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EDITAL 041/2021 

 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 078/2021 

INEXIGIBILIDADE Nº. 008/2021 

CREDENCIAMENTO Nº. 005/2021 

 

 

 

I - PREÂMBULO 

O MUNICÍPIO DE GRÃO MOGOL/MG, pessoa jurídica de direito público interno, com 

sede na Rua Geraldo Avelino, nº 60, Centro, Grão Mogol/MG, CNPJ nº 20.716.627/0001-50, 

torna pública a abertura do PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 078/2021, 

INEXIGIBILIDADE 008/2021, CREDENCIAMENTO 005/2021, Regido pela Lei 

8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar 123/2006 e suas alterações, e demais condições 

fixadas neste instrumento convocatório, sendo que, cópia deste instrumento convocatório 

estará disponível, e poderá ser obtida pelos interessados na sala de licitações da Prefeitura 

Municipal de Grão Mogol, das 08:00h(oito horas) às 12:00h. (meio dia), e de 14:00h(quatorze 

horas) às 17:00h(dezessete horas),  de segunda à sexta-feira, na Rua Geraldo Avelino, nº 60, 

Centro, Grão Mogol/MG – telefone: (38) 3238-1135, ramal 206, email: 

licitacao@graomogol.mg.gov.br, e permanecerá afixada no quadro de avisos localizado no 

hall da Prefeitura Municipal. 

 

II - DO OBJETO 

O presente edital de Credenciamento tem com o objeto o Credenciamento de empresas para 

prestação de serviços de consultas, procedimentos médicos e exames de alta, média e baixa 

complexidade, para integrar o Cadastro de Prestadores de Serviços do Município, para atender à 

Secretaria Municipal de Saúde, no valor total estimado de R$ 1.723.224,20 (um milhão 

setecentos e vinte e três mil duzentos e vinte e quatro reais e vinte centavos). 

 

a) A aquisição do Edital completo poderá ser feito pelo licitante na sala de licitações da 

Prefeitura Municipal de Grão Mogol/MG, com endereço na Rua Geraldo Avelino, nº 60, Centro, 

Grão Mogol/MG, no horário de 08:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00 horas ou pelos endereços 

eletrônicos:  www.graomogol.mg.gov.br ou  licitacao@graomogol.mg.gov.br. 

 

b) Os interessados deverão apresentar a documentação no período compreendido entre 

os dias 11 de junho de 2021 ao dia 02 de julho de 2021, das 09h às 12h e 14h às 17h00min 

de segunda a sexta-feira. 

 

c) A abertura dos envelopes e julgamento dos documentos ocorrerá no dia 05 de julho de 

2021, a partir das  09h. 

 

III - FINALIDADE 

a)O presente credenciamento tem por finalidade atender a demanda do município de GRÃO 

MOGOL/MG, em caráter excepcional, para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde. 

 

b)A empresa vencedora terá obrigação de atender o município de Grão Mogol/MG, nos 

quantitativos que vierem a ser solicitados dentro da estimativa do Procedimento Licitatório, 

http://www.graomogol.mg.gov.br/
mailto:licitacao@graomogol.mg.gov.br
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sendo certo que não serão aceitas quaisquer considerações posteriores da  Credenciada  no 

sentido de não atender o município. 

 

 

a) A empresa vencedora terá obrigação de atender a todo o município (relacionados acima), nos 

quantitativos que vierem a ser solicitados dentro da estimativa do Procedimento Licitatório, 

sendo certo que não serão aceitas quaisquer considerações posteriores da  Credenciada  no 

sentido de não atender ao município, uma vez que estes são órgãos participantes do 

Credenciamento. 

 

b) A Formalização de contrato com o município será exigida para efeito de controle no sentido 

de não se extrapolar o limite legal permitido,  não cabendo à Contratada decidir se aceitará 

contratar com o município, uma vez que, a participação no certame, já caracteriza a aceitação 

integral da obrigação de atendê-los. 

   

IV - DA FORMA DE ATENDIMENTO 

 

a) CREDENCIADO deverá atender os pacientes encaminhados pelo MUNICÍPIO DE 

GRÃO MOGOL através da Secretaria de saúde, conforme anexo (s) constantes do edital. 

 

b) Os atendimentos deverão ser realizados no laboratório próprio do contratado. 
 

c) Os atendimentos deverão ser realizados mediante apresentação da Guia de 

Encaminhamento da Secretaria Municipal de Saúde, expedida individualmente,   

acompanhado do pedido médico. 

 

V - DO VALOR E PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

a) Os valores dos serviços objeto deste credenciamento estão estabelecidos no ANEXO I 

que é parte integrante do presente Edital e do contrato a ser celebrado. 

 

b) Os pagamentos serão realizados pela Tesouraria deste Município, na conta do 

credenciado, a partir do 30º (trigéssimo) dia do mês subsequente ao do atendimento. 

 

c) O Credenciado encaminhará ao Município até 02 (dois) dias após solicitação via e-mail, 

os seguintes documentos: Nota Fiscal e as respectivas certidões: prova de regularidade com a 

Receita Federal(CND Conjunta); prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

 

d) A Secretaria Municipal de Saúde do município deverá certificar, até o dia 05 do mês 

subsequente ao da prestação dos serviços, sendo a regularidade da prestação, requisito para a 

autorização do pagamento. 

