁGRAFO SEGUNDO — A Credenciada deverá apresentará Secretaria Municipal de Saúde, relató-
rio dos exames realizados a cada mês, sendo que a Secretaria fará a verificação do relatório enviado para 
realização do pagamento. 

CLÁUSULA QUINTA — DA FORMA DE PAGAMENTO 

Os pagamentos somente serão realizados mediante: 

PARÁGRAFO PRIMEIRO.- O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, de acordo 
com as quantidades dos serviços executados contados da apresentação da nota fiscal eletrônica devida- 
mente atestada pela Secretaria Municipal de Saúde, em moeda corrente nacional, mediante a realização 
das consultas, observado o valor credenciado, baseado na tabela e as especificações constantes no anexo 
I do edital e demais condições estipuladas no edital e seus anexos; 

4. 

PARÁGRAFO TERCEIRO — A nota fiscal eletrônica deverá ser preenchida identificando o número do 
processo licitatório/inexigibilidade ao qual está vinculada, bem como informar os dados de CNPJ, Ende-
reço, Nome da Contratada, número da Agência e Conta Bancária (em nome da pessoa jurídica e ou físi-
ca) na qual será efetuado o depósito para o pagamento do objeto. 

PARÁGRAFO QUARTO - O Município de Luz/MG não se responsabiliza pelo atraso dos pagamentos 
nos casos de não entrega do objeto ora licitado e da respectiva nota fiscal eletrônica nos prazos estabele-
cidos; 

PARÁGRAFO QUINTO - O Credenciado será remunerado exclusivamente através dos valores estabe-
lecidos na tabela publicada no Edital de Credenciamento, sendo vedada: a cobrança de sobretaxa, a re-
tenção e/ou exigência de apresentação de qualquer documento adicional e cobrança de depósito e ou 
caução de qualquer natureza. 

CLÁUSULA SEXTA — DO REAJUSTAMENTO 
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PARÁGRAFO ÚNICO — O valor dos serviços a serem contratados será fixo e irreajustável durante a 
vigência do contrato, caso haja prorrogação do contrato, os preços dos serviços ora contratados poderão 
ser reajustados pelo índice acumulado do INPC dos últimos 12 (doze) meses. 

CLÁSULA SÉTIMA — DA VIGÊNCIA 

PARÁGRAFO PRIMEIRO — O prazo do presente Contrato'será de 12 (doze) meses contados a partir da 
data de sua assinatura. 

PARÁGRAFO SEGUNDO — O contrato poderá ser aditado e prorrogado de acordo com a conveniência 
da Administração Pública, observados os dispositivos da Lei n°8.666/93 e outras legislações pertinentes. 

CLÁUSULA OITAVA — DAS PENALIDADES 

Se a contratada descumprir as condições deste Edital, ficará sujeito às penalidades estabelecidas na Lei n° 
8.666/93. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO —Nos termos do artigo 87 da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial 
deste Credenciamento, a Prefeitura Municipal de Luz/MG, poderá aplicar à empresa vencedora, as se-
guintes penalidades: 
I - Advertência; 
II - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta; 
III - Suspensão de Contratar com a Administração Pública por 02 anos. 

PARAGRAFO SEGUNDO — As penalidades serão obrigatoriamente registradas no sistema de Registro 
de Cadastro do Município, e no .caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por 
igual período, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais; 

PARÁGRAFO TERCEIRO — Nenhum pagamento será processado à proponente penalizada, sem que 
antes, este tenha pagado ou lhe seja relevada a multa imposta. 

CLÁUSULA NONA —DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

À CREDENCIADA constituem as seguintes obrigações: 

PARÁGRAFO PRIMEIRO — A realização dos exames médicos complementares deverá ser conforme 
prescrição médica, após autorização do medico da Unidade Municipal de Saúde de Luz/MG, junto à 
credenciada, de acordo com as quantidades e especificações solicitadas e demais condições estipuladas 
no Edital e seus Anexos, observado o valor credenciado, baseado na tabela e as especificações constantes 
no anexo 1 do edital e demais condições estipuladas no edital e seus anexos. 

PARÁGRAFO SEGUNDO — A Credenciada deverá apresentar à Secretaria Municipal de Saúde, relató-
rio dos exames realizados até o dia 30 de cada mês, sendo que a Secretaria fará a verificação do relatório 
enviado para realização do pagamento. 

PARÁGRAFO TERCEIRO — Permitir que os prepostos do município inspecionem a qualquer tempo e 
hora o andamento dos serviços ora licitados; 

PARÁGRAFO QUARTO — Fornecer ao Município sempre que solicitados quaisquer informações e/ou 
esclarecimento sobre os serviços ora licitados; 

PARÁGRAFO QUINTO — Responsabilizar-se única e exclusivamente pelo pagamento de todos os 
cargos e demais despesas decorrentes da execução dos serviços, a saber: impostos; taxas; contribu. 
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fiscais; previdenciárias; trabalhistas; fundiárias; enfim, por todas as que houver, por mais especiais que 
sejam e mesmo que não expressas no Edital; 

PARÁGRAFO SEXTO — Formar o quadro de pessoal necessário para a execução do objeto licitado, 
pagando os salários às suas exclusivas expensas; 

PARÁGRAFO SETIMO — É da credenciada a obrigação do pagamento de tributos que incidirem sobre 
os serviços ora contratados; 

PARÁGRAFO OITAVO — Responsabilizar-se pelos danos que possam afetar o município ou a terceiros, 
durante a prestação de serviços ora licitado, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, 
não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.; 

PARÁGRAFO NONO — É de responsabilidade da credenciada a entrega do objeto ora licitado, vedada a 
subcontratação parcial ou total da mesma; • 	PARÁGRAFO DÉCIMO — É de inteira responsabilidade da credenciada, todas as despesas referentes aos 
custos com deslocamentos. 

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas no presente edital. 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Notificar à Administração Pública, com antecedência mínima de 
15 (quinze) dias, caso tenha interesse em se descredenciar, sob pena de sanções administrativas previstas 
na Lei 8.666/93. 

PÁRAGRAFO DECIMO TERCEIRO - Prestar os serviços no consultório/clinica ou em local indicado 
pela Secretaria Municipal de Saúde, caso'necessário e autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde em 
caso excepcional. 

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO — Os.exames serão agendadas com antecedência de 15 dias e deve-
rão ser realizadas conforme agenda da .Secretaria de Saúde em comum acordo com o Credencia-
do/Contratado. • 	PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO — A credenciada/contratada deverá realizar o atendimento clínico na 
especialidade e também: 	, 

I - Realizar atendimento clínico na especialidade e o preenchimento de fichas de notificação compulsó-
ria; 

II - assistir aos pacientes previamente agendados pela Secretaria de Saúde em localidade definida pelo 
Gestor; registrando com letra legível no prontuário dos pacientes as informações obrigatórias de acordo 
com as normas que o regulamentam; 

III - formular hipóteses diagnosticas com grande probabilidade de acerto com base unicamente na anam-
nese e exame físico do paciente; 

IV - reconhecer os casos de urgência que exigem hospitalização e tratamento imediato, fazendo os devi-
dos encaminhamentos; 

V - solicitar e interpretar criticamente os exames complementares mais indicados em cada caso; 
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VI - encaminhar os casos mais complexos para serviços especializados, de acordo com a afecção detec-
tada ou a hipótese diagnóstica mais provável, registrando nos formulários adequados todas as informa-
ções necessárias para garantir a adequada regulação; 

VII - orientar os pacientes e seus familiares sobre medidas gerais que repercutem na saúde, tais como 
estilo de vida, cuidados higiênicos, estresse, alimentação, controle de peso, imunizações; 

VIII - conhecer a patologia regional predominante na área de sua atuação e suas implicações sociais; 

IX - ter noções básicas de medicina legal, conhecer a legislação relativa ao exercício da medicina e man-
ter uma conduta ética exemplar; 

X - Manter-se atualizado com os progressos da medicina; 

XI — respeitar as normas e princípios éticos do CRM; 

XII — assistir aos pacientes dentro dos princípios de Humanização do SUS; 

XIII - proceder a perícias médico-administrativas, examinando os doentes, a fim de fornecer atestados e 
laudos previstos em normas e regulamentos. 

XIV - prestar atendimento em urgência e emergência quando se fizer necessário. 

CLÁSULA DECIMA — DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICIPIO 

Ao MUNICÍPIO de Luz/MG constituem as seguintes obrigações: 

PARÁGRAFO PRIMEIRO — Efetuar o pagamento ajustado; 
PARÁGRAFO SEGUNDO —.Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular à execução do 
Contrato; 
PARÁGRAFO TERCEIRO — Modificar o contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalida-
des de interesse público, respeitado os direitos do contratado; 
PARÁGRAFO QUARTO — Rescindir o contrato, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do 
art. 79 Lei n°8.666/93; 
PARÁGRAFO QUINTO — Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; 
PARÁGRAFO SEXTO - A Fiscalização do contrato decorrente do presente processo licitatório será 
realizada pelos gestores da Secretaria de Saúde de Luz, cabendo a cada unidade setorial fiscalizar os 
contratos, bem como a fiscalização conjunta do Controle Interno do município em todos os contratos e 
dá secretário da pasta. 
PARÁGRAFO SÉTIMO — Agendar os exames, com antecedência de 15 dias e deverão ser realizadas 
conforme agenda da Secretaria de Saúde em comum acordo com o Credenciado/Contratado. 

CLÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

PARÁGRAFO PRIMEIRO — O presente contrato não será de nenhuma forma, fundamento para a consti-
tuição de vínculo trabalhista com empregados, funcionários, prepostos ou terceiros que a credenciada 
colocar na entrega do objeto; 

PARÁGRAFO SEGUNDO — O presente Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Adminis-
tração Municipal, a qualquer momento, atendendo a oportunidade e conveniência administrativa, não 
recebendo a contratada qualquer valor a título de indenização pela unilateral rescisão; 
PARÁGRAFO TERCEIRO — As omissões do presente contrato serão preenchidas pelos termos da Lei n° 
8.666/93 e suas alterações posteriores. 

PARÁGRAFO QUARTO - O Prefeito Municipal reserva-se o direito de anular ou revogar a pres 
licitação, nos casos previstos em Lei, ou de homologar o seu objeto no todo ou em parte, por conv nisk 

• 
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cia administrativa, técnica ou financeira, sem que, com isso caiba aos proponentes o direito de indeniza-
ção ou reclamação de qualquer natureza; 

PARÁGRAFO QUINTO — O extrato deste contrato será publicado na forma da lei no Diário Oficial do 
Municípios Mineiros — AMM. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DO FORO 

PARÁGRAFO ÚNICO — Para dirimir dúvidas de interpretação ou execução do presente instrumento 
contratual, as partes elegem o foro da Comarca de Luz/MG, com renúncia expressa de qualquer outro, 
ainda que privilegiado. 

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento de contrato em 02 
(duas) vias de igual teor e forma, em presença de testemunhas que a tudo viram e assistiram, 
obrigando-se ao seu integral e fiel cumprimento. 

Luz, 	 de 	 de 

AILTON DUARTE 
CONTRATANTE 

NOME DO MÉDICO/CLINICA 
CRM 

CREDENCIADO/CONTRATADO 
Testemunhas: 

 

   

SIMONE ALZIRA ZANARDI 
CPF: 

GERALDO BATISTA CARDOSO 
CPF: 



ANEXO V 

CREDENCIAMENTO N° 005/2019 

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENORES 
EMPREGADOR PESSOA JURIDICA 

(Razão Social da Empresa) 

CNPJ N° sediada na 	 , por inter- 

	, portador (a) da 

, residente a 

médio de seu representante legal, o(a) Sr(a). 	  

Carteira de Identidade N° 	 e do CPF N° 

	 , DECLARA para fins do disposto no Art. 27, V. da Lei n° 

8.666/93, acrescido pela Lei n° 9.854/97, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos, em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. 

Ressalva: Emprega menor, a partir de 14 (catorze) anos, na condição de aprendiz. 

de 2019. 

Assinatura do Representante Legal/credenciado • 



ANEXO VI 

CREDENCIAMENTO N° 005/2019 

CREDENCIAL 

A Empresa/Pessoa Jurídica 	  inscri- 

ta no CNPJ/CPF N° 	 , por intermédio de seu representante legal, 

SR. 	 CPF: 	 residente a Rua 

	  na cidade de 	 , pelo presente instrumento particular, 

CREDENCIA, o (a) Sr.(A) 	 portador do CPF: 

	

 	para representar-me junto a Prefeitura Municipal de Luz, no processo de cre- 

denciamento de EXAMES MEDICOS COMPLEMENTARES, especialidade destacada no ANEXO 111 

, o qual está autorizado a requerer vistas de documentos, manifestar-se em meu nome, desistir, dar lances e 

interpor recursos, rubricar documentos e tudo mais relativos à licitação em epígrafe. 

de 	 de 2019. 

Assinatura do Representante Legal/credenciado 



ANEXO VII 

COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADE 

À Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Luz/MG 

	

A Empresa/Pessoa Jurídica 		 , inscrita 

no CNPJ/CPF N° 	 , por intermédio de seu representante legal, 

DR. 	 CPF: 	 ,CRM N° 	 . DE- 

CLARA para os devidos fins de direito, que serão prestados os serviços EXAMES MEDICOS COM-

PLEMENTARES, especialidade destacada no ANEXO III , nas quantidades, característica e prazos esta-

belecidos no edital. 

Os serviços ora contratados serão realizados no consultório/clinica ou na Unidade de Sa-

úde autorizada pela Secretaria Municipal de Saúde, com instalação adequada, aparelhamento e pessoal técni-

co treinado, adequado, qualificado dentro das normas técnicas exigidas. 

ResOcinsabiliM cri) Solicitar autorização a Secretaria de Saúde da necessidade de uma e-

quipe técnica para a realização das consultas. 

Por expressão da verdade, firmamos o presente. 

• 

    

de 2019. 

     

      

Assinatura do Representante Legal/credenciado 

gin.t 
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ANEXO VITI 

COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS 

À 
Credenciada a EXAMES MEDICOS COMPLEMENTARES 
Especialidade: 	  

A Comissão Permanente de Licitação, nomeada pelo Decreto Municipal n° 2.489/2018 de 
30.04.2018, em atendimento ao Decreto Municipal n° 1729/2014 de 30.04.14, DECLARA para os devidos 
fins de credenciamento do médico 	  portador do CPF: 
	 CRM: 	 . que recebeu a documentação exigidos 
no Edital de Credenciamento n° 005/2019, item 6, na presente data, os quais serão apreciados em sessão 
publica em 	  

Declaro ainda que o Credenciado, tomou conhecimento de todas as informações e das 
condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

Por expressão da verdade, firmamos o presente. 

de 	 de 2019. 

• 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 

Aceite: 

  

de 	 de 2019. 

 

     

        

  

Assinatura do Representante Legal/credenciado 

- 

• 
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ANEXO IX 

CREDENCIAMENTO N° 005/2019 

EMPREGADOR PESSOA JURIDICA 

DECLARAÇÃO 

	 , inscrita no CNPJ n° 	  

por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 	  

portador(a) da Carteira de Identidade n° 	  e do CPF n° 

	  DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 

8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n°9.854, de 27 de outubro de 1999, que não em-

prega 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 ( ). 

de 	 de 

LICITANTE 

• 

• 
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DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE LUZ TORNA PÚBLICA A REALIZAÇÃO DE 
CREDENCIAMENTO N° 005/2019 

AMM 
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ TORNA PÚBLICA A 
REALIZAÇÃO DE CREDENCIAMENTO N° 005/2019. TIPO: 
CONTRATAÇÃO OBJETO. "CREDENCIA MENTO DE 
PESSOAS FÍSICAS/JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE 
EXAMES 	MÉDICOS 	COMPLEMENTARES, 
ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER DEMANDA DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATENDIMENTO 
A CLIENTELA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — SUS, DE 
ACORDO COM A TABELA DE ESPECIALIDADES 
CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL".ABERTURA DO 
CREDENCIAMENTO: A PARTIR DE 20.05.2019 . LOCAL: 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE LUZ-MG, SITUADA A AV. LAERTON 
PAULINELLI, 153 — MONSENHOR PARREIRAS - LUZ/MG, NO 
HORARIO DE 08:00 AS 16:00. INFORMAÇÕES (37)3421-3030. 
RAMAL 32. 

LUZ/MG, 09.05.19. 

www.luz.mg.gov.br. 

VANUSA C. DE OLIVEIRA BRITO 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

Publicado por: 
Daniel Ribeiro 

Código Identificador:248813834 

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros 
no dia 10/05/2019. Edição 2499 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita 
informando o código identificador no sito: 
http://www.diariomunicipalcom.briamm-mg/ 
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PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIP1O 
PARECER DE ACEITABILIDADE DA LICITAÇÃO E APROVAÇÃO DE EDITAL 
PROCESSO LICITATÓRIO 
CREDENCIAMENTO No 005/2019 DE 09.05.19 

OBJETO: "CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS/JURÍDICAS PARA REA-
LIZAÇA0 DE EXAMES MÉDICOS COMPLEMENTARES, PARA ATENDER DE-
MANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE EM ATENDIMENTO A CLI-
ENTELA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — SUS, DE ACORDO COM A TABELA 
DE ESPECIALIDADES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL". 

FUNDAMENTAÇÃO E BASE JURÍDICA/LEGAL: Leis Federais no 8.666/93 e 
10.520/02, Lei Municipal no 855 de 21 de junho de 1995, Decreto Municipal 
no 1.729 de 30 de abril de 2014, Decreto Municipal no 2.314 de 26 de junho 
de 2017, e Decreto Municipal No 2.676 de 28 de maio de 2019. 

A Administração Pública Municipal de Luz visa através do CREDENCIAMEN-
TO No 005/2019 de 09.05.19 - OBJETO: "CREDENCIAMENTO DE PESSOAS 
FÍSICAS/JURÍDICAS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES MÉDICOS COMPLE-
MENTARES, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SÁUDE EM ATENDIMENTO A CLIENTELA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — 
SUS, DE ACORDO COM A TABELA DE ESPECIALIDADES CONSTANTES NO A-
NEXO I DO EDITAL". 

A Comissão Permanente de Licitação/Equipe de Apoio da municipalidade elegeu 
para referida aquisição a adoção da MODALIDADE: CREDENCIAMENTO. 

Ao analisarmos referida eleição de modalidade de licitação, julgamos que a 
mesma encontra FUNDAMENTAÇAO E BASE JURÍDICA/LEGAL nos seguintes 
dispositivos legais: Leis Federais no 8.666/93 e 10.520/02, Lei Municipal no 
855 de 21 de junho de 1995, Decreto Municipal no 1.729 de 30 de abril de 
2014, Decreto Municipal no 2.314 de 26 de junho de 2017, e Decreto Muni-
cipal No 2.676 de 28 de maio de 2019. 

