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PROCESSO: PRC N. 087/20 DE 20 DE JULHO DE 
, 

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

OBJETO: "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE 

TESTE PARA DETECÇÃO DO NOVO CORONAWRUS (SARS-COV-2), DIAGNOS-

TICO MOLECULAR PARA COVID-19 RT-PCR, EM CARÁTER DE URGÊNCIA PA-

RA O ENFRETAMENTO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA". 

INEXIGIBILIDADE N. 029/2020 

ANOTAÇÕES: 

Abertura do Processo: 20/07/2020 
Publicação: 24.07.2020. 
Parecer Jurídico n2. 034/20 DE 23.07.2020 
Ratificação do Processo: 20.07.2020 

CONTRATADA: 

e 	LABORLUZ — LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LYDA 



ereceitura 9WuraapOft L-ga 
gabinete do Prefeito e Secretaria 9r1unicipat 

MIM. P. 107 
DECRETO No. 2.7913 2020, DE 02 DE 2ANEIRO DE 2020. 

"CONSTITUI E NOMEIA COMISSÃO PERMANEN 
UCITAÇÃO E EQUIPE DE APOIO, PARA LICTTAÇÕES 
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 no. 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores e no art. 3
0, 

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 2020, a qual terá também, a incumbência de 
atuar como Equipe de Apoio na Licitação na modalidade Pregão, nos termos do 

inciso IV do art. 30  da Lei Federal n.o 10.520/2002, de 17 de junho de 2002. 

An. 20. 
Ficam nomeadas para comporem a Comissão de que trata o artigo 1° deste 

Decreto, os servidores: 
— 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 no. 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 RÚBIA 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 no. 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 Rua 

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. 

Xli 
- 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. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - CNP,: 18.301.036/0001-70  - AVENIDA LAERTON PAULINELLI, ISSNAIRRO MONSENHOR PARREIRAS LUZ/ME. 
CENTRO ADMINISTRATIVO - FONE: (037) 3421-3030 - CEP 35595-000 E-MAIL: naMPriaeluaLm0.q0v.br   - LUZ MG 
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AILTQN DUARTE 
PREFEITO MUNICIPAL 

Crefreitur (1),Sirdripairã Luz : 
Çafinete dá eirgroito e Seanatia Municipal 

r.? 

Suplente: LILIAN DUARTE PEREIRA, brasileira, casada, servidora públic 
efetiva, ocupante do cargo, de provimento efetivo de EB - Supervisora - 
portadora da Carteira de iCientidadé fió. 43.832.234 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 CONTIDO 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: LUIS CARLOS VIEIRA RODRIGUES, brasileiro, solteiro, servidor público 
municipal, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente Fiscal - AF, 
portador da Carteira de Identidade no. MG-15. 210.582 SSP/MG e inscrito no CPF 
sob o no. 082.141.346-50, residente e domidliada à Rua Vereador Djalma Luiz da 
Silva, no. 559 - Bairro Rosário, Luz/MG. 

Suplente: MAFtíLIA 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. 

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

Art. 40. Os membros nomeados por este Decreto ficam investidos na Comissão Permanente 
de Licitação, a partir de 02 de Janeiro de 2020. 

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. Este Decreto entra em vigor na data de sua Publicação. 

Prefeitura Municipal de Luz, 02 de Janeiro, de 2020. 
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gabinete do Trefeito e Secreted4 gdunicipcd 

DECRETO N0..2:850/2020, DE 01 DE ABRIL DE 2020. 

"ALTERA O DECRETO No. 2.791/2020, 

JANEIRO DE 
• '2020 QUE CONSMUI E NOMEIU 

COMISSÃO PERMANENTE DE UCZTAÇÃO E 

DE APOIO, PARA LICITAÇÕES NA mor.A5aa 
„PREGÃO, NOMEIA SEUS MEMBROS E DÁ OUTRffla 

PROVIDÊNCIAS"' • 

Considerando que a servidora efetiva LnasiM DVAR7[5.
:  

PEREIRA foi aposentada em 31. de MarçO de 2020; 

Considerando que a Comisso Permanente de Licitz-ção deve 

ser composta por 05 (cinco) membros efetivos e 05 (cinco) membros suplentes; 

DECRETA: 

Art. 10  - A servidora ULIAN DUARTE PEREIRA, brasilefra, 

casada, servidora pública mUnicipal efetiva, ocupante do cargo de provimento efetivo de EE - 

Supervisora - Uri-
, portadora da Carteira de Identidade no. M-3.832.234 SSP/MG e 

!MS-CitC?. 

no CPF sob o no. 619.056.616,
00, residente e domiciliaria à Rua Antônio Gomes de Macez-

z, 

no. 1.501 - bairro Monsenhor Parreiras, Luz/MG, ocupante . do cargo de suplente, se 

substituída pela servidora BRUNA PAULINELLI RAPOSO UNO, brasileira, solte, 

servidora pública municipal efetiva, ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo, portadora 

da Carteira de identidade n°. MG-8.702.909 e inscrita no CPF.  sob o no. 046.136.936-24, 

residente e domiciliada à Rua Matutina, no. 789 - bairro Monsenhor ParreirasLuz/MG. 

. Art. 2° - Os demais termos do Decreto no. 2.791/2020, d= 02 

de Janeiro de 2020 permanecem inalterados. 

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

publicação. 

Prefeitura Municipal de Luz, 01 de Abril de 2020. 
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.Certifico que VANUSA CÂNDIDA DE OUVEIRÀ. BRITO  !participou do corso de 

capaçttiação ,solge o - tema Pregão e Formação de.Pregoelros, realizado Pelo Instituto 

Brasil 
de 0:udos9 Pesquisas e de Gestão Estratégickde CointsAtmciaS e ministrado pelo 

Senil* Rógério de Sáíriai Moreira, nos dias 8:de 9 de Março de 20t1,70  com carga horária de 

16 horas-aula: 

Horizonte/MG, 9 de Março de 2017 
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.1'DECLARksr:TuAçÃo DE EMERGÊNCIA EM SAU 
PUBLICA NO AMOITOiDO MUNICÍPIO DE LUZ, EM 

;RAtitO 'DA EPIDEMIA DE 'DOENÇA INFECCIOSA 
. VIRÁL RESPIRATÓRIA CAUSADA PELO AGENTE 
.CORONAV/RUi . :(COVID‘19) E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS/1  

. 	'Considerando que a Saúde .é.direito.  de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos .:e ao acesso :universal e igualitário ã ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuPeração, na fortna do art. 196 da Constituição da - República; 

Considerando a clasSificação• pela Organização Mundial de , 

SaUde, no dia de 11 de março, de 2920, como pandemia .do Novo Coronavírús (Convid-19); 

,ConsiderandO que o: Governo do Estado de: Minas Gerais 

já elaborou o :Planto de ContingenCia, devido a hecesSidade,  de se estabelecer um plano de 

resposta a esse evento e para estabelecer a estratégia 'de acompanhamento e suporte dos 

casos suspeitos e confirmados,.. 	: 

Considerando que a situação demanda o emprego 

urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde 

pública, a•fim delevitar a disseminação da doença no Município de Luz;.• 

Considerando o pedido da Qrganização Mundial de Saúde 

para que os.paísés redobrerwo comprometimento contra -a pandemia -do Novo CorOnavírus, 

O Prefeito do Muhitípio de Luz,. Estado de Minas Gerai, 

no uso das atribuições que lhe conferem o art: 162, inciso IX c/c art. 1691  inciso 1, alínea "k”, 

ambos da Lei Orgânica Municipal. 

DECRETA. 

: Art. lá: Ficá .declarada SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA em 

saúde Publica no ..Mutticíploo de Luz, Estado de Minas Gereis,. em razão :da epidemia, de, 

PREFEITURA"MUNICIPAL DE LUZ - CNN: 18.301.93E10,00140.- AVENIDA LAERTON PAULINELLI, 153 . 
FONE (.031).$21-34030 	 - CEP .35595:000 E•MAIL::secretariàáluzaeíaov.br  -.LUZ MG 
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Gafiinete do erefiito e .Secrettnia Wunicipaí 

doença infecciosa virai respiratória — 'COVID-18;  causada pelo agente. Novo Coronav 

SARS-CoV-2 1.5.1,.1.0. 

Árt.20..Nos termot do inCISO-IR dá § 70  do 'art. 30  da .Lei 

Federal n.9 11979/g.020, de 06 de revereiro de 2.020, paraenfréiittainento da. emergência 	. 

. de saúde publica decorrente do .Corenavírus; respensável.  pelo StittO de 2019, poderão ser 

adótadás ás seguinteS inedidás: 

Detbrrninação de realizaCão dompUiserie 

ar-exames mdicos; 

b):teSs laboratoriaN 

4) toléta dé aMbstras &NUS; 

VancitiáçáO e outras Medidas:prcifiláticas; 

tratainentOs 'médicos específicos'', 

II — Estudo ou investigação epiderniológica; 

III -- Requisição de bens e serviços de pessoas naturais e 

júríditas, hipótese em-que será garantido o pagamento posterior de indenização justa; 

At*: 3°...FIca dispensada de liCitação Para .aguisição de: 

bens, ServiCCos e insemine de-eaúde -destinadoe ap, enfrentamehto : da :emergência 'de saúde 

publica de importância internacional;  decorrente do CorotieViriià dé gLie trata :este Decreto 

Munidpal; htiS termos do art - 49 datei Federei n:0:13.79/2.020, de 06 Fevereiro de .2.020. 

Art. 40. A tramitação dos procesens refeeentes a 

assuntes vinculados ao Ot.éSétite Decreto Municipal, tramitarão em regime ; de urgência 

prioridade em tbdós.rtis órgãos e entidades do Município dê LUZ. 

:Ait. 5°. A Seeretátià !Municipal de Saúde:: diponibilizá 

telefones (37) 3421-1-992 .è (37) ,344.74940, para atendimento das pêááda'S 'quê téhhátti os 

.Sintomas de gripe,:  com.  febre ?Cirna: de 380  (trinta :e:Olto):grauS e dores de garganta. 

.§: 10  0. usuário do Serviço Municipal .de .Saúde que sé 

engúadrar na :situaçãe :previSta: no: capüt deáte .aitige; :ate comunicar seu estado dp,sa(ide, 

:PREFEITURA.MUNicIPAL DE LUZ a‘tCNPJ:18.301;03610001-70 ; AVENIPA LAERTON PAULINELLI, 153: 
FONE (03):34214030 - FAX.:3421-310E- CEP 3559S:600 E-MAIL: secreiariSiuz.nismikiii.br  - LUZ MG 



'R V' (Frei-atura munzczpat ae Luz 
Ça6inete Ls &efeito e Secretaria Yunicipar 

sara atendido diretamente em sua:  residência, p0.láã Profissionais da Unidade do,  Frogra 

Estratégia dê Saúde da Família da :área em Mie este se encontrar cadastrado. 

:§ 20  7 Ratornenda,se, portanto, crua as pessoas . que 	: 

estiverem com esses sintonias :nào te desloquem pelo Município e nem Se dirijam para os 

PSF's.om Hospital Senhorali?kparecida, visto q atendimento residencial a :ser realizado peleis 

profissionais çlé taúde.db 

. :Ari. 6°. Este Dei:reto. entra em-.  vigor na data de sua 

pUbliCação. 

préfeituraMunicipal :de.tug, 16 de,Mart0 çl.e!  Z020. 
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ESTADO DE MINAS GERAIS 
PREFEITURA DE LUZ 

 

CAIR NETE 1)0 PREFEITO 
DECRETO Pri 2.830/2020. DE 16 DE MARÇO DE 2020 

DECRETO N°2.830/2020, DE 16 DE MARÇO DE 2020. 

"DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA 
EM SAÚDE PÚBLICA NO AMBITO DO 
MUNICÍPIO DE LUZ, EM RAZÃO DA 
EPIDEMIA DE DOENÇA INFECCIOSA 
VIRAL RESPIRATÓRIA CAUSADA PELO 
AGENTE CORONAVIRUS (COVID-I 9) E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS." 

Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação, na forma do art. 196 da Constituição 
da República; 

Considerando a classificação pela Organização Mundial de 
Saúde, no dia de 11 de março de 2020, como pandemia do 
Novo Coronavirus (Convid-I9); 

Considerando que o Governo do Estado de Minas Gerais já 
elaborou o Plano de Contingência, devido a necessidade de se 
estabelecer um plano de resposta a esse evento e para 
estabelecer a estratégia de acompanhamento e suporte dos 
casos suspeitos e confirmados; 

Considerando que a situação demanda o emprego urgente de 
medidas de prevenção, controle c contenção dc riscos, danos c 
agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da 
doença no Município de Luz; 

Considerando o pedido da Organização Mundial de Saúde para 
que os países redobrem o comprometimento contra a pandemia 
do Novo Coronavírus, 

O Prefeito do Município de Luz, Estado de Minas Gerais, no 
uso das atribuições que lhe conferem o art. 162, inciso IX c/c 
art. 189, inciso I, alínea "k", ambos da Lei Orgânica Municipal. 

DECRETA 

Art. P. Fica declarada SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA em 
saúde Pública no Municípioo de Luz, Estado de Minas Gerais, 
em razão da epidemia de doença infecciosa viral respiratória — 
COVID-19, causada pelo agente Novo Coronavirus — SARS-
CoV-2 — 1.5.1.1.0. 

Art. 2°. Nos termos do inciso III do § 7" do art. 3° da Lei 
Federal n." 13.979/2.020, de 06 de Fevereiro de 2.020, para 
enfrentamcnto da emergência de saúde pública decorrente do 
Coronavirus, responsável pelo surto de 2019, poderão ser 
adotadas as seguintes medidas: 

I — Determinação de realização compulsória de: 

exames médicos; 
testes laboratoriais: 
coleta de amostras clínicas; 
vancinação e outras medidas profiláticas; 
tratamentos médicos específicos; 

II — Estudo ou investigação epidemiológica; 

www.diariomunicipal.com.briamm-mg/materia/C3B49F49/03AGdBd24w3WID1cRRyWJG5M6JTcTno130wmSruizEull.51A241dUAFFkU_dpV-WAe.. 1/2 
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— Requisição de bens e serviços de pessoas naturais e 
juridicas, hipótese em que será garantido o pagamento 
posterior de indenização justa; 

Art. 3". Fica dispensada de licitação para aquisição de bens, 
serviços e insumos dc saúde destinados ao' enfrentamento da 
emergência de saúde pública de irnportáncia internacional 
decorrente do Coronavírus de que trata este Decreto Municipal, 
nos termos do art. 40  da Lei Federal n.° 13.797/2.020. de 06 
Fevereiro de 2.020. 

Art. 4". A tramitação dos processos referentes a assuntos 
vinculados ao presente Decreto Municipal, tramitarão em 
regime de urgência c prioridade em todos os órgãos e entidades 
do Município de Luz. 

Art. 5". A Secretaria Municipal de Saúde diponibiliza os 
telefones (37) 3421-1992 e (37) 3421-4040, para atendimento 
das pessoas que tenham os sintomas de gripe, com febre acima 
de 380  (trinta e oito) graus e dores de garganta. 

§ 1" - O usuário do Serviço Municipal de Saúde que se 
enquadrar na situação prevista no capui deste artigo, ao 
comunicar seu estado de saúde, será atendido diretamente em 
sua residência, pelos profissionais da Unidade do Programa de 
Estratégia de Saúde da Família da área em que este se 
encontrar cadastrado. 
§ 2° - Recomenda-se, portanto, que as pessoas que estiverem 
com esses sintomas não se desloquem pelo Município e nem se 
dirijam para os PSF's ou Hospital Senhora Aparecida, visto o 
atendimento residencial a ser realizado pelos profissionais de 
saúde do Município. 

Art. 6°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Luz, 16 de Março de 2020. 

A1LTON DUARTE 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Daniel Ribeiro 

Código Identificador:C31349F49 

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municipios Mineiros 
no dia 18/03/2020. Edieào 2717 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita 
informando o código identificador no site: 
http://www.diariomunicipal.com.briamm-mg/ 
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DECRETO No. 2.897/2020, DE 25 DE JUNHO DE 2020. 

"REGULAMENTA O snsvamm 
CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO D3 

SERVIÇOS 	LABORATORIAIS  

REALIZAÇÃO DE TESTES PARA DETECÇÃO 

DO NOVO CORONAVIRUS (SARS - CO7-21 
DIAGNOSTICO MOLECULAR COVI1D-1) RT- . • 

PCR." 	 " 

Considerando que a saúde é um direito de todos e 

dever do Estado, garantindo políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário as ações para promoção, 

proteção e recuperação, conforme disposto no art. 20  da Lei 8.080/90; 

Considerando que a saúde é um direito fundamental 

do ser humano, devendo o Estado/Município promover as condições indispensáveis ao seu 

pleno exercício; 

Considerando o Decreto Estadual no. 1.313/2020, de 

12 de Março de 2020, que declara situação de emergência em saúde pública no Estado em 

razão do surto de doença respiratória - 1.5.1.1.0 - Coronavírus e dispõe sobre as medidas 

para seu enfrentamento, previstas na Lei Federal no. 13.979, de 06 de Fevereiro de 2020; 

Considerando, por fim, o Decreto Municipal no. 

2.830/220, de 16 de Março de 2020, que declara situação de emergência em saúde pública 

no âmbito do Município de Luz/MG, em razão da epidemia de doença infecciosa virai 

respiratória causada pelo agente Coronavírus (COVID-19) e dá outras providências; 

O PREFEITO MUNICIPAL DE LUZ, no uso de 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 Laboratoriais para realização de testes para 

detecção do Novo Coronavírus (SARS-COV-2), diagnóstico molecular COVID-10 Ri-PCR, em 
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caráter de urgência, para o enfrentartento da Situação de emergência em saúde púbi.  e_ 
o objetivo de identificar rapidamente o paciente positivo e amenizar a trens ....ses—Qz:„.t., 

doença. 

Art. 20. Fica aprovado o Regulamento do Sistema de que trata o art. 1°, nos termos oo 

anexo I do presente Decreto. 

Art. 3°. Fica aprovado o Anexo II tabela de valores as ser praticada pelos credenciados. 

Art. 40. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura de Luz, 25 de Junho de 2020. 

AILTON DUARTE 
PREFEITO MUNICIPAL 

r,z) 	pç,:teVQ._ 
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ANEXO I 

    

"REGULAMENTA O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVECOS 
LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE TESTES PARA DETECÇÃO DO NOVO 

CORONAVÉRUS (SARS - COV-2) DIAGNÓSTICO MOLECULAR COVID40 RT-PCR," 

DO OBJETO 

Art. 1°. O presente Regulamento tem por objeto estabelecer as Regras Gerais do Sistema de 

Credenciamento de Prestação de Serviços Laboratoriais para realização de testes para 

detecção do Novo Coronavírus (SARS-COV-2), diagnóstico molecular COVID-10 RT-PCR, en 

caráter de urgência, para o enfrentamento da situação de emergência em saúde pública com 

objetivo de identificar rapidamente o paciente positivo e amenizar a transmissão da 

doença. 

DO PROCEDIMENTO 

Art. 2°. Os Procedimentos de Credenciamento serão iniciados mediante solicitação do 

interessado para autorização do Secretario de Administração através da Secretaria Municipal 

de Administração devendo ser autuados em Processo Administrativo no qual será elaborado 

Edital de Credenciamento para convocação dos interessados a se credenciarem. 

