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EDITAL DE CREDENCIAMENTO 007/2014 – PROCESSO 

ADMINISTRATIVO Nº 545/2014 

 
 

1- DO PREÂMBULO 

 

O município de Nova Lima/ MG, com sede à Praça Bernardino de Lima, n.° 80, Centro, 

CNPJ n.° 22.934.889/0001-17 torna público, para conhecimento dos interessados, que 

se encontra aberto ao público, CREDENCIAMENTO DE CLÍNICAS MÉDICAS 

OU PROFISSIONAIS MEDICOS PLANTONISTAS, para prestação de serviços 

médicos conforme anexo I – Termo de Referencia, objeto deste credenciamento, na 

forma e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos e em conformidade com a 

Lei n.° 8666, de 21.06.93.  

 

Toda documentação mencionada no presente Edital deverá ser protocolada no 

setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Nova Lima, situada na Praça 

Bernardino de Lima Nº 80 a partir do dia 27/10/2014, endereçado ao 

Departamento de Contratos e Licitações,com os seguintes dizeres:  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA 
CREDENCIAMENTO Nº 007/2014 
ENVELOPE  “DOCUMETOS DE HABILITAÇÃO” 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: 
CNPJ/CPF Nº: 

 

 

2- DO OBJETO 

 

2.1 – Credenciamento de Clínicas Médicas ou Médicos Plantonistas, para prestação de 

serviços médicos, conforme Anexo I - Termo de Referência. 

 

2.5 – Os serviços serão prestados nas Unidades de Pronto Atendimento Municipais 

localizadas nos Bairros Centro e Jardim Canadá; 

 

2.6 – A remuneração dos procedimentos terá com base os valores conforme Anexo I  

 

Termo de Referência. 

 

 

3- DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

 

PESSOA FÍSICA  

 

a) Cópia da Carteira de identidade; 
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b) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ( CPF); 

3.1  Regularidade Fiscal 

a) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.)  

b) Inscrição no INSS/PIS-PASEP; 

c) Comprovante de residência ou estabelecimento comercial; e 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa a Tributos Federais e 

à Dívida Ativa da União e prova de regularidade perante o Instituto Nacional de 

Seguridade Social – INSS, através de certidão expedida conjuntamente pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional – PGFN, conforme Portarias MF 358 e 443/2014. 

CLASSIFICAÇÃO TECNICA: 

a) Registro no Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais;  

b) Título de Especialista ou Certificado de Residência Médica, com exceção do clínico 

geral. 

c) Tempo mínimo de formação de 01 ano, comprovado através de cópia autenticada do 

Diploma de Conclusão do Curso de graduação em Medicina emitido por Instituição de 

Ensino Superior reconhecida pelo MEC.  

 

d) Experiência mínima de 06 (seis) meses como médico plantonista em Unidade de 

Urgência e Emergência, comprovada através de cópia autenticada em cartório 

competente ou por servidor da Administração Pública de documento (contrato de 

trabalho, carteira de trabalho, termo de credenciamento, etc.) que comprove o tempo de 

serviço nesta condição. 

 

PESSOA JURÍDICA  

 

4.1 – Poderão participar do presente credenciamento, pessoas jurídicas, legalmente 

constituídas, habilitadas, com idoneidade econômico-financeira, regularidade jurídico-

fiscal, que não tenham sofrido penalidade de suspensão ou declaração de indignidade 

por parte do poder público e que satisfaçam as condições fixadas neste edital, e que 

aceitem as normas estabelecidas pelo Município através da Secretaria Municipal de 

Educação. 

 

4.1.1 -Habilitação jurídica 

a) Registro comercial, no caso de firma individual; 

 

b) Ato constitutivo consolidado, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial, no caso de sociedades empresárias, pertinente ao seu 

ramo de atividade e compatível com o objeto do certame; 
 

c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, 

acompanhados da documentação mencionada na alínea "b", deste subitem; 
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d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas 

tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 

 

e) Em se tratando de ME ou EPP, cópia autenticada da documentação legalmente exigida para 

os fins de reconhecimento da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 

devidamente registrada pela Junta Comercial ou Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, 

ou de certidão expedida por tais órgãos em que conste a mencionada condição. 