O Credenciamento é uma forma de contratação direta adotada pela Adminis-
tração Pública, e possui como fundamento o caput do art. 25 da Lei 8.666/93, Lei de 
âmbito nacional, que prevê a possibilidade de contratação sem licitação prévia, nos 
casos em que exista inviabilidade de competição. 

No caso, a inviabilidade de competicão ocorre em face da necessidade 
da Administracão contratar com o máximo possível de particulares, ou seja,  
tendo em vista aue todos os possíveis interessados poderão ser contratados, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - CNPJ 18.301.036/0001-70 
Avenida Laerton Paulinelli, 153, Centro, LUZ/MG. FONE: (037) 3421-30 

SITE: www.luz.mdoov.br  - E-MAIL: administração@luz.mg.gov.br  
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PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICiPlu 

não há que se falar em competição para a escolha da melhor proposta atra-
vés de procedimento licitatário. 

A inviabilidade, no presente caso, resulta da possibilidade de contra-
tacão de todos os interessados do ramo do objeto pretendido, e que aten-
dam às condicões mínimas estabelecidas no regulamento. Ou seja, não há 
possibilidade de competição, pois todos podem ser contratados pela Admi-
nistracão.  

Quanto à finalidade do credenciamento, será explicado que o que jus-
tifica a existência do credenciamento é o interesse público de obter o maior 
número possível de particulares realizando a prestacão, tendo em vista que 
a necessidade da Administração não restará atendida com a contratacão de 
apenas um particular ou de um numero limitado destes.  

Ademais, a interpretação da expressão "inviabilidade de competição" do caput 
do art. 25 da Lei 8.666/93, deve ser mais ampla do que a mera ideia de fornecedor 
exclusivo. Neste contexto, pode-se dizer que a inviabilidade de competição, além da 
contratação de fornecedor único prevista no inciso I, e, obviamente, além dos casos 
inseridos nos incisos II e III, pode se dar por contratação de todos, ou seja, nesta hi-
pótese, a inviabilidade de competição não está presente porque existe apenas um for-
necedor, mas sim, porque existem vários prestadores do serviço e todos serão contra-
tados. 

Neste sentido, ensina Marçal Justen Filho (Cometários à Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos. 2009. pg 367.), após citar exemplos sobre as hipóteses de 
inexigibilidade trazidas pela Lei 8666/93, ensina que "todas essas abordacens são 
meramente exemplificativas, eis que extraídas do exame das diversas hipó-
teses contidas nos incisos do art. 25, sendo imperioso reconhecer que nelas 
não se esc/cotam as possibilidades de confiouracão dos pressupostos da con-
tratação direta por inexiaibilidaden. 

Se a Administração convoca profissionais dispondo-se a contratar todos os in-
teressados que preencham os requisitos por ela exigidos, e por um preço previamente 
definido no próprio ato do chamamento, também estamos diante de um caso de inexi-
gibilidade, pois, de igual forma, não haverá competição entre os interessados, sendo 
que esse método de inexigibilidade para a contratação de todos é o que a doutrina 
denomina de Credenciamento. 

Deste modo, já se pronunciou o Plenário do Tribunal de Contas da União pro-
latada no processo 016.171/94 ao destacar: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ- CNPJ 18.301.036/0001-70 
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PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO 

"Finalizando, constatamos ter ficado devidamente escla-
recido no processo TC 008.797/93-5 que o sistema de 
credenciamento, quando realizado com a devida cautela, 
assegurando tratamento isonômico aos interessados na 
prestação dos serviços e negociando-se as condições de 
atendimento, obtém-se uma melhor qualidade dos servi-
ços além do menor preço, podendo ser adotado sem lici-
tação amparado no art. 25 da Lei 8.666/93." (Decisão n° 
104/1995 — Plenário). (Grifos Nossos). 

Explicam-se os requisitos essenciais do Credenciamento, como, por exemplo, a 
necessidade de possibilitar-se o acesso permanente a qualquer interessado 
que preencha as exigências mínimas estabelecidas; a convocação por meio 
de Diários Oficiais ou meios de comunicação de grande circulação, inclusive 
meios eletrônicos; a fixação de uma tabela de preços; a elaboração do Regu-
lamento do Credenciamento.  

Infere-se do acima exposto e da decisão da Comissão Permanente de Licita-
ção/Equipe de apoio, que é plenamente legal e consequentemente ACEITÁVEL a mo-
dalidade de Licitação eleita para o objeto da mesma. 

Analisamos o teor da Minuta do Edital do CREDENCIAMENTO No 005/2019 
DE 09/05/19 que foi preparada pela Comissão Permanente de Licitação e nos enca-
minhada, e ao final constatamos que a mesma está em consonância com o disposto 
no art. 40 da Lei sobredita e demais normas pertinentes ao Edital, razão pela qual a 
aprovamos. 

Luz, 28 de maio de 2019. 

Emerson Ferreira Corrêa de Lacerda 
OAB/MG 122.757 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - CNPJ 18.301.036/0001-70 
Avenida Laerton Paulinelli, 153, Centro, LUZ/MG. FONE: (037) 3421-3030 
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MEDICINA CARVALHO MARTINS EIRELI 

CNPJ/CPF: 17 431 419/0001-09 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ/MG CREDENCIAMENTO N2  005/2019 

ENVELOPE: DOCUMENTAÇÃO EXAMES COMPLEMENTARES 

ESPECIALIDADE: ULTRASSONOGRAFIA 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N2  005/2019 DE 09.05.2019 
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ANEXO II 

PICHA DE INSCRIÇÃO PARA CREDENCIAMENTO PESSOA JURÍDICA% 
'%?anente 

Ao Município de Liz/MG 
Comissão Permanente de Licitação de Luz/MG 
Edital de Chamamento para Credenciamento N°005/2019 
EXAMES MEDICOS COMPLEMENTARES 

Dados para credenciamento 

Razão Social da Empresa: LOURENA VIEIRA DE CARVALHO ME 	, 
Nome Fantasia:GESTAR SERVIÇOS MEDICOS CNPJ: 13.022.286/0001-58 

Endereço comercial: AV GUARIM CAETANO FONSECA 	n° 146— SALA 08, 

CEP: 35.595-000 
Telefone da empresa: 37 3421 3057 
Email da empresa: lourenacarvalho®bolcom.br  

Ramo de Atividade: Atividade médica ambulatorial restrita a consultas e serviços de 
diagnostico por imagem. 

Pessoa de Contato: Lourena 	 Tel: 37 3421 3057 	Celular: 37 99104 9469 

Email: lourenacarvalho@bol.com.br  

Dados bancários: Banco: 756 
	

Agencia: 3140 	 Conta: 39971-0 

Medico a ser credenciado: 
Especialidade a ser credenciada: Ultrassonografia Obstétrica, Mama e Endovaginal 
Endereço: Av. Guarim Caetano da Fonseca, 146— sala 08 —Nações — Luz/MG — 35.595-000 
CRM n°: 31792 MG 
Telefone do medico credenciado: 37 99104 9469 

Venho por meio desta ficha de inscrição, requerer o CREDENCIAMENTO, junto 

a Prefeitura Municipal de Luz/MG, para realização de EXAMES MEDICOS 

COMPLEMENTARES de ULTRASSONOGRAFIA conforme as disposições editalícias. 

Declaro, sob as penalidades da lei, preencher, nesta data, todas as condições 

exigidas no Edital de Credenciamento n° 005/2019 e, especialmente, nunca ter sofrido 

qualquer penalidade no exercício da atividade. 

Apresento documentos, declarando expressamente a concordância com todas as 
condições apresentadas no Edital e ciência de que o pedido de Credenciamento poderá ser 
deferido ou indeferido, segundo a avaliação da Comissão Permanente de Licitação. 

As intimações e comunicações decorrentes deste requerimento poderão ser feitas no 
endereço supra indicado, seja pessoalmente, por carta ou outro meio idôneo. 

  

Termos em que, 	 r73.C22.26/0001 
Pede deferimento. 	 LO:Jitne. Vieira de Carvalho 
Luz, 02 de outubro de 2019. 	 Av. Guarim Cnetano Fonseca, 148 

Sala 09 
Urro Centro - CEP 35595-000 

4/1 Off\C",  
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ANEXO VII 

COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO PARA DESEMPENHO DE ATIVIDA 

À Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Luz/MG 

A Empresa/Pessoa Jurídica LOURENA VIEIRA DE CARVALHO ME, inscrita no CNPJ/CPF 
N° 11.022.286/0001:58, Por h:itã-Médio de Seu.  repréSérítánte legal, DRa. LOURENA VIERA 
DE CARVALHO CPF: 893.295.386-49, CRM N°31792, DECLARA para os devidos fins de 
direito, que serão prestados os serviços EXAMES MEDICOS COMPLEMENTARES, 
especialidade destacada no ANEXO III , nas quantidades, característica e prazos 
estabelecidos no edital. 

Os serviços ora contratados serão realizados no consultório/clinica ou na 

Unidade de Saúde autorizada pela Secretaria Municipal de Saúde, com instalação adequada, 

aparelhamento e pessoal técnico treinado, adequado, qualificado dentro das normas técnicas 

exigidas. 

Responsabilizo em solicitar autorização a Secretaria de Saúde da 

necessidade de uma equipe técnica para a realização das consultas. 

Por expressão da verdade, firmamos o presente. 

Luz, 02 de outubro de 2019. 

t_tannr- • 
LOURENA VIEIRA DE CARVALHO ME 

r113.022.256/0001 - 571it 
LOUrert3 Vieira de Carvalho 

Av. Guarirn Caetano Fonseca, 148 
Saia 08 

Bairro Cem - CEP 35595-000 
Luz - MG J 



      

Ministério da Saúde (MS) 
Secretaria de Atenção â Saúde (SAS) 

Departamento de Regulação, Avaliação e Controle de Sistemas (DRAC) 
Coordenação-Geral de Sistemas de informação (CGSI) 

CNES 
Cadastro Nácional de 

Estabelecimento de Saúde 
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Ficha dê Est eleciménto Ideptificação Data: 02/10/2019 

   

%;" 
CNES: 6236472 	Nome Fantasia: GESTAR SERVICOS MED 	 CNPJ: 13.022.286/0001-58 

Nome Empresarial: LOURENA VIEIRA DE CARVALHO ME 	 brifireza jurldica ENTIDADES EMPRESARIAIS 

Logradouro: AVENIDA GUARIM CAETANO 	 Número: 146 	Complemento: — 

Bairro: NACOES 	 Município: 313880 - LUZ 	 • UF: MG • 

CEP:35595-000 	 Telefone: (37)3421-3047 	Dependência: INDIVIDUAL 	 • Reg de Saúde: 0015 • 

Tipo de Estabelecimento: CONSULTORIO ISOLADO 	 Subtipo: 	 Gestão: MUNICIPAL 

LOURENA VIEIRA DE CARVALHO 

	

Paualização na' base local: 17/09/2019 • 	 Últirta atualii•çá6 N'aCional: 19/09/2019 

: 
Dia semana HOlAriOT• - 	

- 	. 

• 	
- 

TERÇA-FEIRA 14:00 às 15:30 

QUINTA-FEIRA 14:00 as 15:30 

Data desativação: — 
	 Motivo desativação: — 

Diretor Clinico/Gerente/Administrador: 

Cadastrado em: 14/05/2009 

Horário de Funcionamento: 

Esta é uma cópia impressa do documento oficial. As informações oficiais atualizadas estão disponlvels no sito do CNES (http://cnes.datasus.gov.br). 	Pag. 1 de 1 



erk 	~IAM do Destmoshimenb. IndúvOia o Coatkoío EPseks 
Restam: do DestrtsoMmenIn do Produção 
Cmpanamonto N mons' do Roottoo do Co. 	tua 

REQUERIMENTO DE EMPRES 

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA- RIRE DA SEDE 1111s£ DA FILIAL lorownlor oMnen2 ao ato roMmnia o IMO) 	

Ii‘ostotO NOME DO EMPRESÁRIO (compile:0~ Mogommos) 
LOURENA VIEIRA DE CARVALHO 	 1 

NACiONAUDADE 
BRASILEIRA 

ESTADO CIVIL 
DIVORCIADO 

SEXO 

MEF O 
REGIME DE BENS (so asado) 	 'a 

.1 
FILHO DE (pai) 
JOSE ARIMATEIA ODE CARVALHO 

(mão) 
I ELZENITA VIEIRA DE CARVALHO 

NASCIDO EM (dam de neseunemo) IDENTIDADE (número) 

89329588649 
I P 	., 

I MG 

EMANCIPADO POR (fome do einimcompSo sorponle no coso do rnenm) 	 ) 	- 

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO ruo. ov. mo) 
RUA DEZ DE ABRIL 

NUMERO 
600 

comincinitto 	 bmisrioi DISTRITO 
ICENTRO 

CEP 
35595000 

CÓDIGO DO MUNiCIPIO 
.48:41.• ar•Wp 

mu:opima 
LUZ 

UF 
MG 

declara, sob as penas da lei, não estar Impedido de exercer atividade empresária que náo possui outro registro 
requer á Junta Comercial do ESTADO DE MINAS GERAIS: 

de empresário, e 

CÓDIGO DO ATO 
080 

DESCRIÇÃO DO A10 
INSCRICAO 

CÓDIGO DO EVENTO DESCRIÇÃO DO EVENTO 

CtolGO Do EvEsno DESCRIÇÃO oo EVENT O coma° Do EVENTO DESCRIÇÃO Do EVENTO 

NOME EMPRESARIAL 
LOURENA VIEIRA DE CARVALHO 

LOGRADOURO Rtt ev, em ) 
AVENIDA GUARIM CAETANO FONSECA 

NUMERO 
146 

COMPLEMENTO 
SALA: 08: 

BAIRRO I msosITO 
CENTRO 

CEP 
35595000 

C6ZIGÕ DO MUNC:Psp 
lett- .•••,-<~tm 

mUNiciPlo 
LUZ 

Ur 
MG 

PAIS 
BRASIL 

CORREIOELETR NICO (E44411.) 
ISABEICARAUJOC)BOL.COM.BR  

VALOR DO CARNAL • II 
35.000,00 

VALOR PO CAPITAL (go °Monto) 
TRINTA E CINCO MIL REAIS 

CÓDIGO or. ATIVIDADE 
ECONÓMICA . 

(CNAE isca r 	s 
Ann...M. 

8630503 
..~........ 

6640205 
8640207 

DESCRIÇÃO DO OBJETO 
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA E ULTRASSONOGRAFIA DE MAMA 
ENDOVAGINAL OBSTETRICO PELVICO E MORFOLOGICO, ATIVIDADES DE CONSULTAS E TRATAMENTO MEDICO' 
PRESTADOS A PACIENTES EXTERNOS EXERCIDAS EM CONSULTORIOS, AMBULATORiOS, POSTOS DE ASSISTENCIA 
MEDICA, CLINICAS MEDICAS, POLICLINICAS. CONSULTORIOS PRIVADOS EM HOSPITAIS. CLINICAS DE EMPRESAS. 
CENTROS GERIATRICOS, BEM COMO REALIZADAS NO DOMICILIO DO PACIENTE. 

DATA DE INICIO DÁS ATIVIDADES 
20/12/2010 

NUMERO DE INSCRIÇÃO NO CNP! TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF 
NIRE entorto/ 

UF USODAJUNTA 
?ovou% 
:.....ov=m, 

met 
III 

COMERCIAL 
1 -. SIM ' 
'à- MO , 

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou polo reprosenloMehmktenle/sorenlel n 	.. - 
,4-14-M-kt LUC" 	(9/1 t 7te,,..s. /..j_ -ertn-A.,e,_ fgA-ca 
DATA DA ASSINATURA 
13/1272010 

ASSINATURA CO EMPRESÁRIO 
- 

A Ali.), .5 AAJ.::-. 	
ei
In.i.A/Ick 1 1. et tr:.( /À  

i5ARA USO EXCLUSIVO DAJUNTA COMERCIAL .: 	 - 

DEFERIDO. 
PUBLIQUE-S0 ARQUIVE-SE 

411 

AUTENTICAÇÃO 

,,, 	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE-MINAS GERAIS A rthnnto o REGISTRO soo O NROS11{0459574 
:IA-A..' 	lat 	17/1212010 . 

ELouRERA VIEIRA ti CARVALHO/ 

"IrtSifr- PROTOCOLO: 	101475.959-9 

ÃDWI.54995 
 

I 	Siiii ali'414.16? amos 
Abais/orne Jurklito 
Matricule: 7317.2 

       

MÓDULO INTEGRADOR: J101590394562 III 1111111111111111111111111111111 MC23104086 

151,  
. 
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Receita Federal do Brasil 

Á 	 REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

i:--s a) 	CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA -.....~ 
NUMERO DE INSCRIÇÃO 
13.022.286/0001-58 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
1711212010 

NOME EMPRESARIAL 
LOURENA VIEIRA DE CARVALHO 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
BESTAR SERVICOS MEDICOS 

PORTE 
ME 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 	• 
86.30-5-03 -Atividade médica ambulatorial restrita a consultas 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
86.40-2-07 - Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação lonizante, exceto ressonância magnética 
86.40-2-05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
213-5 - Empresário (Individual) 

LOGRADOURO 
AV GUARIM CAETANO FONSECA 

NUMERO 
146 

COMPLEMENTO 
SALA: 08; 

ICEP 
35.595-000 

BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

MUNICIPIO 
LUZ 

UF 
MG 

ENDEREÇO ELE1 RONICO 
GUIMARAESCONTABILIDADEMG@HOTMAIL.COM  

TELEFONE 
(37) 3421-3057 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
4,..,.. 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
17/12/2010 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTFtAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
./......., 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB ri° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 02/10/2019 às 14:17:24 (data e hora de Brasília). 
	 Página: 1/1 

• 

www.receitalazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnplreva/Cnpireva_Solicitacao.aso 	 1/1 



02/10/2019 

:\s, MINISTÉRIO DA FAZENDA 
OTS> Secretaria da Receita Federal do Brasil 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: LOURENA VIEIRA DE CARVALHO 
CNPJ: 13.022.286/0001-58 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida AtivaS da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 14:15:59 do dia 02/10/2019 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 30/03/2020. 
Código de controle da certidão: 4CF2.E753.7420.1632 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

• 

1/1 
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SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS 
CERTIDÃO EMITIDA E 

10/09/2019 

Negativa 
CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 

09/12/2019 

NOME: LOURENA VIEIRA DE CARVALHO 

CNPJ/CPF: 13.022.286/0001-58 

LOGRADOURO: AVENIDA GUARIM CAETANO 
. 