Parágrafo único - A convocação pública para o Credenciamento, visando à contratação de 
para atender demandas da Secretaria Municipal de Saúde observará as seguintes etapas: 

I - Publicação do Aviso de Credenciamento no mínimo anualmente no Diário Oficiai 

Eletrônico do Município e com a afixação em mural do hall do prédio da Prefeitura Municips; 

de Luz e nos murais das unidades de saúde do município, inclusive, na sede da Secretaria 

Municipal de Saúde e divulgação no site da Prefeitura. 

II - Recebimento e avaliação pela Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipai 
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 Oficiai Eletrônico do Município; 

IV - Celebração de Contrato de prestação de Serviços de Exames Laboratoriais entre 

Município e os interessados credenciados. 

DA PARTICIPAÇÃO 

Art.3°. Poderão se 'credenciar todos os interessados que atendam as exigências deste 
regulamento e dos editais específicos. 

§ 10. Somente poderão participar do presente cadastro os prestadores de serviços 

regularmente estabelecidos no país que satisfaçam integralmente as condições estabelecidas 

no Edital, na Lei Federal no. 8.666/93, nas normas da ANVISA, e demais legislações 

aplicáveis. 
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§ 20. Não poderão participar do Cadastro, prestadores de serviços que ten 	sido 

considerados iniclôneos por qualquer órgão governamental, autárquico, fundacional anente  

economia mista, e ou que estiverem cumprindo penalidades impostas pela Administração 

Pública. 

§ 30. Não poderão participar do Cadastro, prestadores de serviços que estiverem em se  4 

processo de falência ou concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação, e que não 

funcionem no país. 

DA DOCUMENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

Art. 40. Os interessados deverão solicitar o seu credenciamento através de pedido dirigido 

ao Secretario Municipal de Administração protocolado no Serviço de Compras da Prefeitura 
Municipal de Luz dentro dos prazos de validade do Edital de Credenciamento, indicando 
quais os serviços que pretendem executar/prestar. O pedido deverá ser protocolado e 
deverá ser instruído com os documentos abaixo indicados que serão submetidos à análise e 

aprovação da Comissão Permanente de Licitação — CPL. 

Parágrafo Único - O prestador de serviço interessado, no momento do protocolo do pedido 

de credenciamento deverá preencher formulário da Comissão Permanente de 
Credenciamento, com o nome da pessoa jurídica, o cadastro nacional de pessoa jurídica, 

nome e CPF do representante legal. 

DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 

b) PESSOA JURÍDICA 
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. 
Cópia do Contrato Social, alterações contratuais, e CNPJ no caso de Pessoa Jurídica; 

DA REGULARIDADE FISCAL 

I - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNP:1); 
II - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo se 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto contratual; 
III - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual, e Municipal do domicílio 
ou sede do licitante, bem como com a Autarquia Municipal SAAE na forma da lei; 

IV — Comprovante de inexistência de dívidas em banco de dados de cadastro de 
inadimplência de SPC, SERASA, e PROTESTO, e no caso de existência de inscrições 
negativas que seja apresentada a cópia do acordo de parcelamento da dívida ou 
comprovante de existência de ação judicial discutindo a respectiva dívida; 
V - prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociáis 
instituídos por lei; 
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VI — prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, meai 

apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°  5.452, de 1° de maio de 1943. 	(Incluído pela Lei 

no 12.440, de 2011). 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

I — certificado ou diploma de conclusão do curso do conselho competente; 

I - registro ou inscrição regular do responsável técnico no órgão de classe competente; 

II — certidão de regularidade da entidade no conselho competente; 

III - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES); 

V — prova da aprovação da planta baixa do projeto arquitetônico, que comprova o respeito 

às normas gerais e critérios básicos; 

VI — alvará sanitário; 

VI — alvará de localização; 

VII — certificado de controle de qualidade; 

DA PROPOSTA 

Art. 5Q Os prestadores de serviços interessados no Credenciamento deverão apresentar 

juntamente com os documentos de habilitação a proposta de Prestação dos Serviços, 

conforme estabelecido no Edital de Credenciamento. 

§ 10. A proposta de prestação dos serviços deverá atender o valor respectivo de cada 

serviço, nos termos da tabela de preço constante no anexo II deste decreto. 

§ 20. Havendo mais de um prestador cadastrado em condições de prestar o mesmo sen4co, 

todos deverão ser convocados para firmar contrato de prestação de serviço no prazo de 30 

dias da publicação do Edital de Credenciamento. 

§ 30. Não sendo viável a convocação de todos os prestadores de serviços cadastrados no 

termo do parágrafo anterior, deverá haver revezamento entre os cadastrados, promovido 

através de sorteio. 

§ 4°. Não haverá limite de quantidade de serviços individual para cada prestador de serviço 

e nem valor máximo. 

§ 50. Os valores referentes ao Credenciamento poderão ser revistos pelo Município para 
manter o equilíbrio econômico-financeiro entre as partes, na forma prevista na Lei Federai 

8.666/93. 

§ 60. O pedido de credenciamento e a respectiva Proposta de Prestação dos Serviços dos 

interessados credenciados não assegura direito a contratação, já a contratação assegura 
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direito à prestação dos serviços, considerando a possibilidade de alteração das guric 
a serem prestadas que dependerão da necessidade, bem como da disponibilidade 

orçamentária e financeira da Secretaria respectiva. 

DO JULGAMENTO 

Art.60. 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. 

Parágrafo único - Na seleção dos prestadores de serviços, será julgado habilitado o 

participante que preencher os requisitos do edital e ao seguinte: 
Na hipótese de ser constatada a falta de documentação necessária para o Credenciamento 

ou existir 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 para fins de credenciamento dentro do prazo de 

validade do edital de Credenciamento; 
O resultado da análise da documentação apresentada para credenciamento será 

informado via ofício 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 protoco;c 

geral da Prefeitura Municipal; 
O recurso deverá ser dirigido à Comissão Permanente de Licitação que o ciecidirá e o 

encaminhará com sua decisão, depois de ouvida a Procuradoria Jurídica do Município, para 

decisão/homologação do Prefeito Municipal; 
Inexistindo recurso ou após devidamente julgados, a documentação será encamirhada 

ao Prefeito Municipal para autorização de abertura do Processo de Inexigibilidagg de -

Licitação. 

DOS PRAZOS, DA CONTRATAÇÃO E DA EXECUÇÃO DO OBJETO DO 
CREDENCIAMENTO 

Art. 70. O credenciamento terá prazo de vigência de 30 dias a contar da data de publicação 

do respectivo Edital de Credenciamento, ficando durante este prazo aberta a possibilidade 

dos interessados se credenciarem. 
Os contratos realizados com os prestadores de serviços credenciados convocc.,.ros 

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. 
Deferido o pedido de credenciamento e autorizada à abertura do Processo de 

Inexigibilidade de Licitação pelo Prefeito Municipal, a Credenciada será convocada para 
firmar o contrato de fornecimento no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data da 

convocação; 
Depois de realizada a assinatura do Contrato, a Administração Municipal providenciará a 

publicação de extrato no Diário Oficial eletrônico do Município; 
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demanda da Secretaria respectiva, através 

requisição e ou oficio; 
VI. A administração pública reserva-se no direito de, a qualquer tempo, paralisar ou 

suspender a execução dos serviços, mediante pagamento único e exclusivo daqueles já 

executados e devidamente atestados pela Secretaria competente; 
Vi. A Administração publicará a relação das empresas e pessoas físicas credenciadas. 

DO PAGAMENTO 

Art. 80. O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias corridos, de acordo com as 

quantidades dos serviços executados contados da apresentação da nota fiscal devidamente 

atestada pelos respectivos órgãos do Município, correndo por conta das dotações 

orçamentárias indicadas no Edital de Credenciamento, e obedecendo ao seguinte: 
O pagamento decorrente dos serviços executados será efetuado diretamente ao prestador 

mediante depósito em conta corrente em nome dá Contratada; 
O Credenciado será remunerado exclusivamente através dos valores estabelecidos na 

tabela publicada neste Decreto, 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. 

DAS SANÇÕES 

Art. 9°. Os contratos específicos disciplinarão as sanções de acordo com a Lei n° 8.666/93. 

OBRIGAÇÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS 

Art.10. São obrigações dos prestadores de serviços contratados: 
I. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o fornecimento do objeto do Edital de 

Credenciamento; 
II. Responsabilizar-se única e exclusivamente pelo pagamento de todos os encargos e 

demais despesas 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 Editai de 

Credenciamento; 
III. 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 excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização. 

IV. Assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços, que deverá ser realizado 

com a observância em todas as normas editalícias, contratuais e legais aplicáveis. 
V. Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas no presente edital. 
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Notificar à Administração Pública, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, 9'084" 

tenha interesse em se descredenciar, sob pena de sanções administrativas previstas na Lél 

8.666/93. 

Realizar todos os procedimentos contratados, sem cobrança de qualquer valor adicional. 

a Coleta do material, a realização dos exames e a distribuição dos resultados serão de 

responsabilidade da empresa credenciada, que assumirá todos os ônus decorrentes dos 

procedimentos. 

A empresa credenciada será responsável pelas coletas no hospital, coletas domiciliares 

incluindo neste caso, pacientes acamados ou com dificuldades de deambular. 

A paramentação e dos EPI's (Equipamentos de Proteção Individual) deverão ser 

fornecidos e providenciados pela empresa, durante o ato da coleta do material. 

Os pedidos de exames deverão estar devidamente preenchidos, carimbados, autorizados 

e assinados pelos profissionais da Rede SUS e deverão ser encaminhados todo último dia útil 

de cada mês para fins de faturamento. 

A credenciada deverá, de imediato, quando solicitado, apresentar informações 

necessárias ao acompanhamento da execução do contrato. 

O transporte do material biológico deverá ocorrer de forma adequada e de acordo com 

as normas de biossegurança expedidas pela ANVISA ou outro órgão fiscalizador. 

Atender os pacientes com dignidade e respeito e de modo geral e igualitário, 

mantendo-se a qualidade na prestação de serviços. 

Responsabilizarem-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, taxas, impostos e 

quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre seu pessoal necessário à execução 
do serviço. 

Responsabilizarem-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vierem causa:-
aos pacientes encaminhados para estes exames. 

A entrega de resultados dos exames serão de responsabilidade do Laboratório 

Credenciado e deverão ser feitas em tempo hábil, entregues ao próprio paciente = 

comunicado ao Setor de Vigilância Epidemiológica/Secretaria Municipal de Saúde. 

CONDIÇÕES GERAIS 

Art. 11. 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 desconhecimento como elemento impeditivo e do integral 
cumprimento do ajuste. 

Art. 12. A Administração terá direito ao acesso irrestrito junto aos credenciados para efetuar 

o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto do Edital de Credenciamento. 

Art. 13. A Administração a qualquer tempo poderá rescindir o contrato quando da ocorrência 

de fato superveniente ou descumprimento contratual, garantida a ampla defesa e o 
contraditório em processo administrativo com decisão fundamentada. 

Prefeitura de Luz, 25 de Junho de 2020. 
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ANEXO II 

TABELA DE VALORES 

ITEM QUANTIDADE DE 
SERVIÇOS 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO - EXAME VALOR 	I 
IiiinTÁRZO 	j 

01 300 
Teste para Detecção do Novo Coronavírus 

(SARS-COV-2), Diagnóstico Molecular 270,00 
COVID-1 RT-PCR 

Observação:  
Quantitativos são a título estimativos e serão utilizados conforme a demanda 
de serviços, podendo variar para mais ou para menos. 

O valor unitário do teste estabelecido neste anexo refere-se a média de 
orçamentos obtidos por esta administração. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - CNPJ: 18.301.03610001-70 - AVENIDA LAERTON PAULINELLI, 153 
FONE: (037) 3421-3030 • FAX :3421-3108 - CEP 35595-000 E-MAIL: secretariaOluz.nnuov.br   • LUZ NIC- 
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EDITAL .DE CREDENCIAMENTO 	 DE 29062020  

FUNPAMENTÁÇÃO E ,IP4SE 10801C4/LEdgiAi't.i5 	FeêleiiitM; 8.3 e suas altertiçõe;1:: 

PREÂMBULO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ, MINAS GERAIS, também referida no presente documen-
to como "MUNICÍPIO", situada na Av. Laerton Paulinelli 153 - Bairro Monsenhor Parreiras - Luz/MG, 
CEP 35595-000, inscrita no CNPJ: 18.301.036/0001-70, como objetivo de contratar serviços de saúde a serem 
prestados aos seus beneficiários, toma público, para ciência dos interessados, que receberá inscrição e documen-
tos previstos neste edital para credenciamento  de exames laboratoriais, na modalidade de Pessoa Jurídica, 
nas especialidades e locais relacionados no Anexo I, aparnia6 de 'Julho 'de-- 2020, a06 de Agostit -kle 2020' 
fio Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura,,, de 07:00 as 17 	analise da documentaçãd 
para o referido crédenciániento ocorrerá sempre as seitas feiras. 'M 14:00 horas na. Sala dê .Licitações dal  
Prefeitura dê Luz/MC, nos moldes da Lei Federal 8.666/93, em atendimento ao , 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 pro-
cesso de inexigibilidade, além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto no presente ato convocató-
rio, normas que os licitantes interessados declaram conhecer e as quais aderem incondicional e irrestritamente, 
sendo que os envelopes contendo a documentação individualizada de habilitação e propostas deverão ser entre-
gues na PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ— MG, no endereço acima. 

DO OBJETO 

Este Edital tem por objetivo "CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LABORATORI-
AIS PARA REALIZAÇÃO DE TESTE PARA DETECÇÃO DO NOVO CORONAVIRUS (SARS-COV-
2), DIAGNOSTICO MOLECULAR PARA COVID-I9 RT-PCR, EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA 
O ENFRETAMENTO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA". CONFORME 
TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO". 

3. DOS CRITÉRIOS PARA CREDENCIAMENTO 

3.1— Poderão participar do Credenciamento todos os prestadores de serviços de natureza Jurídica 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 Município de L(JZ/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; 

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

3.2 — Serão considerados Credenciados para a realização dos serviços, todos os participantes que atenderem aos 
requisitos de habilitação sendo que não há competição de preços por se tratar de credenciamento. 
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 responder, 
para todos os atos c efeitos previstos neste Edital, por sua representada. 
3.5 - Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes documentos: 

I - 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. 

4. DA FINALIDADE E DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
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4.1 O presente credenciamento pretende prover atendimento adequado, eficiente e eficaz aos muníci-
pes que necessitem de consultas médicas na área especificadas no item 2.1 deste edital, proporcionando qualida-
de de vida e saúde aos cidadãos deste município, a partir do credenciamento de todas as empresas/pessoas fisicas 
médicos interessados em prestar estes serviços. 

4.2 O processo de credenciamento é regido pela Lei Federal if 8.666, de 21 de junho de 1993, 
com suas posteriores modificações, de forma subsidiária, pelo Decreto N° 2.897/2020 de 25 de Junho de 2020 
e demais legislações pertinentes, aplicando-se, no que couber, os princípios gerais de direito público, suple-
mentados pelo direito privado. 

5. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

5.1 Rá rlicitantes. devera° apirs-~"(tgnirnv eelope -dcyidamente,ifcchado;,;.contendo 	m iísua rdocuentaçao 
1111 - 	 . 	

. 

comprobatoria dalabilitaçao3contonne,  solicita o neste e itai. 
5.1.1 - O envelope, contendo os documentos, deverá ser entregue e protocolado junto ao Departamento de Com-
pras e Licitações da Prefeitura Municipal, sito á Av. Laerton Paulinelli 153 Bairro Monsenhor • Parreiras, 
Luz/MG, em um envelope lacrado, denominado, DOCUMENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO. 
5.2 - O envelope deverá estar lacrado e indevassável, com a seguinte inscrição: 

Lieitante 	  
CNPJ/CPF: 	  
PREFEITURAMUNICIPAL DE UUZJMG 
CREDENCIAMENTO N° • 011 / 2020 
'ENVELOPE:•DOÇUMENTAÇÃO EXAMES TESTE MOLECULAR DETECÇÃO COVID-19 RT-PCR 
6. DA DOCUMENTAÇÃO PARO CREDENCIAMENTO  

6.1. Os interessados que desejarem efetuar o credenciamento deverão obrigatoriamente apresentar os doCumen-
tos, 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 fotostatica reservado o 
direito de verificação de sua autenticidade pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

6.2 DA DOCUMENTAÇÃO - HABILITAÇÃO JURÍDICA/ REGULARIDADE FISCAL E QUALIFI-
CAÇÃO TÉCNICA 

ayPESSOMIURIDICA  :1 

DA HABILITACAO JURÍDICA 
Cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada na Junta Comercial, no caso de coo-

perativas, ou Cartório de Registro Civil de Pessoas Juridicas, no caso de associações. 

Cópia do Contrato Social, alterações contratuais, e CNPJ no caso de Pessoa Jurídica; 

DA REGULARIDADE FISCAL 

I - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

II - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicílio ou sede do lici-
tante, pertinente ao seu ramo de atividade c compatível com o objeto contratual; 

111 - prova de regularidade para com a Fazenda Federal conjunta com a Certidão de Regularidade expedida pelo 

INSS, Estadual e Municipal do domicilio ou sede do licitante, bem como com a Autarquia Municipal SAAE na 

forma da lei; 

IV - Comprovante de inexistência de dividas em banco de dados de cadastro de inadimplência de SPC, SERA-

SA, e PROTESTO, c no caso de existência de inscrições negativas que seja apresentada a cópia ito acordo de 

parcelamento da divida ou comprovante de existência de ação judicial discutindo a respectiva divida; 



meNanente 
V - prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGT 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

VI - 04- Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT) - expedida através do site (www.tst.jus.br); 

VII — prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 

certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Cronsolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decre-

to-Lei n°  5.452 de 1°  de maio de 1943: (Incluído Delatei n° 12.440, de 2011). 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

— certificado ou diploma' de conclusão do curso do conselho competente; 

1 - registro ou inscrição regular do responsável técnico no órgão de classe competente; 

II — certidão de regularidade da entidade no conselho competente; 

III - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES); 

V — prova da aprovação da planta baixa do projeto arquitetônico, que comprova o respeito às normas gerais e 
critérios básicos; 

VI — alvará sanitário; 

VI — alvará de localização; 

VII — certificado de controle de qualidade; 

VIII — Ficha de Inscrição Pessoa Jurídica (Anexo II); 

IX — Declaração que Concorda com a Prestação de Serviço e Proposta (Anexo III); 

X — Declaração que ao emprega menor (Anexo V); 

XI — Credencial (Anexo VI); 
XII - Comprovação de aptidão para desempenho de atividade (Anexo VII); 

7. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os Exames Laboratoriais serão realizados conforme autorização e agendamento da Secretaria de 
Saúde conforme necessidade do Município mediante autorização. 

Os exames serão agendados em comum acordo com o prestador de serviço, de acordo com a de-
manda da Secretaria e a disponibilidade de atendimento do credenciado, de acordo com as quantidades c especi-
ficações solicitadas e demais condições estipuladas no Edital e seus Anexos, observado o preço credenciado, 
baseado na tabela constante no anexo I e as especificações constantes no anexo I 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 de Farmacêutico/Bioquímico, ditadas 
pelo Conselho respectivo, os profissionais deverão comparecer atuando ética e dignamente ao seu local de traba-
lho. 

8. DO VALOR 

8.1 O valor máximo a ser pago pelo Município por exame a ser realizado será de acordo com os valores constan-
tes no Anexo I 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 credenciados ao longo do ano é a critério 
do gestor, poderá haver acréscimo ou decréscimo no valor empenhado. 