 

e) Nenhuma nota fiscal será processada e o pagamento realizado antes do respectivo envio 

da solicitação pelo CONTRATANTE. A solicitação para emissão da Nota Fiscal será 

encaminhada pelo CONTRATANTE até o dia 10 do mês subsequente à prestação dos serviços. 

 

f) Os valores constantes do ANEXO I, foram elaborados mediante de pesquisa de preços 

junto a prestadores de serviços da região e Consórcios de Saúde vizinhos a este município, assim 
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sendo, os preços fixados  neste Credenciamento foram os menores valores obtivos mediante 

coleta de orçamentos, devido  a  real capacidade financeira do Município, restando

 compatíveis para manutenção de compromisso futuramente assumido. 

 

VI - DAS CONDIÇÕES PARA O CREDENCIAMENTO 

a) Poderão participar do presente credenciamento pessoas Jurídicas legalmente constituídas 

e habilitadas, com regularidade jurídica, fiscal e trabalhista, que não tenham sofrido penalidade 

de suspensão pelo Município de Grão Mogol, ou declaração de indignidade/inidoneidade por 

parte da Administração Pública e que satisfaçam as condições fixadas neste edital de 

Credenciamento, aceitando as normas estabelecidas pela Prefeitura Municipal de Grão Mogol. 

 

b) É de responsabilidade exclusiva e integral da pessoa jurídica credenciada a utilização de 

pessoal para execução do objeto da contratação, incluídos os encargos trabalhistas, 

previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujo ônus e 

obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos a Prefeitura. 

 

a) É vedada participação de Pessoa Jurídica na qual, dentre seus dirigentes responsáveis 

técnicos ou legais, bem como dentre eventuais subcontratados, fique ocupante de cargo ou de 

emprego público na Administração direta ou indireta do MUNICÍPIO DE GRÃO 

MOGOL/MG. 
 

VII - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

7.1 – Para efeito de habilitação, as empresas interessadas deverão apresentar a seguinte 

documentação: 

 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;  

 

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

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; ou  

 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício;  

 

d) ou 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. 

 

e) Comprovante de Inscrição do CNPJ; 

 

f) Prova de regularidade conjunta de Tributos Federais e da Dívida Ativa da União, nos 

termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº1.751/2014; 

 

g) Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS; 

 

h) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 

mediante apresentação de Certidão Negativa emitida pela Secretaria competente do Estado; 
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i) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, 

mediante apresentação de Certidão Negativa emitida pela Secretaria competente do Município. 

 

j) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

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

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, conforme estabelecido 

pela Lei n° 12.440/2011); 

 

k) Certidão Negativa de pedido de falência ou concordata expedida pelo Cartório 

Distribuidor da sede da credenciado, cuja data de expedição não anteceda em mais de 90 

(noventa) dias da data de recebimento e abertura dos envelopes. 

 

l) Registro da Pessoa Jurídica no Conselho de fiscalização profissional respectivo; 

 

m) Registro no Conselho de Classe equivalente (Pessoa Física Responsável técnico); 

 

n) Alvará de Funcionamento vigente; 

 

o) Alvará Sanitário vigente1; 

 

p) Comprovação de titulação da especialidade compatível ao objeto da licitação, com o 

RQE (Registro de Qualificação de Especialista). 

 

q) Ficha do CNES (CADASTRO NACIONAL ESTABELECIMENTO SAÚDE); 

 

r) ANEXO II - Relação de Profissionais; 

 

s) ANEXO III - Dados Complementares; 

 

t) ANEXO IV - Modelo de Procuração; 

 

u) ANEXO V – Termo de Credenciamento; 

 

v) Os documentos de habilitação deverão ser apesentados em envelope devidamente 

identificado, como abaixo indicado: 

 

 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO  MUNICÍPIO DE GRÃO 

MOGOL/MG 

PROCEDIMENTO LICITÁRIO 078/2021 

INEXIGIBILIDADE 008/2021 

CREDENCIAMENTO 005/2021 

RAZÃO SOCIAL:..................................... 

                                                
1 Os licitantes que não possuírem o Alvará Sanitário e a ficha CNES deverão prestar os serviços obrigatoriamente 

em estabelecimentos de saúde pública designados pelo contratante, utilizando-se da ficha CNES e do Alvará 

Sanitário do contratante ou entidade parceira para este fim, podendo ser substituída de imediato pelo contratado 

durante a vigência contratual. 
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CNPJ: ......................................................... 
 

 

7.2 - Disposições gerais da habilitação: 

a) A relação de profissionais (ANEXO II), dados complementares (ANEXO III), modelo de 

procuração (ANEXO IV), poderão ser preenchidas, convertidas em PDF e assinadas 

eletronicamente nos termos de certificados ICP-Brasil, conforme MP 2.200-2 de 2001(sem a 

necessidade de assinatura física do documento);  

 

b) Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por 

qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor do Município ou 

publicação em órgão da imprensa oficial, sendo dispensada a autenticação quando se tratar de 

cópia disponibilizada por intermédio da Internet. 

 

c) 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; 

 

d) Serão aceitas como prova de regularidade fiscal e trabalhista, certidões positivas com 

efeito de negativas e certidões positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estão 

judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa; 

 

e) Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão estar em nome do proponente e, 

preferencialmente, com número do CNPJ e com o endereço respectivo. 

 

f) Se o proponente for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 

 

g) Se o proponente for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 

aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em 

nome da matriz. 