NÚMERO: 146 
. 

COMPLEMENTO: SI 08, BAIRRO: NACOES CEP: 35595000 

DISTRITO/POVOADO: -- MUNICÍPIO: LUZ UF: MG 

Ressalvado o direito 4 a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado 
que: 

Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou 
Advocacia Geral do Estado; 

No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de 
carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação 
de separaçao judicial, divorcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de 
doaçao de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de 
Pagamento / Desoneraçao do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005. 

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do 
sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Divida Ativa. 

IDENTIFICAÇÃO NÚMERO DO PTA DESCRIÇÃO 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada através de aplicativo disponibilizado pela 
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, na internet: http://www.fazenda.mg.gov.br  

.=> Empresas => Certificação da Autenticidade de Documentos. 

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2019000356510981 

Y 	1( 
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Código de Controle 

41Q71 MinasGeraisPREFEITURAMUNICIPAL DE LUZ 
SECRETARIA DE FINANÇAS 

Data: 02/10/2019 14h2Ornin 

Número 	Validade 

C 2694T01/11/201-91 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

rLOURENA VIEIRA DE CARVALHO - ME CNPJ: 13022286000158 

r- Sem débitos pendentes até a presente data. 

	Comprovação Junto à 	  Finalidade 	  

	 Mensagem 	  

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição 
abaixo caracterizada. 

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, 
mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão. 

	 Inscrição 	  

Contribuinte: 11608- LOURENA VIEIRA DE CARVALHO - ME 
Endereço: 

Nome / Razão Social 

Aviso 

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado. 
http://www.luz.mg.gov.br  

Luz (MG), 02 de Outubro de 2019 

Avenida Laerlon Peohno91. 153- Monsenhor Peneiro 
Luz (MC)- CEP: 35595000- Fone:3734213030 

Página 1 de 1 



C DM 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 	13 022 286/0001-58 

Razão SOCial:LOURENA VIEIRA DE CARVALHO 

Endereço: 	
AV GUARIM CAETANO FONSECA 146 SALA 08 / CENTRO / LUZ / MG / 

35595-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico ,7 FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade:23/09/2019  a 22/10/2019 

Certificação Número: 2019092303381207734009  

Informação obtida em 02/10/2019 14:22:17 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 

www.caixa.gov.br  

02/10/2019 
	 Consulta Regularidade do Empregador 

  

 

Imprimir Voltar 	\ 

• 

• 

1/1 

https://consulta-cd.caixa.gov.briconsultacd/pages/consultaEmpregadortist  
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: LOURENA VIEIRA DE CARVALHO 

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 13.022.286/0001-58 
Certidão n°: 185328666/2019 
Expedição: 02/10/2019, às 14:23:09 
Validade: 29/03/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que LOURENA VIEIRA DE CARVALHO 

(MATRIZ E FILIAIS) , inscrito(a) no CNPJ sob o n° 
13.022.286/0001-58, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em' 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 

‘'çkl

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

• 

\I tOvi dat e suges 	ndttst.is br 



www.crmmg.org.br/sys-php/certidao/view/certificadoRegularidade.php  1/1 

03/10/2019 	 Portal do Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais 

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

CERTIFICADO DE REGULARIDADE 
DE INSCRIÇÃO DE PESSOA JURIDICA 

‘.  
'45 

%Manente 

e 

Inscrito sob CRM no. 	- • CNP:1 	 Inecrição 	 Validade 
0009574-MG 	 13.022.286/0001-58 	 10/10/2011 	 10/10/2019 
Razão Social 	 Nome Fantasia 
LOURENA VIEIRA DE CARVALHO 	 GESTAR SERVICOS MEDICOS 
Endereço . • 	 Município 	 CEP 
AV GUARIM 'CAETANO FONSECA 146- SALA 08- CENTRO 	 Luz - MG 35595000 

Responsável Técnico 	 Classificação 
0031'792-MG LOURENA VIEIRA DE CARVALHO 	0  i 	 ',PRESTAÇÃO—DE /SERVIÇOS—MÉDICOS 

TERCEIRIZADOS is  l 

- 	_ 
Este certificado atesta a REGULARIDADE da Inscrição do estabelecimento acima neste Conselho Regional de 

Medicina.!  entan'primento.  à -Lei 2:5.8-39, de 80/1051980, e ás Resoluções p'51)/I: n° 997;14-,25/.0%/;913-07 rl".980,tde "s. 9 h 	• 	• • 	 át.." 
11/07/2011. Ressalvada a ocorrência de alteração nos dados acima, este certificado é válido até 10/10/2019 . Este 

certificado deverá ser afixado em local visível ao público e acessível à fiscalização, sendo Sua autenticidade comprovada 

no sitio do Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais, por meio do endereço eletrônico: 

http://www.crmmq.org.br/verifica-certificado.  

Certificado emitido 03/10/2019 15:26:26 (Horário de Brasília) 
Certificado válido et. 10/10/2019 23:59:59 (Horário de Brasília) 

Código de Controle AIJA.EAEJ.jDEC FHFH 
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Este ALVARÁ deverá,ser armado em lugar visivel. 	 . 
Fica liberado o acesso dos Fiscais ao referido estabelecimento. 
É obrigatório extintor de incêndio, conforme Lei Mun: tiái312609. 
É PRÓIBIDÁ a,exploração-do trabalho infantil 

Válido até: 31/12/2019 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG 
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

ALVARÁ DE.LOCALIZAÇÁO E FUNCIONAMENTO 

Alvará Núniéra : 3893 / 2019 

InScriçâo Municipal 	3512 
Cod.ANará: 	312 
Razão Social: 	LOURENAVIEIRA DE CARVALHO - ME 
CPF / CNPJ : 	13.022288/0001-58 

.Norrie Fantasia: 	GESTAR SERVICOS MEDIÓOS 
Endereço:- 	Avenida .GUARIM CAETANO ÓA FONSECA-,.145 Comp. SALA.08 -- NAÇÕES - Luz MG - CEP: 35595000 
AtiVidade Principal: 	871 -ATIVIDADE MÉÓICAAMBULATORIAL RESTRITA-  A CONSULTAS 

Olvidadas Secundárias : 

110002- SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM pso DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA 
110001 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO PORIMAGEM SEM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE,'EXCETO RESSÓNÁNCIA MAGNÉTICA 

Inibi° das Atividades : 19/07/2005 

RESTRIÇÕES :. Sujeito fiscaliiação do Mspectivó Conselho RegiOnal de Classe e da Vigilância Sanitária. . 

OBSERVAÇÃO Cobrança: 900335035. 

• 

.Data de Ernissão do Alvará : 29/3/2019 

Em conformidade com a Lei N. 827/93 e suas atteraçõds (código tributário Municipal) cap 2- seção III art. 185° § 1°. 

..aPork  
SERVIÇO MUN. CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL 	ráfia Vieirti.E81118 
ADSCSSORA ESPECIAL, 

r.;i:RV*7.7.0 DE CADASIRO E TRIUTA;40 
tviTRCIAA N' 3/24 

ar:Lie:ma Avenida Inertrin Paulinciii 153- Mcmsenhor Parreiras - luzerta 



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

O Professor Zoma gralho ba 'Bota SpantolS, Reitor da Universidade Federal de 
Minas Gerais, so uso das suas atribuições e tendo em vista a•onclusão do 
curso de  enata- — 	, em 18  de 	" 	deign, 

conf e o
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titulo de  
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ttAt  	'  filha de 
freSayakia_e cdtüntii_. diviS t cga 

	

# 	 
naseida em 07 	lie 	de 	 1972, e /' Á .d 	

-
ArAl i ' 

e outorga-lhe o presente diploma, a fim de que possa gozar de todos -Os direitos e 

prerrogativas legais. 
Belo Horizonte,  22  de 	~ide  de 19  (17 

Reitor" 
Diretor da Uni 



ANEXO III 

DECLARAÇÃO QUE CONCORDA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
E PROPOSTA DE PREÇOS 

Ao 
Município de Luz/MG 
Comissão Permanente de Licitação 
Edital de Chamamento para Credenciamento N° 005/2019 
EXAMES MEDICOS COMPLEMENTARES 

Abrinanettce‘  

   

A empresa LOURENA VIEIRA DE CARVALHO ME, inscrita no CNPJ sob n° 
13.022.286/0001-58, situada a Av. Guarim Caetano da Fonseca, 146, sala 08, na cidade de Luz, 
Estado de MG tel de contato: 37 3421 3057, email: lourenacarvalho@bol.com.br,  aqui 
representada por: LOURENA VIEIRA DE CARVALHO, inscrita no CPF sob o n°893.295.386-
49, DECLARO QUE CONCORDO com os termos do edital e em prestar os serviços de 
EXAMES MEDICOS COMPLEMENTARES para manutenção das Atividades da Secretaria 
de Saúde, a especialidade de: 

, ATEM ESPECIALIDADE 	. 
' 

, -0 VALOR 
# UNITÁRIO DA , 
, CONSULTA i 	. 	. 

QUAN1'. 
ESTIMADA 
MENSAL 

. 

MARCARA 
ESPECIALID 

ADE A 
CREDENCIA 

R 
01  Ultrassonografia Abdominal 90,00 10 . 	( 	) 
02  Ultrassonografia de Vias urinárias e rins 90,00 12 ( 	) 
03  Ultrassonografia da Próstata 70,00 5 ( 	) 
04 	. Ultrassonografia de Mama 90,00 5 ( 	X ) 
05  Ultrassonografia Endovaginal 90,00 10 . 	( 	X 	) 
06  Ultrassonografia Obstétrica 90,00 5 ( 	X ) 
07  Ultrassonografia da Tireoide 90,00 10 ( 	) 08 Ultrassonografia Morfológico 150,00 4 ( X ) 

Declaro que atenderemos a demanda exigida pela Secretaria 
Luz/MG, de acordo com as solicitações do município. 

Luz, 02 de outubro de 2019. 

Municipal de 

LOURENA VIEIRA DE CARVALHO ME 
CNPJ: 13.022.286/0001-58 
CRM: 31.792 ri3.022.286/0001 - 5"8 

Lourena Vieira de Carvalho 
Av. Guarim Caetano Fonseca, 148 

Sala 08 
Etairre Centro - CEP 35595-000 

LUZ-MG ji 

  



CREDENCIAMENTO N° 005/2019 

EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

DECLARAÇÃO 

LOURENA VIEIRA DE CARVALHO ME, inscrita no CNPJ n° 13.022.28610001-58, 

por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) LOURENA VIEIRA DE 

CARVALHO, portador(a) da Carteira de Identidade n° MG-4 880.267 e do CPF n° 

893.295.386-49, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 

8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n°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. 

Luz, 02 de outubro de 2019. 

LOURENA VIEIRA DE CARVALHO ME 

13.C22.285/0001 - 5731 
Lourena Vieira de Carvalho 

Av. Guarim Caetano Fonseca, 148 
Sala 08 

f3airro Centro - CEP 35595-000 L. LUZ-Me    j 
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Samsung Medison Brasil 

Dr. Claudio Rodrigues Pires 
Professor e Diretor •- CETRUS 
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Certificamos doer  9/ ~ene effrni 
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participou do Workshop de Atualização em OltrassonOgrafia SamsuriTg: Medi'pori / 

CETROS realizado em Il. de junho de 2;014 na cidade de .11elo Honzonte JMG, 



Prof. Ltiaéici&tocha de Oli 
Diretor da Faculdade de.etncias 

Médicas de Minas Gerais 

NalairilisSili,5"NONNINOP-NeriffilfaNI"airears~aitainle~nReln~:~ 7 s 

FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE MINAS GERAIS 
CENTRO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SÃO JOSÉ 
INSTITUTO BRASILEIRO EDUCAÇÃO, PESQUISA, CONSULTORIA 

E ASSISTÊNCIA À SAÓDE - IMEDE 

CERTIFICADO 

ceeitted~ v4k, LOURENA VIEIRA. CARVALHO candilia, 01 cum/ d 9Utizo.- 

sem gnclomaffriot, nortiod; de,16 18 ciel aiho do 2004, conv torl  hoa4, cie. 20 hos 

'Me& Waitiz~ 08 de, nomentbuy de. 20 

Prof. Cidra° de Almeida Barbosa 
Coordenador do Centro do 
Pesquisa e Pós-araduaçÃo 

rotj'ib&toünena Barroso 	Prof. 
Coordenador Geral do !MEDE 

I • 

r-Rfnetaa~ate22~~.2.e

n~ 
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Diretor da Faculdade de Cie/mias Médicas 
de Mines Gerais - FCMMO 
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átrio* 	 <7-4 9Zo4otto, inventa,  

Coordenador Geral do [MEDE 
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cek êtricv de, a laz e 0,93evrAosa. 
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FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE MINAS GERAIS 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SÃO JOSÉ 

CENTRO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
INSTITUTO ERAS. EDUCAÇÃO. PESQUISA, CONSULTORIA E 

ASSISTÊNCIA. . À SAÚDE - !MEDE 

CERTIFICADO 

ceetecww& que/ oi(a) §5r/r). LOURENA VIEIRA DE CARVALHO conduta, cv ̀ eu" de/ 

9,illitarsonv 2áappee4, em/ cqinecolayitv Rgétecia,, no, miado, de 16 d. 18 de 	kt‘  
&CF)  

Cfr 
CP 00 

&Lei nipt, cv de 2005, comi c a tqtv hoilf»tia. de 20 Ã04as.. 

93014,  Watizont" 23 cle,leumapai& 2006. 



944 4..eitte10 	tte,  
Diretor da Facilidade de Ciências Mft&as 

de IMitas Gerais - FCMMO' 

^s 

o ."%""1.4-%"•,..""No".."%a\.•"‘ 'N•P's."'"•."%.^%."N.•-•..."`tiaN.PN:  

FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE MINAS GERAIS 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SÃO JOSÉ 

CENTRO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
INSMUTO BRAS. EDUCAÇÃO, PESQUISA, CONSULTORIA E 

ASSISTÊNCIA . À SAÚDE - MEDE 

CERTIFICADO 

'reemitiu/ias, que om gy('). LOURENA VIEIRA CARVALHO cancitti,w o. ceias& el,& 
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93ela 9exvitzonta 23 doleade,2006. 
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Dr.•Arii I leái" MÉIS I' 
Presidente dó OcinereSSo è dá SRMG 
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VI Congresso de 
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Cértificarpoagys 

Lourena vieira :de Carvalho 

participou do 

Vi Congresso de linaginologia .da Mulher 

 

Belo Horizonte, 27 de março de 2 lo 

Dr., nstóteles 	aves 
Presidente do Congresso e do 

Comitê de imeginologia da SOGIMIG 
Rèalização: 	 Apoio: 

1 	 4 4 , 	
A  

tè  

D . Victoride Melo 
Presidente da SOGIMIG 

C,) hfrimá 
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Diego 

Migar Gontijo 

Pie~ l'ilaaitoal ele 49 

gadiaete á Pire-jeito e Seetreteria 'Maldito& 

ATA DE CREDENCIAMENTO N2  032/2019 REFERENTE AO 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N2 005/2018 

Aos dez dias do mês de Outubro de dois mil e dezenove, às dez horas na sala de licitações da 

Prefeitura de Luz, reuniram-se a pregoeira e equipe de apoio, para análise da documentação refe-

rente ao "CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS/JURÍDICAS PARA REALIZA-
ÇÃO DE EXAMES MÉDICOS COMPLEMENTARES, PARA ATENDER DEMANDA DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATENDIMENTO A CLIENTELA DO SIS-
TEMA ÚNICO DE SAÚDE — SUS, DE ACORDO COM A TABELA DE ESPECIALIDA-
DES CONSTANTES NO ANEXO IDO EDITAL". "Médico Ginecologista". Aberta a sessão, a 

Presidente apresentou aos demais membros da CPL, a documentação protocolada por via porta-

dor sob o número 101.473 em 10.10.19 solicitando credenciamento da empresa LOURENA VIEIRA 

DE CARVALHO ME. Na presente data, em atendimento ao edital, a pregoeira e equipe de apoio 

reuniram-se para apreciação da mesma e ressalta ausência da solicitante. Os documentos foram 

conferidos e visados por todos os membros da CPL em conformidade com o edital em seu item 

6.2 "a", decidindo então, pela HABILITAÇÃO da empresa LOURENA VIEIRA DE CARVALHO ME 

sob o Registro de n2  101.473, CREDENCIADO para REALIZAR EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA 

DE MAMAS,ENDOVAGINAL E MORFOLÓGICO. A CPL vai encaminhar o processo para apreciação 

da Procuradoria Jurídica do Município, posteriormente a autoridade competente para homologa-

ção da decisão da mesma e formalização do processo de inexigibilidade para contratação do mé-

dico. Nada mais havendo a ser tratado, a presente reunião foi encerrada, foi digitada a presente 

ata, que lida e se achada conforme segue, será assinada por mim e demais presentes. 

A 4, , 
Vanusa Cândida • e • iveira Brito 

Presidente da CPL 

Luis Carlos Vieira Rodrigues 

SandÇit9reira Costa 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - CNP] 18.301.036/0001-70 — AVENIDA LAERTON PAULINELU, 153 BAIRRO mons. PARREIRAS LUZ/MG 
CEP 35.595-000- Fone (37) 3421-3030 - www.luz.mg.gmbr 
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1Nome do Proponente: LOURENA VIEIRA DE CARVA I AIO ME , 	. 	  