CrOitura gsluniapaí tk Luz 
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9. DA FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE: 

9.1 - Os pagamentos somente serão realizados mediante: 
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a) Solicitação de serviço emitida pela Secretaria Municipal de Saúde deverá constar os nomes dos pacientes 
tendidos; 

9.2 - O pagamento será efetuado em ate 30 (trinta) dias corridos, de acordo com as quantidades dos serviços 
executados contados da apresentação da nota fiscal eletrônica devidamente atestada pela Secretaria Municipal de 
Saúde, em moeda corrente nacional, mediante a realização das consultas, observado o valor credenciado, basea-
do na tabela e as especificações constantes no anexo 1 do edital e demais condições estipuladas no edital e seus 
anexos; 

9.3 - 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 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 contrato, caso haja 
comprovado desiquilibrio financeiro entre as partes. 

9.6. O Credenciado será remunerado exclusivamente através dos valores estabelecidos na tabela publicada no 
Edital de Credenciamento, sendo vedada: a cobrança de sobretaxa, a retenção c/ou exigência de apresentação de 
qualquer documento adicional e cobrança de depósito e ou caução de qualquer natureza. 

10. DA VIGÊNCIA 

10.2 O presente objetivo é a celebração de contrato, para realização dos serviços citados, tendo sua vigência 
a partir da assinatura do contrato, pelo período de 12 meses de credenciarnento, podendo ser aditado ou prorro-
gado, de acordo com a conveniência da Administração Pública, observados os dispositivos da Lei n° 8.666/93 e 
outras legislações pertinentes, através de termo aditivo. 

10.3 - O prazo para qualquer interessado realizar o Credenciamento será de até 30 dias após a publicação do 
referido Edital. 

11. 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 pesso-
as presentes ao ato público, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação receberá o envelope contendo os 
Documentos para o Credenciamento, devidamente identificado, lacrado c protocolizado, onde deverão estar és 
documentos exigidos para a habilitação ao Credenciamento; 

II .2- Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, quanto a documentação de habili-
tação, 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. 

11.4 - Em caso de estar faltando algum documento os Interessados poderão levar posteriormente desde- que res-
peitado o prazo de 30 dias para realização do Credenciamento. 

1.1.DA PROPOSTA 

12.1 A proposta de prestação dos serviços (ANEXO III) deverá atender o valor unitário de cada serviço, nos 
termos da tabela de preço a ser publicada no Edital para Credenciamento ANEXO 1. 
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12.2 Havendo mais de um prestador cadastrado em condições de prestar o mesmo serviço, todos deverão se 
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 demanda. 

12.2.1 Não sendo viável a convocação de todos os prestadores de serviços cadastrados no termo do parágrafo 
anterior, deverá haver revezamento entre os cadastrados, promovido através de sorteio ou pelo critério que o 

Secretário de Saúde definir. 

Nao hseaveria 	d ,quantidaileTdn, ériiiço?iiidividualtWarada prestador 49%17—rirem lidin• 
iaNewalleruniunirntribir ramerr A----Issuam-- 4r, 

MáXin10 O valoro_ ,ser contratado e,empenhado a 'fa _vor-do CREDENCIADO, meramente estimativo,_conside 
rareiparev~minipan.apPer-~rsznimixr. “~-~,~~‘ 

raando quejildsacordo coTianumero'de credenciados.ao.longo dolano.e,a enterio-~podera haverocrés- 

cimo ou-decialmo noyalor 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 credenci-
ados não assegura direito a contratação, já a contratação assegura direito à prestação dos serviços, consi-
derando a possibilidade de alteração das quantidades a serem prestadas que dependerão da necessidade, 
bem como da disponibilidade orçamentária e financeira da Secretaria Municipal de Saúde. 

12.D0 JULGAMENTO, DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO E RECURSOS 

12.1 	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: 

1. Na hipótese de ser constatada a falta de documentação necessária para o Credenciamento ou existir do-
cumentação 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 para fins de creden-
ciamento dentro do prazo de validade do edital de Credenciamento; 

O resultado da análise da documentação apresentada para credenciamento será informado via oficio aos 
interessados e divulgado no site da Prefeitura Municipal de Luz: www.luz.mg.gov.br  e no diário oficial e eletrô-

nico 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 De-
partamento de Compras e Licitações da Prefeitura de Luz, devidamente funda-
mentado,a qual decidirá e o encaminhará com sua decisão, depois de ouvida a Procuradoria Jurídica do 

Município, para decisão/homologação do Prefeito Municipal; 

Inexistindo recurso ou após devidamente julgados, a documentação será encaminhada ao Prefeito Mu-
nicipal para autorização de abertura do Processo de Inexigibilidade de Licitação. 

13. DA ASSINATURA DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO 

14.1— Após o julgamento definitivo pela Comissão Permanente de Licitações responsável pelo Credenciamento, 
lavrada a ata, o processo será encaminhado à autoridade competente para adjudicação e homologação dos cre-

denciados. 



  

ftefeitura Municipal ã Luz 
Secretaria Municipal de Administração 

 

 

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 assinatura 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 87 da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial deste Credenciamento, a Prefei-
tura Municipal de Luz/MG, poderá aplicar à CREDENCIADA/CONTRATADA, as seguintes penalidades, ga-
rantido a prévia defesa, e ainda, pelo não cumprimento de quaisquer das obrigações assumidas 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 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; 
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 CREDENCI-

AMENTO 

16.1 O edital de credenciamcnto terá prazo de vigência de 90 (noventa) dias a contar da data de publicação, 
ficando durante este prazo aberta a possibilidade dos interessados se credenciarem.  

15.1.1 Os 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 previs-
to 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 publicação 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 prestação de 

serviços; 

16.1.4.0 credenciado/contratado recebera a solicitação da execução do serviço a ser realizado com uma antece-
dência 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 execução 
dos serviços, mediante pagamento único e exclusivo daqueles já executados e devidamente atestados pela Secre-

taria competente; 

16.1.6. A Administração publicará a relação dos credenciados em repartições públicas e todas as unidades 

saúde do Município. 
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16.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 Credencia-
mento; 

17.1.2. Responsabilizar-se única e exclusivamente pelo pagamento de todos os encargos e demais despesas de-
correntes 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 CON-
TRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou redu-
zindo esta responsabilidade à fiscalização. 
17.1.4. Assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços, que deverá ser realizado com a observância 
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 descrcdenciar, sob pena de sanções administrativas previstas na Lei 8.666/93. 
17.1.7. Os exames deverão ser realizados, após autorização e agendamento da Secretaria Municipal de Saúde, 
junto ao Laboratório credenciado, 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 especificações constan-
tes no anexo I do edital. 

17.1.8. 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 do pagamen-
to. 

17.1.9. Em caso de ser detectados problemas nos serviços prestados, a credenciada deverá realizá-los novamen-
te, 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 responsabilidade 
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; 

17.1.15. É de inteira responsabilidade da credenciada, todas as despesas referentes à prestação dos serviços, 
inclusive eventuais custos com deslocamentos. 

17.1.16 — Prestar os serviços no Laboratório Credenciado 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 os exames, fazer os contatos necessários com os pacientes; 
18.1.2 — Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular a execução do Contrato; 
18.1.3 — Rescindir o contrato, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 Lei 8.666/93; 
18.1.4 — Aplicar sanções motivadas pela inexecuçâo total ou parcial do ajuste; 
18.1.5 — 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 do secretário da pasta. 
18.1.6 - 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 superve-
nientes, 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 2020, e possíveis apostilamentos, conforme a seguir: 

Ficha: 986— 05.02.2.332.3.3.90.33.34.00.00.00 — Manutenção das atividades ao enfrentamento do covid-19 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

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

22.2. 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; 

22.3. As omissões do presente Edital serão preenchidas pelos termos da Lei n° 8.666/93 e suas alterações poste-
riores; 

22.4 . O Prefeito Municipal reserva-se o direito de anular ou revogar a presente licitação, nos casos previstos em 
Lei, ou de homologar o seu objeto no todo ou em parte, por conveniência administrativa, técnica 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 Compras 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 prefei-
tura — www.luz.mg.gov.br; 

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

22.7 - A participação no cadastro importa na irrestrita aceitação das condições estabelecidas no Edital, notada-
mente das condições gerais e particulares de seu objeto, não podendo invocar qualquer desconhecimento como 
elemento impeditivo e do integral cumprimento do ajuste. 
22.8. A Administração terá direito ao acesso irrestrito junto aos credenciados para efetuar o acompanhame 
a fiscalização da execução do objeto do Edital de Credenciamento. 
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22.9. A Administração a qualquer tempo poderá rescindir o contrato quando da ocorrência de fato superveniente 
ou descumprimento contratual, garantida a ampla defesa e o contraditório em processo administrativo com deci-
são 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 credenciamento, anulan-
do-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 disponíveis no 
site e/ou na sede administrativa da Prefeitura de Luz ou divulgadas no diário Oficial do Municípios Minei-
ros 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 1 — Tabela Demonstrativa Especialidades, quantidade e valor; 
Anexo II - 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, 29 de Junho de 2020. 
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ANEXO I 

 

    

TERMO DE REFERÊNCIA 
TESTE POR DIAGNÓSTICO MOLECULAR COVID-19/RT-PCR (SARS — COV-2) 

1-OBJETO 

Prestação de serviços laboratoriais para realização de Teste para Detecção 

do Novo Coronavírus (SARS — COV-2), Diagnóstico Molecular COVID-1 RT-PCR, 

em caráter de urgência para o enfrentamento da situação de emergência em Saúde 

Pública, de acordo com a Lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 e o Decreto Munici-

pal N°2.830/2020 de 16 de Março de 2020. 

2-JUSTIFICATIVA 

A presente aquisição se justifica em decorrência da pandemia do COVID-19 e 

em conformidade com a lei Federal 13.979/2020, bem como o Decreto Municipal N° 

2.830/2020. 

Considerando a declaração de pandemia do COVID-19, doença causada pelo 

novo Coronavírus (Sars-Cov-2) anunciada pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS), no dia 11 de março de 2020. 

Considerando o Decreto Estadual N° 47.891, de 20 de março de 2020, que 

"Reconhece o estado de calamidade pública decorrente da pandemia causada pelo 

agente Coronavírus (COVID-19). 

Considerando que a gestão e a execução de serviços públicos de saúde são 

fundamentais para prevenção e repressão à disseminação do vírus. E no tocante a 

saúde pública e epidemias, é notória a importância dos princípios do SUS, do aten-

dimento integral, regionalizado, hierarquizado e na descentralização da propagação 

desse tipo de doença. 

Assim, a Secretaria Municipal de Saúde, levando em conta a situação de e-

mergência em nível INTERNACIONAL e principalmente o aumento do número de 

casos confirmados de COVID-19 em nosso município, com o intuito de oferecer o 

diagnóstico rápido e preciso de casos graves internados e casos leves em unidades 

sentinela para monitoramento da epidemia, através do exame laboratbrial por Biol 

gia molecular (PCR em tempo real) de COVID-19. Assegurando dessa form 
Luc> 
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usuários e aos profissionais da área de Saúde, condições adequadas segundo 

Protocolo de Manejo para o Novo CORONAVIRUS (COVID-19) do Ministério da Sa- 

úde. 

3-ESPECIFICAÇÕES 

ITEM/DESCRIÇÃO QUANTIDADE 
VALOR MÉ- 

DIO 
VALOR TO- 

TAL 

Teste para Detecção do Novo Coronaví- 

rus (SARS — COV-2), Diagnóstico Mole- 

cular COVID-1 RT-PCR 

300 R$ 270,00 R$ 81.000,00 

4-DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1- Poderão aderir ao credenciamento, as pessoas jurídicas que atenderem às 

condições de participação e habilitação estabelecidas neste edital. 

4.2- A participação no credenciamento implica na aceitação integral e irretratável 

dos termos deste edital, bem como na observância dos regulamentos, normas e dis-

posições legais pertinentes. 

4.3- Não serão aceitas a participação de Pessoas Jurídicas: 

- 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. 

5-ATRIBUIÇÕES DOS LABORATÓRIOS CREDENCIADOS: 

Realizar todos os procedimentos contratados, sem cobrança de qualquer valor 

adicional; 

A coleta do material, a realização dos exames e a distribuição dos resultados 

serão de responsabilidade da empresa credenciada, que assumirá todos os ônus 
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A empresa credenciada será responsável pelas coletas no hospital, coletas 

domiciliares, incluindo neste caso, pacientes acamados ou com dificuldade de de-

ambular; 

A paramentação e os EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) deverão ser 

fornecidos e providenciados pela empresa, durante o ato da coleta de material; 

d) Os pedidos de exames deverão estar devidamente preenchidos, carimbados, 

autorizados e assinados pelos profissionais da Rede SUS e deverão ser encami-

nhados todo ultimo dia útil de cada mês para fins de faturamento; 

A credenciada deverá de imediato, quando solicitado, apresentar informações 

necessárias ao acompanhamento da execução do contrato; 

O transporte do material biológico deverá ocorrer de forma adequada e de a-

cordo com as normés de biossegurança expedidas pela ANVISA ou outro órgão fis-

calizador; 

Atender os pacientes com dignidade e respeito e de modo geral e igualitário, 

mantendo-se a qualidade na prestação de serviços, 

Responsabilizarem-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, taxas, 

impostos e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre seu pessoal ne-

cessário à execução do serviço. 

Responsabilizarem-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vierem 

causar aos pacientes encaminhados para estes exames; 

A entrega de resultados dos exames serão de responsabilidade do Laboratório 

Credenciado e deverão ser feitas em tempo hábil, entregues ao próprio paciente e 

comunicado ao Setor de Vigilância Epidemiológica/Secretaria Municipal de Saúde. 

LUZ, 25 de Junho de 2020. 

Simone Alzira Zanardi Burakowski 

Secretária Municipal de Saúde 
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ANEXO II 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA CREDENCIAMENTO PESSOM,URIBTER 

Ao Município de Luz/MG 
Comissão Permanente de Licitação de Luz/MG 
Edital de Credenciamento N° 011/2020 
EXAMES LABORATORIAIS PARA TESTE POR DIAGNÓSTICO MOLECULAR COV1D-19/RT-PCR 

(SARS — COV-2) 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 	  

NOME FANTASIA. 	  

RAMO DE ATIVIDADE: 	  

PESSOA DE CONTATO. 	  

CNPJ: 	  INSC. ESTADUAL  • 

ENDEREÇO COMERCIAL. 	  

NÚMERO. 	 COMPLEMENTO. 	BAIRRO. 	  

CIDADE. 	 UF• 	CEP• 	  

TELEFONE: ( ) 	  CELULAR: ( 	) 	  

E-MAIL: 	  

  

; Al9C0 -'4»:;01  P.8144'4: " 
.:1-4,1át P.9/42. 

 

  

BANCO. 	  AGÊNCIA:  
	

CONTA. 	  

FARM/1310: 	 

CPF: 	  

NACIONALIDADE. 	 

  

ESTADO CIVIL: 

DATA NASC: 	SEXO: 	 

NATURALIDADE: 

  

  

IW.: 	 INSC. CRF 	  

N° DE INSC. INSS: 	  

FORMAÇÃO AUTORIZADA (5): 	  

ENDEREÇO RESIDENCIAL 	  

NÚMERO: 	COMPLEMENTO: 	BAIRRO: 	  

ti 

CIDADE: 	 

CEP:TELEFONE: 

UF: 

   

 

CELULAR: 
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Venho por meio desta ficha de inscrição, requerer o CREDENCIAMENTO, junto a Prefeitura 

Municipal de Luz/MG, para realização de EXAMES LABORATORIAIS TESTE MOLECULAR DETEC- 
ÇÃO COVID-19 (RT-PCR), conforme as disposições editalícias. 

Declaro, sob as penalidades da lei, preencher, nesta data, todas as condições exigidas no Edital de 
Credenciamento n°01112020 e, especialmente, nunca ter sofrido qualquer penalidade no exercício da atividade. 

Apresento documentos, declarando expressamente a concordância com todas as condições apresen-
tadas no Edital e ciência de que o pedido de Credenciamento poderá ser deferido ou indeferido, segundo a avali-
ação 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, 
Pede deferimento. 

de 	 de 2020. 

Assinatura do Interessado ao Credenciamento 
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ANEXO III 

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

Ao 
, Município de Luz/MG 

Comissão Permanente de Licitação 
Edital de Credenciamento N°011/202 EXAMES LABORATORIAIS TESTE MOLECULAR DETECÇÃO 
COVID-19 (RT-PCR)A empresa/ 	 , inscrita no 
CNPJ/CPF 	sob 	n° 	 situada • 	a 	Rua 

na cidade de 
Estado de 

 

tel de contato: 

 

, email: 

    

     

aqui 
inscrita no CPF sob o n" 

representada 	por: 
DECLARA 

QUE CONCORDO com os termos do edital e em prestar os serviços de EXAMES LABORATORIAIS para 
manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde, na especialidade de: 

TABELA DE VALORES: 

Exame Valor Unitário Quantidade Total 
TESTE PARA DETECÇÃO DO NOVO 

CORONAVIRUS (SARS-COV-2 DI- 
AGNÓSTICO MOLECULAR COVID- 

1 RT-PCR 

R$ 270,00 300 R$ 81.000,00 

Total: R$ 81.000,00 

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

dc de 2020. 

Assinatura do Interessado ao Credenciamento 
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ANEXO IV 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 	/2020 DE 	DE 	DE 2020. 

CREDENCIAMENTO N°011/2020 
PRC N° 	/2020. 
INEXIGIBILIDADE N° 	/2020. 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE LUZ/MG E A PESSOA OU 
EMPRESA 	 , PARA PRESTAR 
SERVIÇOS LABORATORIAIS DE TESTE PARA 
DETECÇÃO DO NOVO CORONAVIRUS (SARS-
COV-2 DIAGNÓSTICO MOLECULAR COVID-1 RT-
PCR 

O MUNICÍPIO DE LUZ/MG, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Av. Laer-
ton Paulinelli 153 Bairro Monsenhor Parreiras — Luz/MG inscrito no CNPJ sob o n° 18.301.036/0001-70 neste 
ato representado seu Gestor Municipal, Sr. AILTON DUARTE, brasileiro, casado, residente e domiciliado no 
município de Luz/MG, inscrito no CPF sob o N° o N° 081.819.936-91, doravante denominado CONTRATAN- 
TE, 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. 	  brasilei- 
ro, formado em 	 , inscrito no CPF n° 	 , portador da Cédula de Identidade n° 
	 Número de Classe 	  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°011/2020 
de 29 de Junho de 2020 e pelas condições que estipulam a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

PARÁGRAFO PRIMEIRO — Este Contrato tem como origem o Edital de Credenciamento n° 011/2020 de 
29.06.2020, objetivando Credenciamento de pessoas Jurídicas que disponibilize de profissionais para realização 
de EXAMES LABORATORIAIS para manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde, para 
atender a clientela do Sistema Único 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° 011/2020, o Decreto Munici-
pal n° 2.897/2020 de 25 de Junho de 2020, alterado pelo Decreto bem como a documentação apresentada pela 
credenciada. 

CLÁUSULA SEGUNDA — DO VALOR 

PARÁGRAFO PRIMEIRO- O valor a ser pago pelo MUNICIPIO DE LUZ/MG por EXAME LABORATORI-
AL realizado, ê de acordo com o valor constante no Anexo 1 do Edital. 
PARAGRAFO SEGUNDO- O quantitativo de exames e consequentemente o valor contratado e empenhado a 
favor do CREDENCIADO, é meramente estimativo 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. 