 

h) Não será credenciado o prestador de serviço que deixar de apresentar quaisquer desses 

documentos acima, ou apresentá-los em desacordo com o presente Edital de Credenciamento, 

resguardada a hipótese do participante que se declarar micro empresa e a empresa de pequeno 

porte, que possuindo restrição em qualquer documento de regularidade fiscal, terá sua habilitação 

condicionada à presentação da nova documentação, que comprove sua regularidade em 5 (cinco) 

dias úteis, a contar da comunicação da pendência na plataforma eletrônica do credenciamento, 

para regularização da documentação. 

 

VIII - DA ADESÃO AO CREDENCIAMENTO 

a) Os proponentes, ao efetivarem o CREDENCIAMENTO, concordam automaticamente 

com todos os termos do Edital e seus anexos. 

 

b) A contratação somente se efetivará após o cumprimento dos critérios estabelecidos neste 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO, definidos pela Administração Municipal. 

 

c) Será considerada habilitada a empresa que apresentar toda a documentação em 

conformidade com o item VII do presente edital. 
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d) O quantitativo estabelecido nas planilhas do Termo de Referência será distribuído entre 

todas as empresas habilitadas respeitado o quantitativo máximo de disponibilidade de 

atendimento declarado por cada empresa habilitada. 

 

e) As quantidades de procedimentos a serem contratadas de cada prestador credenciado, 

será estimada de acordo com a demanda solicitada do município, observando ainda o local de 

melhor comodidade dos pacientes e menor custo-benefício da locomoção. 

 

f) O quantitativo previsto neste Edital é meramente estimativo, podendo o 

CONTRATANTE requisitar os serviços em quantidade inferior ou superior ao estabelecido nas 

Planilhas constantes dos Anexos ao Edital, de acordo com a demanda dos usuários da rede. 

 

g) É vedada a cobrança de qualquer natureza dos pacientes encaminhados para a realização 

dos ATENDIMENTOS. 

 

h) O Credenciado deverá optar entre os lotes apresentados no Anexo I, aqueles que poderá 

atender, podendo optar por um ou alguns itens dentro de determinado lote ou pelo lote 

inteiro(todos os itens), ou ainda, por todos os lotes. 

 

IX - DA CONVOCAÇÃO 

a) O MUNICÍPIO DE GRÃO MOGOL convocará o candidato selecionado, através de e-

mail, para assinar o contrato no prazo de até 05 (cinco) dias contados a partir do envio do e-mail. 

 

b) O contrato de credenciamento será enviado ao candidato selecionado pela e-mail, sendo 

que, poderá o candidato devolver o contrato assinado através de arquivo PDF, assinado 

eletronicamente nos termos de certificados ICP-Brasil, conforme MP 2.200-2 de 2001 ou 

devolver o contrato assinado no formato físico, a ser encaminhado para o Endereço da Prefeitura 

Municipal na Rua Geraldo Avelino, nº 60, Bairro  Centro, Grão Mogol/MG, aos cuidados da 

Comissão Permanente de Licitações. 

 

c) O não atendimento à convocação para assinatura do contrato, no prazo previsto acima, 

representará a desistência da empresa com relação ao procedimento previsto neste Edital. 

 

d) O resultado da habilitação e do credenciamento será divulgado em até 05 dias após a 

homologação do credenciamento e será afixado no quadro de avisos localizado no hall da 

Prefeitura Municipal, no site www.graomogol.mg.gov.br  e publicado no Diário Oficial dos 

Municípios Mineiros-AMM. 

 

e) É vedada a transferência, total ou parcial, para terceiros, do objeto do presente 

credenciamento sem autorização  da Administração Pública Municipal. 

 

f) A Credenciada poderá sub-contratar, no limite máximo de 30%, as atividades que 

constituam objeto do contrato, favorecendo exclusivamente a MICROEMPRESAS, EMPRESAS 

DE PEQUENO PORTE OU EQUIPARADAS, nos termos do inciso II do artigo 48 da Lei 

Complementar 123/2006 e suas alterações. 

 

http://www.graomogol.mg.gov.br/
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g) Para que ocorra a subcontratação, a empresa Contratada deverá informar à Administração 

Pública Municipal, sua intenção em subcontratar. 

 

h) A empresa subcontratada deverá cumprir as mesmas exigências de habilitação que a 

empresa contratada, como exigido no item VII. 

 

i) A subcontratação somente poderá ser formalizada mediante Termo Aditivo. 
 

j) Em caso de subcontratação, os empenhos e pagamentos do órgão ou entidade da 

administração pública poderão ser destinados diretamente às microempresas e empresas de 

pequeno porte subcontratadas. 

 

X - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

O prazo de vigência do contrato será de 12 meses, que serão contados da data da assinatura do 

contrato e poderá ser prorrogado de acordo com o inciso II do artigo 57 da Lei Federal 8.666/93. 

 

XI - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta da dotação orçamentária abaixo 

especificada, devendo ser consignada dotação de mesma natureza e categoria econômica, em 

caso de necessidade de prorrogação: 

 

DOTAÇÃO: 694/2021 – 17.16.10.302.0015.2069.3339039000000.0102  

 

XII - DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS 

a) O contrato a ser firmado, cuja minuta (Anexo VI) integra o presente edital para todos os 

fins e efeitos de direito, regulamentará as condições de sua execução, bem como os direitos, 

obrigações e responsabilidades das partes, sujeitando-se aos preceitos de direito público e 

aplicando-se subsidiariamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de 

direito privado. 