I CNP:1: 13.022.286/0001-58  

J  PrefeilitTra Municipal de Luz — MG 
i CREDENC1AMENTO N" 05/2019 

1 

 Envelope: DOCUMENTAÇÃO EXAMES COMPLEMENTARES 
.  Especialidade: Ginecologia e Obstetrícia 	 

F,  Ft CA (;'). C i) L.0 
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ftefeitura 9Kunicipal e  á Luz 
Secretaria Municipal de Administração 

ANEXO II 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA CREDENCIAMENTO PESSOA JURÍDICA 

Ao Município de Luz/MG 
Comissão Permanente de Licitação de Luz/MG 
Edital de Chamamento para Credenciamento N°005/2019 
EXAMES MEDICOS COMPLEMENTARES 

Dados para credenciamento 

Razão Social da Empresa:  M 	ti-DA 

Nome_Fantasia: CNPJ: 1(i..2? 3. 750 Moei — 6-C 
Endereço comercial: 	 n° II 
CEP: 3,5'59S- 000 
Telefone da empresa: 03) 9 - 5 9 34 - g te ro 
Email da empresa: b-,v. 4.4,-.,-04 e 21,  

Ramo de Atividade:_ ."02/44,.."c4,14,2  

6-7to - 144j - ..fre6 

Pessoa de Contato: J-14,4  .L.:34   Gi,Zel: (0) .9- 99 32-rfirelUlar: (3?)  - 02 3  ;" tia  
Email: 	 ts hJ ca,. hn 

Dados bancários: Banco: Agencia: 	 Conta: 

Medico a ser credenciado: A- Sittleet getity.  cre CtInlos> 
Especialidade a ser credenciada: 	 ?et T 	c.— Ca ~5 .51.^€4,-~e2" 2.4  24:4---narm opte.; 

Endereço: ai, 44-0-, 550 , Se..s 	 j.„6 	 cinn°1 
CRIVI n": Ga. 101 
Telefone do medico credenciado: ( 3 1) 9- 5.2 	90 Lz, 

Venho por meio desta ficha de inscrição, requerer o CREDENCIAMENTO, junto a Pre-
feitura Municipal de Luz/MG, para realização de EXAMES MEDICOS COMPLEMENTARES de 

tf 	conforme as disposições cditalicias. 

Declaro, sob as penalidades da lei, preencher, nesta data, todas as condições exigidas no Edi-
tal de Credenciamento n° 005/2019 e, especialmente, nunca ter sofrido qualquer penalidade no exercí-
cio da atividade. 

Apresento documentos, declarando expressamente a concordância com todas as condições 
apresentadas no Edital e ciência de que o pedido de Credenciamento poderá scr deferido ou indeferido, 
segundo a avaliação da Comissão Permanente de Licitação. 

As intimações e comunicações decorrentes deste requerimento poderão seprritfiearitasion Rnoos sendere- 
ço 

	p 
supra indicado, seja pessoalmente, por carta ou outro meio idôneo. 

Termos em que, 
Pede deferimento. 

	-14J
oj 	de 	 de 	9. 	CONTFZOLE 940423§ 

Cinvo60101 I 

 

Assinatura do I 
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Assinaiura do Inter 
CPF: O35i  554' 3 
CRM: Co. 

Rossi de Call)PRI 
- 	

ROLE 940 1- 4  

Dr Mar 

Prteitura *unicipaí tfr Luz 
Secretaria Municipal de Administração 

ANEXO III 

• 

DECLARACÃO QUE CONCORDA COM A PRESTACÃO DOS SERVICOS 
E PROPOSTA DE PREÇOS 

Ao 
Município de Luz/MG 
Comissão Permanente de Licitação 
Edital de Chamamento para Credenciarnento N°005/2019 
EXAMES MEDICOS COMPLEMENTARES 

abA 
, situada a Rua 

cidade 	de 
tel de contato: 

aqui representada representada por: 4. ,Wca..alari e.",..,• .4 4,fjp  inscrita no CPF sob o n° 
071 454 3.2C- » 	, DECLARO QUE CONCORDO com os termos do edital e em prestar 
os serviços de EXAMES MEDICOS COMPLEMENTARES para manutenção das Atividades da Se-
cretaria de Saúde, na especialidade de: 

ITEM ESPECIALIDADE VALOR UNI- 
TÁRIO DA 

CONSULTA 
R$ 

QUANT. 
ESTIMADA 

MENSAL 

MARCAR A 
ESPECIAL!- 

DADE A 
CREDENCI- 

AR 
01 Ultrassonografia Abdominal 90,00 10  
02 Ultrassonografia de Vias urinárias c rins 90,00 12 >"5" 
03 Ultrassonografia da Próstata 70,00 05  
04 Ultrassonografia de Mama 90,00 10  
05 Ultrassonografia Endovaginal 90,00 20 rel 
06 Ultrassonografia Obstétrica 90,00 
0 

10
7 Ultrassonografia da Tireoide 90,00 10 

08 Ultrassonografia Morfológico 150,00 ozi ( 	) 

Declaro que atenderemos a demanda exigida pela Secretaria Municipal de Luz/MG, de a-
cordo com as solicitações do município. 

S 	de 5 	 de 2019. 

Kir  r  4,f 
- ~e" 

O-Cr :•eciamento 

A 	empresa/pessoa 
inscrita 	no 	CNPJ/CPF 

.4 

física 	, )4 I ft 	v4 	, ...ç..,..-2 
sob 	tf 	59. .293. sso / 000 / - 6"4" 

r#7  . 	'- 	300  na 
fr.,.......:, 19ti....** Estado 	de 	.)-(-...:-.0..„ , 

(37) 9-993;- 	rty0 , 	cmail: 	mirei tesa , 	.0......4 

az- 



Dr Mario Rossi de Campu—o, 
inistiao oi  - coèrrRoLE 

9404236 - 

de Sdo,...1.--6 	de2019 

Assinatura do R •IglaW edenceaWor 

• 

toreOnt'llje o t 
(1- %- ;tf 

t
'
t
--45—P 
O tO 

-6»P a n 

ANEXO VII 

COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADE 

À Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Luz/MG 

A Empresa/Pessoa Jurídica  A 	, 	4. LTbA 	. inscrita 
no CNPJ/CPF N°  ?g. .293. S'so /atol - 6C 	por intermédio de seu representante legal, 
DR. 	 nete 	 CPF: stqi sa 22c- is ,CRIVI 14°  Co. /01 	, DE- 
CLARA para os devidos fins de direito, que serão prestados os serviços EXAMES MEDICOS COM-
PLEMENTARES, especialidade destacada no ANEXO III , nas quantidades, característica e prazos esta-
belecidos no edital. 

Os serviços ora contratados serão realizados no consultório/clinica ou na Unidade de Sa-
úde autorizada pela Secretaria Municipal de Saúde, com instalação adequada, aparelhamento e pessoal técni-
co treinado, adequado, qualificado dentro das normas técnicas exigidas. 

Responsabilizo em solicitar autorização a Secretaria de Saúde da necessidade de uma e-
quipe técnica para a realização das consultas. 

Por expressão da verdade, firmamos o presente. 

24 



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA-MG( 

Recibo de Protocolo "31  
titCh 

o 

Tipo de Protocolo 	• CORRESPONDÊNCIA 

Data de Abertura 	• 13/08/2019 10:44:31 

Assinatura do Servidor...: 

Protocolo N° 

MIEN 
3830112019 

Protocolado por 	 LEONE LUCAS DOS SANTOS 

Solicitante(s): 

Assunto(s): 

gibservação: 

Inscrição Pré Prestador 

IN:ATENÇÃO:8# 
Este protocolo comprova a entrada da documentação 
Quando o Certificado estiver liberado para impressão, 
(s) eletrônico(s) cadastrado(s). 
O prazo de liberação do documento depende do fluxo 
será processado no menor tempo possivel. 

M & M VIDA E SAÚDE LTDA CNPJ/CPF: 34283850000166 

SOLICITAÇÃO CADASTRO PRÉ-PRESTADOR 

para análise. 
CRMMG enviará um e-mail ao(s) endereço 

da demanda momentânea do setor, o qual 

• 

Scanned by CamScanner 



FOS-CA 
CIÊNCIÂ8, 	ICÁS 

A • 	- 

of. Antônio Vieira 
Diretor Geral da Pós- radu 

Ciências Médicas. M 

eccato Júnior 
Curso 

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LUCAS MACHADO 
FACULDADE CIÊNCIAS MÉDICAS - MG 

PÓS-GRADUAÇÃO CIÊNCIAS MÉDICAS — MG 
INSTITUTO MINEIRO DE ULTFtASSONOGRAFIA - 'MEDE 

Certificamos que MARLON ROSSI DE CAMPOS concluiu o Cuiso de Pós-Graduação Lato sensu, caracterizado por 

Treinamento em Serviço, em Ultrassonografia Geral, no período de janeiro de 2017 a janeiro de 2018, com carga 

horária de 1.200 (Uma milm duzentas) horas, nos termos que dispõe a Resolução N°  1, de 08 de Junho de 2007, da 

Câmara de Educação Superior do Conselho'  Nacional de Educação. 

Cer 1 icado 

Prof. Wgner Eduardo Ferreira 
Presidente da Fundação Educacional 

Lucas Machado 

-Belo Horizonte, 25 de maio de 2019. 

Prof. JOse Celso nha Guerra Pinto Coelho 
Dire or da Faculdade 

Ciências Médicas - MG 	• 



Pr e .--Dr-Fernanio Marum Mau e.  
Diretor de Pós-graduação. Pesquisa e Ertini:nt 

  Certificamos que o médico, Marlon Rossi de Campos, concluiu o 

Curso de Extensão Universitária "Reciclagem Prática em 

Ultrassonografia Geral" ministrado nos dias 18 e 19 de maio de 2019, 

com carga horária de 20 horas. 

ancisco Mauad Filho 
Diretor Geral 

• 



ALIZAÇA0.- 
ASSONOGRAHA . 	_ 

TRO DE EX Attunyos ifriEtn-r„ 

SICOOKREDICOM 

I 
Certificamos que 	 tw.,3) 
oarticipou ,do Simpósio de atu( 	em ultrassonografia do é 30  
encontro de ex-atunos !MEDE: 	 neiro de Ultrassonografia, no 

9 itt de 20i 	;:m carga horaria de  40  horas. 
aeríodo cie 

- 	• 

Dr. B*iit so•Vitário 4ccato Junior 
Diretditie tifico 

MEDE 

aberto Pimenta Barroso 
Coordenador Geral 



• 

I! '1 ‘111- sp 

t 	S. 	¡R 	: 

Sociedade Brasileira de Litrassonogralia  

e 

Federação Internacional de Sociedades de Litrassonografia da América Latina 

/1 

Certificado de f• 	• 	:rn Ultrassonografia Geral 
ao 

Por ter obtido sulkiên.cia para apro‘ ação 14) exame de acordo com os critérios estabelecidt* 

São Paulo, 21 de:outuhre de 2UUs  

r  j I 

;:r v-saldernar Naves dg Amaral Dr. Rta Gilberto ferreira 
É 

at. 'viu,  'cio Sado 	.Dr. Sang Chope •Cha 



Colégio ansileiro do Radiologia 
Dlagnõrko por Imagem 

„ 

São Paulo,. 1 de julhcrde 2019. 

, Dr. Túlio 4ag6to Alves Macedo 

Coordenador da Comissão de Admissão e Titulação 

Av. Paulista, 37— r andar— cj.71. — São Paulo/SP — CEP 01311-902 
Telefone (11) 3372-4544 • Fax (11) 3372-4544 

radlologla@cbr.brg.br  • wunv.ebr.org.br  

otNiCip-• 

). 
CÇ) 

;Luto,rfr; 	_ 

DECLARAÇÃO DE APROVAÇÃO 

ILMO. IA) 

DR. (A) MARLON ROSSI DE CAMPOS 

Temos a grata satisfação de informar sua APROVAÇÃO no Exame de Suficiência do 
Colégio Brasileiro 	de 	Radiologia 	e 	Diagnóstico 	por 	Imagem, na área de 
ULTRASSONOGRAFIA GERAL, no dia 25 de maio de 2019. 

Informamos • que o (a) prezado (á) colega está apto (a) a solicitar a confecção do TÍTULO 
DE ESPECIALISTA EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM ATUAÇÃO EXCLUSIVA 
EM 'ULTRASSONOGRAFIA GERAL. 

Atestamos para os devidos fins que o portador deste Título "está habilitado a atuar 
nas áreas de: Ultrassonografia ,Geral, Ultrassonografia em Ginecologia e Obstetrícia, 
Ultrassonografia Intervencionista, Doppler Geral, Doppler Periférico e Doppler Transcraniano. 

• 



Sn ,lado se \ nono ~o 
• 

AI As Func.onaitLitles que asboa ntlo fte sim uRptetneoUtiss neste um estio ~notes 3C1,41 • 

• 

CONSULTA PROFISSIONAL 
Vituuks 

Gera Mi* 2 tAnColos Nacos Mais 5 ti nctAos Pata-Uns CHS SuDenot a 155 Mais Equipe Mas 0e.3 Vscubs 

01E5%32611 

Rethtroipor Página: 

CM 
	

NOME PROFISSIONAL . 	 DETALHES 

SIICOIF246937936 
	

MARLQN P055401 CAMPCC 
	

1 a, 	 • 



OS 	de  Sda-.-40 	de  •is / 5  . 

Dr Mario Rossi de CarnpR 
oo oi 

- CONTROLE 94011236 :P  

1. 
	 26 

ANEXO IX 

CREDENCIAMENTO N°005/2019 

EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

DECLARAÇÃO 

)4 .J1 164 • 56--.4  (-7 
	

inscrita no CNP] n° 39. -2YS• P50/000 -  6-1C 

por intermédio de 

portador(a) 	da 

seu representante legal o(a) Sr(a)...910-41  eafti og ce—rs-= 
Carteira 
	

de 	Identidade 	n°14  13  5.4*° 571 	e 	do 	CPF 

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° ?-7 556 3.9e— // 

8.666, de 21 de junho dc 1993, acrescido pela Lei n°9.854, de 27 de outubro de 1999, que não em-

prega 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 ( ). 



Si.O.cma 
Único 
tki Wide 

Prefeitura Mtmicipal da Lua - $119 
Secretaria Municipal de Saúde 

minspei cie viamnate sanam 

Numero 	00711201. 

O Coordenador de Vigliancia Sanitária. atreves da Secretaria Municipal de Saúde 
do Muruclpio de Luz, de acordo com a legislação vigente tendo em vista a 
regulandade do processo n° 	272 	em que e interessado 

Natas & Cii  
resolve conceder-lhe Alvará Sanitatrio pelo penado de um ano que o habilita e 
manter a(s) atividade(s)  de condicionamentqauffinea ~1~2 
njinsaçA9a Asign_steosammit_orpotal arip-qinaeLica, fisioteraoia. 
estética e opto* sgrymos 4 cuidadge COM_O beleza  

Rua/ Av Bithtge~nse.  Estima ,na_§.11_~. bairro  Nades  
complemento  Sala 01  Mutuca() Luz /MG  sob a responsabilidade técnica de 
RiMOnfzheder 80bnhe 	Inscrição n° J4 186 F 

Luz, 18 de abre de 2019 

J40tisbi 
VigUancia Sanitária Municipal 

anum D Mato 
000monwoon 

machAsmertARIA 
Lu: bie oeszovhcOes 

417 i• Se ~na ara saro no antebaiscanaa orn «ø vtahrel ao palco 
2. O ars 1.41111dIrail ai mona anunenen• 
3.0 oniemasoosesnie paga masa far annnia, por inimpientins 



1 /4p71tari-iateti 

03/09/2019 	 Portal do Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais 

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO 

O Consetho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais, no uso da atribuição que lhe confere a Lei 

3.268/57 e o Decreto 44.045/58, CERTIFICA que o Medico MARLON ROSSI DE CAMPOS, CRMMG n° 60101, CPF n° 

078.556.326.11, documento de identificação n° MG-13.560.571 inscreveu-se neste Conselho em 22/07/2013 e registrou 

especialidade em DIAGNOSTICO POR IMAGEM, ROE n°45838 era 13/08/2019 com èrea de atuação em Ultrassonografie 

Geral. 

Esta certidão é emitida gratuitamente e dispensa carimbo e assinatura. Sua autenticidade pode ser comprovada 
11 st 'tIfl r 	rr't *kiA 	 Eve - r4. N 

no sítio do Conselho Regional de Medicina do 'Estado de Minas Gerais, por meio do endereço I eletrônico: 

hUoINnvw,crnimq,oig  brNerifica-certidaq 

Certidão emitida era 03109120191 :32:12 (Horário de Brasília) 

Código de Contrai AHCD.EAJA JOEJ.DFEF 

    

II M II 1111 Mil 

  

• 

     

www.crmmg.org.brisys-php/certidaoNiewicertidaolnscricao.php  1/1 



Ministério da Economia 
Secretaria de Governo Digital 

'geri* tke 	,0 joit Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 
'Lj 0 	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais 

N°130 PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial) 

c. 	 ç,  
1. 

P 
..W 
Cf 

" 	i, • • 

NIRE (da sede ou filial, duando a 
sede for em outra UF) 

Código da Natureza 
Jurídica 

2062 

N" do Matricula do Agente 
Auxiliar do Comércio 

1- RhQUhRIMENTO 

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

Nome: 	lá & M VIDA E SAUDE LIDA 
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio) 

requer a V.S• o deferimento do seguinte ato: 

N° DE 	CÓDIGO CÓDIGO DO 
VIAS 	DO ATO 	EVENTO 	OTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO 

1 
N° 

II 111111 
FCN/REMP 

II 1 
J192924177609 

11111 1 111111 
1 	I 	090 CONTRATO 

315 1 ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA 

PITANGLI( 	 Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: 

Local 	 Nome: 

Assinatura: 

19 Julho 71110 	 Telefone de Contato: 
Data 

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL 

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA 

Nome(s) Empresadahafs) igual(ais) ou semelhante(s): 

SIM 	 SIM Processo em Ordem 
À decisão 

Data 

NÃO 	/ 	/ 	 NÃO 	/ 	/ Responsável 
Data 	 Responsável 	 Data 	 Responsável 

DECISÃO SINGULAR 
. 

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 	
2' Exigência 	3' ExIgênda 	4 Exigência 	5* Exigência 

 
. 	sso deferido. Publique-se e arquive-se. 

Processo Indeferido. Publique-se. 

/ 	/ 
Data 	 Responsável 

DECISÃO COLEGIADA 
2' Exigência 	3' Exigência 	4° Exigência 	5' Exigência 

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 

Processo deferido. Publique-se e arquive-se. 

Processo Indeferido. Publique-se. 

I 	/ 
Data 	 Vogal 	 Vogal 	 Vogal 

Presidente da 	Turma 

OBSERVAÇÕES 

11 	

dal2--- 

/4-.7.7.  

3/49  Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n°31211409796 em 22/07/2019 da Empresa M & M VIDA E SAUDE LTDA, Rire 31211409796 e protocolo 
22/07/2019. Autenticação: 56F597BF5B957F704A8005A7BB000C1BC6B5714. Marihely de Paula Bomflm - Secretária-Geral. Pa 
documento, acosse http://www.jucemg.mg.gov.br  e informe n° do protocolo 19/314.927-3 e o código de segurança 6YPA Esta cópia 
digitalmente e assinada em 22/07/2019 por Mai-Moly de Paula Bomfim — Secretária-Geral. 

pág. 117 

93149273 - 
validar este 

oi autenticada 



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GE wrileil:72>, 
Registro Digital 

%lance,. 