PARÁGRAFO 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: 
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, Para contratação do objeto desta licitação os recursos previstos correrão por conta das seguintes dotações orça-
mentárias vigentes para o ano de 2020, e possíveis apostilamentos, conforme a seguir: 

Ficha: 986— 05.02.2.332.3.3.90.30.34.00.00.00 — Manutenção das atividades ao enfrentamento do covid-19. 
1.000 — 3.3.90.30.34.00.00.00 

CLÁUSULA QUARTA —DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

PARÁGRAFO PRIMEIRO — A CREDENCIADA deverá realizar os EXAMES LABORATORIAIS no laborató-
rio preferencialmente e/ou excepcionalmente em outro local desde que previamente autorizado pela Secretaria 
Municipal de Saúde conforme necessidade do Município mediante autorização. 

PARÁGRAFO SEGUNDO — A Credenciada deverá apresentar à Secretaria Municipal de Saúde, relatório 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 devidamente atestada 
pela Secretaria Municipal de Saúde, em moeda corrente nacional, mediante a realização das consultas, observado 

valor credenciado, baseado na tabela e as especificações constantes no anexo I do edital e demais condições 
estipuladas no edital e seus anexos; 

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, Endereço, Nome da 
Contratada, número da Agência e Conta Bancária (em nome da pessoa jurídica e ou fisica) na qual será efetuado 

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 estabelecidos; 

PARÁGRAFO QUINTO - O Credenciado será remunerado exclusivarhente através dos valores estabelecidos na 
tabela publicada 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. 

CLÁUSULA SEXTA — DO REAJUSTAMENTO 

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 1NPC 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 Ad-
ministração 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 

alch8.666/93. 
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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 seguintes penalida-
des: 
I - Advertência; 
11 - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta; 
111 - Suspensão de Contratar com a Administração Pública por 02 anos. 

PARÁGRAFO SEGUNDO — As penalidades serão obrigatoriamente registradas no sistema de Registro de Ca-
dastro 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 LABORATORIAIS deverá ser conforme autorização da 
Secretaria Municipal de Saúde de Luz/MG, junto â 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, relatório 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 esclare-
cimento sobre os serviços ora licitados; 

PARÁGRAFO QUINTO — Responsabilizar-se única e exclusivamente pelo pagamento de todos os encargos e 
demais despesas decorrentes da execução dos serviços, a saber: impostos; taxas; contribuições fiscais; previden-
ciárias; 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 servi-
ços 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 subcon-
tratação parcial ou total da mesma; 

PARÁGRAFO DÉCIMO — É de inteira responsabilidade da credenciada, todas as despesas referentes aos custos 
com deslocamentos. 

Prefeitura Municipal.  rfr Luz 
Secretaria Municipal dê Administração 

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições 
habilitação e qualificação exigidas no presente edital. 
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PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Notificar à Administração Pública, com antecedência mínima e 
(quinze) dias, caso tenha interesse em se descredenciar, sob pena de sanções administrativas previstas na Lei 
8.666/93. 

PÁRAGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Prestar os serviços no laboratório 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 02 dias e deverão ser 
realizadas conforme agenda da Secretaria de Saúde em comum acordo com o Credenciado/Contratado. 

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO — A credenciada/contratada deverá realizar o atendimento clínico na especia-
lidade e também: 

I - Realizar atendimento laboratorial na especialidade e o preenchimento de fichas; 

II - assistir aos pacientes previamente agendados pela Secretaria de Saúde no laboratório ou em localidade defi-
nida pelo Gestor; registrando com letra legível as informações obrigatórias de acordo com as normas que o regu-
lamentam; 

111 - reconhecer os casos de urgência; 

IV - solicitar e interpretar criticamente os exames complementares mais indicados em cada caso; 

V - identificar os casos mais complexos para serviços especializados, de acordo com a afecção detectada ou a 
hipótese diagnostica mais provável, registrando nos formulários todas as informações necessárias para garantir a 
adequada regulação; 

VI - 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; 

VII - ter conhecimento sobre a legislação relativa ao exercício das atividades laboratoriais e manter uma conduta 
ética exemplar; 

VIII - Manter-se atualizado com os progressos da atividade laboratorial; 

IX — respeitar as normas, regulamentos e princípios éticos do Órgão de classe; 

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

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

CLÁSULA DÉCIMA — DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

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 as finalidades 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 realizad 
pelos gestores da Secretaria de Saúde de Luz, cabendo a cada unidade setorial fiscalizar os contratos, bem 
a fiscalização conjunta do Controle Interno do município em todos os contratos e do secretário da pasta. 
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PARÁGRAFO SÉTIMO — Agendar os exames, com antecedência de 02 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 constituição 
de vínculo trabalhista com empregados, funcionários, prepostos ou terceiros que a credenciada colocar na entre-
ga do objeto; 

PARÁGRAFO SEGUNDO — O presente Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Administração 
Municipal, a qualquer momento, atendendo a oportunidade e conveniência administrativa, não recebendo a con-
tratada 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 presente licitação, 
nos casos previstos em Lei, ou de homologar o seu objeto no todo ou em parte, por conveniência administrativa, 
técnica ou financeira, sem que, com isso caiba aos proponentes o direito de indenização ou reclamação de qual-
quer natureza; 

PARAGRAFO QUINTO — O extrato deste contrato será publicado na forma da lei no Diário Oficial do Muni-
cípios Mineiros — AMM. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DO FORO 

PARÁGRAFO ÚNICO — Para dirimir dúvidas de interpretação ou execução do presente instrumento contratu-
al, 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 	 NOME DO LABORATÓRIO 

	

CONTRATANTE 	 CREDENCIADO/CONTRATADO 

Testemunhas: 

SIMONE A. ZANARDI BURAKOWSKI 	 WAGNER BOTINHA 
CPF: 041.358.697-93 	 CPF: 124.422.326-34 
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ANEXO V 

CREDENCIAMENTO N°011/2020 

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENORES 
EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

(Razão Social da Empresa) 	  

CNPJ N° 	  sediada na 	 , por intermédio 

de seu representante legal, o(a) Sr(a).   	 , portador (a) da Carteira 

de Identidade N° 	  c do CPF N° 	 , residente a 

	  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 	 de 2020. 

Assinatura do Representante LegaUeredenciado 
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ANEXO VI 

CREDENCIAMENTO N°011/2020 

CREDENCIAL 

A Empresa/Pessoa Jurídica 

 

inscrita 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 credenciamento de EXAMES LABORATORIAS , 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 2020. 

Assinatura do Representante Legal/credenciado 
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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, 

	 CPF: 	  N' CLASSE: 	 , DECLA- 

RA para os devidos fins de direito, que serão prestados os serviços LABORATORIAIS PARA REALIZA-

ÇÃO DE TESTE PARA DETECÇÃO DO NOVO CORONAVIRUS (SARS-COV-2) DIAGNÓSTICO 
MOLECULAR PARA COVID-19 RT-PCR, nas especialidades destacadas no ANEXO III , nas quantida-

des, característica c prazos estabelecidos. 

Os serviços ora contratados serão realizados no laboratório ou lugar determinado pela Se-

cretaria Municipal de Saúde dentro das normas técnicas exigidas. 

Por expressão da verdade, firmamos o presente. 

de 	 de 2020. 

Assinatura do Representante Legal/credenciado 
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ANEXO VIII 

COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS 

À 
Credenciada a EXAMES LABORATARORIAIS 

A Comissão Permanente de Licitação, nomeada pelo Decreto Municipal 2.791/2020 de 02 

de Janeiro de 2020, alterada pelo Decreto 2.850/2020 de 01 de abril de 2020 em atendimento ao Decreto Muni-

cipal n° 2.897/2020, de 25 de Junho de 2020. DECLARA para os devidos fins o credenciamento do LABO- 

RATÓRIO 	 , inscrito no CNPJ sob o n° 	 através 

de seu representante legal 	  portador do CPF: 	 N° 

ORGÃO CLASSE 	  que recebeu a documentação exigidos no Edital de Creden- 

ciamento n° 011/2020, 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 con-

dições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

Por expressão da verdade, firmamos o presente. 

de 	 de 2020. 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

Aceite: 

  

de 	 de 2020. 

      

      

Assinatura do Representante Legal/credenciado 



ESTADO DE MINAS GERAIS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 

Solicitação Nr.: 2004/2020 

Data: 15/07/2020 
CNPJ: 18.301.036/0001-70 
Av. Laerton Paullnelli, 153 
C.E.P.: 35595-000 	- Luz - MG 

Telefone/Fax: 373421-3030 (37 

Nr. por Centro de Custo: 624 

] Execução de Serviço 
[ 	1 Execução de Obra 
[ ] Compra 

SOLICITANTE: 

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇ  
213 	2(, 

%bane 

Centro de Custo: 	355 - ATIVIDADES GERAIS DE ASSISTENCIAA SAUDE 	 Código da Dotação: 

Órgão: 	 5 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
	

05.02.2.332.3.3.90.39.36.00.00.00,(996/2020) 

Unidade: 	 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Nome do Solicitante: SIMONE ZANARDI 

Local de Entrega: 

Destinação: 
• 

AV. LAERTON PAULINELLI, 153- SEC.SAUDE - 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE 
TESTE DE DETECÇÃO DO NOVO CORONAVIRUS (SARS-COV-2), 
DIAGNÓSTICO MOLECULAR PARA COVID-19 RT-PCR, PARA O 
ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID. CONFORME O DECRETO 
MUNICIPAL N°2830, DE 18 DE MARÇO DE 2020. 

Identificação: 

Observações: 

ITENS SOLICITADOS: 

I Item 	Quantidade 	I Unid. I 
	

Especificação 
	

'Preço Unit. Previsto I Preço Total Previsto 

1 150 	UN 	TESTE MOLECULAR DETECÇÃO COVID-19 (RT-PCR) (26558) 270,0000 40.500,00 

  

Preço Total: 	I 40.500,00 I 

Solicitante: SIMONE ZANARDõt. 

npA.Zonnrc(!iluruloaski  

utAPALDE 
sticRE1~4" 

sÀou -LUZ I" Luz, 15 de Julho de 2020. 

Assinatura do Responsável 



ESTADO DE MINAS GERAIS 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 
Relação das Coletas de Preços (por fornecedor) 	 (Período de 01/07/2020 a 15/07/2020) 

Item 	Descrição do Material 
	

Unid. 	Nome da Marca 	 Quantidade 	Preço Unitário 	Preço Total 	Venceu 

Número da Coleta: 965/2020 	Data: 15/07/2020  

Fornecedor: 1631 - LABORLUZ LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - M 

1 	TESTE MOLECULAR DETECÇÃO COVID-19 (RT-PCR) 
	

UN 	 150,000 	270,0000 	40.500,00 	Sim "^* 

	

Total do Fornecedor: 
	40.500,00 

	

Total Itens Vencedores: 
	40.500,00 

	

Total da Coleta: 
	

40.500,00 



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ — MG s 	 

• SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA e . 

ALVARÁ DE LOCALIÇÃO E• FUNCIONAMENTO 

Ahraiá Nárnero : 3042 / 2020 

Inscrição Municipal: 2919 
Cad. Alvará: 	114 
Razão Social: 	UXBORLUtLABORATÓRIO DEANAIJSES CIJNICAS LIDA - ME 

CPF / CNPJ : 	02.712.626/0001-58 

Nome Fantasia: 	LABORLUZ 
Endereço: 	Avenida GUARIM CAETANO DA'FONSECA , 220 - NAÇÕES - Luz - MG - CEP: 35595000 

Atividade Principal: 	927 -LABORATÓRIOS CLINICOS 

Atividades Secundária,: 

Inicio das Atividades : 2W01/1999 
RESTRIÇÕES.:. Shjeltortscalização da Vigilância Sanitária e respectivo Conselho Regional de Classe . 

lLaudo da Vigilância Sanitária válido até 01/082020: . 

OBSERVAÇÃO : GUIA N°.90:1585009: 

r 
A C 

- 
* 7 

150  

'DE kiNg 

Este ALVARÁ-deverá serafccado em lugar visível, 
Fica libe.rado o acesso dos Fiscais ao referido eslabelecimento. 

obrigatório extintor de Intailtndlo. conforme Lel Mun. 1769/2009. 
E PROIBIRA a exploração do trabalho Infantil. 

Data de Emissãodo Alvará.: 32_2020 	 Válido Sê: 31712/2020 

Erit conformidade com-atei N. 82723 e suas allenações (código tributário municipal) cap 2 - seção III art. 185° § 1°. 

SERVIÇONUM:CADASTRO, TRIBUTA O E FISr•cu RAÇÃO: 
PREFEITURA fritiNiCIPAL 	

Cintia Vinire Sento 
et-SEASCOUESDItiAt. 

Fano PC CASASTRÓ EIRLIV4A0 
u 	WA 

Ardida curtos pearas% 153 - Moiserisx Preirn • tamTAG. 

.1) 



SPC 	Operador: 30SE LUCI° DitaiHora:16.Ó7-±;120 1 iS:44 
BRASIL 

Produto: Novo SPC Mix 

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL 

Uso exclusivo da empresa associada para auxílio na aprovação de crédito. A divulgação de tais informações a terceiros sujeitará O 
infrator às sanções penais 

Resumo das ocorrências 

CNP]: 
	

027.12.626/0001-56 

Razão Social: 	 LABORLUZ LABORATORIO DE ANALISES 
CLINICAS LTDA 

Endereço: 	 AV CUARIM CAETANO, 220 (Exibir mapa l (D 

. 	- 
Ocorrência 	 Quantidade 	 última Ocorrência 	 Valor 

Registro de SPC: 

Pendências Financeiras Serosa: 

Cheques Sem Fundo- CCF: 

     

Registro de Chegue loftsta: 

Contra-ordem doctodllerente do consultada 

. 	_ 

Cheque - Contra Ordem- Outros Oeorranciac 

     

Mio foram informados cheques 
P/consulta . 

 

     

      

Consulta °Mine ao aanox 

Protesta 

Informações do poder Judiciário: 

Alerta de documentos 

tft. 	 Consulta realizada: 

	

.- 	• 
Crédito concedido: 

•• 	- • 	 • 
Telefones vinculados doca. telefone consultado: 

-• 	•— 
Confirmanto dados telefônicos: 

-----
Ano( 

Contra-ordem:  

Não foram 'Mamata cheques 
pio:insulta . 

07/2020 

. 	 . 

Ná0 foram Informados cheques 
okánsulta 

IdentificaCão 

CNP): 	 02.712.626/0001-56 

Situação do CNP]: 	 ATIVA atualizado em 16/07/2020 às 15:44 

Ruão Social: 

LABORLUZ LABORATORIO DE ANALJSES CLINICAS LTDA 

Data da fundação: 	 12/06/1998 

Atividade Economica Principal: 	 8540202- LABORATÓRIOS CLINICOS 

t: 



Endereço/Localização 

----- 

Endereço: 	 AV CUAPIM CAETANO, 220 (Exibir mapa l O 

Bairro: 	 NACOES 

Cidade: 

Ur: 	 MG 

Cep: 	 35595-000 

   

   

            

            

Consultas realizadas no SPC e Serasa 

        

Últimos30 dias 1 	Últimos 40 dias 3 

         

. ___ .. 	 ..... . 	 __ . 

Data da consulta 	~lado/Rimo Atividade 	Cidade Origem 	 OrIzam 

1 	06107/2020 OCMODO EnOCA COMBRO° E DISTRIEW RIBEIRA° DAS NEVES 1 raG 540 DAÚl.0 /SC. 

        

últimos 180 dias 

      

N/ 

  

Observações 

ÇOTISUIZZ5 reNffizadós nâo sbo nraimaçaias eleicabria dama. nbo denfltb C01:49tuif crn 1Ct rt1 ativa fie r:10dirC), 

	

Sirrailca consulta ao do:. iiviento 02.7l2B2U131.ail-S6 no cadastro do Brat s 	Siaram. 

	

Essa consulta titio significa neyduio condindo, nem se con!iinde urna anota.; Aç-u 	CM cadastro. 

_ 

Número do Protocolo: 002.294.235.983-1 
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Prefeitura Municipal de Luz - MG 
Secretaria Municipal de SeCid 

ServiçO Municipal de Vigilância Sanitária 

O Codrdenador de Vigilância Sanitária, através da Secretaria Municipal 

de Saúde, do Município de Luz, atado de Minas Gerai
's, de acordo COM a 

legislação vigente e tendo em vitt? ia Tegulandade do processo n°-0219 em que 

é interessado W3.%)R 	
IS CLiNit $ TOA. 

resolve concederare Afronte 	 e Wata,  que C ihgtilna 

-a manter a(s)atividade) orki 	
C4fnk Sltued0 ã Mei 

Av. vej G dm 	
ançe coniderriefito tja.0,S. 