  

f) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

4.1.2    -Regularidade fiscal 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, relativo a sua 

sede; 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver e 

relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto da licitação; 

c) Provas de regularidade para com as Fazendas Federal (Dívida Ativa e tributos 

administrados pela Receita Federal), Estadual e Municipal, esta da sede da proponente. 

d) Provas de regularidade relativas à seguridade social: do Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS) e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

e) Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT), de acordo com a Lei 12.440, de 7 

de julho de 2011. 

 

 

Qualificação técnica 

 

e) Comprovação de aptidão pertinente e compatível em características com o objeto do 

credenciamento, através de atestado(s) emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito 

público ou privado. 

 

f)  Registro do Responsável Técnico no Conselho Regional de Medicina de Minas 

Gerais; 

 

g) Registro no Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais para os profissionais 

que executarão o serviço; 

 

h) Título de Especialista ou Certificado de Residência Médica dos profissionais que 

executarão o serviço, com exceção do clínico geral. 

 

i) Tempo mínimo de formação de 01 ano dos profissionais que executarão o serviço, 

comprovado através de cópia autenticada do Diploma de Conclusão do Curso de 
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graduação em Medicina emitido por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo 

MEC.  

 

j) Experiência mínima de 06 (seis) meses como médico plantonista em Unidade de 

Urgência e Emergência dos profissionais que executarão o serviço, comprovada através 

de cópia autenticada em cartório competente ou por servidor da Administração Pública 

de documento (contrato de trabalho, carteira de trabalho, termo de credenciamento, etc.) 

que comprove o tempo de serviço nesta condição. 

 

4.1.4 - Qualificação econômico-financeira 

a) Certidão negativa de Falência e Concordata ou recuperação judicial expedida pela 

Comarca Sede da licitante datada de até 90 (noventa) dias anteriores à abertura dos 

envelopes; 
 

4.1.5 – Outras Comprovações 
 
a) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, 

assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração; 

 

b) Declaração em cumprimento da lei federal 9.854/99, de que não emprega mão-de-

obra de menores, ou, empregando cumpre a disposição expressada no inciso I do § 3º do 

artigo 27, com observância da norma estatuída no inciso XXXIII do artigo 7º, tudo da 

Constituição Federal, conforme anexo II; 

 

5. - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 

 

5.1 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a 

Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente 

anteriores à data de apresentação das propostas.  

 

5.2 – Após examinados e julgados os documentos apresentados para efeito de 

habilitação das licitantes, mediante confronto com as condições deste edital, serão 

desclassificadas e não aceitos aqueles que não atenderem às exigências aqui 

estabelecidas. 

 

5.3 - Os documentos de habilitação deverão ser apresentados por qualquer processo de 

cópia autenticada por tabelião de notas ou por publicação em órgão da imprensa oficial. 

Na hipótese de cópias, poderão ter seus originais exigidos pela Comissão Julgadora para 

constatação da autenticidade de cada atestado ou documento. 

 

OBS: Após análise da documentação pela CPL - Comissão Permanente de Licitação, 

será convocada a equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde para a avaliação 

dos requisitos técnicos da documentação e confirmação dos pré requisitos para o 

credenciamento. 
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6- DA ADESÃO AO CREDENCIAMENTO 

 

6.1 – Torna-se implícito que os proponentes ao responderem ao Credenciamento, 

concordam integralmente com os termos deste Edital e seus Anexos. 

 

 

7 – DO RESULTADO 

 

7.1 – O resultado do presente credenciamento será publicado no Diário Oficial do 

Estado de Minas Gerais. 

 

7.2 – Se algum interessado se recusar a assinar o termo de contrato, faculta-se à 

Prefeitura Municipal de Nova Lima aplicar as sanções previstas na Lei 8.666/93. 

 

7.3 – As empresas aptas ao credenciamento serão notificadas através de comunicado, 

emitido pelo Departamento de Contratos e Licitações. 

 

 

8 RECURSOS 

 

8.1 – Os atos praticados pela comissão de Licitação susceptíveis de recursos pelos 

licitantes no prazo máximo de 5 dias úteis a contar da data de divulgação da 

classificação na forma do art. 109 da Lei n.° 8.666/93. 