Identificação do Processo 
Número do Protocolo Número do Processo Modulo Integrador Data 

19/314.927-3 J192824177609 19/07/2019 

Identificação do(s) Assinante(s) 
CPF Nome 

088.337.426-95 MARA LUIZA OLIVEIRA PAULINO DE CAMPOS 

078.556.326-11 MARLON ROSSI DE CAMPOS 

• 

Capa de Processo 

...0
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

, Certifico registro sob o n°31211409796 em 22/07/2019 da Empresa M 8 M VIDA E SAUDE LTDA, NIre 31211409796 e protocolo 193149273 - 
22/07/2019. Autenticação: 56F597BF581357F704A80C5A7BBID00C18C6B5714. Marinely de Paula Bomfim -Secretaria-Geral. Para validar este 
documento, acosse http://www.jucemg.mg.gov.br  e inforrne n° do protocolo 19/314.927-3 e o código de segurança 6YPA Esta cópia foi autenticada 
digitalmente e assinada em 22/07/2019 por Marinely de Paula Bomfim —Secretária-Geral 

pág. 2/7 



CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE M & M VIDA E SAUDE LTDA 	 
96 	

MARA LUIZA OLIVEIRA PAULINO DE CAMPOS, nacionalidade BRASILEIRA, ENFERMEIRA, 

Casada, regime de bens Comunhao Parcial, n° do CPF 088.337.426-95, documento de identidade 

CORENMG-327.501, COREN, MG, com domicílio / residência a RUA ATENAS, número 990, 

bairro / distrito SAO MARCOS, município NOVA SERRANA - MINAS GERAIS, CEP 35.519-000 e 

MARLON ROSSI DE CAMPOS, nacionalidade BRASILEIRA, MEDICO, Casado, regime de 

bens Comunhao Parcial, n° do CPF 078.556.326-11, documento de identidade CRM 60.101, 

CRMMG, MG, com domicílio / residência a RUA ATENAS, número 990, bairro / distrito SA0 

MARCOS, município NOVA SERRANA - MINAS GERAIS, CEP 35.519-000. 

Constituem uma sociedade empresária limitada, mediante as seguintes cláusulas: 

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o nome empresarial de M & M VIDA E SAUDE LTDA. 

Cláusula Segunda - O objeto social será PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E DE 
ENFERMAGEM NA SEDE DOS CONTRATANTES. 

Cláusula Terceira - A sede da sociedade é na RUA MONSENHOR ARTUR DE OLIVEIRA, 

número 300, bairro / distrito GAMELEIRA, município PITANGUI - MG, CEP 35.650-000. 

Cláusula Quarta - A sociedade iniciará suas atividades em 21/06/2019 e seu prazo de duração é 
Indeterminado. 

Cláusula Quinta - O capital social é R$ 2.000,00 (DOIS MIL reais) dividido em 2.000 quotas no 

valor nominal R$ 1,00 (UM real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos 
sócios: 

• 
NOME N° DE QUOTAS VALOR R$ 

MARA LUIZA OLIVEIRA PAULINO DE CAMPOS 1.000 1.000,00 

MARLON ROSSI DE CAMPOS 1.000 1.000,00 

TOTAL 2.000 2.000,00 

Cláusula Sexta - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros 
sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições 

e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada 
a cessão, a alteração contratual pertinente. 

Cláusula Sétima - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos 

respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

Cláusula Oitava - A administração da sociedade caberá à administradora/sócia MARA LUIZA 

OLIVEIRA PAULINO DE CAMPOS ao administrador/sócio MARLON ROSSI DE CAMPOS, com 

os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, 

podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da 

sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades 

estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou 

de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro 
(s) sócio(s). 

MODULO INTEGRADOR 5 	J1021324177509 
	III 111 111111 111111111111 111 1111 111 	m380384740 

1/2 

Junte Comercial do Estado de Minas Gereis 
Certifico registro sob o n°31211409786 em 22/07/2019 da Emprese M & M VIDA E SAUDE LTDA, Wire 31211409796 e protocolo 193149273 - 
22/07/2019. Autenticação: 513FS97BFEBB57F704A80CSA7BB000C1BC6B5714. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este 
documento, acesso http://www.jucemg.mg.gov.br  e informe n° do protocolo 19/314.927-3 e o código de segurança 6YPA Esta cópia foi autenticada 
digitalmente e assinada em 22/07/2019 por Marinely de Paula Bomfim —Secretária-Geral. 
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MÓDULO INTEGRADOR 5 J192824177609 III III 111111 111111111111 111 1111 111 

dministrador 

MG80384740 

Q, 

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE M & M VIDA E SAUDE LTD 	 

Cláusula Nona - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administra 

prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, 

balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de 

suas quotas, os lucros ou perdas apurados. 

Cláusula Décima - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios 

deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. 

Cláusula Décima Primeira - 0(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da 

receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso I do art. 30  da Lei 
Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das 

hipóteses de exclusão relacionadas no § 40  do art. 3° da mencionada lei. 

Cláusula Décima Segunda - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 
dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei. 

Cláusula Décima Terceira - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a 

título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes. • 	Cláusula Décima Quarta - Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuará 

suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo 

interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e 

liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em 

balanço especialmente levantado.Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em 

outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. 

Cláusula Décima Quinta - 0(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não 

está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de 

condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 

temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou 

suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 

nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou 
a propriedade. 

Cláusula Décima Sexta - Fica eleito o foro de PITANGUI - MG para o exercício e o cumprimento 
dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E, estando o(s) sócio(s) justo(s) e contratado(s), assinam o presente instrumento. 

PITANGUI, 21 de Junho de 2019. 

jrCUL0,- 	In PO-4-aa-""0 oL  Clz-•-•-•per 
MARA LUIZ 	 PAULINO DE CAMPOS 

2/2 

elJunta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n° 31211409796 em 22/07/2019 da Empresa M 8, M VIDA E SAUDE LTDA, Nire 31211409796 e protocolo 193149273. 
22/07/2019. Autenticação: 513F597BFSBBS7F704A80C5A7BB000C1BC6B5714. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este 
documento, acosse http://www.jucemg.mg.gov.br  e Informe n° do protocolo 19/314.927-3 e o código de segurança 6YPA Esta cópia foi autenticada 
digitalmente e assinada em 22/07/2019 por Marinely de Paula Bomfim — Secretária-Geral. 
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Registro Digital 	 \ 

Documento Principal 

Identificação do Processo 
Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador Data 

19/314.927-3 J192824177609 19/07/2019 

Identificação do(s) Assinante(s) 
CPF Nome 

088.337.426-95 MARA LUIZA OLIVEIRA PAULINO DE CAMPOS 

078.556.326-11 MARLON ROSSI DE CAMPOS 

t.  

eJunta Comei-dai do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n°31211409796 em 22/07/2019 da Empresa M & M VIDA E SAUDE LTDA, Niro 31211409796 e protocolo 193149273 - 
22/07/2019. Autenticação: 56F597BF5BB57F704A80C5A788DDDC19C665714. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este 
documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br  e informe n° do protocolo 19/314.927-3 e o código de segurança 6YPA Esta cópia foi autenticada 
digitalmente e assinada em 22/07/2019 por Marinely de Paula Somem —Secretária-Geral. 
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Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM f 	  
Governo do Estado de Minas Gerais 
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL 
A Secretaria Geral da JUCEMG, no uso de suas atribuições de chancelar os instrumentos submetidos ao 
registro público de empresas, certifica, para fins de autenticidade, e, em atendimento ao disposto no ART. 
1°, I DA LEI 8.934/1994, que o ato empresarial protocolado sob o número 19/314.927-3, em 22/07/2019 da 
empresa: M & M VIDA E SAUDE LTDA, nire: 3121140979-6 , foi deferido digitalmente sob o número 
31211409796, em 22/07/2019 , nos termos da medida provisória N° 876, de 13 de março de 2019. 
Assina o presente termo, mediante certificado digital, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, 
deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https:// 
portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcessoNiaUnica.jsf)  e informar o número de 
protocolo e chave de segurança. 

Capa de Processo 
Assinante(s)~1~1~1~1.1~1 

CPF Nome 

088.337.426-95 MARA LUIZA OLIVEIRA PAULINO DE CAMPOS 
078.556.326-11 MARLON ROSSI DE CAMPOS 

Documento Principal 

SealeMeellearArrIte(;)11.1 
CPF Nome 
088.337.426-95 MARA LUIZA OLIVEIRA PAULINO DE CAMPOS 
078.556.326-11 MARLON ROSSI DE CAMPOS 

Belo Horizonte. Segunda-feira, 22 de Julho de 2019 

il

Página 1 de 1 ‘ Marinely de Paula Bomfim: 87363895600 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n° 31211409796 em 22/07/2019 da Empresa M & M VIDA E SAUDE LTDA, Nire 31211409796 e protocolo 193149273 - 
22/07/2019. Autenticação: 513659713F51313576704A80C5A7E113DDDC1BC6B6714. Marinely de Paula Bomfim Secretária-Gerai. Para validar este 
documento, acesse http://vaawlucemg.mg.gov.br  e Informe n° do protocolo 19/314.927-3 e o código do segurança 6YPA Esta cópia foi autenticada 
digitalmente e assinada em 22/07/2019 por Marinely de Paula Bomfim — Secretária-Geral. 
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CPF Nome 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Registro Digital 

O ato foi deferido e assinado digitalmente por: 

Identificação do(s) Assinante(s) 

873.638.956-00 MARINELY DE PAULA BOMFIM 

Belo Horizonte. Segunda-feira, 22 de Julho de 2019 

a° 	 Lir} 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n°31211409796 em 22/07/2019 da Empresa M & M VIDA E SAUDE LTDA, Nire 31211409796 e protocolo 193149273 - 
22/07/2019. Autenticação: 513F597E3FSSI357F704A80C5A7BBDDDC1BC6B5714. Marinely de Paula Somlim - Secretária-Geral. Para validar este 
documento, acosse http:/NAvw.jucemg.mg.gov.br  e Informe re° do protocolo 19/314.927-3 ao código de segurança 6YPA Esta cópia foi autenticada 
digitalmente e assinada em 22/07/2019 por Marinely do Paula Domam — Secretária-Geral. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PITANGUI. 

NoloPel,; (;  

	 10. 
MINAS GERAIS 	101/ 	  

DEPT° DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

CNPJ: 34.283.850/0001-66 

RAZÃO SOCIAL 	M & M VIDA E SAUDE LTDA 

NOME FANTASIA 	m & m VIDA E SAUDE LTDA 

Endereço 	: RUA MONSENHOR ARTUR DE OLIVEIRA 	 Número: 300 

Complemento 	. : 	 Bairro 	: GAMELEIRA 

C.E.P. 	 : 35650-000 	--- 	Município : PITANGUI 	 UF 	MG 

RAMO DE ATIVIDADE 

Prestação de Serviços 

ATIVIDADE PRINCIPAL 
86.30.0099 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente 

a 

1 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

0000003109 

CUC 

116336 

NÚMERO DE CONTROLE 

000918/2019 

OBSERVAÇÕES: 

PIT GUI, 04 de setembro de 2019 

UNIC AL 
WILLIAN GERALi MACIEL DE BARROS 

SEC.M. DM. N NÇAS• 

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LUGAR VISÍVEL AO PÚBLICO E É VÁL .10 ATÉ 31112/2019. 



.001  Clgal 

t1/4 	(etc\ 
f 

42,2)  

SUS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
DIVISÃO DE SAÚDE PÚBLICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

-2' 
e'rnansfk. -• 

ALVARÁ DE LICENÇA SANITÁRIA 

NÚMERO: PIT/465/2019. 

A Coordenação da Vigilância Sanitária Municipal de acordo com a legislação 

sanitária vigente, e tendo em vista a regularidade do processo n.°  465/2019  em que é (são) 

interessado M&M VIDA E SAUDE LTDA.
( 

Resolve conceder lhe(s) EMISSÃO de Alvará Sanitário.  

Pelo período de um ano, que o(s) habilita(m) a manter a(s) atividade(s) PRESTAÇAO DE 

SERVIÇOS MEDIMOS - E 'DE - 'ENFERMAGEM NA . SEDE DOS. 

CONTRATANTES, situado à Rua MONSENHOR ARTHUR DE OLIVEIRA, 300 - 

Centro, Pitangui - MG. 

Sob a Responsabilidade Técnica do profissional: 1VIARLON ROSSI DE CAMPOS CRNUNIG 

60.101. 

Pitanqui, 03 de SETEMBRO de 2019 

OBSERVAÇÕES 

"fft. 
1 - A taxa de expediente devida foi recolhida através G.U.A.. No valor de R$238,40 em 20/133/2019. 
2- Este documento deverá ser afixado no estabelecimento, em local visível ao público. 
3 - A presente declaração deverá ser renovada anualmente no período de 120 dias antes de seu vencimento 
4- O presente documento poderá ser cassado, a qualquer momento, por irregularidades no estabelecimento. 
1' via requerente- 2. via Prefeitura Municipal de Pitangui 
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22/07/2019 
	

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

-1 ,....\ 	 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 	 ) 

- 	 CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
34283.850/0001-66 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

22107/2019 

NOME EMPRESARIAL 
M & M VIDA E SAUDE LTOA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
......, 

PORTE 
ME 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

86.30-549 -Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 
Não Informada 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
206-2 -Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 
R MONSENHOR ARTUR DE OLIVEIRA 

NUMERO 
300 

COMPLEMENTO 

CEP 
35.650-000 

BAIRRO/DISTRITO 
GAMELEIRA 

MUNICÍPIO 
PITANGUI 

UF 

MG 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
CONTATO@OPTARCONTABILIDADE.COM.BR  

TELEFONE 

(31) 3879-8367 

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR) 
4* ••••• 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO C.AGASTRAL 
22/07/2019 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n°1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 22/07/2019 às 15:52:50 (data e hora de Brasília). 	 Página: 1/1 

www.receitalazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpireva/Cnpireva_Comprovante.asp 	 1/1 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: M & M VIDA E SAUDE LTDA 
CNPJ: 34.283.850/0001-66 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://r1b.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 11:33:08 do dia 23/08/2019 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 19/02/2020. 
Código de controle da certidão: 1E63.82D1/9A10.13424 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

1/1 
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VARE -Secretaria de Estado de Fazenda MG 

i SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 
tr 

W 

15^---- 
' \jr... 

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS 
CERTIDÃO EMITIDA EM: 

23/08/2019 

Negativa CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 
21/11/2019 

NOME: M & M VIDA E SAUDE LTDA 

CNPJ/CPF: 34.283.850/0001-66 

LOGRADOURO: RUA MONSENHOR ARTUR DE OLIVEIRA NÚMERO: 300 

COMPLEMENTO: BAIRRO: GAMELEIRA CEP: 35650000 

DISTRITO/POVOADO: MUNICÍPIO: PITANGUI UF: MG 

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado 
que: 

Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou 
Advocacia Geral do Estado; 

No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de 
carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação 
de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de 
doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de 
Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005. 

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do 
sujeito passivo em Fase Administrativa ou Inscritos em Divida Ativa. 

IDENTIFICAÇÃO NÚMERO DO PTA DESCRIÇÃO 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada através de aplicativo disponibilizado pela 
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, na Internet: http://www.fazenda.mg.gov.br  

=> Empresas a Certificação da Autenticidade de Documentos. 

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2019000352988844 

„Chüntt1P4i Go  , 
<c  , 

r. 

rS3  

  

https://www2.fazenda.mg.gov.br/sol/ctrI/SOL/CDT/DETALHE_746?descService=Solicitar+Certid%E3o+de+D%E9bitos+TributtoE1rios&numProto... 111 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: M & M VIDA E SAUDE LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 34.283.850/0001-66 

Certidão n°: 181013509/2019 
Expedição: 23/08/2019, às 11:35:51 
Validade: 18/02/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que M & M VIDA E SA.UDE LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 

34.283.850/0001-66, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n' 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

Dúvidas e sugestões: endtftst.jus.br  

• 



03/09/2019 	 Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 

BRASIL I 

(HTTP5://GOV.B11) 
1 ACESSIBILIDADE UMGES/ACESSIBILIDADEJSP1 

AI Trà rINNITOACTC 

(1) 

Buscar no Portal 

Área Restrita (http://cnesadm.datasus.gov.br) 
Perguntas Frequentes (https://wiki.saude.gov.bricnes/index.php/P%C3%A1  gina_principaIWPrincipais_T.C3.B3picos_do_CNES) 

Contato (http://datasus.saude.gov.br/68-suporte-tecnico/346-capacitacao)  

Bem vindo ao nosso novo site! As funcionalidades que ainda não foram implementadas neste site, estão disponíveis aqui. 