Município Wall* sob a Responsabgidade Tecáca de 

Inscrição n° _C_13aMeS3IL 

Vigilância Sanitária Municipal 

Brurto 1:1  Amolo 
COORDENAbOA 

ViGiLANCIA SANITARIA 
LUZ MG 

.0 	 SFRVAÇÕES 
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ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL - LABORLUZ LABORATORJO D 

CLINICAS LEDA - CNRI N° 02.712.626/0001-56 

JOSÉ LÚCIO ALVES, brasileiro, casado sob o. regime de c,orininhão parcial de bens; 
empresário, residente na cidade de Luz/MG, à Rua Coronel Jok Tomaz, 770, centro, Luz, MG, 
CEP: 35.595-000, nascido em 21/10/1964, portador da Carteira deldentidade n° 6.878, expedida 
pelo Conselho Regional de Farmácia — MG. CIC .n° 505.735.866-91 e a 

Srta. LUCIANA COUTO LIMA, brasileira, solteira, farmacêutica, residente na cidade 
Luz/MG. à Rua Vigário Parreiras, 933, Centro CEP: 35.595-000, nascida em 10/10/1984, portadora 
da Carteira de Identidade. n° 19.662, expedida pelo Conselho Regional de Farmácia — MG. CPF n° 
067.101:756-00; 

ambos sócias componentes da firma que gira sob a denominação social de LABORLUZ 
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA, com sede à Avenida Guarim Caetano, 
220, Bairro Nações, CEP: 35.595-000, Inscrita no CNPJ sob o n° 02.712.626/0001-56, com seu 
contrato constitutivo arquivado na JUCEMG sob o n° 3120784814-4, em 24/05/2007, resolvem de 
comum acordo alterar o seu contrato social conforme cláusulas e condições seguintes: 

PRIMEIRA: A administração da sociedade bem como uso do nome empresarial passará a ser 
exercida apenas pelo sócio .JOSE LUCIO ALVES, ficando por este motivo, expressamente 
proibido, subscrever endossos, saques de favor, fianças ou abonos que possam envolver a 
responsabilidade social.// 
SEGUNDA: O sócio administrador JOSE LUCIO ALVES terá direito a urna retirada mensal a 
titulo de pró-labore, a ser fixada de comum acordo entre os sócios, e observadas as disposições 
regulamentares pertinentes./// 

Á vista da modificação ora ajustada consolida-seio contrato social com a seguinte redação: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob a denominação social de LABORLUZ 
LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA, com sede á Avenida Guarim Caetano, 220, 
Bairro Nações, Luz - MG, CEP: 35.595.000./// 
CLÁUSULA SEGUNDA: O capital social é de R$ 10.000,00 (dez mil reais) dividido em 500 
(quinhentas) quotas de valor nominal de R$ 20,00 (yinte reais) cada urna integralizadas em moeda 
corrente do país pelos sécios: 

JOSE LUCIO ALVES 	 475 quotas de R$ 20,00 - R$ 9.500,00 
LUCIANA COUTO LIMA 	 25 quotas de R$ 20,00 R$ 500,00 
TOTAL- 	 500 quotas de R$ 20,00- R$ 10.000,00 
CLÁUSULA TERCEIRA: O objetivo social é o seguinte: 
Laboratório de analises clinicas./// 

CLÁUSULA OUARTA: A sociedade iniciou suas atividades em 01/06/1998 e seu praz» de duração 
é por tempo indeterrninadoffl 
CLÁUSULA OUINTA: As quotas de capital são indivisíveis e não poderá() ser cedidas* ou 
transferidas a terceiros sem o expresso consentimento dos sócios, a quem fica assegurado, em 
igualdade de condições, preço e direito de preferência para sua aquisição se postas a venda, 
formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente./// 
CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas 
todos respondem solidariamente pela integralização do capital social./// 

rp, Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
24-tTIE,: Certifico registro sob o n°5474259 em 13/03/2015 da Empresa LABORLUZ LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS*LTDA, Nire 312o7p48144  e. 

protocolo 151840318- 11/03/2015. Autenticação: 37F1E1542ECF131/35217A313330CB1F449345CDD7E3. Marin.* de Paula Bomfim -secretária- 
Geral. Para validar este documento. acosse www.iucemo.moiociv.br  e informe no do 'protocolo 15/184.031-8 e o códiao de segurança Vder Esta 
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ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL- LABORLUZ LABORATORIO DE 

CLINICAS LTDA - CNPJ ND 02.712.626/0001-56 

CLÁUSULA SÉTIMA: A administração da sociedade bem como o uso do nome empresarial é 
exercido pelo sócio administrador JOSE LUCIO -ALVES, ficando por este motivo, expressamente 
proibido subscrever endossos, saques de favor, fianças ou abonos que possam envolver a 
responsabilidade social. 
§ PRIMEIRO: O sócio administrador JOSE LUCIO ALVES, responde perante a sociedade e 
terceirospelo excesso de mandato que praticar com violação a Lei e do contrato social; 
§ SEGUNDO: O sócio administrador JOSE LUCIO ALVES, representa a sociedade ativa e 
passivamente, judicial e eXtrajudicialmente e tem os mais amplos poderes de administração, 
distribuindo e se incumbindo dos encargos e da administração social; 
§ TERCEIRO: O pedido judicial de concordata, autofalência, ou qualquer outro ato jurídico que 
afete as atividades sociais, só produzirão os efeitos, quando subscrito por todos os sócios. 
CLAUSULA OITAVA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador 
prestará constas justificativas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do 
balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas 
quotas ou lucros e perdas apurados./// 
CLAUSULA NONA: Nos quatros meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios 
deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o casou! 
CLÁUSULA DÉCIMA: A sociedade pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 
dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios./// 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O sócio administrador JOSE LUCIO ALVES terá direito a 
uma retirada mensal a titulo de pró-labore, a ser fixada de comum acordo entre os sócios, e 
observadas as disposições regulamentares pertinentes/// 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditando qualquer dos sócios, a sociedade 
continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou 
inexistindo interesse deste ou do(s) sócio(s) remanescente(s) o valor de seus haveres serão apurados 
e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em 
balanço especialmente levantado./// 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O sócio administrador JOSE LUCIO ALVES, declara, sob as 
penas da Lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou 
em virtude de condenação criminal, ou por 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 de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a 
propriedade./// 
CLAUSULA DÉCIMA OUARTA: Fica eleito o Foro de Luz, MG para o exercício e O 
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contratoJ// 

E, por estarem assim justos e combinados, assina o presente instrumento em 01 
(uma) viaJ// 

JOSE LUCIO ALVES 
CARTÓRIO 00 1° OFICIO DE NOTAS D, 

COMARCA DE LUZ M 	GERAIS 
Reconheço a(s) firma (si de 
Alto° 	rann Inu4e) nein^  
-freineTtwin 
	 do que dou tê 
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Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n°5414259 em 13/03/2015 da Empresa LABORLUZ LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA, Nire 31207848 
protocolo 151840318 - 11/03/2015. Autenticação: 37F113542ECFB185317A3833DC81F449345CD07E3. Mannély de Paula Bomfim • Secr ari 
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r.. 	CADASTRO NACIONALDA PESSOA 
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NUMERO DE INSCRIÇÃO 
02.712.626/0001-56 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE-SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DiA2rosoielAs998 

NOME EMPRESARIAL 
LABORLUZ LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 

Timm Do EsTARFI FCIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

LABORLUZ 

PORTE 
EPP 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATMDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
86.40-2-02 - Laboratórios clínicos 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

Não informada 

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

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO ........... 
AV GUARIM CAETANO 220 

UF 
CEP 
35.595-000 

BAIRRO/DISTRITO 
NACOES 

MUNICIPIO 
LUZ MG 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
beet@netsite.com.br  

TELEFONE 
(37) 3421-2465 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
.......• 

srruAçÂo CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
27/08/2005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECRL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

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

Emitido no dia 06/07/2020 às 15:20:35 (data e hora de Brasília). 
	 Página: 1/1 

o 
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MINISTÉRIO DA FAiElNIDÁ 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

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

Nome: LABORLUZ LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 
CNPJ: 02.712.626/0001-56 

o 

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 Divida 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,d& 24 de julho de 1991. 

A aceita0o desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov..br> ou littp://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitaménte:corn.base,,na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 203522 do diac:17/04/2020hora e data de Brasília>. 
Válida jtétf40 01,2920  7tN 	 •iu-ns 
Código de-  controle da :certidão: 8DA0.33A4:15,0234,5t,,;:: 
Qualquer rasura ou emenda-invalici&à.áéie-Ciáourrreni' 



16/07/2020 	 SIARE - Secretaria de Estado de Fazenda MG 

ti ,w5 
5 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 	o  

• 

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS 

CERTIDÃO EMITIDA EM: 	tt, 
16/07/2020 

Negativa CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 
14/10/2020 

NOME: LABORLUZ LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 

CNRI/CPF: 02.712.626/0001-56 

LOGRADOURO: AVENIDA GUARIM CAETANO NÚMERO: 220 

COMPLEMENTO: BAIRRO: NAÇÕES CEP: 35595000 

DISTRif0/POVOADO: -- MUNICÍPIO: LUZ 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 
doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de 
Pagamento / Desoneração do 17CD, 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 PIA 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:2020000409462928 

https://veww2.fazenda.mg.gov.br/sol/cM/SOL/CDT/DETALHE_746?descServico=SolicItar+Certid%E3o+de+D%E9bitos+TrIbut%E1rlos&numP 	1/1 



iç.-Ç Minas Gerais 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 

N.:rc,...-1:SECRETARIA DE FINANÇAS 

r_ Aviso 	  

! 	Sem débitos pendentes até a presente data. 

Comprovação Junto à 	 rPrefeitura Municipal de Luz 

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. 

j 

Mensagem 	  
1 

Finalidade 

Licitacao 

Inscrição 	 

Contribuinte: 1570 -.LABORLUZ LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME 
-Endereço: 

Data: 06/07/2020 15n3-lmlii 

(- 
Número 	Vaidade --, 
1531 	1 0510212020 )i e‘.‘,Aunicipe, 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

Nome / Razão Social 	  

LABORLUZ LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS LTDA - ME CNPJ: 02712626000156 

Código de Controle 	 

CWDVVYAM1VX0J01Z1 

  

 

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

  

Luz (MG), 06 de Julho de 2020 

Avenida 1-Oen:A Patlfitlilli, 153. Manariam Parreira 
Luz (MG) - CEP: 35595Ø. Fone:3734213030 

Página 1 de 1 



Voltar Imprimir 

CAI X.411 
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 02.712.626/0001-56 

Razão SocialãAsoaLuz LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA ME 

Endereço: AV GUARIM CAETANO 220 CASA / NAÇOES / 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 Serviu) - 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:19/07/2020 a 17/08/2020 

Certificação Número: 2020071910401257982220 

Informação obtida em 20/07/202009:46:02 

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

ugy-> 

 

et.  

 

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultaal/pages/consultaEmpreg.  ador.jsf 1/1 

20107/2020 	 Consulta Regularidade do Empregador 



PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: LABORLUZ LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA (MATRIZ E , 

FILIAIS) 
CNPJ: 02.712,626000,1c56—. 
Certidão n° ..15458462/2020...  
Expediçãó::06/07)22:0.,“s 15:41:38 
Validade:,..01/0i/2p2180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição: 

Certifica-se que LABOR= LAEOPATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA (MATRIZ 

E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 02.712.626/0001-56, 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. 

frg 
Df,vidas e sugestes: ond @tst.jus.br  
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08/07/2020 certidao de regularidade 2020 031.bnp 

e 

. SERVIÇO PUBLICO FEDERAL 
. CONSELHO, rpEepuLf..D.E'ARI.vrix.-ciA' '.. 

. CEÍRTIOÃO-JPÉ -RaGUMRItifikElgi 
ar.o,roroo, ;• azOIOSAL 	'vAtroon't 	,. Rcestincet DY Pcniceorsonotre ted 'raiana:O: :israi-le sIX. , 
13.310 	CREING 	12/12/2020 	01:00 às 17:00 	. _  

sario/oriaotannit, SOCIAL 	: 	- oonÁno Dl rineenconxbry6 no zsninsczwerro: agioto , 
Leborlus'itsb. de A:161. C,lin. ;Ltd* 	 . 

. 	, 
- 	 . 	- . 
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Ministério da Saúde (MS) 
Secretaria de Atenção á Saúde (SAS) 

Departamento de Regulação, Avaliação e Controle de Sistemas (DRAC) 
Coordenação-Geral de Sistemas de Informação (CGS!) 

CNES Cadastro Nacional de 

Estabelecimento de Saúde 

Ficha de Estabelecimento Identificação 	 Data: 06/07/2020 

CNES: 2144123 	Nome Fantasia: LABORLUZ 
	

CNPJ: 02.712.626/000 -5 

Nome Empresarial: LABORLUZ LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS Natureza jurídica: ENTIDADES EMPRESARIAIS 

Logradouro: AVENIDA GUARIM CAETANO 	 Número: 220 	Complemento: — 

Bairro: CENTRO 	 Município: 313880 - LUZ 	 UF: MG 

CEP:f35595-000 	 Telefone: (03)73421-1234 	Dependência: INDIVIDUAL 	 Reg de Saúde: 15 

Tipo de Estabelecimento: UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E 	Subtipo: — 	 Gestão: ESTADUAL 

Diretor Clinico/Gerente/Administrador: 
	

JOSE LUCIO ALVES 

Cadastrado em: 21/03/2002 
	

Atualização na base local 20/05/2020 	 Última atualização Nacional: 05/07/2020 

Horário de Funcionamento: 

Warsemaila .Horátià rLWs4wd,y. ,0  

SEGUNDA-FEIRA 07:00 às 17:00 

TERÇA-FEIRA 07:00 às 17:00 

QUARTA-FEIRA t 07:00 às 17:00 

SABADO 07:30 às 11:30 

QUINTA-FEIRA 07:00 às 17:00 

SEXTA-FEIRA 07:00 às 17:00 

Data desativação: — 	 Motivo desativação:— 

Esta é uma cópia impressa do documento oficial. As Informações oficiais atualizadas estão disponíveis no sito do CNES (http://cines.datasus.gov.br). 	Pag. 1 de 1 
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Programa Nacional de Controle de Qualidade - PNCQ 
Dr. Francisco Edison Padeci Guimarães 

Superintendente 
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E 

Programa Nacional de Controle de Qualidade 
Patrocinado pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas (SBAC) 

CERTIFICADO 
LABORATÓRIO LABORLUZ 

sob a reaponsabilidade técnica de 

DR. JOSÉ LÚCIO ALVES 

inscrito neste Programa desde 0310312006 obteve, na avaliação anual de 2019, uni desempenho 

EXCELENTE 

nas determinações:.das amostras-controle do ensaio de proficiência nas espeãalidades abaixo declaradas. 

Este certificado foi emitido em conformidade com a Avaliação Anual de desempenho 

do período de outubro de 2018 a setembro de 2019 

'4Mik4S 11  
ktitteniaãcie.VOW• 

ááti 6601:Miá.  
• 

Rio de Janeiro, 2 de janeiro de 2020 

Sociedade Brasileira de Análises Clinicas - SBAC 
Dr. Luiz Fernando Barcelos 

Presidente 
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ANEXO II 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA CiLEDENCIAMENTO PESSOA JURÍDICA 

Ao Município de Luz/MG 

Comissão Permanente de Licitação de Luz/MG 

Edital de Credenciamento No 011/2020 

EXAMES LABORATORIAIS PARA TESTE POR DIAGNÓSTICO MOLECULAR COVID-19/RT-PCR (SARS — COV-2) 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: LABORLUZ LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA 

NOME FANTASIA: LABORLUZ 

RAMO DE ATIVIDADE: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS 

PESSOA DE CONTATO: JOSÉ LUCIO ALVES 

CNPJ: 02.712.626/0001-56 	INSC. ESTADUAL: ISENTO 

ENDEREÇO COMERCIAL: AVENIDA GUARIM CAETANO 

NÚMERO: 220 	COMPLEMENTO: 	BAIRRO: NAÇÕES 
CIDADE: LUZ 	UF: MG 	CEP: 35.595-000 

TELEFONE: (37) 3g21-1234 	CELULAR: (37) 99917-4488 

E-MAIL: laborlui2695@gmailcom  

BANCO 

BANCO: 756 SICCOB 	AGÊNCIA: 3140-2 LUZ MG 	CONTA: 60.363-5 
FARM/610: JOSÉ LUCIO ALVES 	 ESTADO CIVIL: CASADO 
CPF: 505.735.866-91 	 DATA NA5C: 21/10/1964 	SEXO: MASCULINO 
NACIONALIDADE: BRASILEIRO 	

NATURALIDADE: AREADO - MG 
RG.: MG 3.330.157 	

INSC. CRF : 6.878 CRF MG 

No DE INSC. INSS: 

FORMAÇÃO AUTORIZADA (5): FARMACEUTICO 

ENDEREÇO RESIDENCIAL: RUA CEL JOSE TOMAZ 

NÚMERO: 770 

o 

COMPLEMENTO: 	BAIRRO: CENTRO 
CIDADE: LUZ 	 UF: MINAS GERAIS 	CEP: 35.595-000 
TELEFONE: 373421-1234 	

CELULAR: 37 99917-4488 



Luz MG, 07 de Julho de 2020. 

Laborluz Labor e Análises Clinicis Ltda 

\/wMpm meio desta ficha de inscrição, requerer o CREDENCIAMENTO, junto a Prefeitura Mu 	I de eu>: 

Luz/MG, para realização de EXAMES LABORATORIAIS TEStE•MOLECULAR DETECÇÃO COVID-19 (RT-

conforme as disPosições editalicias. 

Declaro, sob as penalidades da lei, preencher, nesta data, todas as condições exigidas no Edital de 

Credenciamento n2  011/2020 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, 

Pede deferimento. 

José Lúcio Alves 

Representante Legal 



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 Credenciamento Ng 011/202 EXAMES LABORATORIAIS TESTE MOLECULAR DETECÇÃO 

COVID-19 (RT-PCR) 

A empresa LABORLUZ LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA inscrita no CNPJ/CPF 

sob n2  02.712.626/0001-56, situada a Avenida Guarim Caetano, 220, Nações, CEP 35.595-000, na 

cidade de Luz, Estado de Minas Gerais, 	tel de contato: 	(37) 3421-1234 email: 

laborluz2695@gmail.com, 	aqui representada por: JOSÉ LÚCIO ALVES, inscrito no CPF •sob o ng 

505.735.866-91, DECLARA QUE CONCORDA com os termos do edital e em prestar os serviços de EXAMES 

LABORATORIAIS para manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde, na especialidade de: 

TABELA DE VALORES: 

EXAME VR UNITÁRIO QTDE VR TOTAL 

TESTE PARA DETECÇÃO DO NOVO 

CORONAVIRUS (SARS-COV-2 
DIAGNÓSTICO MOLECULAR COVID-1 
RT-PCR 

R$ 270,00 300 R$ 81.000,00 

TOTAL R$ 81.000,00 

Declaro que atenderemos a demanda exigida pela Secretaria Municipal de Luz/MG, de 

acordo com as solicitações do município. 

Luz MG, 07 deJulho de 2020 

.----Labo 	a at io de AnáliseStlirticas Ltda 

José Lúc o Alves 

Representante Legal 



ANEXO V 

CREDENCIAMENTO N° 011/2020 

QUE NÃO EMPREGA MENORES 
EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

LABORLUZ LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA, CNPJ N° 
02.712.626/0001-56 sediada na Avenida Guarim Caetano 220, bairro 
Nações, CEP 35.595-000, Luz MG, por intermédio de seu representante 
legal, o(a) Sr(a). JOSÉ LÚCIO ALVES, portador (a) da Carteira de 
Identidade N° MG 3.330.157 SSP MG, e do CPF N° 505.735.866-
91, residente a Rua Cel José Tomaz, 770, Centro, Luz MG, 
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. 

Luz MG 07 de Julho de 2020 

Laborluz  Labe  atém de Análises Clinicas Ltda 
JoseL 'cio Alves 

Represeiyante Legal 



DECLARAÇÃO 

A empresa Laborluz Laboratório de Análises 
Clinicas Ltda, inscrito no CNPJ• n° 02.712.626/0001-56, por intermédio 
de seu representante legal o Sr. José Lúcio Alves, portador da Carteira 
de Identidade n° 6.878 CRF/MG e do CPF n° 505.735.866-91, 
DECLARA que a empresa está de acordo com os preços estabelecidos 
pela Administração Pública, bem como com as normas de prestação de 
serviços no SUS e com as regras de pactuação dos fluxos assistenciais. 

Luz MO. .07 de Julho de 2020 

Laborluz-Labaratório dp Análises Clinicas Ltda 
José Lúéio Alves 

Representante Legal 



DECLARAÇÃO 

A empresa Laborluz Laboratório de Análises 
Clínicas Ltda, inscrito no CNPJ n° 02.712.626/0001-56, por intermédio 
de seu representante legal o Sr. José Lúcio Alves, portador da Carteira 
de Identidade n° 6.878 CRF/MG e do CPF n° 505.735.866-91, 
DECLARA que os proprietários do estabelecimento a ser contratado 
não pertencem ao quadro de servidores públicos da SES/MG ou de 
seus órgãos vinculados (Fundação Hospitalar do Estado de Minas 
Gerais — FHEMIG, Fundação Ezequiel Dias — FUNED, Fundação Centro 
de Hemoterapia e Hematologia de Minas Gerais HEMOMINAS e 
Escola de Saúde Pública — ESP-MG (artigo 9°, inciso III, da Lei n°  
8.666/1993), e nem exercem cargos de chefia ou função de confiança 
no SUS federal, estadual ou municipal (artigo 26, § 4° da Lei n° 
8.080/1990). 