 

8.2 – Os recursos deverão ser interpostos mediante petição devidamente fundamentada e 

subscrita pelo concorrente ou por seu representante legal no prazo máximo de 5 dias 

úteis. 

 

9 CONTRATO 

 

9.1 – Os licitantes classificados serão convocados para assinar o contrato de prestação 

de serviços no prazo de 05 (cinco) dias a contar da convocação, conforme minuta 

constante do Anexo – Termo de Referência, que integra este Edital. 

 

9.2 – O credenciamento se efetivará após a assinatura do termo contratual. 

 

10 DO PRAZO DO CREDENCIAMENTO 

 

10.1 – O prazo para início da prestação de serviços será imediatamente a assinatura do 

contrato; 

 

10.2 – O contrato terá o prazo de 12 (doze) meses, a contar da data da sua assinatura, 

podendo ser renovado por iguais períodos de conformidade com o inciso II do art. 57 da 

Lei 8.666/93, via termo aditivo. 

 

11 DO PAGAMENTO 

 

11.1 –O pagamento será efetuado mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil do mês 

subseqüente à produção do serviço; 
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11.2 – A prefeitura Municipal de Nova Lima efetuará o pagamento aos prestadores 

credenciados mediante a apresentação de Nota Fiscal em se tratando de Pessoa Jurídica 

ou recibo para Pessoa Física conforme os valores líquidos que lhes forem devidos, 

deduzidos, se for o caso, as multas cabíveis. 

 

11.3 – A prefeitura Municipal de Nova Lima somente pagará as empresas credenciadas 

após a comprovação de quitação das obrigações trabalhistas e previdenciárias.  O 

descumprimento desta condição acarretará a paralisação do pagamento, sobre o qual não 

ensejará juros de mora ou correção monetária. 

 

12 DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA E DO REAJUSTE DE PREÇOS 

 

12.1 – Os preços obedecem aos definidos conforme tabela conforme Termo de 

Referência. 

 

12.2 – Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do futuro contrato, em face dos 

aumentos de custo que não possam, por vedação legal, ser refletidos através de reajuste 

ou revisão de preços básicos, as partes de comum acordo, com base no artigo 65, II “d” 

da Lei de Licitações, buscará uma solução para a questão. Durante as negociações, o 

prestador de serviço contratado em hipótese alguma poderá paralisar a execução dos 

serviços. 

 

12.3 - Os valores serão corrigidos anualmente pelo IGPM ou índice oficial. 

 

 

13 DA FISCALIZAÇÃO 

 

13.1 – A fiscalização dos serviços será realizada pela Secretaria Municipal de Saúde, ou 

delegada a quem esta determinar. 

 

13.2 – A existência da fiscalização não eximirá o credenciado de nenhuma 

responsabilidade civil ou penal quanto aos seus atos para a prestação de serviços. 

 

14- DAS OBRIGAÇÕES 

 

14.1 – DA CONTRATADA 

 

14.1.1  - Caberá ao credenciado prestar o atendimento conforme especificado no 

ANEXO I – Termo de Referencia deste Edital. 

 

14.1.2 -  Manter-se durante toda a execução do serviço, em compatibilidade com todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas no credenciamento. 

 

14.1.3- O Município se reserva o direito de anualmente solicitar a atualização dos 

documentos relativos à habilitação/qualificação para o credenciamento 

 

14.1.4 - Atender o usuário do SUS/Nova Lima de forma humanizada e com respeito; 
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14.1.5 - Garantir a confidencialidade dos dados e informações sobre sua assistência; 

 

14.1.6 - Executar o serviço contratado conforme a melhor técnica;  

 

14.1.7 – Atender o quantitativo  informado no PLANO OPERATIVO no período de 12 

meses; 

 

14.1.8 - Seguir as normas e protocolos estabelecidos pela SEMSA/Nova Lima que serão 

repassados em reunião com o prestador após assinatura do contrato; 

 

 

14.2 - DA CONTRATANTE: 

 

14.2.1 – Regular os procedimentos e orientar a contratada quanto á execução e fluxos 

dos serviços; 

14.2.7 – Caberá ao Departamento de Urgência e Emergência da SEMSA, a organização 

da Escala de Plantões a serem executados pelo prestador. 