 

b) Os serviços deverão ser iniciados no prazo máximo de 05(cinco) dias úteis, após a 

apresentação da ordem de serviços emitida pelo Credenciante. Por ocasião da entrega, a 

Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura do 

servidor responsável pelo recebimento. 

 

c) Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Credenciante poderá, rejeitá-lo, no 

todo ou em parte, se disser respeito à especificação, determinando sua substituição ou 

rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

 

d) Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a 

indicação da Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por 

escrito, mantido o preço inicialmente contratesado; 

 

e) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 

complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

 

f) O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente, uma vez verificado o atendimento 

integral da quantidade e das especificações contratadas.  
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g) O Credenciado deverá manter- se habilitado junto aos respectivos órgãos de fiscalização 

da sua categoria, sob pena de rescisão contratual. 

 

h) Não serão objeto de pagamento os serviços não efetuados dentro da boa técnica 

profissional. 

 

i) O Credenciado, Pessoa Jurídica, responderá por todos os serviços prestados no 

atendimento ao paciente encaminhado pelo Município,  

 

j) Todo o material necessário ao atendimento dos pacientes será de responsabilidade do 

Credenciado. 

 

k) No atendimento aos pacientes, o Credenciado deverá usar somente materiais descartáveis 

e instrumentais devidamente esterilizados; 

 

l) O Credenciado será responsável por todos os encargos fiscais, previdenciários, 

trabalhistas e assinar carteira de seus funcionários e das pessoas subordinadas a ele e envolvidas 

no atendimento, isentando integralmente a Administração; 

 

m) Os funcionários do Credenciado, serão diretamente subordinados a ele; 

 

n) O credenciado para prestar serviços de consulta médica deverá ofertar retorno ao paciente 

no período de 30(trinta) dias após a consulta, sem ônus para o contratante. 

 

XIII - DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

a) Os atendimentos deverão ser realizados nas clínicas ou consultórios próprios dos 

contratados. 

 

XIV – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

14.1 - O CREDENCIANTE poderá rescindir este contrato, independente de interpelação ou 

notificação judicial ou extrajudicial e de qualquer indenização, nas hipóteses previstas na Lei nº 

8.666/93 e nos seguintes casos: 

 

a) Não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou 

prazos, por parte da CONTRATADA; 

 

b) Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 

execução do contrato; 

 

c) Ocorrência de atraso superior a 05 (cinco) dias após a solicitação dos serviços pela Secretária 

de saúde do MUNICÍPIO DE GRÃO MOGOL ocasionará o descredenciamento da 

CONTRATADA, que estará ainda sujeita a multa conforme percentuais abaixo e a outras 

cominações legais aplicáveis: 

 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso sobre o valor do contrato, até o 30° 

(trigésimo) dia, calculado por ocorrência; 

 5% (cinco por cento) sobre o saldo do valor do contrato, no caso de atraso superior a 30 

(trinta) dias na execução do objeto, com a conseqüente rescisão contratual; 
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 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta, na hipótese do CREDENCIADO, 

injustificadamente, desistir do contrato ou der causa a sua rescisão, bem como nos demais casos 

de inadimplemento contratual. 

 

§ 1º – As sanções previstas, face à gravidade da infração, poderão ser aplicadas 

cumulativamente, após regular processo administrativo, em que se garantirá a observância dos 

princípios do contraditório e da ampla defesa. 

 

§ 2º – O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos 

pagamentos devidos pelo MUNICÍPIO DE GRÃO MOGOL. Se os valores não forem 

suficientes, a diferença deverá ser paga pelo CREDENCIADO por meio de depósito bancário na 

conta do MUNICÍPIO DE GRÃO MOGOL, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da 

data de notificação da aplicação da sanção. 

 

XV – DAS SANÇÕES 

15.1 - O Credenciado que apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do 

objeto do certame, recusar assinar o termo de contrato, recusar o pedido de prestação de serviços, 

não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo 

inidôneo ou cometer fraude fiscal ficará impedido de licitar e contratar com o MUNICÍPIO DE 

GRÃO MOGOL, pelo prazo de até 02 (dois) anos, sem prejuízo de multas previstas neste 

instrumento e demais cominações legais, inclusive inscrição no Portal da Transparência. 

 

15.2 - A CONTRATADA ficará sujeita, no caso de falha na execução dos serviços e/ou atraso 

injustificado, assim considerado pelo MUNICÍPIO DE GRÃO MOGOL, de inexecução parcial 

ou de inexecução total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades cível e criminal, 

assegurado o contraditório e a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades: 

 

a) Advertência; 

 

b) Multa de: 

 

* 0,3 % por dia, a partir do primeiro dia útil subseqüente ao do vencimento do prazo par 

cumprimento das obrigações, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor dos serviços, de atraso, 

evento ou falha cometida, incidentes cumulativamente sobre o valor total do contrato. 

 

* 5% (cinco por cento) na hipótese de reincidência de mesmo gênero num prazo de 60 (sessenta) 

dias corridos, incidentes cumulativamente sobre o valor total do contrato. 

 

* 10% (dez por cento) na hipótese de reincidência de mesmo gênero num prazo de 30 (trinta) 

dias corridos, incidentes cumulativamente sobre o valor total do contrato. 

 

* 10% (dez por cento) do valor total do contrato, em caso de rescisão por inadimplência, 

considerando prazo superior a 30 (trinta) dias sem que seja sanada a falha na execução dos 

serviços e/ou atraso injustificado, que poderá ser cumulado com a suspensão temporária do 

direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de 

até 2 (dois) anos em caso de reincidência. 