Luz MG, 07 de Julho de 2020 

- - Labor uz a oratório de Análises Clínicas Ltda 
José Lúcio Alves 

Representante Legal 



ANEXO VI 

CREDENCIAMENTO N2  011/2020 

CREDENCIAL 

A empresa LABORLUZ LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS 
LTDA inscrita no CNPJ/CPF sob n2 02.712.626/0001-56 por intermédio de seu 

representante legal, SR. JOSÉ LÚCIO ALVES, inscrito no CPF sob o n2  505.735.866-91, 
residente a Rua Cel José Tomaz 770, Centro, na cidade de Luz MG, pelo presente 

instrumento particular, CREDENCIA, o (a) Sr.(A) JOSÉ LÚCIO ALVES, portador do CPF: 
505.735.866-91, para representa-Ia junto a Prefeitura Municipal de Luiz, no processo de 
credenciamento de EXAMES LABORATORIAS, 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 licitaçào em epígrafe. 

Luz MC,
\ 
 07 de Julho de 2020 

---156-6flatíboratórib de Análises Clínicas Ltda 

José LúCio Alves 

Representante Legal 



 

ANEXO VII 

COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADE 

À Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Luz/MG 

A empresa LABORLUZ LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA 

inscrita no CNPJ/CPF sob ng 02.712.626/0001-56, por intermédio de seu representante 

legal, SR. JOSÉ LÚCIO ALVES, inscrito no CPF sob o ng 505.735.866-91, residente a Rua 

Cel José Tomaz 770, Centro, na cidade de Luz MG, Ng CLASSE: 6.878 CRF MG, DECLARA 

para os devidos fins de direito, que serão prestados os serviços LABORATORIAIS PARA 

REALIZAÇÃO' DE TESTE PARA DETECÇÃO DO NOVO CORONAWRUS (SARS-COV-2) 

DIAGNÓSTICO MOLECULAR PARA COVID-19 RT-PCR, nas especialidades destacadas no 

ANEXO III , nas quantidades, característica e prazos estabelecidos. 

Os serviços ora contratados serão realizados no laboratório ou lugar 

determinado pela Secretaria Municipal de Saúde dentro das normas técnicas exigidas. 

Por expressão da verdade, firmamos-o presente. 

Luz MG, 07 de Julho de 2020. 

------y  

Laborluz~-0riode  Análises Clínicas Ltda 

José Lúcio Alves 

Representante Legal 



ESTADO DE MINAS GERAIS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 
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CNPJ: 	18.301.03610001-70 

Av. Laerton Paullnelll, 153 

C.E.P.: 	35595-000 	- Luz - MG 

 

  

  

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

Excelentíssimo(a) 	SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 

No uso das atribuições de meu cargo, venho respeitosamente requerer que Vossa Excelência autorize a abertura 
de procedimento licitatorio conforme especificações relacionadas abaixo. A existência de recursos orçamenteribs foi con-
firmada pelo parecer contábil expedido pelo setor de contabilidade, estando tudo de acordo com a legislação em vigor. 

OBJETO DA LICITACÃO:  -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE TESTE DE DETECÇÃO DO NOVO 
CORONAVIRUS (SARS-COV-2), DIAGNOSTICO MOLECULAR PARA COVID-19 RT-PCR. PARA O ENFRENTAMENTO DA 
PANDEMIA DE COVID. CONFORME O DECRETO MUNICIPAL N°2830. DE 18 DE MARÇO DE 2020". 

Processo Adm. n°: 	87/2020 	 Modalidade: Inexigibilidade de Licitação 

na de Julgamento: Menor Preço 

-.ma Pgto. / Reajuste: 
Prazo Entrega/Exec.: 
Local de Entrega: 	AV. LAERTON PAULINELLI, 153- SEC.SAUDE - 

Urgência: 
Vigência: 

Observações: 

Convidados: 

DOTAÇÕES QUE SERÃO UTILIZADAS: 

1-PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 

Despesa 
	

Código da Dotação 
	

Descrição da Dotação 
	

Compl. do Elemento 
	

Valor Previsto 

996 	05.02.2.332.3.3.90.39.00.00.00.00 	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAM 32.90.39.36.00,00.00 
Fonte de Recurso: 259 - Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde(SUS) - Blo 

40.500,00 

   

Total provisto: 
	

40.500,00 

ITENS: 

i Item 	Ouantidadd, Unid Descrição 

 

	

Preço Unit. Máximo 	Total Previsto  

	

270,0000 	40.500,00 1 	150,000 UN TESTE MOLECULAR DETECÇÃO COVID-19 (RT-PCR) (26558) 

Total Geral —> 
	

270,0000 	40.500,00 

• 



Folha: 1/1 

%ZR/rente 6.25‘.  

ESTADO DE MINAS GERAIS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 

CNPJ: 	18.301.036/0001-70 
Av. Laerton Pauline111, 153 
C.E.P.: 	35595-000 	- Luz - MG 

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACÃO 

0(a) Secretário De Administração, SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe 
confere a legislação em vigor e suas alterações legais, resolve: 

01 - Autorizar a abertura do presente processo administrativo de licitação, assim identificado: 

A - Processo Nr.: 	, 87/2020. 
B - Modalidade: 	Inexigibilidade de Licitação 
C - Forma de Julgamento: Menor Preço 
D - Forma Pgto./ Reajuste: 
E - Prazo Entrega/Exec.: 
F - Local de Entrega: 	AV. LAERTON PAULINELLI, 153- SEC.SAUDE 

- Urgência: 
ri -Vigência: 
I - Objeto da Licitação: "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE TESTE DE DETECÇÃO DO NOVO 

CORONAVIRUS (SARS-COV-2), DIAGNOSTICO MOLECULAR PARA COVID-19 RT-PCR, PARA O ENFRENTAMENTO 
DA PANDEMIA DE COVID. CONFORME O DECRETO MUNICIPAL N°2830, DE 18 DE MARÇO DE 2020". 

J - Observações: 

K - Convidados: 

02 - Indicação de Recursos - Dotação Orçamentária: 

1-PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 
Despesa 
	

Código da Dotação 
	

Descrição da Dotação 
	

Compl. do Elemento 
	

Valor Previsto 

996 	05.02.2.332.3.3.90.39.00.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMEN 3.3.90.39.36.00.00.00 
	

40.500.00 
Fonte de Recurso: 259 - Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde(SUS) - Blo 

  

Total Previsto: 
	

40.500,00 

Luz, 20 de Julho de 2020. 

   

    

    

 

W gner Bo nha-Secretado de Administração • 
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ESTADO DE MINAS GERAIS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 

CNPJ: 	18.301.036/0001-70 
Av. Laerton Paulinelli, 153 
C.E.P.: 	35595400 - Luz - MG 

PARECER 
	

CONTÁBIL 

Em atenção a solicitação do setor de compras e licitações para verificar a existência de recursos orçamentários para 
assegurar o pagamento das obrigações decorrentes do objeto especificado abaixo, certifico que: 

[ 	] - HÁ recursos orçamentários para pagamento das obrigações conforme dotação(ões) especificada(s) abaixo; 
[ ] - NÃO HÁ recursos orçamentários para pagamento das obrigações; 
[ ) - Despesas Extra Orçamentárias. 

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO: 

Nr. Processo Adm. /Ano: 
Data do Processo Adm.: 
Modalidade: 

Objeto do Processo Adm.: 

87/2020 
20/07/2020 
lnexigibilidade de Licitação 

'PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE TESTE DE DETECÇÃO DO NOVO 
CORONAVIRUS (SARS-COV-2), DIAGNOSTICO MOLECULAR PARA COVID-19 RT-PCR, PARA O 
ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID. CONFORME O DECRETO MUNICIPAL N°2830, DE 18 DE 
MARÇO DE 2020'. 

RECURSOS ORCAMENTÁRIOS 

Cód.Reduzido Unid. Orçam. Projeto/Atividade Elemento Despesa Saldo Disponível Valor Previsto 

(deve ser preenchido pelo Setor Contábil) 

Luz, Em 	  

ai Á 'S 

MARA R ¶AAZE :1,0 OLIVEIRA 



(Prefeitura Municipal-  cfr Luz 
Secretaria Municipal de Administração 

Processo n° 087/2020 
Inexigibilidade de Licitação n° 029/2020 
Data: 20.07.2020 

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

Em cumprimento ao artigo 26 e "caput" do art. 25 da Lei n° 8.666/93 e suas 
alterações a Comissão Permanente de Licitação nomeada pelo Decreto n° 2.791/2020 de 
02.01.2020,alterado pelo Decreto 2.850/2020 de 01 de Abril de 2020, decide pela inexigibilidade de 
licitação para contratação do laboratório: LABORLUZ LABORATÓRIO DE ANÁLISES 
CLÍNICAS LTDA, para fins de"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA 
REALIZAÇÃO DE TESTE DE DETECÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS (SARS-COV-2), 
DIAGNÓSTICO MOLECULAR PARA COVID-19 RT-PCR, PARA O ENFRENTAMENTO 
DA PANDEMIA DE COVID. CONFORME O DECRETO MUNICIPAL N° 2830, DE 18 DE 
MARÇO DE 2020".REFERENTE AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N°011/2020. 

Considerando o Decreto Municipal ri° 2.897/2020 de 25 de Junho de 2020, 
que REGULAMENTA O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO de contratação do laboratório; 

Considerando que foi instaurado o Edital de Credenciamento n° 011/2020 cujo 
objeto é a "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE 
TESTE DE DETECÇÃO DO NOVO CORONAVILRUS (SARS-COV-2), DIAGNÓSTICO 
MOLECULAR PARA COVID-19 RT-PCR, PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA 
DE COVID. CONFORME O DECRETO MUNICIPAL N° 2830, DE 18 DE MARÇO DE 
2020".CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL". 

A empresa LABORLUZ LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA — 
ME. CNPJ: 02.712.626/0001-56, foi HABILITADA E CREDENCIADA pela Comissão Permanente 
de Licitação para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde em atendimento a clientela do 
Sistema Único de Saúde — SUS. 

Diante do exposto, conforme Edital de Credenciamento no 011/2020 e considerando 
que o quantitativo de serviços previsto no edital é meramente estimativo a CPL ciente que ao longo 
da vigência do edital, vários profissionais poderão se credenciar, adota a Inexigibilidade de 
Licitação n° 029/2020, com possibilidade de complemento no empenho dependendo da demanda de 
serviços. 

Entretanto, LABORLUZ LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA, 
inicialmente será contratada para: Realização de exames laboratoriais no valor estimado de 
R$40.500,00 (quarenta mil e quinhentos reais) 

Fundamento Legal no caput do art. 25 da Lei Federal n° 8.666/93. 

Luz, 20 de Julho de 2020. 



 

Crefeitura Municipal de Luz 
Secretaria Municipal de Administração 

Comissão de Licitação: 

 

   

Vanusa Cân g g. ee Oliveira Brito 
Presidente da CPL 

Luis Carlos Vieira Rodrigues 

Sandb;SWerreira Costa 



Trefeitura 	dee Luzi  
Secretaria Municipal de Administração 

Processo n° 087/2020 
Inexigibilidade de Licitação n°029/2020 
Data: 20.07.2020 

RATIFICACÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACÀO 

O Prefeito Municipal de Luz, em cumprimento ao que preceitua o art. 26 "caput" 

da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, diante do Decreto Municipal n°2.830/2020 de 18 de 

Março de 2020, com arrimo no Parecer Jurídico n° 340/2020 de 20.07.2020  ratifica a 

decisão. da Comissão Permanente de Licitação para inexigibilidade. de licitação para 

contratação do LABORLUZ LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA, 

portadora do CNPJ: 02.712.626/0001-56, para fins de "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE TESTE DE DETECÇÃO DO NOVO 

CORONAVIRUS (SARS-COV-2), DIAGNÓSTICO MOLECULAR PARA COVID-19 

RT-PCR, PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID. CONFORME O 

DECRETO MUNICIPAL N° 2830 DE 18 DE MARÇO DE 2020". 

Fundamento Legal: Artigo 25, inciso 11 combinados com o art.13, inciso II da Lei 

8.666 de 21/06/93 e suas alterações. 

Valor Estimativo do processo: RS40.500,00 (quarenta mil e quinhentos reais). 

Publique-se. 

Luz. 20 de Julho de 2020. 

AILT i DUARTE 
PREFEI O MUNICIPAL 



.4itt--„eate 
PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPI 

Parecer no: 340/2020, de 23 de Julho de 2020. 

Interessado(s): Comissão Permanente de Licitação. 

Inexigibilidade de Licitação: 029/2020. 

OBJETO: Credenciamento de prestação de serviços laboratoriais para realização de teste 

para detecção do Novo Coronavírus (SARS-COV-2), diagnóstico molecular para COVID-19 

RT-PCR, em caráter de urgência para o enfrentamento da situação de emergência em saúde 

pública. 

A Comissão Permanente de Licitação encaminha-nos processo licitatório de 

inexigibilidade para fins de análise e emissão de parecer nos moldes do artigo 38, VI da Lei 

8.666/93 e suas alterações posteriores, o Processo de Licitação em epígrafe. 

PARECER 

Compulsando o processo de licitação em questão, na modalidade de 

Inexigibilidade por Credenciamento, infere-se que a Comissão Permanente de adotou os 

seguintes procedimentos até a presente fase: 

Autuou a documentação que deu início ao processo licitatório, juntando inclusive o 

Ato Administrativo que a nomeou para conduzir os processos de licitações no 

corrente exercício, Decreto 2.791/2020, de 02 de Janeiro de 2020, alterado pelo 

Decreto 2.850/2020, de 01 de Abril de 2020; 

Juntou cópia do Decreto 2.830/2020, de 16 de Março de 2020 que declara situação 

de emergência em saúde pública no âmbito do Município de Luz, em razão da 

epidemia de doença infecciosa virai respiratória causada pelo agente Coronavírus 

(COVID-19) e dá outras providências; 

Juntou cópia do Decreto 2.897/2020, de 25 de Junho de 2020 que regulamenta o 

sistema de credenciamento de prestação de serviços laboratoriais para realização de 

testes para detecção do Novo Coronavírus (SARS - COV-2) diagnóstico molecular 

COVID-19 RT-PCR; 

Verificou acerca da existência de 	dotações orçamentárias, bem 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ — CNPJ 18.301.036/0001-70 
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solicitou junto ao serviço competente o bloqueio orçamentário e estimativo; 

Fez a publicação do extrato e do termo de inexigibilidade de licitação, nos termos do 

art. 20 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores; 

Autuou toda a documentação no que se atine a Habilitação jurídica da contratada nos 

termos do artigo 27, incisos I, IV, artigo 28, incisos III, artigo 29, incisos I, II, III, IV 

e V todos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como Decreto 

2.897/2020, de 25 de Junho de 2020 que regulamenta o sistema de credenciamento 

de prestação de serviços laboratoriais para realização de testes para detecção do 

Novo Coronavírus (SARS - COV-2) diagnóstico molecular COVID-19 RT-PCR; 

Lavrou o Termo de Inexigibilidade, firmado por todos os membros da Comissão 

Permanente de Licitação, onde justifica a dispensa do processo de disputa, nos 

termos do caput do artigo 25, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

Esta Procuradoria Jurídica, atendendo as determinações emanadas do Egrégio 

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, com relação ao SICOM, bem como ao que 

determina a Lei Federal n.° 8.666/93 avaliou o objeto da licitação concluindo que a Comissão 

Permanente de Licitação tomou a medida correta para efetuar a compra sem a necessidade 

de procedimento licitatório com FUNDAMENTO JURÍDICO/LEGAL, o seguinte dispositivo: 

nos termos do artigo 25 da Lei 8.666/93. 

Do ora exposto, infere-se que a Comissão Permanente de Licitações efetuou a 

inexigibilidade de licitação para promover a contratação mencionada pela Administração 

Municipal, nos termos do artigo 25 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores e ainda 

praticou todos os atos necessários exigidos no artigo 25, e seguintes do referido Diploma 

Legal. 

Além do mais, registrou no bojo dos autos do processo todas as ocorrências 

do processo, fazendo a publicação do Termo de Inexigibilidade nos moldes do artigo 21, 

inciso III, da Lei 8.666/93. 

A Comissão Permanente de Licitação aceitou a proposta da Empresa 

LABORLUZ LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA na especi .daretz,,, 
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LABORATÓRIO, conforme determina o Decreto 2.897/2020, de 25 de Junho de 2020 que 

regulamenta o sistema de credenciamento de prestação de serviços laboratoriais para 

realização de testes para detecção do Novo Coronavírus (SARS - COV-2) diagnóstico 

molecular COVID-19 RT-PCR, e itens do Edital, sendo posteriormente Credenciado. 

Além do mais, Autuou toda a documentação no que se atine a Habilitação 

jurídica da contratada nos termos do artigo 27, incisos I, IV, artigo 28, incisos III, artigo 29, 

incisos I, II, III, IV e V todos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como 

Decreto 2.897/2020, de 25 de Junho de 2020 que regulamenta o sistema de credenciamento 

de prestação de serviços laboratoriais para realização de testes para detecção do Novo 

Coronavírus (SARS - COV-2) diagnóstico molecular COVID-19 RT-PCR. 

Foi lavrado o Termo de Ratificação de Inexigibilidade de licitação em 

cumprimento ao que preceitua o artigo 26 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores bem 

como houve a adjudicação do serviço almejado em favor da contratada nos termos artigo 

38, inciso VII, e artigo 43, inciso VI, todos da Lei de Licitações. 

Do ora exposto, infere-se que, diante da necessidade de prestação de serviços 

laboratoriais para realização de teste para detecção do Novo Coronavírus (SARS-COV-2), 

diagnóstico molecular para COVID-19 RT-PCR, em caráter de urgência para o enfrentamento 

da situação de emergência em saúde pública, Credenciamento no 011/2020, a 

Comissão Permanente de Licitação tomou a medida correta para promover a contratação 

almejada pela Administração Municipal mediante inexigibilidade de licitação mediante 

Credenciamento, que, conforme artigo 25 da Lei 8.666/93 é inexigível quando houver 

inviabilidade de competição. 

Ressalte-se que o sistema de Credenciamento a nível municipal possui 

previsão no Decreto 2.897/2020, de 25 de Junho de 2020 que regulamenta o sistema de 

credenciamento de prestação de serviços laboratoriais para realização de testes para 

detecção do Novo Coronavírus (SARS - COV-2) diagnóstico molecular COVID-19 RT-PCR, ou 

seja, a sua legalidade é latente, e vem sendo aceita tanto pela Doutrina quanto pelas 

diversas Cortes de Contas de Nosso país. Neste ínterim, sobre a validade 
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Credenciamento, vale ressaltar a decisão do Plenário do Tribunal de Contas da União 

prolatada no processo 016.171/94: 

"Finalizando, constatamos ter ficado devidamente esclarecido 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 serviços além do menor 
preço, podendo ser adotado sem licitação amparado no art. 25 da Lei 
8.666/93." (Decisão n° 104/1995 — Plenário) 

Conforme leciona Sônia Y. K. Tanaka (Sistema de credenciamento.2003, Pg 

336) "a vantagem do referido sistema é justamente essa: após a avaliação de toda a 

documentação encaminhada pelos interessados, estes restarão creden dados junto à 

Administração Pública, que poderá, a qualquer momento e independentemente de qualquer 

outro procedimento, contratá-los para a prestação dos serviços que se fizerem necessários, 

observadas as condições estabelecidas no instrumento convocatório, inclusive o preço." 

A propósito, não é a toa que o Tribunal de Contas da União vem aceitando 

perfeitamente a adoção de tal mecanismo para a contratação de diversos serviços, inclusive 

na área de saúde. 