 

 

15- CANCELAMENTO 

 

 

15.1- O cancelamento da prestação dos serviços terá lugar de pleno direito, 

independente de interposição judicial ou extrajudicial, quando a empresa 

credenciada: 

 

15.2 - Recusar-se a prestar os serviços, preestabelecidos na ordem de convocação; 

 

15.3 - Falir ou dissolver-se; 

 

 

15.4  - Transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste credenciamento, 

sem prévia e expressa anuência da Prefeitura Municipal de Nova Lima. 

 

16 - AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

16.1 – A recusa injustificada do classificado em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Prefeitura Municipal de 

Nova Lima, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às 

penalidades legalmente estabelecidas e as constantes deste Edital, o que se aplica aos 

licitantes remanescentes. 

 

16.2 – O atraso injustificado na execução das cláusulas do Contrato sujeitará à multa de 

mora, na forma estabelecida a seguir: 

 

a) 0,3% (três décimo por cento), por dia de atraso até o trigésimo dia; 
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b) 10% (dez por cento), após ultrapassado o prazo da alínea anterior. 

 

16.3 – As multas, a que se refere esta Cláusula, incidem sobre o valor do contrato, e 

serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela Prefeitura Municipal de 

Nova Lima, ou, quando for o caso, cobradas judicialmente. 

 

16.4 – Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá aplicar as 

seguintes sanções: 

 

a) Advertência; 

 

b) Multa de valor equivalente a 20 (vinte) “multas-dia”, em caso de rescisão; 

 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 

a Prefeitura Municipal de Nova Lima, no prazo não superior a 02 (dois) anos; 

 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

facultada a defesa prévia no prazo de 10 (dez) dias. 

 

16.4.1 – A “multa-dia” corresponderá a 1/60 (um sessenta avos) do valor do último 

pagamento mensal liquidado. 

 

16.5 – As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d”, desta Cláusula, poderão ser 

aplicadas conjuntamente com a da alínea “b”, facultada a defesa prévia do interessado, 

no prazo de 02 (dois) dias úteis. 

 

   – A aplicação das penalidades previstas nessa cláusula é de competência exclusiva da 

Prefeitura Municipal de Nova Lima. 

 

 

17 - OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

1. – Para fazer face às despesas, serão utilizadas as seguintes dotações orçamentárias 

do orçamento vigente do Município de Nova Lima: 12.002.10.302.0212.2139 f 615 

e 12.002.10.302.0212.2139 f 612. 

 

18 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

18.1 – A Prefeitura Municipal de Nova Lima, na defesa do interesse do serviço público 

e de acordo com a legislação vigente, reserva-se o direito de prorrogar, anular ou 

revogar, no todo ou em parte, o presente credenciamento, de ofício ou por prorrogação, 

ou conveniência pública, sempre que ocorrer ilegalidade; 

 

18.2 – A anulação ou revogação deste credenciamento não gera direito de indenização, 

salvo nos casos previstos em lei; 

 

18.3 – Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital o licitante que, tendo-o 

aceito sem objeção, venha apontar, depois da abertura dos envelopes de 
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“HABILITAÇÃO”, falhas ou irregularidades que o viciaram, hipótese em que tal 

comunicação não terá efeito de recurso. 

 

18.4 – De acordo com a conveniência da Prefeitura Municipal de Nova Lima, 

devidamente justificada, quantidades poderão ser aumentadas ou reduzidas até o limite 

de 25% (vinte e cinco por cento) conforme o § 1° do art. 65 da Lei 8.666/93; 

 

18.5 – Ao inscrever-se no presente Credenciamento o interessado declara conhecer, 

aceitar e obedecer plenamente os termos do presente Edital e de possuir os documentos 

comprobatórios das condições nele exigidas. 

 

18.6 – É vedada a transferência total ou parcial, para terceiros, do objeto do presente 

Edital. 