(http://cnes2.datasus.gov.br) 

PÁGINA INICIAL (4> CONSULTAS (../CONSULTASJS19> CONSULTA PROFISSIONAL 

Vínculo: 

PROFISSIONAL 

Geral 

 

Mais 2 Vínculos Públicos Mais 5 Vínculos Particulares CHS Superiora 168 Horas Equipe Mais de 3 Vincules 

      

07855632611 

Pesquisar 

Registros por Página: 

10 
	 • 

CNS e. NOME PROFISSIONAL e DETALHES 

980016296937836 ; MARLON ROSSI DE CAMPOS + 	rã .1:. 
I 	 1 

• 
A Voltar para o topo 

Serviços 
Perguntas frequentes 

Contato (http://datasus.saude.gov.br/sistemas-e-aplicativos/suporte-tecnico/capacitacao-service-desk)  

Dados abertos 

Área de Imprensa 

Redes Sociais 

Twitter (https://twItter.com/cnesms)  

Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCBUDLhhe-Mp8QDTt1Ba3LMA)  

Facebook (https://www.facebook.com/cnesms)  

Google+ (https://plus.google.com/113786414575352654271)  

cnes.clatasus.gov.br/pages/profissionals/consultajsp 	 1/2 
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 34.283.850/0001-66 

Razão Social:m E ri VIDA E SAUDE LTDA 

Endereço: 

	

	RUA MONSENHOR ARTUR DE OLIVEIRA 300 / GAMELEIRA / PITANGUI / 
MG / 35650-000 

A Caixa Económica Federal, no uso da atribuição que lhe confere-o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade:30/09/2019 a 29/10/2019 

Certificação Número: 2019093004371305461538 

Informação obtida em 02/10/2019 09:51:32 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

02/10/2019 	 donsuita Regularidade do Empregador 

MIMO:pai 7:„.,  

Voltar 

 

Imprimir 

   

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregadoNsf 	 1/1 
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ATA DE CREDENCIAMENTO Ne 026/2019 REFERENTE AO 
	 "nr-anesk.0 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N2  005/2019 

Aos dois dias do mês de Outubro de dois mil e dezenove, às quatorze horas na sala de licitações 

da Prefeitura de Luz, reuniram-se a pregoeira e equipe de apoio, para análise da documentação 
referente ao "PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO PARA REALIZAR EXAMES DE ULTRASSONOGRA-
FIA, OBSTETRICO E DE RINS E VIAS URINÁRIAS, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS ASSISTI-
DOS PELO SUS - SISTEMA UNICO DE SAÚDE". Tipo: Credenciamento de "CREDENCIAMENTO 
DE PESSOAS FÍSICAS/JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS 
COMPLEMENTARES, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE EM ATENDIMENTO A CLIENTELA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — 
SUS, DE ACORDO COM A TABELA DE ESPECIALIDADES Aberta a sessão, a Presidente 
apresentou aos demais membros da CPL, a documentação protocolada por Marlon Rossi de Cam-

pos sob o número 101.430 em 05.09.19 solicitando credenciamento da empresa M & M VIDA E 
SAÚDELTDA: Na presente data, em atendimento ao edital, a pregoeira e equipe de apoio reuni-

ram-se para apreciação da mesma e ressalta ausência do solicitante. Os documentos foram confe-

ridos e visados por todos os membros da CPL em cOnformidade com o edital em seu item 6.2 "a", 
decidindo então, pela HABILITAÇÃO da empresa •M & M VIDA E SAÚDE LTDA sob o Registro de 
n° 101.430, CREDENCIADA para REALIZAR EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL, VIAS 
URINÁRIAS E RINS, PRÓSTATA, TIREÓIDE, OBSTÉTRICO ,ENDOVAGINAL,MAMA E MORFOLÓGI-
CO. MÉDICO DR MARLON.ROSSI DE CAMPOS. A CPL vai encaminhar o processo para apreciação 
da Procuradoria Jurídica do Município, posteriormente a autoridade competente para homologa-

ção da decisão da mesma e formalização do processo de inexigibilidade para contratação do mé-

dico. Nada mais havendo a ser tratado, a presente reunião foi encerrada, foi digitada a presente 

ata, que lida e se achada conforme segue, será assinada por mim e demais presentes. 

1/4  •,J 

Vanusa Cá • '•a de Oliveira Brito 
Presidente da CPL 

EQUIPE DE APOIO: 

Higor • V nhal 

a
Die gni  .reu 

Sa 	ra La ara Ferreira Costa 

Luiz CarldvVieira Rodrigues 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ- CNP3 18.301.036/0001-70 - AVENIDA LAERTON PAULINELLI, 153 BAIRRO MONS. PARREIRAS LUZ/MG 
CEP 35.595-000- Fone (37) 3021-3030 - envviduz.mg.gov.br  
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Presidente da 

Vogal 

Turma 

/ 	/ 
Data 

   

  

Vogal Vogal 

OBSERVAÇÕES 

 

,rár 

,., Ministério da indústria, Comércio Exterior e Serviços 
;̀-1.  'Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa ) 

it Departamento de Registro Empresarial e Integração  
à . 	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais 

N° DO PROTOCOLO (Uso da Junta Come ' 
,graCip 

,it • 

4 
.., 

"o 

t` 

NIRE (da sede ou filial, quando a 
sede for em outra UF) 

Código da Natureza 
Jurídica 

2305 

N° de Matricula do Agente 
Auxiliar do Comércio 

teéNanenke t‘e  
1 - REQUERIMEN f O 

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

Nome: 	 MEDICINA CARVAI hm MARTINS FIRFI 4 

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio) 

requer a V.S" o deferimento do seguinte ato: 

N° DE 	CÓDIGO CÓDIGO DO 
VIAS 	DO ATO 	EVENTO 	QTDE DESCRIÇÃO DO ATO! EVENTO J183294433553  

1 

N° 

Mini 

FCN/REMP 

il 111111111  
1 

1 	I 	002 ALTEFtACAO -- 

046 1 TRANSFORMACAO 

315 1 ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA 

2247 1 ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL 

2005 1 SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR 

J AGOA DA PRATA 	 Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: 

410 	 Local 	 Nome: 

Assinatura: 

73 Novembro 2018 	 Telefone de Contato: 

Data 

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL 

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA 

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s): 

SIM 	 SIM Processo em Ordem 
A decisão 

Data 

NÃO 	 NÃO 	/ 	/ _J _C.............  Responsável 
Data 	 Responsável 	 Data 	 Responsável 

DECISÃO SINGULAR 

processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 

rocesso deferido. Publique-se e arquive-se. 

0 Processo indeferido. Publique-se. 

20 Exigência 

o 
3' Exigência Exigência 

O 
5' Exigência 

o 
/ 	/ 	 
Data 

   

  

Responsável 

DECISÃO COLEGIADA 

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 

Processo deferido. Publique-se e arquive-se. 

13 Processo indeferido. Publique-se. 

2" Exigência 	 3' Exigência 4° Exigência 	5' Exigência 

e,  Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
_ Certifico registro sob o n° 31600673621 em 26/11/2018 da Empresa MEDICINA CARVALHO MARTINS EIRELI, Nire 31600673621 e protocolo 

185952542 - 23/11/2018. Autenticação: DF75FBA847D066A7BBC51133451D9A8B1371384. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para 
validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br  e Informe n° do protocolo 18/595.254-2 e o código de segurança r8Ym Esta copia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 26/11/2018 por Marinely de Paula Bomfim — Secretária-Geral. 

- , _ .,„ 
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Página 1 de 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAEk. ERAIS 
Registro Digital 

Capa de Processo 

Identificação do Processo ' 

Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador Data 

18/595.254-2 J183294433553 23/11/2018 

Identificação do(s) Assinante(s) 	". 

CPF Nome 
_ 	L'-.0 	 ZtN, 

033.933.676-50 JUDIANOERANCISCO DÊ CARyALH 
Á o-^iré- 	'X- - SÃ't."•,--2,C 	Aw ,4 

ta Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n° 31600673621 em 26/11/2018 da Empresa MEDICINA CARVALHO MARTINS EIRELI, Nina 31600673621 e protocolo 

-- 185952542- 23/11/2018. Autenticação: 0F75FBA847DD66A7BBC51613451D9A8B1371384. Marinely de Paula Bomfim -Secretária-Geral. Para 
validar este documento, acessos http://wwwiticemg.mg.gov.br  e Informe n° do protocolo 18/595.254-2 e o código de segurança r8Ym Esta cópia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 26/11/2018 por Marinely de Paula Bomflm — Secretaria-Geral. - 

... ....... 



- 04a ALTERAÇÃO PARA ATO DE TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE ) 
EMPRESÁRIA LIMITADA EM EMPRESA INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDADE LIMITADA — EIRELI  
CNPJ 17.431.419/0001-09 - 

Emenda:- Quarta alteração para as mudanças de: Demissão de Sócio, Capital Social, 
Transformação de Sociedade Empresária Limitada em Empresa Individual de 
Responsabilidade Limitada - Eireli e Consolidação Contratual. 

• 

Os abaixo assinados, JULIANO FRANCISCO DE CARVALHO, 
brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, médico registrado no 
CRM-MG sob o n° 44387, residente e domiciliado em Lagoa da Prata-MG / CEP 
35.590-00, na Alameda dos Bem-te-vis, n° 85 — Bairro Cidade Jardim, filho de Marcio 
Victor de Carvalho e Marcia Gontijo de Carvalho, nascido no dia 21.09.1978, 
portador da Carteira de Identidade n°. MG-8323.003, expedida pela PC/MG em 
12.01.2009 e CPF n°. 033.933.676-50 e DANIELA BOTINHA MARTINS DE 
CARVALHO, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, 
enfermeira, residente e domiciliada nesta cidade de Lagoa da Prata-MG / CEP 35.590-
000, na Alameda dos Bem-te-vis, n° 85 — Bairro Cidade Jardim, filha de Edson Martins 
e Rita de Cassia A. Botinha Martins, nascida no dia 16.12.1979, portadora da Carteira 
de Identidade n°. MG-11.671.161 expedida pela SSP/MG em 18.09.2003 e CPF n° 
013.979.206-61 sócios componentes da sociedade denominada "MEDICINA 
CARVALHO MARTINS LTDA", inscrita no CNPJ sob o no. 17.431.419/0001-09 e 
NIRE n° 31210481001, resolvem alterar o presente contrato de acordo com as 
seguintes cláusulas c condições. 

PRIMEIRA:-DA DEMISSÃO DE SÓCIO  
Retira-se da sociedade nesta data a sócia DANIELA BOTINHA 
MARTINS DE CARVALHO por sua livre e espontânea vontade 
recebendo todos os seus haveres na mesma, por ter transferido todas as 
suas 10.000 (Dez Mil) quotas de capital no valor de R$ 1,00 (Um real) 
cada uma, para o sócio JULIANO FRANCISCO DE CARVALHO. 

SEGUNDA:- DO CAPITAL  
O capital que antes era de R$ 20.000,00 (Vinte Mil reais) passa a ser no 
valor de R$ 96.000,00 (Noventa e Seis Mil Reais), totalmente 
integralizado em moeda corrente nacional do pais ti/ato. Ficando 
subscrito da seguinte maneira: 

JULIANO FRANCISCO DE CARVALHO 
Vr constante no contrato anterior 	  R$ 10.000,00 
Vr adquirido da sócia retirante 
Daniela Botinha Martins de Carvalho 	  R$ 10.000,00 
Vr integralizado em moeda nacional do 
Pais neste ato 	  R$ 76 000 00 

R$ 96.000,00 

inzwe' 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n°31600673621 em 26/11/2018 da Empresa MEDICINA CARVALHO MARTINS EIRELI, Niro 31600673621 dJprotocolo 
185952542 - 23/11/2018. Autenticação: DF75FBA847DD66A7136C5113345109A8B1371384. Marinely de Paula Bomflm - Secretária-Geral. Para 
validar este documento, acesso http://www.lucemg.mg.gov.br  e informe n° do protocolo 18/595.254-2 e o código de segurança r8Ym Esta cópia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 26/11/2018 por Marinely de Paula Bomfim — Secretária-Geral. 

ri  



• 

• 

.), 

TERCEIRA:-DA TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL
11.  
iDE 

RESPONSABILIDADE LIMITADA — EIRELI 	 elE 

Fica transformada esta sociedade empresária limitada em Empresa 
Individual de Responsabilidade limitada — =ELI sob o nome 
empresarial de MEDICINA CARVALHO MARTINS EIRELI, com 
sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes ficando assim 
redigido para todos os fins de direito o que constituirá em sua: 

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL 

JULIANO FRANCISCO DE CARVALHO, brasileiro, casado sob o regime 
de comunhão parcial de bens, médico registrado no CRM-MG sob o n° 44387, residente 
e domiciliado em Lagoa da Prata-MG / CEP 35.590-00, na Alameda dos Bem-te-vis, n° 
85 — Bairro Cidade Jardim, filho de Mareio Victor de Carvalho e Marcia Gontijo de 
Carvalho, nascido no dia 21.09.1978, portador da Carteira de Identidade n". MG-
8.523.003, expedida pela PC/MG em 12.01.2009 e CPF n°. 033.933.676-50, resolve 
constituir esta Empresa Individual de Responsabilidade limitada — EIRELI com sub-
rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes. A empresa gira mediante as 
seguintes cláusulas: 

PRIMEIRA:-DA DENOMINACÃO E SEDE 
A empresa adotará o nome empresarial "MEDICINA CARVALHO 
MARTINS EIRELF, tem sua sede e foro na Rua Cirilo Maciel, 85 — 
centro, na cidade de Lagoa da Prata-MG / CEP. 35590-000. 

SEGUNDA:- DO OBJETO  
O objeto é prestação de serviços na área de medicina em geral, serviços 
médicos em hospitais e consultórios, serviços de enfermagem, exames 
complementares de ultrassonografia, diagnósticos médicos e consultoria 
na área de saúde. 

TERCEIRA:-DO CAPITAL 
O capital é de R$ 96.000,00 (Noventa e Seis Mil Reais) totalmente 
integralizado em moeda corrente nacional do país 

QUARTA:- A empresa iniciou suas atividades em 15/10/2012 e seu prazo de duração 
é indeterminado. 

QUINTA:- A administração da empresa caberá ao seu titular já qualificado acima, 
com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e 
extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto. 

SEXTA:- 	Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a 
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de 
resultado econômico. 

SETIMA:- 	A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 
dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo. 

‘e 

Cra Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n°31600673621 em 26/11/2018 da Empresa MEDICINA CARVALHO MARTINS EIRELI, Nire 31600673621 e protocolo 

a.t.  

185952542 - 23/11/2018. Autenticação: OF75FBA847DD66A7B8C5183451D9A881371384. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para 
validar este documento, acesso http://www.jucemg.mg.gov.br  e informe n° do protocolo 18/595.254-2 e o código de segurança r8Ym Esta cópia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 26/11/2018 por Marinely de Paula Bomfim — Secretária-Geral. 

_s_ .... 



• 

OITAVA:- O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está imp sio 	605/ 
de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtucle‘ttp.ne_  
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que 
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por 
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, 
ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, 
contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, 
fé pública, ou a propriedade. 

NONA:- 	O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como 
titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade 
limitada. 

DECIMA:- Continua eleito o foro de LAGOA DA PRATA para o exercício e o 
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de 
constituição. 

E, por assim estarem justos e combinados, assinam digitalmente o presente 
instrumento que será registrado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. 

Lagoa da Prata, 20 de Novembro de 2018. 

Juliano Francisco de Carvalho 

Daniela Botinha Martins de Carvalho 

• 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n°31600673621 em 26/11/2018 da Empresa MEDICINA CARVALHO MARTINS EIRELI, Nire 31600673621 e protocolo 
185952542- 23/11/2018. Autenticação: OF75FBA847DD66A7BBC51B3451D9A8B1371384. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para 
validar este documento, acesso http://wwwlucemg.mg.gov.br  e informe n° do protocolo 18/595.254-2 e o código de segurança r8Ym Esta cópia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 26/11/2018 por Madnely de Paula Somem — Secretária-Geral. 

• 
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Registro Digital 

Documento Principal 

Identificação do Processo 	
- 	..... ,..-.- 

Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador Data 

18/595.254-2 J183294433553 23/11/2018 

Identificação do(s) Assinante(s) 	 , 	 _____________ 

CPF Nome 

013.979.206-61 DAÚÍÉLA 
)
;Dtitill4HAWARtINgteiErtARVALHOt 

i  V eit 	4--",a""e-a5c . 	fii 1/2£ 	',Ca-7" 	̀0% 
033.933.676-50 A ,A 

At.  
glirt_t3FRANCISCO/DE CARVALHO .0;tin, itx  

Página 1 de 1 

C.  Jcuendt ai fi cCoo mr eegricsitar 	ml 
sob
o E sot a nd .o 3d 1e6M001 n6a7s3G52e 1r a 

e
is 
m 26/11/2018 da Empresa MEDICINA CARVALHO MARTINS EIRELI, Niro 31600673621 e protocolo 

185952542 - 23/11/2018. Autenticação: DF75F8A847D066A785C5183451D9A8B1371384. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para 
validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.govbr  e informe n° do protocolo 18/595.254-2 e o código de segurança r8Ym Esta cópia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 26/11/2018 por Madnely de Paula Bomfim — Secretária-Geral. 
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Lsi 

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL 
Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MEDICINA CARVALHO MARTINS EIRELL de nire 
3160067362-1 e protocolado sob o número 18/595.254-2 em 23/11/2018, encontra-se registrado na Junta 
Comercial sob o número 31600673621, em 26/11/2018. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador 
Edineia Maria de Souza. 

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua 
validação, deverá ser acessado o sitio .eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https:// 
portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/páges/imagemPrpcesso/yoUnicadsf)  e informar o número de 

Capa de Processo 

protocolo e chave de segurança-ft—. 

Assinante(s) 	'. '• 	' 	. 	'i  
CPF 	"•- •áit '-',' »Olhe> 	.4,1‘F 	ft / IN X\\  
033.933.676;.50;T; JÚLIANO F,RANCISCO DE,C-ARYAÉHÓI, 

:- 
Documento Principal 

. 	..., 

, 	 •,--,r,„- 
. Assinante(s)  

CPF Nome 	.,-- 	71̀.:1:::::r 	00,, 	),-. .....---_-- 5-7 Nitnfik 
033.933.6'76.'50 '''' JúLFANO7FRANCIB3-6 DE CARVALFie —ft, 	--.0—.•°"f-re,""  
013.979.20i6-61 DAM:ELA BátiNRA MARTINS DEI1CAIALHOW 	NfieSS, 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n°31600673621 em 26/11/2018 da Empresa MEDICINA CARVALHO MARTINS EIRELI, Nlre 31600673621 e protocolo 
185952542- 23/11/2018. Autenticação: DF75FBA8470D66A7BBC51133451D9A8B1371384. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acosse http://www.jucemg.mg.gov.br  e informe n° do protocolo 18/595.254-2 e o código de segurança r8Ym Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/11/2018 por Marinely de Paula Bomfim — Secretária-Geral. 

te 



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Registro Digital 

O ato foi deferido e assinado digitalmente por: 

Identificação do(s) Assinánte(s) g 
CPF Nome 

656.704.266-49 EDINEIA MA14.1A-,DE,SOUZA ir,... r...,„ Att. 	é 	,i 	) 	- .-----55, 	0, 	NIN, 
873.638.956-00 

..0"  
rvIARKELY-DË'PALILA ÉâttAFINI~Sr.,,, 

'ft ....0",ec `b. —""5,P 

Belo Horizonte. Segunda-feira, 26 de Novembro de 2018 

ei Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
, 

	

	Certifico registro sob o n° 31600673621 em 26/11/2018 da Empresa MEDICINA CARVALHO MARTINS EIRELI, Nire 31600673621 e protocolo 185952542 - 23/11/2018. Autenticação: DF75FBA847DD66A7BBC518345109A8B1371384. Marinely de Paula Bom% - Secretária-Geral. Para t validar este documento, acesso http://www.jucemg.mg.gov.br 
 e Informe n° do protocolo 18/595.254-2 e o código de segurança r8Ym Esta cópia foi 1 autenticada digitalmente e assinada em 26/11/2018 por Mannely de Paula Bomfim — Secretária-Geral. 