No relatório do já citado processo 016.171/94 — TCU consta que 'b sistema de 

credenciamento, quando realizado com a devida cautela, assegurado tratamento isonômico 

aos interessados na prestação dos serviços, e negociando-se as condições de 

atendimento, obtém melhor qualidade dos serviços, além do menor preço". 

No que tange a área da saúde, cabe fazer algumas observações. O Tribunal 

de Contas da União já se manifestou pela possibilidade de contratação de serviços médico-

assistenciais por meio de credenciamento. 

Entretanto, me parece que estas contratações devam ser realizadas apenas 

como complementação dos serviços na área da saúde, pois, na realidade, a contratação de 

médicos, enfermeiros e demais assistentes deveria se dar por meio de concurso público. O 

credenciamento deve ser realizado para suplementar tais serviços, situação esta que está 

amoldada ao caso em exame. 
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Este ecer, S.M.J. 

Rafael s Paulinelli 

Com visto em outras oportunidades o Tribunal de Contas da União adotou o 

mesmo posicionamento, que, inclusive, foi adotado também pelos Tribunais de Contas 

Estaduais, podendo-se afirmar com certeza que está pacificado o entendimento no sentido 

da legalidade do sistema de credenciamento. 

Em razão das alegações esposadas fica evidente que a contratação em 

comento objetivou e atendeu rigorosamente os requisitos lastreados no art. 25, da Lei 

Federal N.o 8.666/93 de 21/06/1993, sendo inviável a competição, sendo nestes •termos 

demonstrada a •inviabilidade de competição, o que torna automaticamente inexigível a 

necessidade de abertura de certame mediante o sistema de Credenciamento. 

Por essas razões, o procedimento que visa a Inexigibilidade de Licitação 

028/2020, credenciamento de prestação de serviços laboratoriais para realização de teste 

para detecção do Novo Coronavírus (SARS-COV-2), diagnóstico molecular para COVID-19 

RT-PCR, em caráter de urgência para o enfrentamento da situação de emergência em saúde 

pública, visando atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, está apto a ser 

aprovado pelo Sr. Prefeito Municipal mediante a homologação eis que inexite qualquer vício 

que possa maculá-lo. 

Sendo assim, estando o processo de licitação em questão sem qualquer vício 

a maculá-lo, entendemos que, em cumprimento ao disposto no art. 26, caput, da Lei de 

Licitação, - deverá ser comunicado ao Sr. Prefeito da dispensa realizada, para a devida 

ratificação e posterior publicação na imprensa oficial. 

Pelo exposto, esta Procuradoria Jurídica opina pela comunicação do resultado 

da licitação à autoridade superior, no prazo máximo de 3 (três) dias, para a devida 

ratificação e posterior publicação na imprensa oficial. 

OAB/MG 	 199.235 
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ESTADO DE MINAS GERAIS 
PREFEITURA DE LUZ 

DEPARTA.MENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

Processo n° 087/2020 
Inexigibilidade de Licitação n° 029/2020 
Data: 20.07.2020 

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO 

O Prefeito Municipal de Luz, em cumprimento ao que 
preceitua o art. 26 "caput" da Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações, diante do Decreto Municipal n°2.830/2020 de 18 de 
Março de 2020, com arrimo no Parecer Jurídico n" 340/2020 
de 20.07,2020  ratifica a decisão da Comissão Permanente de 
Licitação para inexigibilidadc de licitação para contratação do 
LABORI ,117, I ,ABORATÓRIO DF ANÁLISES CLINICAS 
yrnA,  portadora do CNPJ: 02.712.626/0001-56, para fins de 
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA 
REALIZAÇÃO DE TESTE DE DETECÇÃO DO NOVO 
CORONAVÍRUS (SARS-COV-2), DIAGNÓSTICO 
MOLECULAR PARA COVID-19 RT-PCR, PARA O 
ENPRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID. 
CONFORME O DECRETO MUNICIPAL N° 2830 DE 18 
DE MARÇO DE 2020". 
Fundamento Legal: Artigo 25, inciso II combinados com o 
art.13, inciso II da Lei 8.666 de 21/06/93 e suas alterações. 

Valor Estimativo do processo: RS40.500,00 (quarenta mil c 
quinhentos reais). 

Publique-se. 

Luz, 20 de Julho de 2020. 

ALLTON DUARTE 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Minam Delgado 

Código Identificador:435E519E 

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municipios Mineiros 
no dia 29/07/2020. Edição 2808 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita 
informando o código identificador no site: 
littp://www.diariomunicipalcom.br/amm-mg/  

www.diadomunicipalcom.br/amm-mg/mateda/435E519E/03AGdeci24bDcD3J82CLOX9Jct551ZhwdVG91cgbCgGKWNOVF02ZsXxDCjAIOAMYo.. 1/1 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N2  072/2020 DE 23 DEJULHO DE 2020. 

CREDENCIAMENTO N2  011/2020 
PRC N2  087/2020. 

INEXIGIBILIDADE N2  029/2020. 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELE-

BRAM O MUNICÍPIO DE LUZ/MG E A EMPRESA 
LABORLUZ LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNI-
CAS LTDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS LABORA-

TORIAIS DE TESTE PARA DETECÇÃO DO NOVO 

CORONAVIRUS (SARS-COV-2 DIAGNÓSTICO 
MOLECULAR COVID-1 RT-PCR 

O MUNICÍPIO DE LUZ/MG, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administra-

tiva na Av. Laerton Paulinelli 153 Bairro Monsenhor Parreiras — Luz/MG inscrito no CNPJ 

sob o n° 18.301.036/0001-70 neste ato representado seu Gestor Municipal, Sr. Ailton Du-

arte, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Praça Rotary, n° 735, bairro Senhora 

Aparecida, em Luz/MG, inscrito no CPF sob o N° 081.819.936-91, doravante denominado 

CONTRATANTE, e a empresa LABORLUZ LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado, estabelecida na Av. Guarim Caetano, n2 220, bairro Centro, em Luz/MG, 
inscrita no CNPJ sob n° 02.712.626/0001-56, neste ato representado por seu sócio administrador, 
Sr. José Lúcio Alves, brasileiro, empresário, casado, portador do CPF n° 505.735.866-91, Cédula de 
Identidade n2  MG-3.330.157, CRF/MG: 6878, residente e domiciliado, na Rua Cel. José Tomaz, n2  

770, Fundos, bairro Centro, em Luz/MG, doravante denominada CREDENCIA-
DA/CONTRATADA doravante denominada CREDENCIADA/CONTRATADA, têm justo e a-

cordado 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 n2  011/2020 de 29 de Junho de 2020 e pelas condições que estipulam a 

seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

PARÁGRAFO PRIMEIRO — Este Contrato tem como origem o Edital de Credenciamento n2  
011/2020 de 29.06.2020, objetivando Credenciamento de pessoas Jurídicas que disponibili-

ze de profissionais para realização de EXAMES LABORATORIAIS para manutenção das Ativi-

dades da Secretaria Municipal de Saúde, para atender a clientela do Sistema Único de Saú-

de — 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 Credenci-
amento n2  011/2020, o Decreto Municipal n° 2.897/2020 de 25 de Junho de 2020, altera-

do pelo Decreto bem como a documentação apresentada pela credenciada. 
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CLÁUSULA SEGUNDA — DO VALOR 

PARAGRAFO PRIMEIRO- O valor a ser pago pelo MUNICIPIO DE LUZ/MG por EXAME LABO-

RATORIAL realizado, é de acordo com o valor constante no Anexo I do Edital. 

PARAGRAFO SEGUNDO- O quantitativo de exames e conseqüentemente o valor contrata-

do e empenhado a favor do CREDENCIADO é meramente estimativo, considerando que de 

acordo com o número de credenciados ao longo do ano e a critério do gestor, poderá ha-

ver acréscimo ou decréscimo no valor empenhado. 

PARAGRAFO TERCEIRO — A estimativa para este contrato são 150 (Cento e cinqüenta) exa-

mes mês, sendo R$ 270,00 (duzentos e setenta reais), por exame, totalizando em R$ 

40.500,00 (Quarenta mil e quinhentos reais). 

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 se-

guintes dotações orçamentárias vigentes para o ano de 2020, e possíveis apostilamentos, 
conforme a seguir: 

	  Manutenção das atividades ao enfren- 
tamento do covid-19. 	Despesa: 1.000— 3.3.90.30.34.00.00.00 

CLÁUSULA QUARTA — DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

PARÁGRAFO PRIMEIRO — A CREDENCIADA deverá realizar os EXAMES LABOR4TORIAIS no 

laboratório preferencialmente e/ou excepcionalmente em outro local desde que previa-

mente autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde conforme necessidade do Município 
mediante autorização. 

PARÁGRAFO SEGUNDO — A Credenciada deverá apresentar à Secretaria Municipal de Saú-

de, relatório 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 

Cf12  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 devidamente atestada pela Secretaria Municipal de Saúde, m moed 
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rente nacional, mediante a realização das consultas, observado o valor credenciado, base-

ado na tabela e as especificações constantes no anexo 1 do edital e demais condições esti-
puladas no edital e seus anexos; 

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, Endereço, Nome da Contratada, número da Agência e Conta Bancária 

(em nome da pessoa jurídica e ou física) na qual será efetuado o depósito para o pagamen-

to do objeto. 

PARÁGRAFO QUARTO - O Município de Luz/MG não se responsabiliza pelo atraso dos pa-

gamentos nos casos de não entrega do objeto ora licitado e da respectiva nota fiscal ele-

trônica nos prazos estabelecidos; 

PARÁGRAFO QUINTO - O Credenciado será remunerado exclusivamente através dos valo-

res estabelecidos na tabela publicada no Edital de Credenciamento, sendo vedada: a co-

brança de sobretaxa, a retenção e/ou exigência de apresentação de qualquer documento 

adicional e cobrança de depósito e ou caução de qualquer natureza. 

CLÁUSULA SEXTA — DO REAJUSTAMENTO 

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 estabe-

lecidas na Lei n° 8.666/93. 

PARAGRAFO 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 seguintes penalidades: 

I - Advertência; 
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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 contra-

to e das demais cominações legais; 

PARAGRAFO 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 LABORATORIAIS deverá ser conforme 

autorização da Secretaria 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 cons-

tantes no anexo I do edital e demais condições estipuladas no edital e seus anexos. 

PARÁGRAFO SEGUNDO — A Credenciada deverá apresentar à Secretaria Municipal de Saú-

de, relatório 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 informa-

ções e/ou esclarecimento sobre os serviços ora licitados; 

PARÁGRAFO QUINTO — Responsabilizar-se única e exclusivamente pelo pagamento de to-

dos os encargos e demais despesas decorrentes da execução dos serviços, a saber: impos-

tos; taxas; contribuições 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 incitttC  
rem sobre os serviços ora contratados; 
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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 licita-

do, 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 DÉCIMO TERCEIRO - Prestar os serviços no laboratório 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 02 dias 

e deverão ser realizadas conforme agenda da Secretaria de Saúde em comum acordo com 

o Credenciado/Contratado. 

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO — A credenciada/contratada deverá realizar o atendimento 

clínico na especialidade e também: 

I - Realizar atendimento laboratorial na especialidade e o preenchirAento de fichas; 

II - assistir aos pacientes previamente agendados pela Secretaria de Saúde no laboratório 

ou em localidade definida pelo Gestor; registrando com letra legível as informações obriga-

tórias de acordo com as normas que o regulamentam; 

III - reconhecer os casos de urgência; 

IV - solicitar e interpretar criticamente os exames complementares mais indicados em cada 

caso; 

V - identificar os casos mais complexos para serviços especializados, de acordo com a afec-

ção detectada ou a hipótese diagnóstica mais provável, registrando nos formulários todas 

as informações necessárias para garantir a adequada regulação; 

PREFEITURA NUM AL DE LUZ - CNP] 18.301.036/0001-70 - AVENIDA LACAIOS PAULINELLI, 153 BAIRRO MONS. PARREIRAS LUZ/ 
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VI - orientaras pacientes e seus familiares sobre medidas gerais que repercutem na saúde, 

tais como estilo de vida, cuidados higiênicos, estresse, alimentação, controle de peso, imu-

nizações; 

VII - ter conhecimento sobre a legislação relativa ao exercício das atividades laboratoriais e 

manter uma conduta ética exemplar; 

VIII - Manter-se atualizado com os progressos da atividade laboratorial; 

IX — res.peitar as normas, regulamentos e princípios éticos do Órgão de classe; 

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

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

CLÁSULA DÉCIMA — DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

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 execu-

ção do Contrato; 

PARÁGRAFO TERCEIRO — Modificara contrato, unilateralmente, para melhor adequação às 

finalidades 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 ajus-

te; 

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 seto-

rial fiscalizar os contratos, bem como a fiscalização conjunta do Controle Interno do muni-

cípio em todos os contratos e do secretário da pasta. 

PARÁGRAFO SÉTIMO — Agendar os exames, com antecedência de 02 dias e deverão ser 

realizadas conforme agenda da Secretaria de Saúde em comum acordo com o Credencia-

do/Contratado. 

CLÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

St7272972t 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO — O presente contrato não será de nenhuma forma, fundamento 

para a constituição 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 

Administração 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 ter-

mos da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

PARÁGRAFO QUARTO - O Prefeito Municipal reserva-se o direito de anular ou revogar a 

presente licitação, nos casos previstos em Lei, ou de homologar o seu objeto no todo ou 

em parte, por conveniência administrativa, técnica ou financeira, sem que, com isso caiba 

aos proponentes o direito de indenização ou reclamação de qualquer natureza; 

PARAGRAFO 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 ins-

trumento contratual, as partes elegem o foro da Comarca de Luz/MG, com renúncia ex-

pressa de qualquer outro, ainda que privilegiado. 

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento de 
contrato em 03 (três) 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/MG, 23 de Julho de 2020 

• 

AILTON DUiRtE 	 LABORLUZ - LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA 
CONTRATANTE 	 JOSÉ LÚCIO ALVES 

CREDENCIADO/CONTRATADO 

Testemunhas:  

~At grAtia2OL 
SIMONE ALZIRA ZANARDI BURAKOWSKI 	 WAGN R BOTINHA 
CPF: 041.358.697-93 	 CPF: 1ü.422.326-34 
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ESTADO DE MINAS GERAIS 
PREFEITURA DE LUZ 

 

SERVIÇO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N. 072/2020. PRC N'. 

087/2020 - INEXIGIBILIDADE 	029/2020. 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N". 072/2020. 
PRC 	N°. 087/2020 - I N E XIG 'BILE DAD E N°. 029/2020. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ-MG. 
CONTRATADA: LABORLUZ LABORATÓRIO DE ANÁLISES 
CLÍNICAS LTDA. OBJETO: "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE TESTE DE 
DETECTAÇÃO DO NOVO CORAVIRUS(SARS-COV-2), 
DIAGNÓSTICO MOLECULAR PARA COVID-I9 RT —PCR, 
PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID. 
CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.897/2020 DE 
25.06.2020". VALOR GLOBAL: R$ 40.500,00 (Quarenta mil e 
quinhentos reais). VIGÊNCIA: I 2(Doze) MESES. 

LUZ/MG. 23.07.2020. 	• 

AÍLTON DUARTE. 
Prefeito Municipal. 

Publicado por: 
Minam Delgado 

Código Identificador:CF5AA059 

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros 
no dia 27/07/2020. Edição 2806 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita 
informando o código identificador no site: 
lutp://www.cliariomunicipal.com.br/amm-mg/  

• 

www.diariomunidpalcom.bdamm-mg/materia/CF5AA059/03AGdBq25F_PrsOlioj5602JMVFAyM-s0x9maaJO1RTVOJ9LnzWdTER4Ne011eXdF4Y 1;1 



Páginas: 	 1/1 
Data Emissão: 	 30107/2020 
AutorIz. For %JIMMY e  ,..3505/2020 
Adjudica 	 2 

— 	  
Empenh 2A 

Ficha: 	1000/2020 

Funcional: 05. 02. 10. 305. 0024 

Proj./Ativ.: 2. 332 -MANUTENÇÃO DAS ATIV DAD 

Elemento: 339039/36 - Serviço Módico-hospitalar, Odont. e Laboratorií 

Fonte: 	161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento á Covid-19 par 

Detalhe: 	O - Sem detalharhento das destinações de recursos 

en‘
ex5° 

E ENFRENTAI 

CENTRO DE CUSTO:355/2020 -ATIVIDADES GERAIS DE ASSISTENCIAA SAUI 

EMPENHO ORDINÁRIO 

VALOR DA AF: 13.500,00 

VALOR A EMPENHAR: 13.500.00 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 
Requisição para empenhamento da despesa 

Empenho A.F. Global: 

Descricão Produto 	 Un Código Quantidade Preco Unit. Valor Total 
TESTE MOLECULAR DETECÇÃO COVID-19 (RT-PCR) 	 UN 	26558 	50,000 	270,00000 	13500,00 

Total: 	 13.500,00 

FAVORECIDO: 1631- LABORLUZ LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - M 
CNPJ: 02.712.626/0001-56 f 

ENDEREÇOAV GUARIM CAETANO, 220- Nações 
CIDADE: Luz - MG 

CEP: 35595-000 

TELEFONE:3734212465 

PROC. DE COMPRA: 67/2020 	 LICITAÇÃO: 29/2020 
CONTRATO: 72/2020 	 Vcto. Contrato: 23/07/2021 	 HOMOLOGAÇÃO: 23/07/2020 
MODALIDADE: InexigibIlidade de Licitação 	 INCISO: - CAPUT 
-. 'METO: 

ESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA DETECCAO DO NOVO CORONAVIRUS RT-PCR SARS-COV2, 
DIAGNOSTICO MOLECULAR. CONFORME CONTRATO N°72)2020 DE 23.07.2020 

Observação: 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA DETECCAO DO NOVO CORONAVIRUS RT-PCR SARS-COV2, 
DIAGNOSTICO MOLECULAR. CONFORME CONTRATO N°1212020 DE 23.07.2020 

Responsável Assinatura/Carimbo 



05 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
355 -ATIVIDADES GERAIS DE ASSISTENCIA A SAUDE 
Auxílio Financeiro no Enfrentamento á Covid-19 par 
1000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO AO COVI - (05.02.2.332.3.3.90.39.00.00.00.00) - ( Saldo: 
42.917,44) 

3.3.90.39.36.00.00.00 - Serviço Médico-hospltalar, Odont. e Laboratorial 
DIAS 
15 
AV. LAERTON PAULINELLI, 153- SEC.SAUDE 
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE TESTE DE DETECÇÃO DO NOVO CÓRONAVIRUS 
(SARS-COV-2), DIAGNÓSTICO MOLECULAR PARA COVID-19 RT-PCR, PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE 
COVID. CONFORME O DECRETO MUNICIPAL N°2830, DE 18 DE MARÇO DE 2020. 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA DETECCAO DO NOVO 
CORONAVIRUS RT-PCR SARS-COV2, DIAGNOSTICO MOLECULAR. CONFORME CONTRATO N°72/2020 DE 23.07.2020 

Solicitações: 

Unidade: 
Centro de Custo: 
Fonte de Recurso: 
Dotações Utilizadas: 

Compl. Elemento: 
Condições de Pagto: 
Prazo Entrega/Exec.: 
Local de Entrega: 
Objeto da Compra: 

Observações: 

Item 	Quantidade 1 Unid.1 
	

Especificação 
	

Marca 
	

Preço Unitário I Preço  Total 

Fone: 373421-3030 	Fax: 37 CNPJ: 18.301.03610001-70 
Av. Laerton PaulInelli, 153 
C.E.P.: 35595-000 	- Luz - MG 

Inscrição Estadual: 4148777 

LABORLUZ LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA M 
AV GUARIM CAETANO, 220 
Luz - MG - CEP: 35595-000 
02.712.626/0001-56 

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 
Nr.: 350512020 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 

Folha /1 Empenho S nr.: 3933 Subempenho nr.: 1) 

7/2020 

2'7l2020 

23/91 2020 o: 

fic.çau1 	 2 

crb 	 )t/2020 

621  
INEXIGIBILIDADE 	ITAÇÃO  

Nr.: 29/2020 - IL 

Proc 

Da 

Nr.: 

atri do Process 

Data da Homolo 

Sequência da Ad 

Data da Adjudicaç 

Fornecedor: 
Endereço: 
Cidade: 
CNPJ: 

Telefone: 
Banco: 
Agência: 
Conta Corrente: 

3734212465 
756- BANCO COOPERATN 
3140 -3140 
60363-5 

Código: 1631 

Prezados Senhores, 

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados. 
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório. 