 

15.3 -O MUNICÍPIO DE GRÃO MOGOL, para garantir o fiel pagamento das multas, reserva-se 
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o direito de reter o valor contra o crédito gerado pela CONTRATADA, independentemente de 

notificação extrajudicial. 

 

15.4 - MUNICÍPIO DE GRÃO MOGOL, cumulativamente, poderá: 

 

a) Reter todo e qualquer pagamento até que seja cumprida integralmente, pela CONTRATADA, 

a obrigação a que esta tiver dado causa; 

 

b) Abater o valor da multa diretamente do pagamento a ser efetuado à CONTRATADA. 

 

15.5 - Na ocorrência de qualquer fato que possa implicar na imposição de uma eventual 

penalidade, a CONTRATADA será notificada a apresentar defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, contados do recebimento da notificação, de forma a garantir o exercício dos princípios 

do contraditório e ampla defesa. 

 

15.6 - As multas aqui previstas não eximem a CONTRATADA da reparação dos eventuais 

danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar ao MUNICÍPIO DE GRÃO 

MOGOL ou a terceiros. 

 

XVI – DOS QUESTIONAMENTOS, IMPUGNAÇÕES E RECURSOS 

16.1 - OS QUESTIONAMENTOS E IMPUGNAÇÕES AOS TERMOS DO EDITAL 

PODERÃO SER INTERPOSTAS POR QUALQUER PESSOA, PROTOCOLIZADAS NA 

SALA DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE GRÃO MOGOL, DAS 08:00H(OITO HORAS) 

ÀS 12:00H. (MEIO DIA), E DE 14:00H(QUATORZE HORAS) ÀS 17:00H(DEZESSETE 

HORAS),  DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA, RUA AVELINO, Nº 60, CENTRO – GRÃO 

MOGOL/MG,  OU PELO EMAIL: licitacao@graomogol.mg.gov.br, A PARTIR DA 

PUBLICAÇÃO DO AVISO DO EDITAL ATÉ 2 (DOIS) DIAS ÚTEIS ANTES DA DATA 

FIXADA PARA ABERTURA DAS PROPOSTAS, DIRIGIDAS À COMISSÃO 

PERMANENTE DE LICITAÇÕES, QUE DEVERÁ DECIDIR SOBRE A PETIÇÃO NO 

PRAZO DE ATÉ 03(TRES) DIAS ÚTEIS(ART. 41, Lei 8.666/93). 

 

a) Somente serão aceitas impugnações enviadas pelo email, quando 

digitalizadas/escaneadas com assinatura do representante legal da solicitante. 

 

b) Em caso de alteração do edital, o mesmo deverá ser divulgado pela mesma forma que se 

deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 

inqüestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

 

16.2 - No final da sessão de julgamento, será aberto o prazo único de 05(cinco) dias úteis, para 

interposição de recursos, nos termos do artigo 109 da Lei 8.666/93. 

 

a) Os demais licitantes poderão apresentar contra-razões em igual número de dias, que 

começarão a correr a partir da comunicação da interposição de recurso. 

 

b) Fica assegurada, dentro do prazo recursal, vista imediata dos autos. 

 

c) Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

 

mailto:licitacao@graomogol.mg.gov.br
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d) O provimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 

16.3 - Os recursos deverão obedecer aos seguintes requisitos, sob pena de não serem 

conhecidos: 

 

a) Ser dirigido ao Presidente da COMISSÃO, aos cuidados da Comissão Permanente de 

Licitações, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, conforme estabelecido no item 2 deste título; 

 

b) Ser dirigido ao Presidente da COMISSÃO, nos casos de anulação ou revogação, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 109, inciso I, alínea “c”, da Lei Federal nº 8.666/93; 

 

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

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

ou credenciado do licitante, devidamente comprovado. 

 

d) Ser protocolizado na Sala de Licitações do MUNICÍPIO DE GRÃO MOGOL/MG, na 

Rua Avelino, nº 60, Centro – Grão Mogol/MG, ou remetidos para o email: 

licitacao@graomogol.mg.gov.br, 

 

e) Somente serão aceitas Razões e Contra-Razões recursais enviadas pelo email, quando 

digitalizadas/escaneadas com assinatura do representante legal da solicitante. 

 

f) A decisão acerca de recurso interposto será comunicada a todos os licitantes via email, e 

ainda, estará afixado no quadro de avisos localizado no hall da Prefeitura Municipal. 

 

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

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

 

16.4 – O Município não se responsabilizará por memoriais de recursos e impugnações 

endereçados via postal ou por outras formas, entregues em locais diversos da Sala de Licitações 

do MUNICÍPIO DE GRÃO MOGOL, e que, por isso, não sejam protocolizados no prazo legal.  