 

 

18.7 – Constituem Anexos deste Edital: 

 

a) Anexo - Termo de Referência  

b) Anexo - Minuta de Contrato 

 

18.9 – Maiores esclarecimentos serão prestados na sede da Prefeitura Municipal de 

Nova Lima, departamento de Contratos e Licitações, localizado no 2º andar do prédio 

da Prefeitura Municipal de Nova Lima.  

 

 

 

Nova Lima, 23 de outubro  de 2014. 

 

 

 

Cássio Magnani Junior 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

Roberto Marchezini 

Secretário Municipal de Administração 

 

 

 

Visto: 

Procuradoria Jurídica 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Objeto: Prestação de serviços de médicos plantonistas nas unidades de urgência 

vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde de Nova Lima. 

 

 

 Plantão Médico – 12 horas de segunda a sexta-feira -  R$1.100,00 (um mil e 

cem reais). 

 

 Plantão Médico – 12 horas - feriados, sábado e domingo - R$1.300,00 (um 

mil e trezentos reais). 
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ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO 

 

Credenciamento Nº  

 

CONTRATO N° ............ DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE XXXXX QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 

DE NOVA LIMA E ................................ 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA, pessoa jurídica de direito público 

interno, C. N. P. J. n° 22.934.889/0001-17, com edifício-sede da Prefeitura localizado 

na Praça Bernardino de Lima, n° 80, CEP: 34.000.000, Centro, Nova Lima / MG, neste 

instrumento denominado doravante CONTRATANTE, representado pelo Prefeito 

Municipal, CEP: 34.000.000, Centro, Nova Lima / MG 

e_________________________________  com sede a _____________________, n° 

________, CEP:            / MG, neste ato representado por 

__________________________, brasileiro, __________, residente e domiciliado na 

____________________________, n° ______, CEP:_______, ___________, 

__________________/MG, portador do C.P.F. n° _______________  e da C.I. n° MG 

______________, neste instrumento doravante denominado CONTRATADO, ajustam e 

contratam o credenciamento para prestação de serviços na área da saúde, tudo de acordo 

com a legislação, em especial a Lei 2.130/99 e Lei Federal n.° 8.666/93 e suas 

alterações, e pelo estabelecido no Edital, parte integrante deste contrato independente de 

transcrição e atendidas as cláusulas e condições que se enunciam a seguir: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

Prestação de serviços de e xxxxxxxxxxxxxx, conforme Termo de Referência. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO 

 

 2 – AO (A) CONTRATADO (A) cabe o dever de segurança e a 

responsabilidade civil e penal pelos serviços prestados na forma deste contrato. 

 

 2.1 – O (A) CONTRATADO (A) será responsável pelas conseqüências 

decorrentes da culpa ou dolo profissional individualmente e/ou em equipe. 

 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO 

 

4 – Os serviços, objeto deste contrato, que tenham sido regularmente prestados 

conforme o estipulado na CLÁUSULA PRIMEIRA, serão pagos ao CONTRATADO 

(A), pela Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com o critério de valores estipulados 

no Edital. 

 

4.1 – Qualquer desligamento ou contratação por parte do CONTRATADO, 

mesmo, que temporário, dos profissionais que prestarão serviços nas unidades da 

CONTRATANTE, terá de ser comunicado oficialmente à Secretaria Municipal de 

Saúde. 
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4.3 – O acréscimo ou decréscimo de unidades será objeto do competente 

instrumento de Contratação ou de aditamento, quando for o caso. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

 5 – A CONTRATANTE realizará o pagamento pelos serviços efetivamente 

prestados em 5º dia útil do mês subsequente. 

 

 5.1 – A(s) conta(s) e/ou fatura(s) de cobrança de serviços prestados a Secretaria 

Municipal de Saúde, pelas pessoas jurídicas, serão indelegavelmente assinadas pelo 

CONTRATADO ou pelo(s) Diretor(es) do(a) CONTRATADO(A), em local próprio do 

respectivo impresso/modelo, ficando o(s) signatário(s) pessoal e solidariamente 

responsável pela veracidade dos dados e lisura da documentação apresentada. 