MINISTÉRIO DA FAZENDA c',
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: MEDICINA CARVALHO MARTINS EIRELI 
CNPJ: 17.431.419/0001-09 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 15:23:37 do dia 30/09/2019 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 28/03/2020. 
Código de controle da certidão: 7FE1.5343.E3F3.3D59 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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OBSERVAÇÕES 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n° 31600673621 em 26/11/2018 da Empresa MEDICINA CARVALHO MARTINS EIRELI, Niro 31600673621 e protocolo 
185952542 - 23/11/2018. Autenticação: DF75FBA847D066A788C51133451D9A881371384. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para 
validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br  e Informe n° do protocolo 18/595.254-2 e o código de segurança r8Ym Esta cópia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 26/11/2018 por Madnely de Paula Bomfim — Secretária-Geral. 
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/ 	/ 
Data Vogal 	 Vogal 

Presidente da 	Turma 

Vogal 

N° de Matrícula do Agente 
Auxiliar do Comércio 

Ministério da IndOstria, Comércio Exterior e Serviços 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais 

NIRE (da sede ou filial, guando a 	Código da Natureza 
sede for em outra UF) 	 Jurídica 

2305 
1 - REQUERIMENTO 

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

Nome: 
	

MEDICINA CARVAI HO MARTINS FIRFI 1 

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comercio) 

requer a V.S° o deferimento do seguinte ato: 

N° DE 
VIAS 

CÓDIGO CÓDIGO DO 
DO ATO 	EVENTO 	QTDE DESCRIÇÃO DO ATO! EVENTO 	 J 83294433553 

1 	I 002 ALTERACAO 
046 TRANSFORMACAO 

315 ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA 

2247 ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL 

2005 1 SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR 

• ARDA DA PRATA 
Local 

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: 

Nome: 	  

Assinatura: 

    

23 Novembro 201a 	 Telefone de Contato: 	  
Data 

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL 

Ei DECISÃO SINGULAR 	 Ei DECISÃO COLEGIADA 

N° FCNREMP 

II 

Nome(s) Empresariagais) igual(ais) ou semelhante(s): 

sInn 	 111 stm 

NÃO 	_i _j__. 	  El NÃO 	/ / 
Data 	 Responsável 	 Data 	 Responsável 

Processo em Ordem 
A decisão 

/ 	/ 
Data 

Responsável 

2' Exigência 	3' Exigência 	 40  Exigência 	5" Exigência 

O O O 

DECISÃO SINGULAR 

Ri
rocesso em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 

ocesso deferido. Publique-se e arquive-se. 

DProcesso indeferido. Publique-se. 

/ 	/ 
Data 

   

  

Responsável 
DECISÃO COLEGIADA 

13 Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 
	 20 Exigência 	3' Exigência 	4 Exigência 	r Exigência 

EiProcesso deferido. Publique-se e arquive-se. 

Processo indeferido. Publique-se. 



CPF Nome 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

( iós  
VI %nano,e, 

Identificação do Processo 

Número do Protocolo 

18/595.254-2 

Número do Processo Módulo Integrador 

J183294433553 

Data 

23/11/2018 

Identificação do(s) Assinante(s) 

JUIÏÁNCi-F,RÁINCISCD DÉCÃRMALHC;,„,*.4""." Nrsa  
033.933.676-50 

sedti  rarjeks £1/4  
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Registro Digital 

Capa de Processo 

Junta Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n°31600673621 em 26/11/2018 da Empresa MEDICINA CARVALHO MARTINS EIRELI, Nina 31600673621 e protocolo 
185952542 - 23/11/2018. Autenticação: DF75FBA8470066A7BBC5113345109A8131371384. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br  e informe n° do protocolo 18/595.254-2 e o código de segurança r8Ym Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/11/2018 por Marinely de Paula Bomfirn — Secretária-Geral. 



- 04' ALTERACÃO PARA ATO DE TRANSFORMACÃO DE SOCIEDADE 
EMPRESÁRIA LIMITADA EM EMPRESA INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDADE LIMITADA — EIRELI  
CNPJ 17.431.419/000149 -  

    

Emenda:- Quarta alteração para as mudanças de: Demissão de Sócio, Capital Social, 
Transformação de Sociedade Empresária Limitada em Empresa Individual de 
Responsabilidade Limitada - Eireli e Consolidação Contratual. 

Os abaixo assinados, JULIANO FRANCISCO DE CARVALHO, 
brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, médico registrado no 
CRM-MG sob o n° 44387, residente e domiciliado em Lagoa da Prata-MG / CEP 
35.590-00, na Alameda dos Bem-te-vis, n° 85 — Bairro Cidade Jardim, filho de Marcio 
Victor de Carvalho e Marcia Gontijo de Carvalho, nascido no dia 21.09.1978, 
portador da Carteira de Identidade n°. MG-8.523.003, expedida pela PC/MG em 
12.01.2009 e CPF n°. 033.933.676-50 e DANIELA BOTINHA MARTINS DE CARVALHO, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, 
enfermeira, residente e domiciliada nesta cidade de Lagoa da Prata-MG / CEP 35.590-
000. na Alameda dos Bem-te-vis, n° 85 — Bairro Cidade Jardim, filha de Edson Martins 
e Rita de Cassia A. Botinha Martins, nascida no dia 16.12.1979, portadora da Carteira 
de Identidade n°. MG-11.671.161 expedida pela SSP/MG em 18.09.2003 e CPF ri° 
013.979.206-61 sócios componentes da sociedade denominada "MEDICINA CARVALHO MARTINS LTDA", inscrita no CNPJ sob o n°. 17.431.419/0001-09 e NIRE n° 31210481001, resolvem alterar o presente contrato de acordo com as 
seguintes cláusulas e condições. 

PRIMEIRA:-DA DEMISSÃO DE SÓCIO  
Retira-se da sociedade nesta data a sócia DANIELA BOTINHA MARTINS DE CARVALHO por sua livre e espontânea vontade 
recebendo todos os seus haveres na mesma, por ter transferido todas as 
suas 10.000 (Dez Mil) quotas de capital no valor de R$ 1,00 (Um real) 
cada uma, para o sócio JULIANO FRANCISCO DE CARVALHO. 

SEGUNDA:- DO CAPITAL  
O capital que antes era de R$ 20.000,00 (Vinte Mil reais) passa a ser no 
valor de R$ 96.000,00 (Noventa e Seis Mil Reais), totalmente 
integralizado em moeda corrente nacional do pais vi/ato. Ficando 
subscrito da seguinte maneira: 

JULIANO FRANCISCO DE CARVALHO 
Vr constante no contrato anterior 	  
Vr adquirido da sócia retirante 
Daniela Botinha Martins de Carvalho 	  
Vr integralizado em moeda nacional do 
Pais neste ato 	  

R$ 10.000,00 

R$ 10.000,00 

R$ 76.000,00 
R$ 96.000,00 

3' (4 teJunta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n° 31600673621 em 26/1

1/2018 da Empresa MEDICINA CARVALHO MARTINS EIRELL Nire 31600673621 e rotocolo 
185952542 -23/11/2018 Autenticação: DF75FBA8470066A7BBC51/3345109A8B1371384. Madnely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.rng.gov.br 

 e informe n° do protocolo 18/595.254-2 e o código de segurança r8Ym Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/11/2018 por Marinely de Paula Bomfim — Secretária-Geral. 	 . 
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TERCEIRA:-DA TRANSFORMACÃO EM EMPRESA INDIVIDUA DF .1  
RESPONSABILIDADE LIMITADA — EIRELI 

% Fica transformada esta sociedade empresária limitada em Empresa'-' 
Individual de Responsabilidade limitada — EIRELI sob o nome 
empresarial de MEDICINA CARVALHO MARTINS EIRELI, com 
sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes ficando assim 
redigido para todos os fins de direito o que constituirá em sua: 

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL 

JULIAN() FRANCISCO DE CARVALHO, brasileiro, casado sob o regime 
de comunhão parcial de bens, médico registrado no CRM-MG sob o n°44387, residente 
e domiciliado em Lagoa da Prata-MG / CEP 35.590-00, na Alameda dos Bem-te-vis, n° 
85 — Bairro Cidade Jardim, filho de Marcio Victor de Carvalho e Marcia Gontijo de 
Carvalho, nascido no dia 21.09.1978, portador da Carteira de Identidade n°. MG-
8.523.003, expedida pela PC/MG em 12.01.2009 e CPF n°. 033.933.676-50, resolve 
constituir esta Empresa Individual de Responsabilidade limitada — EIRELI com sub- 
rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes. A empresa gira mediante as 
seguintes cláusulas: 

PRIMEIRA:-DA DENOMINACÃO E SEDE 
A empresa adotará o nome empresarial "MEDICINA CARVALHO 
MARTINS EIRELI", tem sua sede e foro na Rua Cirilo Maciel, n° 85 — 
centro, na cidade de Lagoa da Prata-MG / CEP. 35590-000. 

SEGUNDA:- DO OBJETO 
O objeto é prestação de serviços na área de medicina em geral, serviços 
médicos em hospitais e consultórios, serviços de enfermagem, exames 
complementares de ultrassonografia, diagnósticos médicos e consultoria 
na área de saúde. 

TERCEIRA:-DO CAPITAL 
O capital é de R$ 96.000,00 (Noventa e Seis Mil Reais) totalmente 
integralizado em moeda corrente nacional do pais 

QUARTA:- A empresa iniciou suas atividades em 15/10/2012 e seu prazo de duração 
é indeterminado. 

QUINTA:- A administração da empresa caberá ao seu titular já qualificado acima, 
com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e 
extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto. 

SEXTA:- 	Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a 
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de 
resultado econômico. 

SETIMA:- 	A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 
dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo. 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
e- Certifico registro sob o n° 31600673621 em 26/11/2018 da Empresa MEDICINA CARVALHO MARTINS EIRELI,Niro 31600673621 e pr toc o 185952542 - 23/11/2018. Autenticação: OF75F8A847DD66A7B8C5163451D9A881371384. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Ger . P a validar este documento, acesso http://~.jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 18/595.254-2 e o código de segurança r8Ym Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/11/2018 por Marinely de Paula Bom% — Secretária-Geral. 
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OITAVA:- O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedi  
de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de 
condenação criminal, ou por se encontrai-  sob os efeitos dela, a pena que . 
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por 
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, 
ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, . 
contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, 
fé pública, ou a propriedade. 

NONA:- 	O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como 
titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade 
limitada. 

DECIMA:- Continua eleito o foro de LAGOA DA PRATA para o exercício e o 
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de 
constituição. 

E. por assim estarem justos e combinados, assinam digitalmente o presente 
instrumento que será registrado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. 

Lagoa da Prata, 20 de Novembro de 2018. 

Juliano Francisco de Carvalho 

Daniela Botinha Martins de Carvalho 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n° 31600673621 em 26/1

1/2018 da Empresa MEDICINA CARVALHO MARTINS EIRELI, Nire 31600673621 e protocolo 185952542 - 23/11/2
018. Autenticaçâo: DF75F13A847DD66A7BBC5113345109A8B1371384. Marinely de Paula Bomfirn - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.Jucemg.mg.gov.br 

 e informe n° do protocolo 18/595.254-2 e o código de segurança r8Ym Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/11/2018 por Marinely de Paula Bomfim — Secretária-Geral. 
Orni..:otkritn— 
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS -,ERAIS 
Registro Digital 

Documento Principal 

Identificação do Processo 

Data 
Número do Protocolo 

18/595.254-2 
Número do Processo Módulo Integrador 

J183294433553 23/11/2018 

Identificação do(s) Assinante(s) 
CPF Nome 	"rn 	 k;:t.• 
013.979.206-61 DANIELA BOTINHÃ MARTIN6 DE CÀRVP.1/4:1:1719,X\ 

j‘ljE'IA.N0,4FRANCISCODRCRVAtlzHC fb, 033.933.676-50 4...A J.: 

Página 1 de •1 

eJunta Comercial do Estado de Minas Gerais 

Certifico registro sob o n°31600673621 em 26/11/2018 da Empresa MEDICINA CARVALHO MARTINS EIRELI, Niro 31600673621 e p oc o 
- 185952542 • 23/11/2018. Autenticação: DF75FBA847D066A7BBC5183451D9A8B1371384. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Ge/ Para validar este documento, asasse http://www.jucemg.mg.gov.br 

 e informe n° do protocolo 18/595.254-2 e o código de segurança r8Ym Esta ópio foi 
autenticada digitalmente e assinada em 26/11/2018 por Marinely de Paula Bomtim — Secretária-Geral. 
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RbnnanerNo" 
TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL 

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MEDICINA CARVALHO MARTINS EIRELI, de nire 
3160067362-1 e protocolado sob o número 18/595.254-2 em 23/11/2018, encontra-se registrado na Junta 
Comercial sob o número 31600673621, em 26/11/2018. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador 
Edineia Maria de Souza. 

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua 
validação, deverá ser acessado o sitipMrônico do Poiliak_e Serviços / Validar Documentos (https:// 
portalservicos.jucemg.mg.goiçrortal/pages/imagemProcesso/vieUnicalsf)  e informar o número de 
protocolo e chave de segur% 

Capa de ProcessoAi, Cir, 	 Ïft.  
Assinante(s) 

CPF 

JULIANO :RANCISCO DÉ,CARVALHO, 033.933.6t640t.  Nirege:.  

Selo.1-lorizonte. Segunda-feira, 26 de Novernbrwde'2018 
II 	 t 

— 	 I - 1991 

WÍVA O (r:rcfnU DE H  •-au GAtn ie  

ikgaxmia • -• 	. 

4* 

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

c 

Documentb Prinbi al . , , 	, .„ 

Assinante(s)  
,,,, 	 '1/4,aellkiti 

CPF : 	'  Nome - 	_7_ 	cr.:::.,r-", 	,...,.. 1  • ."'" "A - - ~.....;;;,_ _ _----: ±-5 7 :Ltniill 033.933.676-50  JULfiNNO2FR-ANCISCC,  DE.  C4RVÁLI-10, ""lt. _aor---  Asi/ 	VS.,NxtX) 
013.09.206-61 DANiELA BOTINHA MARTINS DE CA,125/ALHOC,r...!---„,-"Alt  

Marinely Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00 
Página 1 de 1 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n°31600673621 em 26/11/2018 da Empresa MEDICINA CARVALHO MARTINS EIRELI, Niro 31600673621 e protocolo 
185952542- 23/11/2018. Autenticação: DF75FBA847DD66A7BBC51E1345109A8B1371384. Marinely de Paula Bomfim - Secretaria-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.rng.gov.br  e informe n° do protocolo 18/595.254-2 e o código de segurança r8Ym Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/11/2018 por Marinely de Paula Bomfim —Secretária-Geral. 

0O0,-;Jecla-- 



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Registro Digital 

O ato foi deferido e assinado digitalmente por: 

Identificação do(s) Assinante(s) 

CPF Nome 
.-er*P4 	 Tr.,. 

656.704.266-49 EDINEIA MAPIK-DE.SOUZA a\,......),  
wi 	g: 	m•,,W.- 	4" Noa 

873.638.956-00 ...- fvfittíNÉ-1&-D-E'PACIA Bedn'AFirs 
n -141."-Ár• 	 -'  

)4(7, 	
AL: 

ts.,4 

Teikwailwr  

4C-s.-bre 

Belo Horizonte. Segunda-feira, 26 de Novembro de 2018 

, "° irr 	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

k
) 
: Certifico registro sob o n°31600673621 em 26/11/2018 da Empresa MEDICINA CARVALHO MARTINS EIRELI, Nire 31600673621 e protocolo 

185952542- 23/11/2018. Autenticação: DF75FBA847DD66A7BBC51133451D9A8B1371384. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para 
validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br  e informe n° do protocolo 18/595.254-2 e o código de segurança r8Ym Esta cópia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 26/11/2018 por Marinely de Paula Bomfim — Secretária-Geral. 	
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GOVERNO DO ES FADO DE MINAS GERAIS 
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE 
LAGOA DA PRATA 

too.. 

Número 
SVS/LP/035/2018 

O Coordenador dc Vigilância Sanitária Municipal 

, Estado de Minas Gerais, de acordo coma legislação vigente e tendo em vista a 

regularidade 
- 

regularidade do processo n° 	
035,002/2_018 

em que é (são) interessado (s) 
MEDICINA CARVALHO MARTIN19.LTD‘ 
	  resolve conceder-lhe (s) 

a Renovação de Alvará Sanitário 	  pelo perlo:ideie wn ano, que o (s) habilita (m) 

a manter a (s) atividade (s).de ,CLINICA MÉDICA, NUTRIÇÃO E ESTÉTICA SEM 

PROCEDIMENTOSINVASIVOS. 

Rua/ Av. 	V 	CIMO MACIEL 
85 

LAGOA DA PRATA 

	  Municipio r 14,GOWDkIilRATA - 

sob a 	
CISCO DE CARVALHO 

	  Inscrição o CRM/MG: 44387 , 	n 

LAGOA DA PRATA 	10 
	  de OUTUBRO 

ti ("4—C---------"d

e 2018 

n  Saúde 
COORDENAD là% IlilDkelNIM SANITATUA 

Tel.: (37) 3281-7591 

I - Este documento devirá sa afixado no embeice/mento, em local visível ao público. 
	 Sistema sus único  2-O 

presente alvará deverá ser renovado anualmentede acordo como disposto no art. B5 
	ikle 

de Saúde do Código de Saúde de Minas Geais Lei 13317199 
11111 

- O presente documento poder! 
NT Callido, a 

qualqua momento. por inesularidadn no estabelecimento. 
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Rua JOAQUIM GOMES PEREIRA 825- Lagoa da Prata - Má Fone () Fax () • 

Adriana Cássia 	

'N.,12,:e. 4e. 

/ 	

O a s 

ALVARÁ SANITARIO N° 35/2018 COM VALIDADE ATE 10/10/2019. 

NO. 

Estado do Minas Gorais 
PREFEITURA MUNICIPAL LAGOA DA PRATA 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

ALVARÁ DE LICENÇA 

riei tcnOO" 	
PARA LOCALI7-AÇÂO E FUNCIONAMENTO 

. 

Número ae Oirt 	 Verificado,  em  

295 	 2019 	 31/12/2019  

 Dato de Emiana 

19/03/2019 

Pelo presente é concedido licença para localizeicao e funcionamento rio contribuinte 

.\  

Nome e Rasa° Social 	
 CNPJ 	  r  

  

Endereço 

 

/

Logradouro: CIRILO MACIEL 

Complemento: 

=ai C

E NTRO 

Cidade: 	Lagoa da Prata 

Número: 85 

CEP: 35590-000  

IJF: 

AFIXAR EM LUGAR VIS1VEL 

	  Atividade Pdneipal ~dadas Secundárias 	  

ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS 

Evite multa, comunique a 
alteração de Razão Social, endereço, atividade ou encerramento de atividades, no prazo de 

30 (trinta) dias. 
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CERTIFICADO 

Certificamos que Dr. Juliano Francisco de Carvalho participou do curso de Ultrassonografia de 

Músculos e Articulações no Instituto Mineiro Ultrassonografia — IMEDE 

no período de 03 a 08 de outubro de 2016 com carga horária de 54 horas. 