 

XVII - DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E DO REAJUSTE DE 

VALORES 
17.1 – Os valores consignados no contratado serão reajustados após 12(doze) meses de vigência 

a contar da data de assinatura, utilizando-se o índice do IGP-M/FGV conforme legislação 

aplicável; 

 

17.2 - Os valores consigandos em Ata de Registro de Preços ou no Contrato poderão ser 

alterados nos termos da alínea “d”, inciso II, do artigo 65 da Lei 8.666/93, desde que 

comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro, devendo o contratado manter sua proposta 

pelo período mínimo de 60(sessenta) dias após suaapresentação; 

 

17.3 - Para a solicitação e comprovação do reequilíbrio econômico-financeiro a Adjudicatária ou 

Contratada deverá: 

 

a) indicar o item para o qual pretende a aplicação do reequilíbrio econômico-financeiro, da 

mailto:licitacao@graomogol.mg.gov.br
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forma que se encontra na  Ata de Registro de Preços ou no Contrato, com descrição completa e 

número do item; 

 

b) apresentar nota(s) fiscal(is) emitida(s) em data próxima à apresentação da proposta e 

outra de emissão atual(data de solicitação do reequilíbrio econômico-financeiro); 

 

c) Indicar o valor que pretende receber a título de reequilíbrio econômico-financeiro; 

 

d) Sem a apresentação das informações indicadas nas alíneas “a”, “b” e “c”, a solicitação de 

reequilíbrio econômico-financeiro não poderá ser analisada por falta de elementos essenciais. 

 

e)  O reequilíbrio econômico-financeiro deverá ser solicitado logo que a contatada notar o 

desequilíbrio, e antes da execução dos serviços relativos ao mês de vigência. 

 

f) O reequilíbrio econômico-financeiro será concedido mediante aplicação do percentual de 

lucro auferido na data de apresentação da proposta acrescido do valor atual de compra do 

produto, insumo ou serviço, como determina o inciso XXI, do artigo 37 da  Constituição Federal. 

 

g) O Município disporá do prazo de até 30(trinta) dias, para análise e julgamento do pedido 

de reequilíbrio econômico-financeiro. 

 

XVIII – DA RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

a) Inexistindo manifestação recursal o Prefeito adjudicará o objeto ao licitante vencedor, 

competindo à autoridade superior homologar o procedimento licitatório  

 

h) Impetrado recurso, após decidido, o município divulgará a decisão do Sr. Prefeito, por via 

email, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal, no site www.graomogol.mg.gov.br e Diário 

Oficial da AMM, competindo à autoridade superior adjudicar o objeto ao licitante vencedor e 

homologar o procedimento  

 

XIX – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Os uniformes, equipamentos de proteção individual (EPI), e objetos de uso necessários à 

prestação dos serviços objeto do presente edital são de responsabilidade do Credenciado. 

 

A autoridade superior fica assegurado o direito de, no interesse do município, revogar ou anular 

o presente processo de credenciamento, sem que caiba aos credenciados quaisquer direitos a 

reclamações ou indenizações; 

 

Aplicam-se ao presente Edital de Credenciamento os dispositivos da Lei n° 8.666, de 21 de 

junho de 1993, e suas alterações; 

 

O credenciado é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento 

apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação 

ou inabilitação do proponente, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções 

administrativas, civis e penais cabíveis, conforme Item IX deste Edital. 

 

Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se original a 

http://www.graomogol.mg.gov.br/
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ser substituído por cópia reprográfica autenticada. 

 

Todos os documentos apresentados neste instrumento convocatório e seus anexos são 

complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se 

omita em outro será considerado especificado e válido. 

 

A Comissão, no interesse do município, poderá adotar medidas saneadoras, durante a tramitação 

do certame e em especial na Sessão de julgamento, e relevar omissões puramente formais 

observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não 

comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligências junto aos 

credenciados ou a terceiros, destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 

conforme disposto no § 3° do art. 43 da Lei Federal 8.666/93. 

 

Se houver solicitação de documentos em diligências, estes deverão ser apresentados em original 

ou em cópia autenticada por cartório, sendo possível, ainda, a autenticação dos mesmos pela 

Comissão Permanente de Licitações. 

 

O não cumprimento, no prazo determinado, do que for solicitado na diligência poderá ensejar a 

inabilitação do credenciado ou a desclassificação da proposta. 

 

A participação do credenciado nesta licitação implica o conhecimento integral dos termos e 

condições inseridos neste instrumento convocatório, bem como das demais normas legais que 

disciplinam a matéria. 

 

A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo o MUNICÍPIO DE 

GRÃO MOGOL, revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de 

fato supervenientes comprovadas ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação 

mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado para conhecimento dos participantes da 

licitação. 

 

As decisões do prefeito e da Comissão serão publicadas no quadro de avisos localizado no hall 

da Prefeitura Municipal, no site www.graomogol.mg.gov.br e Diário Oficial dos Municípios 

Mineiros-AMM, podendo, quando for o caso, ser aplicado o disposto no § 1º do art. 109 da Lei 

n.º 8.666/93. 

 

Fica eleito o foro da Comarca de Grão Mogol/MG, como único para solucionar quaisquer 

questões oriundas desta licitação. 

 

Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante:  

 

Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante:  

 

ANEXO I – Projeto Básico;. 

 

ANEXO II - Relação de Profissionais; 

 

ANEXO III - Dados Complementares; 

 

http://www.graomogol.mg.gov.br/
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ANEXO IV - Modelo de procuração; 

 

ANEXO V – Termo de Credenciamento; 

 

ANEXO VI - Minuta de Contrato; 

 

 

Grão Mogol/MG, 19 de abril de 2021. 

 

 

Jerry Moreira Dias Junior.       Maria Aline Vieira de Souza. 

Presidente da CPL.                Secretária da CPL. 

 

 

Eliane Oliveira Porto. 