 

 5.2 – As eventuais reclamações, retificações ou impugnações, relativamente às 

produções apuradas, deverão ser feitas por escrito no prazo de 30 (trinta) dias à 

Secretaria Municipal de Saúde. Decorrido este prazo, a retificação parcial ou total, feita 

pela Secretaria Municipal de Saúde, poderá ser considerada, por esta, como definitiva, 

válida e aceita, não assistindo ao(à) CONTRATADO(A) qualquer direito a reclamação. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA E DO REAJUSTE 

DE PREÇOS 

 

 6 – Os preços obedecem à tabela do anexo I Termo de Referência 

 

 6.1 – Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro deste contrato, em face dos 

aumentos de custo que não possam, por vedação legal, ser refletidos através de reajuste 

ou revisão de preços básicos, as partes de comum acordo, com base no artigo 65, II “d” 

da Lei de Licitações, buscará uma solução para a questão. Durante as negociações, o 

prestador de serviço contratado em hipótese alguma poderá paralisar a execução dos 

serviços. 

 

 6.1.2 – Os valores serão corrigidos anualmente pelo IGP-M ou índice oficial. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO 

 

 7 – A Secretaria Municipal de Saúde poderá fiscalizar, como lhe aprouver e no 

seu exclusivo interesse, o exato cumprimento deste contrato, inclusive verificando a 

efetiva realização dos serviços contratados. 

 

 7.1 – O (A) CONTRATADO(A) proporcionará todas as facilidades necessárias 

ao pessoal que a Secretaria Municipal de Saúde designe para exercer a ação 

fiscalizadora que lhe é facultada. 

 

 7.2 – A fiscalização de que trata esta CLÁUSULA terá por objeto, notadamente, 

as condições de prestação dos serviços bem como “a posteriori” da assistência prestada, 

cabendo exclusivamente ao (à) CONTRATADO(A) integral responsabilidade e 

eficiência técnica de prestação; assim, a faculdade de tal fiscalização, mesmo quando 

exercida, não elidirá nem reduzirá, a responsabilidade do(a) CONTRATADO(A), de 

sua administração e prepostos, inclusive perante terceiros, proveniente de qualquer ação 
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indevida ou omissão, cuja eventual ocorrência não implicará, jamais, co-

responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.  

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS 

 

O(A) CONTRATADO(A) deverá manter em perfeita regularidade suas obrigações 

sociais, previdenciárias, tributárias e/ou para fiscais, bem como sua situação junto aos 

órgãos oficiais fiscalizadores de suas atividades, devendo apresentar mensalmente junto 

a Secretaria Municipal de Saúde o comprovante de recolhimento junto ao INSS, FGTS e 

ISS. DE DESPESA 

 

 8 – O presente contrato subordina-se a plano de despesa/reembolso compatível 

com os recursos pertinentes. 

 

 

CLÁUSULA NONA – DA VINCULAÇÃO AO PLANO  
 

 Evitar que as despesas resultantes ultrapassem os limites orçamentários de 

acordo com os anexos, ou que ocorra demora na liberação do(s) pagamento(s) do(a) 

CONTRATADO(A) que tenha(m) sido aprovada(s). 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RETIFICAÇÃO DOS DADOS DO CONTRATADO 

 

O(A) CONTRATADO(A)  deverá notificar a Secretaria Municipal de Saúde de 

qualquer modificação essencial de sua pessoa jurídica (inclusive da respectiva 

representação legal, mesmo em caráter transitório ou eventual) e, notadamente, de 

qualquer alteração relevante no Estatuto, Contrato Social ou Ato Constitutivo. 

 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

 

 Mediante Termo Aditivo, o presente contrato poderá ser modificado pelas 

partes, sempre que ocorrer alterações que se fizerem necessárias. 

 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES 

 

 13 – A inobservância, pelo(a) CONTRATADO(A), de qualquer cláusula, 

condição ou obrigação constante deste contrato, ou de dever originado de norma legal 

ou regulamentar pertinente, autorizará a Secretaria Municipal de Saúde a aplicar, a seu 

critério, qualquer das seguintes sanções: 

 

 13.1 – O atraso injustificado na execução do Contrato sujeitará à multa de mora 

estabelecida a seguir: 

 

a) 0,3% (três décimo por cento), por dia de atraso até o trigésimo dia; 
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b) 10% (dez por cento), após ultrapassado o prazo da alínea anterior. 