/ 

Ber\ ito-Pir<Ciidrio4eCCato Junior 	 DriRoberto Pimenta Barroso 
DiretjCientifico 	 Coordenador Geral 
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o CERTIIRC D 
.EBOOLA OE ULTRA-BONOCIRARIA 
, ekRe'REOIOLAORM MÉDICA 

RIBEIRÃO PRETO 

maus* 

www.eurp.edu.br~/ 

Yà4 

Certificamos que o 

Dr Julian° Francisco de Carvalho 

concluiu, Curso de Ultrasi orlografia Mamária 

ministrado no dia 11 e 12 de junho de 201 O, 

com carga horária de 20 horas 

Préto, 12 de junho de 2010. 

Prqf Dr.grani:isco Alauad Filha 	 Prof. Dr. Adilson Cunha frerreira 

Di 	or da EURP 	 ,nordenador do Curso 
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CERTIFIC DO 
ESCOLA OE ULTRA•SONOORAPIA 

E RECICLAGEM MEDICA 
RIBEIRA° PRETO 	 ;* 

ALJAD 

' • 
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Certificamos que o 

Dr Julian° Francisco de Carvalho 
concluiu o Curso de Doppler-Cardiografia Avançado 

ministrado no período de 14 a 17 de janeiro de 2010, 

Prancheta Mana Filho 
INrow-EURP 

Prol Dl:Jorge Roo Garcia Arévolo 
Coordenador do Cuno • VIR,' 

com carga horária de 36 horas. 

• 	Ribeirão Preto, 17 de janeiro de 2010. 

www,eurpadu,br • 
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FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE MINAS GERAIS 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SÃO JOSÉ 
CENTRO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

INSTITUTO MINEIRO DE ULTRA-SONOGRAFIA -IMEDE 

CERTIFICADO) 
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tra-lAMUS 
ASSOCIAÇÃO MINEIRA 
01 ULTRASSONOGRAFIA 

Pfrr 

COM 1F1CADO 
Certificamos que 

JULIAN° CARVALHO 

Participou do Curso Teórico-prático de Biópsia Guiada por ultrassom, em Próstata, Mama e 

Tireóide, com carga horária de 20 horas, nos dias 17 e 18 de novembro de 2017. 

Si'éfano Hoffmann Britto 

Professor 

Membro Titular da Soc. Bras. de Ultrassenografia 

Membio Titular do Col. Bras. de.Radiologia 

Co/via 
0).? 
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CERT1FIC 
ESCOLA DE ULTRA-SONOGRAFIA 

e RECICLAGEM MÉDICA 
RISEIRÁO PRETO 

AUAD 

Certificamos que o 

juliana Francisco de Carvalho 

0 ursode ECocardiografia Básica . 

ministrado no período de 04 a 14 de janeiro de 2010, 

com carga horária de 120 horas. 

Ribeirão Preto, 14 de janeiro de 2010. 

• 

Prof. Dr. rge René Carda Arévalo 
Conrdenerlor Menne - EURP Fusa*,  ran sor, Manad Filho 

„."/Direens -EURP 
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ESCOLA DE ULTRAISONDORArIA 
RECICCAGEMIMÉDICA 

RISEIRAD PRETO 

MAUAD 

{C.N 

Certificamos que o 

Dr. fui/ano Francisco de Carvalho 
concluiu o Curso de Ultrassono grafia Endo retal 

ministrado no período de 25 e 26 de fevereiro de 2011, 

com carga horária de 20 horas. 

Ribeirão Preto, 26 de fevereiro de 2011 

niretw 111AP 
Prof Dr í r nusco Afaund Filho 	 Prof. 4»t Adilson Cunha ferreiro 
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LAGOA DA PRATA, 07 DE OUTUBRO DE 2019 

MEDICINA CARVALHO MARTINS EIRE 

ANEXO VII 

COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADE 

À Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Luz/MG 

MEDICINA CARVALHO MARTINS EIRELI, CNN- 17 431 419/0001-19 

Contato: 37- 3261 2761 

Email: jfcarvalho21@  

RUA CIRILO MACIEL 85— CENTRO- LAGOA DA PRATA- MG, aqui representada por: JULIANO 

FRANCISCO DE CARVALHO, inscrita no CPF sob o n° 033 933 676-50, DECLARA para os devidos 

fins de direito, que serão prestados os serviços EXAMES MEDICOS COMPLEMENTARES, 

especialidade destacada no ANEXO III , nas quantidades, característica e prazos estabelecidos 

no edital. Os serviços ora contratados serão realizados no consultório/clinica ou na Unidade de 

Saúde autorizada pela Secretaria Municipal de Saúde, com instalação adequada; 

aparelhamento e pessoal técnico treinado, adequado, qualificado dentro das normas técnicas 

exigidas. Responsabilizo em solicitar autorização a Secretaria de Saúde da necessidade de uma 
equipe técnica pai-a a realização das consultas. Por expressão da verdade, firmamos o 
presente. 



LAGOA DA PRATA, 07 DE OUTUBRO DE 2019 

MEDICINA CARVALHO MARTINS 

ANEXO VI 

CREDENCIAMENTO N° 005/2019 CREDENCIAL 

MEDICINA CARVALHO MARTINS EIRELI, CNPJ- 17 431 419/0001-19 

Contato: 37- 3261 2761 

Email: jfcarvalho21@  

RUA CIRILO MACIEL 85 —CENTRO- LAGOA DA PRATA- MG, aqui representada por: JULIANO 

FRANCISCO DE CARVALHO, inscrita no CPF sob o n2  033 933 676-50 credencia para 

representar-me junto a Prefeitura Municipal de Luz, no processo de credenciamento de 

EXAMES MEDICOS COMPLEMENTARES, especialidade destacada no ANEXO III , o qual está 

autorizado a requerer vistas de documentos, manifestar-se em meu nome, desistir, dar lances 

e interpor recursos, rubricar documentos e tudo mais relativos à licitação em epígrafe. 

• 



LAGOA DA PRATA, 07 DE OUTUBRO DE 2 

MEDICINA CARVALHO MARTINS EIR 

ANEXO V 

CREDENCIAMENTO N2  005/2019 

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENORES EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

MEDICINA CARVALHO MARTINS EIRELI, CNPJ- 17 431 419/0001-19 

Contato: 37- 3261 2761 

Email: jfcarvalho21@  

RUA CIRILO MACIEL 85— CENTRO- LAGOA DA PRATA- MG, aqui representada por: JULIANO 

FRANCISCO DE CARVALHO, inscrita no CPF sob o n2  033 933 676-50DECIARA para fins do 
disposto no Art. 27, V, da Lei n2  8.666/93, acrescido pela Lei n2  9.854/97, que não emprega 
menor de 18 (dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de 16 (dezesseis) anos. Ressalva: Emprega menor, a partir de 14 (catorze) anos, na 
condição de aprendiz. 

• 



2019 LAGOA DA PRATA, 07 O UBRO D 

MEDICINA CA 

• 
VALHO MA 

ANEXO III 

DECLARAÇÃO QUE CONCORDA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E PROPOSTA DE PREÇOS 

Ao Município de Luz/MG Comissão Permanente de Licitação Edital de Chamamento para 
Credenciamento N2  005/2019 EXAMES MEDICOS COMPLEMENTARES 

MEDICINA CARVALHO MARTINS EIRELI, CNPJ- 17 431 419/0001-19 

Contato: 37- 3261 2761 

Email: jfcarvalho21@  

RUA CIRILO MACIEL 85— CENTRO- LAGOA DA PRATA- MG, aqui representada por: JULIANO 

FRANCISCO DE CARVALHO, inscrita no CPF soba n2  033 933 676-50, DECLARO QUE 

CONCORDO com os termos do edital e em prestar os serviços de EXAMES MEDICOS 

COMPLEMENTARES para manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde, na especialidade 
de: 

íTEM ESPECIALIDADE VALOR UNITÁRIO DA CONSULTA R$ QUANT. ESTIMADA MENSAL 

MARCAR A ESPECIALIDADE A CREDENCIAR 01 Ultrassonografia Abdominal 90,00 10 ( ) 02 

Ultrassonografia de Vias urinárias e rins 90,00 12 ( ) 03 Ultrassonografia da Próstata 70,0005 ( 

) 04 Ultrassonografia de Mama 90,00 10 ( ) 05 Ultrassonografia Endovaginal 90,0020 ( ) 06 

Ultrassonografia Obstétrica 90,00 10 ( ) 07 Ultrassonografia da Tireoide 90,00 10 ( ) 08 

Ultrassonografia Morfológico 150,00 04 ( ) 

Declaro que atenderemos a demanda exigida pela Secretaria Municipal de Luz/MG, de acordo 
com as solicitações do município. 

33?- 



07/10/2019 	 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Consulta QSA / Capital Social 

 

Voltar  

  

      

      

      

     

     

      

1/1 

NI/ 
Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver glialquer divergência, providencie junto à 8'6  
RFB a sua atualização cadastral. 

Contribuinte, 

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte. 

.,, A 	 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
G, 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
17.431.419/0001-09 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
28/12J2012 

NOME EMPRESARIAL 
MEDICINA CARVALHO MARTINS EIRELI 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ..~.... PORTE 
EPP 

k CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
86.50-0-01 -Atividades de enfermagem 
86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares 
86.40-2-07 - Serviços de diagnóstico por Imagem sem uso de radiação lonlzante, exceto ressonância magnética 
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

LOGRADOURO 
R CIRILO MACIEL 

NÚMERO 
85 

COMPLEMENTO 

CEP BAIRRO/DISTRITO 
35.590-000 CENTRO 

MUNICIPIO 
LAGOA DA PRATA 

UF 
MG 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
SCORELl©CONTABILIDADESCORELICOM.BR  

TELEFONE 
(37) 3261-3422 1(37) 9118-5973 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ....* 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ekATIVA 	, DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

28/12/2012 
WOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL (......... DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ....~... 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 07/10/2019 às 17:03:09 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 

19 1/4\i 

Preparar Página 
para Impressão 

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, dique aqui. 
Atualize sua  pagina 

hlips://www.receitalazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpireva/Cnpjreva_Comprovante.asp  



,1 MINISTÉRIO DA FAZENDA 
.1 Secretaria da Receita Federal do Brasil 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: MEDICINA CARVALHO MARTINS EIRELI 
CNPJ: 17.431.419/0001-09 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas  filiais   e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 15:23:37 do dia 30/09/2019 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 28/03/2020. 
Código de controle da certidão: 7FE1.5343.E3F3.3D59 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



30/09/2019 	 SIARE - Secretaria de Estado de Fazenda MG 
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SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 	
ft 

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS 
CERTIDÃO EMITIDA EM: 

30/09/2019 

Negativa 
CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 

29/12/2019 

NOME: MEDICINA CARVALHO MARTINS LTDA 

CNPJ/CPF: 17.431.419/0001-09 

LOGRADOURO: RUA ALEXANDRE BERNARDES PRIMO NÚMERO: 1013 

COMPLEMENTO: SL 04, BAIRRO: CENTRO CEP: 35590000 

DISTRITO/POVOADO: -- MUNICÍPIO: LAGOA DA PRATA UF: MG 

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado 
que: 	 . 

Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou 
Advocacia Geral do Estado; 

No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de 
carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação 
de separaçao judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de 
doaçao de bens imóveis t  esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de 
Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005. 

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do 
sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Divida Ativa. 

IDENTIFICAÇÃO NÚMERO DO PTA DESCRIÇÃO 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada através de aplicativo disponibilizado pela 
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, na internet: http://www.fazenda.mg.gov.br  => Empresas => Certificação da 	utenticidade de Documentos. A 

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2019000360150625 

https://www2.fazenda.mg.gov.br/solictri/SOUCDT/DETALHE_746?descServico=Solidtar+Cerlid%E3o+de+D%E9bitos+Tribur4E1rios&numProto... 1/1 



r 	 Inscrição 	  

• 

	 Código de Controle 	 

CW9PLNUPCM56XDI1 

A validade do documento pode ser consultada no site.da prefeitura por meio dó código de controle inforrhad 

Minas Gerais 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA 
SECRETARIA DE FINANÇAS 

Data: 30/09/2019 16h06min 

, 141. 	 Número 	Validade 
3434 T30/10/201-9) 

-Nrõtentte>i  

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

Nome / Razão Social 	  

MEDICINA CARVALHO MARTINS EIRELI CNPJ: 17431419000109 

Aviso 	  

rSem débitos pendentes até a presente data. 

II: Mensagem 	  

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição 
abaixo caracterizada. 

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, 
mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão. 

Lagoa da Prata (MG), 30 de Setembro.de  2019 

Rua Joaquim Gomes Pereira.. 825- Centro 
Lagoa da Prata (MG) CEP: 35590000- Fane:3732813303 

Página 1 de 1 

Comprovação Junto à Finalidade 	  



30/09/2019 	 Consulta Regularidade do Empregador 

Voltar 
	

Imprimir 

CAsza  ira 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 	17.431.419/0001-09 

Razão Social:manam CARVALHO MARTINS LTDA 
Endereço: 	RUA ALEXANDRE BERNARDES PRIMO 1013 SL 4 / CENTRO / LAGOA DA 

PRATA / MG / 35590-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade:23/09/2019 a 22/10/2019 

Certificação Número: 2019092306092089635874 

Informação obtida em 30/09/2019 15:38:39 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

htlps://consulta-crtcaixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf  



Página 1 de 1 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: MEDICINA CARVALHO MARTINS EIRELI 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 17.431.419/0001-09 

Certidão n°: 185170410/2019 
Expedição: 30/09/2019, às 15:37:31 
Validade: 27/03/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que MEDICINA CARVALHO MARTINS EIRELI 

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 
17.431.419/0001-09, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores ã data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

Dúvidas e sugestões: cncitioest.jus.br  



CNES Cadastro Nacional de 

Estabelecimento de Saúde 

Ministério da Saúde (MS) 
Secretaria de Atenção à Saúde (SAS) 

Departamento de Regulação, Avaliação e Controle de Sistemas (DRAG) 
Coordenação-Geml de Sistemas de Informação (CGS') 

Ficha de Estabelecimento Identificação 	 Data: 07/10/2019 

.CNES: 7285825 	Nome Fantasia: MEDICINA CARVALHO MARTINS LTDA 	 CNPJ: 17.431.419/0001-09 
Nome Empresarial: MEDICINA CARVALHO MARTINS LTDA 	 Natureza jurldica: ENTIDADES EMPRESARIAIS 
Logradouro: RUA CIRILO MACIEL 	 Número: 85 	Complemento: — 
Bairro: CENTRO 	 Município: 313720 - LAGOA DA PRATA 	 UF: MG 
CEP: 35590-000 	 Telefone: (37)3262-2761 	Dependência: INDIVIDUAL 	 Reg de Saúde: — 

Tipo de Estabelecimento: CONSULTORIO ISOLADO 	 Subtipo: — 	 Gestão: MUNICIPAL 
Diretor Clínico/Gerente/Administrador: 

	
JULIANO FRANCISCO DE CARVALHO 

Cadastrado em: 23/07/2013 
	

Atualização na base local: 12/07/2019 
	

Última atualização Nacional: 26/09/2019 
Horário de Funcionamento: 

Dia semana Horário 

SEGUNDA-FEIRA 08:00 as 11:00 

SEGUNDA-FEIRA 13:00 as 17:00 

likERÇA-FEIRA 08:00 as 11:00 

TERÇA-FEIRA 13:00 as 17:00 

QUARTA-FEIRA 08:00 as 11:00 

QUARTA-FEIRA 13:00 às 17:00 

QUINTA-FEIRA 08:00 às 11:00 

QUINTA-FEIRA 13:00 as 17:00 

SEXTA-FEIRA 08:00 as 11:00 

SEXTA-FEIRA 13:00 às 17:00 

Data desativação: — 	 Motivo desativação: — 

• 

Esta é uma copia Impressa do documento oficial. As informações oficiais atualizadas estão disponíveis no sita do CNES (httplicnes.datasus.gov.br). 	Pag. 1 de 1 



E 010: 

Diego 

Trefeitura gilunicipal cfr Luz 
Secretaria Municipal de Administração 

ATA DE CREDENCIAMENTO N2  033/2019 REFERENTE AO 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N2  005/2019 

Aos vinte e quatro dias do mês de Outubro de dois mil e dezenove, às dez horas na sala de licita-

ções da Prefeitura de Luz, reuniram-se a pregoeira e equipe de apoio, para análise da documenta-

ção referente ao "CREDENCIAMENTO DE PESSOAS ÉSICAS/JURIDICAS PARA REA-
LIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS COMPLEMENTARES, PARA ATENDER DEMAN-
DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATENDIMENTO A CLIENTELA 
DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — SUS, DE ACORDO COM A TABELA DE ESPECIA-
LIDADES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL". Aberta a sessão, a Presidente apre-

sentou aos demais membros da CPL, a documentação protocolada por via portador sob o número 

101.474 em 17.10.19 solicitando credenciamento da empresa MEDICINA CARVALHO MARTINS 

EIRELI. Na presente data, em atendimento ao edital, a pregoeira e equipe de'apoio reuniram-se 

para apreciação da mesma e ressalta ausência da solicitante. Os documentos foram conferidos e 

visados por todos os membros da CPL em conformidade com o edital em seu item 6.2 "a", deci-

dindo então, pela HABILITAÇÃO da empresa MEDICINA CARVALHO MARTINS EIRELI. sob o Re-

gistro de n2  101.474, CREDENCIADO para REALIZAR EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE PRÓS-

TATA, ABDOMINAL, TIREÓIDE. A CPL vai encaminhar o processo para apreciação da Procuradoria 

Jurídica do Município, posteriormente a autoridade competente para homologação da decisão da 

mesma e formalização do processo de inexigibilidade para contratação do médico JULIAN() 

FRANCISCO DE CARVALHO. Nada mais havendo a ser tratado, a presente reunião foi encerrada, 

foi digitada a presente ata, que lida e se achada conforme segue, será assinada por mim e demais 

presentes. 

Vanusa Cá dida e Oliveira Brito 

Presidente da CPL 

Luis Carlos Vieira Rodrigues 

Higor Gontij 4j hal 
	

nal)a Ferreira Costa 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - CNP3 1E301.036/0001-70 — AVENIDA LAERTON PAULINE1J1, 153 BAIRRO MONS. PARREIRAS LUZ/MG 
CEP 35.595-000- Fone (37)3421-3030 - www.hu.mg.gov.br  
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