Membro da CPL. 
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ANEXO I 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 078/2021 

INEXIGIBILIDADE Nº. 008/2021 

CREDENCIAMENTO Nº. 005/2021 

 

PROJETO BÁSICO 

 

 

1 – OBJETO 

1.1 - Credenciamento de empresas para prestação de serviços de consultas, procedimentos 

médicos e exames de alta, média e baixa complexidade, para atender a demanda da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO MOGOL/MG, que poderão ser chamadas para 

prestar serviços, quando houver demanda, sem que haja qualquer direito de contratação dos 

credenciados, objetivando somente o cadastro, cujo processo e julgamento serão realizados de 

acordo com os preceitos da Lei 8.666/93, conforme planilha abaixo: 

 
ITEM QTD UND. DESCRICAO DO ITEM UNIT. TOTAL 

1 30 SERV ALERGOLOGIA.  120,00 3.600,00 

2 30 SERV ANESTESIOLOGIA. 100,00 3.000,00 

3 30 SERV ANGIOLOGIA. 120,00 3.600,00 

4 100 SERV CARDIOLOGIA. 115,00 11.500,00 

5 15 SERV CARDIOLOGIAPEDIÁTRICA.  120,00 1.800,00 

6 5 SERV CIRURGIACARDIOVASCULAR. 140,00 700,00 

7 2 SERV CIRUGIAPEDIATRICA. 140,00 280,00 

8 5 SERV CIRUGIAPLÁSTICA. 120,00 600,00 

9 5 SERV CIRURGIACABEÇAEPESCOÇO. 120,00 600,00 

10 10 SERV CIRURGIADETORÁX. 120,00 1.200,00 

11 10 SERV CIRURGIAGERAL. 120,00 1.200,00 

12 5 SERV CLINICAMÉDICA. 100,00 500,00 

13 30 SERV DERMATOLOGIA. 100,00 3.000,00 

14 30 SERV ENDOCRINOLOGIA. 115,00 3.450,00 

15 35 SERV ENDOCRINOLOGIAPEDIÁTRICA. 150,00 5.250,00 

16 35 SERV GASTROENTEROLOGIA. 120,00 4.200,00 

17 15 SERV GASTROENTEROLOGIAPEDIÁTRICA. 120,00 1.800,00 

18 20 SERV GERIATRIA. 120,00 2.400,00 

19 5 SERV GINECOLOGIA/OBSTETRICIA. 110,00 550,00 

20 10 SERV HEMATOLOGIA. 140,00 1.400,00 

21 30 SERV INFECTOLOGIA. 140,00 4.200,00 

22 30 SERV MASTOLOGIA. 120,00 3.600,00 

23 1 SERV MEDICINADOTRABALHO. 100,00 100,00 

24 30 SERV NEFROLOGIA. 120,00 3.600,00 

25 75 SERV NEUROLOGIA. 120,00 9.000,00 

26 5 SERV NEUROCIRURGIA. 140,00 700,00 

27 50 SERV OFTALMOLOGIA. 110,00 5.500,00 

28 50 SERV ORTOPEDIA. 120,00 6.000,00 

29 50 SERV OTORRINOLARINGOLOGIA. 115,00 5.750,00 

30 20 SERV PNEUMOLOGIA. 140,00 2.800,00 

31 20 SERV PNEUMOLOGIAPEDIÁTRICA. 145,00 2.900,00 

32 10 SERV PROCTOLOGIA. 120,00 1.200,00 

33 15 SERV REUMATOLOGIA. 140,00 2.100,00 

34 20 SERV UROLOGIA. 140,00 2.800,00 

35 5 SERV FISIOTERAPIA,AVALIAÇÃO.  100,00  500,00 
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36 20 SERV RPG,SESSÃO.  100,00  2.000,00 

37 100 SERV ELETROCARDIOGRAMA(ECG). 40,00 4.000,00 

38 100 SERV ECODOPLLERCARDIOGRAMA.  145,00 14.500,00 

39 30 SERV ECODOPLLERCARDIOGRAMA INFANTIL COMSEDAÇÃO.  200,00  6.000,00 

40 60 SERV SEDAÇÃO.  120,00  7.200,00 

41 100 SERV HOLTER24HORAS. 100,00 10.000,00 

42 100 SERV MAPA24HORAS. 110,00 11.000,00 

43 100 SERV TESTEERGOMETRICO/ESTEIRA. 120,00 12.500,00 

44 30 SERV ECODOPPLERDE CAROTIDASACORES. 210,00 6.300,00 

45 30 SERV ECODOPLLERDEESFORÇOESTRESS.  400,00  12.000,00 

46 20 SERV ECODOPPLERTRANSESOFAGICO.  400,00  8.000,00 

47 20 SERV TESTEEAVALIAÇÃODEMARCA-PASSO. 200,00 4.000,00 

48 20 SERV ELETROENCEFALOGRAMAEMVIGILIA. 100,00 2.000,00 

49 20 SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROSINFERIORESESUPERIORES. 600,00 12.000,00 