13.2 – As multas, a que se refere esta Cláusula, incidem sobre o valor do contrato, e 

serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela Prefeitura Municipal de 

Nova Lima, ou, quando for o caso, cobradas judicialmente. 

 

13.3 – Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá aplicar 

as seguintes sanções: 

 

a) Advertência; 

 

b) Multa de valor equivalente a 20 (vinte) “multas-dia”, em caso de rescisão; 

 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 

a Prefeitura Municipal de Nova Lima, no prazo não superior a 02 (dois) anos; 

 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

facultada a defesa prévia no prazo de 10 (dez) dias. 

 

13.3.1 – A “multa-dia” corresponderá a 1/60 (um sessenta avos) do valor do último 

pagamento mensal liquidado. 

 

13.5 – As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d”, desta Cláusula, poderão ser 

aplicadas conjuntamente com a da alínea “b”, facultada a defesa prévia do interessado, 

no prazo de 02 (dois) dias úteis. 

 

13.6 – A aplicação das penalidades previstas nessa cláusula é de competência 

exclusiva da Prefeitura Municipal de Nova Lima. 

 

 

13.7 – A imposição de qualquer das sanções estipuladas nesta CLÁUSULA não 

elidirá o direito de a Secretaria Municipal de Saúde exigir o ressarcimento integral das 

perdas e danos que o fator gerador da sanção acarretar para ele ou a terceiro. 

 

13.8 – Independente da ordem das sanções, a Secretaria Municipal de Saúde poderá 

optar pela rescisão contratual e cobrança de perdas e danos resultantes do respectivo 

fator gerador. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO CANCELAMENTO 

 

14 - O cancelamento da prestação dos serviços terá lugar de pleno direito, 

independente de interposição judicial ou extrajudicial, quando a empresa credenciada: 

 

a) Recusar-se a prestar os serviços, preestabelecidos na ordem de convocação; 

 

b) Falir ou dissolver-se; 

 

c) Transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta licitação, sem 

prévia e expressa anuência da Prefeitura Municipal de Nova Lima. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

 A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, com as 

conseqüências contratuais e as previstas nos artigos 79 c/c artigo 80 em seus incisos e 

parágrafos. Constituem motivo para rescisão contratual os enumerados nos artigos 77 

c/c artigo em seus incisos e parágrafo único, todos da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO PRAZO 

 

16 – O prazo para início da prestação de serviços será imediatamente a 

assinatura do contrato; 

 

16.1 – O contrato terá o prazo de 12 (doze) meses, a contar da data da sua 

assinatura, podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos por interesse das 

partes. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO 

VALOR GLOBAL 

 

 Os recursos para atender as despesas decorrentes deste Contrato, ocorrerão à 

conta de dotação orçamentária nº.                                   . Constante do presente 

orçamento, e para os exercícios subseqüentes, pela dotação que vier a ser alocada para 

atender as obrigações da mesma natureza. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

 O presente contrato foi celebrado em conformidade com a Lei n° 2130/99, e nos 

termos da Lei Federal n.° 8.666/93. 

 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 

 

 O presente contrato é celebrado através de licitação – Edital de Credenciamento 

n°     /2014, ao qual está vinculado, bem como a Lei n° 8.666/93, nos casos omissos. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO 

 

 

 Fica eleito o foro da Comarca de Nova Lima, em renúncia a qualquer outro, para 

dirimir questão direta ou indiretamente relacionada com este contrato. 

 

E por assim estarem ajustados, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias 

de igual teor, todas assinadas pelas partes, juntamente com duas testemunhas. 

 

 

 

Nova Lima,         de                             de 2014. 

 

 

 

João Hernane Simões 

Secretário Municipal de Saúde 

 

 

 

 

Testemunhas: 

 

1- _______________________________________ 

     CPF Nº: 

 

 

2- _______________________________________ 

     CPF Nº: 

 

 

 

Visto: 

Procuradoria Jurídica 

 

 

   

   

                                                 

Cássio Magnani Junior 

Prefeito Municipal 

  

   