50,00 UN 	TESTE MOLECULAR DETECÇÃO COVID-19 (RT-PCR) (26558) 
	

270,00 
	

13.500.00 

Total Geral: 13.500,00 

Desconto: 0.00 
(Valores expressos em Reais ii5) Total Liquido: 13.500,00 



Prefeitura Municipal de Luz 
SecretariaMunicipal" de Saúde 

gabinete da Secretária 

PLANILHA DE EXAME LABORATORIAL RT-PCR SARS-00V2/ 
Detecção do Novo Coronavírus — COVID-19 

FAVORECIDO: LABORLUZ LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME 

CNPJ: 07 712 626/0001-56 

ENDEREÇO: Avenida Guarim Caetano da Fonseca, N°220. 

Bairro: Nações. CEP: 35595 000. Luz-MG 

PRC - 87-2020. 

Data - 20/07/2020. 

PAGAMENTO REFERENTE À REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA 

DETECÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS RT-PCR SARS-COV2, DIAGNÓSTICO 

MOLECULAR. TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS 

REAIS). 

ITEM PACIENTE DATA NASC 
Valor Unitário 

R$ 
01 J.J.S. 03/12/1940 R$ 270,00 

02 A.P.T.L.F. 08/08/1986 R$ 270,00 

03 I.S.L. 16/01/2001 R$ 270,00 

04 C.M.O. 18/06/1959 R$ 270,00 

05 J.S.G.S. 08/10/1991 R$ 270,00 

06 V.L.C. 17/12/1981 R$ 270,00 
07 S.M.B.F. 14/01/1971 R$ 270,00 

08 E.M.S.F. 03/02/1990 R$ 270,00 

09 J.D.M.P. 18/101966 R$ 270,00 

10 M.A.P.S. 01/11/1982 R$ 270,00 
11 M.L.O. 25/07/1966 R$ 270,00 

12 I.A.F. 04/10/1989 R$ 270,00 

13 L.R.C.C. 23/12/1974 R$ 270,00 
14 S.O.L. 06/10/1965 R$ 270,00 

15 T.O. 18/09/1991 R$ 270,00 

16 V.M.C.L. 05/12/1976 R$ 270,00 

17 C.P.N. 07/09/1984 R$ 270,00 

18 F.R.M. 29/07/1981 R$ 270,00 

19 L.A.L. 24/10/1992 R$ 270,00 

20 E.C.S. 16/11/1980 R$ 270,00 

21 J.M.S. 06/10/1927 R$ 270,00 

22 F.C.V.D. 01/11/1996 R$ 270,00 

23 M.S.C. 27/04/1985 R$ 270,00 

24 T.C.S.C. 03/07/1991 R$ 270,00 

25 D.H.P. 15/06/1 986 R$ 270,00 

Snenont prcnrid: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - CNPJ: 18.301.03610001-70 - AVENIDA LAERTON PAULINELI, 153 
FONE: (037) 3421-3030 - FAX :3421-3108 - CEP 35595-000 E-MAIL: secretaria@luz.mg.gov.br  - LUZ MG 
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gabinete da Secretária 
26 C.A.L. 30/08/1974 R$ 270,00 
27 E.L. 10/10/1966 R$270,00 
28 F.F.S. 04/07/1988 R$ 270,00 
29 W.J.B. 25/06/1962 R$ 270,00 
30 M.M.D.G. 15/08/1971 R$ 270,00 
31 A.L.P.C. 17/06/1982 R$ 270,00 
32 I.E.A. 30/03/1993 R$ 270,00 
33 M.F.L.X. 09/08/1962 R$ 270,00 
34 I.V.S. 11/02/1921 R$270,00 
35 J.G.A.N. 14/11/1958 R$ 270,00 
36 L.S.D. 16/09/1996 R$ 270,00 
37 M.L.S. 12/03/1977 R$ 270,00 
38 S.R.C. 26/08/1996 R$ 270,00 
39 R.C.V.C. 20/10/1978 R$ 270,00 
40 S.Q.S. 13/08/1992 R$ 270,00 
41 G.A.F. 29/02/1996 R$ 270,00 

42 V.F.S. 16/07/1987 R$270,00 
43 T.L.P.S. 23/09/1989 R$ 270,00 
44 F.M.L. 06/04/1983 R$ 270,00 

45 I.M.S.S. 06/08/1962 R$ 270,00 

46 A.A.T.L. 02/01/1981 R$ 270,00 

47 J.O.S. 25/11/1945 R$ 270,00 

48 C.A.S.A.C. 12/01/1978 R$270.00 

49 J.P.A. 29/06/1926 R$ 270,00 

50 M.S.P. 24/07/1984 R$ 270,00 
TOTAL R$ 13.500,00 

Luz, 27 de Julho de 2020 

&muni avrtooL 
Simone Alzira Zanardi Burakowski 

Secretária Municipal de Saúde 

Simone A. &mordi Burakowski 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE - LUZ / MG 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - CNPJ: 18.301.03610001-70 - AVENIDA LAERTON PAULINELI, 153 
FONE: (037) 3421-3030 - FAX :3421-3108- CEP 35595-000 E-MAIL: secretaria@luz.mg.gov.br  - LUZ MG 
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MUNICIPAL DE LUZ 

Municipal de Fazenda e Planejamento 

Fiscalização Tributária 
Paulinelli, n° 153, Monsenhor Parreiras, CEP: 35.595-000 - luz/MG 

Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 

Número do RPS Número da nota 

202000000000612 PREFEITURA 
J.74 N. 

Secretaria 

Setor de 

Avn. Laerton 

Nota 

Data da emissão da nota 

06/08/2020 13:01:07 

Competência 
Agosto/2020 

Código de verificação 

JTL84U5NV 

PRESTADOR DE SERVIÇOS 

Nome fantasia: LABORLUZ 
Nome/Razão social: LABORLUZ LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS LTDA - ME 	 Inscrição estadual: 

CPF/CNPJ: 02.712.626/0001-56 	 Inscrição municipal: 02919 	 Telefone: (37) 

Endereço: AV GUARIM CAETANO DA FONSECA Número: 220 Bairro: NAÇÕES CEP: 35595-000 

Complemento: 

Município: luz 	 UF: MG 

E-mail: 	laboduz@farmaluz.com.br 	 Site: 	 • 

3421-1234 

unicip 

S 	. 

TOMADOR DE SERV OS 	 ,, ,. 	 à 
Nome fantasia: MUNICÍPIO DE LUZ 

Nome/Razão social: MUNICÍPIO DE LUZ 

CPF/CNPJ: 	18.301.036/0001-70 	Inscrição municipal: 	 Inscrição estadual: 

E 	39D: RUA DEZESSEIS DE MARCO Bairro: Centro CEP: 35595-000 

Complemento: 

Municlpio: Luz 	
UF: MG 

E-mail: rite@luz.mg.gov.br 	
Telefone: (37) 3421-3030 	 Celular: 

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 

	

Valor unitário 	 Qtd 	Valor do serviço 	Base de cálculo (°/0) 	ISS 

EXAME 1: TESTE MOLECULAR DETECÇÃO COVID-19 (RT- 	13.500,0000 	1,0000 	13.500,0000 	13.500,00x3,00= 	405,00 

PCR). QUANTIDADE: 50. PREÇO UN: 270, 00. PREÇO 
TOTAL: 13.500, 00. 

Forma de Pagamento 

Parcela Vencimento Tipo 	Valor (R$) 	Parcela Vencimento Tipo 	Valor (R$) 	Parcela Vencimento Tipo 	Valor (R$) 

1 	 Apresent. 	12.892,50 

RETENÇÕES FEDERAIS 

PIS/PASEP 

R$ 0,00 

COFINS 

R$ 0,00 

INSS 

1 	

IR 

R$ 0,00 	 R$ 202,50 

CSLL 

R$ 0,00 

Outras retenções 

R$ 0,00 

Valor bruto = R$ 13.500,00 Valor líquido = R$ 12.892,50 

04.02 - Analises clinicas, patologia, eletricidade medica, radioterapia, quimiot r2âNa  I 	nstne-§5) ...magnêttgelerágio, gia, tomo grafia e 

	

uiffe roaskroiercadonagervicos prestados, 	tom grar  
Códigos dos serviços: 

congêneres. 	 o soliciladolconiralado 	diante AUTORIZAÇAO 6E 

FORNECIMENTO N° 

CNAE: 
8640-2/02 - Laboratórios clínicos 

1 	.. 

I 

Desc. condicionado(R$) 

0,00 

Desc. incondicionado(R$) 

0,00 

Deduções(RS) 

0,00 

Base de cálculo(RS) 

13.500,00 

Valor 1SS(R$) 

405,00 

TRIBUTAÇÃO DO ISSQN  

Natureza da operação:Tributação no município 	 Regime Especial de Tributação: 

Situação tributária do ISSQN: Retenção 	 (3:CeV1X , 	a
ci 1 	._D 

Local da prestação do serviço: Luz 
OUTRAS INFORMAÇÕES  

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008. 
Situação desta NFS-e: Retida 	 P  

Valor aproximado do tributo federal - R$ 1.815,75 (13,45%), estadual- R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 353,70 (2,62%) , com base na 
 

Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: 1BPT 

Cl  Cl 	ti ii: s.  
F.:rnir ier-4.1:c • 

o i .3.,'Tièrk 
v!A::" 

Verificar autenticidade 

de_t2D.520_ 



Descrição Produto 
TESTE MOLECULAR DETECÇÃO COvID-19 (RT-PCR) 

Un 	Código Quantidade Preço Unit. Valor Total 
UN 26558 6,000 	270,00000 1620,00 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 

IRequisição para empenhamento da despesa 

Empenho A.F. Global: 3933 

Páginas: 1/1 
Data Emissão: 09/09/2020 

LAutoriz. Fornecimento: 4182/2020 
Adjudicação: 3 

Empenho: 

Ficha: CENTRO DE CUSTO:355/2020 - ATIVIDADES GERAIS DE ASSISTENCIA A SAUI 
Funcional: 

SUBEMPENHO 
Proj./Ativ.: 

VALOR DA AF: 1.620,00 

VALOR A EMPENHAR: 1.620.00 

pie o20 

05. 02. 10. 305. 0024 

2. 332 -MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTA? 

339039/36 - Serviço Médico-hospitalar, Odont. e Laboratoriz 

161 - Auxilio Financeiro-Enfrent. Covid-19-Aplic. em Saú 

O - Sem detalhamento das destinações de recursos 

Elemento: 

Fonte: 

Detalhe: 

FAVORECIDO: 1631 - LABORLUZ LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - M 

CNPJ: 02.712.626/0001-56 

ENDEREÇOAV GUARIM CAETANO, 220- Nações 

CIDADE: Luz - MG 

CEP: 35595-000 

TELEFONE:3734212465 

PROC. DE COMPRA: 87/2020 	 LICITAÇÃO: 29/2020 

CONTRATO: 72/2020 	 Vcto. Contrato: 23/07/2021 	 HOMOLOGAÇÃO: 23/07/2020 

MODALIDADE: Inexigibilidade de Licitação 	 INCISO: - CAPUT 
'JETO: 

. ,<ESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA DETECCAO DO NOVO CORONAVIRUS RT-PCR SARS-COV2, 
DIAGNOSTICO MOLECULAR. CONFORME CONTRATO N° 72/2020 DE 23.07.2020 -DEC2830. 

Observação: 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA DETECCAO DO NOVO CORONAVIRUS RT-PCR SARS-COV2, 
DIAGNOSTICO MOLECULAR. CONFORME CONTRATO N°72/2020 DE 23.07.2020 -DEC2830. 

Total: 	 1.620,00 

ta 

* 

•••., 

• 

3933 

qc 

Responsável AtiãturaJCarimbo 



05 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
	

Solicitações: 
02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
355 - ATIVIDADES GERAIS DE ASSISTENCIA A SAUDE 
Auxilio Financeiro-Enfrent. Covid-19-Aplic. em Seu 
1000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO AO COVI - (05.02.2.332.3.3.90.39.00.00.00.00) - ( Saldo: 
42.917,44) 

3.3.90.39.36.00.00.00 - Serviço Módico-hospitalar, Odont. e Laboratorial 
DIAS 
15 
AV. LAERTON PAULINELLI, 153- SEC.SAUDE 
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE TESTE DE DETECÇÃO DO NOVO CORONAVIRUS 
(SARS-COV-2), DIAGNOSTICO MOLECULAR PARA COVID-19 RT-PCR. PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE 
COVID. CONFORME O DECRETO MUNICIPAL N°2830, DE 18 DE MARÇO DE 2020". 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA DETECCAO DO NOVO 
CORONAVIRUS RT-PCR SARS-COV2, DIAGNOSTICO MOLECULAR. CONFORME CONTRATO N°72/2020 DE 23.072020 
-DEC2830. 

Unidade: 
Centro de Custo: 
Fonte de Recurso: 
Dotações Utilizadas: 

Compl. Elemento: 
Condições de Pagto: 
Prazo Entrega/Exec.: 
Local de Entrega: 
Objeto da Compra: 

Observações: 

Rem 	Quantidade I Unid. I 
	

Especificação 
	

Marca 
	

Preço Unitário 	Preço Total 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 

CNPJ: 18.301.03610001-70 	Fone: 373421-3030 
Av. Laerton Paulinelli, 153 
C.E.P.: 35595-000 	- Luz - MG 

Inscrição Estadual: 4148777 

LABORLUZ LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA M 
AV GUARIM CAETANO. 220 
Luz - MG - CEP: 35595-000 
02.712.626/0001-56 

Folha: 1/1 Empenho S nr.: 3933 Subempenho nr.: 2) 

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 
Nr.: 4182/2020 

Processo Nr.: 87/2020 
Data do Processo: 20/07/2020 
Data da Homologação: 23/07/2020 
Sequência da Adjudicação: 3 
Data da Adjudicação: 09/09/2020 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
Nr.: 29/2020 - IL 

Fornecedor: 
Endereço: 
Cidade: 

CNPJ: 

Telefone: 
Banco: 
Agência: 
Conta Corrente: 

3734212465 
756- BANCO COOPERATN 
3140 -3140 
60363-5 

Código: 1631 

Prezados Senhores. 

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados. 
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório. 

6.00 UN 	TESTE MOLECULAR DETECÇÃO COVID-19 (RT-PCR) (26558) 
	

270,00 
	

1.620,00 

Total Geral: 1.620,00 

Desconto: 0.00 
(Valores expressos em Reais RS) Total Liquido: 1.620,00 

Luz, 9 de Setembro de 2020 

 

  

Wagner B inha-S- -tario de Administração 



--"-tificto 
Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente. 	 Página 1/1 

y 	 • ....-tn.,.._:t Número do RPS Número da nota 

202000000000755 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 
i 	 • ' le i x' 	Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento 

Setor de Fiscalização Tributária 	 ihninettea3 

Data da emissão da nota 

12/09/2020 08:13:56 

Competência 
Setembro/2020 

Avn. Laerton Paulinelli, n° 153, Monsenhor Parreiras, CEP: 35.595-000 -Luz/MG 

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 
Código de verificação 

POVQ89CKV 

PRESTADOR DE SERVIÇOS 
Nome fantasia: LABORLUZ 

Nome/Razão social: LABORLUZ LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA - ME 	 Inscrição estadual: 

CPF/CNPJ: 02.712.626/0001-56 	 Inscrição municipal: 02919 	 Telefone: (37) 3421-1234 

Endereço: AV GUARIM CAETANO DA FONSECA Número: 220 Bairro: NAÇÕES CEP: 35595-000 

Complemento: 

Município: Luz 	 UF: MG 

E-mail: 	laborluz@farmaluz.com.br 	 Site: 

TOMADOR DE SERVIÇOS 
Nome fantasia: MUNICIPIO DE LUZ 

Nome/Razão social: MUNICIPIO DE LUZ 

CPcsr,NPJ: 	18.301.036/0001-70 	Inscrição municipal 	 Inscrição estadual: 

E 	iço: RUA DEZESSEIS DE MARCO Bairro: Centro CEP: 35595-000 

Complemento: 

Município: Luz 	 UF: MG 

E-mail: nfe@luz.mg.gov.br 	 Telefone: (37) 3421-3030 	 Celular: 

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 

	

Valor unitário 	 Qtd 	Valor do serviço 	Base de cálculo (%) 	ISS 

EXAME: TESTE COVID-19 RT PCR (26558). QUANTIDADE: 	1.620,0000 	1,0000 	1.620,0000 	1.620,00x3,00= 	48,60 
6. PREÇO UN: 270, 00. PREÇO TOTAL: 1.620,00. 

Forma de Pagamento 

Parcela Vencimento Tipo 	Valor (R$) 	Parcela Vencimento Tipo 	Valor (R$) 	Parcela Vencimento Tipo 	Valor (R$) 

1 	 Apresent. 	1.547,10 

RETENÇÕES FEDERAIS 

PIS/PASEP 

R$ 0,00 

COFINS 

R$ 0,00 

INSS 

R$ 0,00 

IR 

R$ 24,30 

CSLL 

R$ 0,00 

Outras retenções 

R$ 0,00 

Valor bruto g= Ft$ 1.62000 Valor líquido = R$ 1$47,10 

Códigos dos serviços: 
04.02 - Analises clinicas, patologia, eletricidade medica, radioterapia, quimioterap 
congéneres. 

1.^2174  
1/0 

CNAE: 	 54  --,,, \113 

8640-2/02 - Laboratórios clínicos 

Declaramos ue
rNogegitiglegnoos,ptiffitffigl  tomografia e 

entsrtaataNdraeFdia
nitesstão.ole acordo 

t • UTORIZAÇAO DE coo sotinstdatantdeosico  

FOKNECIMENTO N° 	
,S.: j• 	4113a. ______ 

LuZ, 

, 

Desc. condicionado(R$) 

0,00 

Desc. incondicionado(R$) 

0,00 

Deduções(R$) ... 

0,00 

Base de cálculo(R$) 

1.620,00 

Valor 1SS(R$) 

48,60 

TRIBUTAÇÃO DO ISSON 
Natureza da operação:Tributação no município 	 Regime Especial de Tributação: 

Situação tributária do ISSQN: Retenção 

Local da prestação do serviço: Luz 

OUTRAS INFORMAÇÕES 
Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008. 
Situação desta NFS-e: Retida 

Valor aproximado do tributo federal - R$ 217,89(13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 42,44 (2,62%) , com base na Lei 
12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT  . 
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