50 20 SERV ELETRONEUROMIOGRAFIADEMMII. 300,00 6.000,00 

51 20 SERV ELETRONEUROMIOGRAFIADEMMSS. 300,00 6.000,00 

52 20 SERV MAPEAMENTOCEREBRAL.  1.000,00  20.000,00 

53 60 SERV BIOPSIAAMBULATORIAL(PROCEDIMENTO).  500,00  30.000,00 

54 30 SERV LESÃODEPELESIMPLES–EXÉRESE.  600,00  18.000,00 

55 30 SERV PEQUENASCIRURGIAS(CISTO,VERRUGA,UNHAENCRAVADAS). 200,00 6.000,00 

56 30 SERV APLICAÇÃODEACIDO. 140,00 4.200,00 

57 30 SERV BIOPSIAGINECÓLICA(PROCEDIMENTO). 150,00 4.500,00 

58 30 SERV BIOPSIADEVULVA(PROCEDIMENTO). 140,00 4.200,00 

59 20 SERV CAUTERIZAÇÃO. 220,00 4.400,00 

60 10 SERV INSERÇÃO DE DIU NÃO INCLUIO DIU. 250,00 2.500,00 

61 30 SERV HISTEROSSONOGRAFIA. 300,00 9.000,00 

62 100 SERV BIOPSIADEPELE. 130,00 13.000,00 

63 80 SERV BIOPSIADEPÊNIS. 150,00 12.000,00 

64 30 SERV CAUTERIZAÇÃO UROLÓGICA. 220,00 6.600,00 

65 30 SERV VASECTOMIAAMBULATORIAL. 1.000,00 30.000,00 

66 30 SERV APLICAÇÃ ODE ÁCIDO. 140,00 4.200,00 

67 60 SERV BIOPSIA DE PELE DERMATOLÓGICA CAUTERIZAÇÃO. 130,00 7.800,00 

68 30 SERV CAUTERIZAÇÃO. 180,00 5.400,00 

69 20 SERV CRIOTERAPIA. 100,00 2.000,00 

70 20 SERV INFILTRAÇÃO CAPILAR. 100,00 2.000,00 

71 20 SERV PEELING(ACIDORETINÓICO). 130,00 2.600,00 

72 20 SERV PEELING(ACIDOCOMBINADO). 170,00 3.400,00 

73 50 SERV DRENAGEM BARTHOLIN. 90,00 4.500,00 

74 10 SERV INFILTRAÇÃO CAPILAR.  150,00  1.500,00 

75 70 SERV PEQUENAS CIRURGIAS. 200,00 14.000,00 

76 15 SERV CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO NECROSE. 200,00 3.000,00 

77 15 SERV CINTILOGRAFIA MIOCARDICADEREPOUSOE ESFORÇO. 990,00 14.850,00 

78 15 SERV VENOGRAFIARADIOISOTÓPICA.  450,00  6.750,00 

79 10 SERV CINTILOGRAFIA DE FIGADO E BAÇO.       450,00 4.500,00 

80 10 SERV CINTILOGRAFIA DE FIGADO E VIASBILIARES. 450,00 4.500,00 

81 10 SERV CINTILOGRAFIA DAS GLANDULAS SALIVARES. 392,50 3.924,00 

82 10 SERV CINTILOGRAFIA PARA PESQUISA DIVERTÍCULO DE MECKEL.  400,00  4.000,00 

83 10 SERV ESVAZIAMENTO GÁSTRICO LÍQUIDO. 340,00 3.404,00 

84 10 SERV HEMORRAGIA ATIVA.  500,00  5.000,00 

85 10 SERV HEMORRAGIA NÃO ATIVA.  500,00  5.000,00 

86 10 SERV PESQUISA DE REFLUXO GASTRO-ESOFÁGICO.  400,00  4.000,00 

87 10 SERV CINTILOGRAFIA DA TIROIDE COM IODO.  400,00  4.000,00 

88 10 SERV CINTILOGRAFIA DA TIROIDE COM TC99M.  400,00  4.000,00 

89 8 SERV CINTILOGRAFIA DAS PARATIREOIDES. 924,00 7.392,00 

90 8 SERV PCICOMIODO – 110.  990,00  7.920,00 

91 10 SERV CISTOGRAFIA DIRETA.  400,00  4.000,00 

92 10 SERV CISTOGRAFIA INDIRETA.  400,00  4.000,00 

93 10 SERV CINTILOGRAFIA RENAL DINÂMICA.  500,00  5.000,00 

94 10 SERV CINTILOGRAFIA RENAL DINÂMICA DIURÉTICO. 478,33 4.783,30 

95 10 SERV CINTILOGRAFIA RENAL ESTATICA. 412,50 4.125,00 

96 10 SERV CINTILOGRAFIA TESTICULAR (ESCROTAL). 340,40 3.404,00 

97 10 SERV DETERMINAÇÃO DA FILTRAÇÃO GLOMERULAR. 150,00  1.500,00 

98 10 SERV FLUXO PLASMÁTICORENAL.  150,00  1.500,00 

99 10 SERV CINTILOGRAFIA OSSEA DE CORPO TOTAL. 427,50 4.275,00 

100 10 SERV CINTILOGRAFIA CEREBRAL. 400,00 4.000,00 

101 5 SERV CISTERNO CINTILOGRAFIA. 828,60 4.143,00 

102 5 SERV CISTERNOCINTILOGRAFIA PARA ESTUDO DAS FÍSTULAS. 828,60 4.143,00 

103 10 SERV CINTILOGRAFIA DE PERFUSÃO CEREBRAL. 500,00 5.000,00 

104 10 SERV FLUXO SANGUINEO CEREBRAL. 452,80 4.528,00 
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105 10 SERV VENTRICULOGRAFIA. 518,40 5.184,00 

106 10 SERV CINTILOGRAFIA DE MAMA (BILATERAL). 400,00 4.000,00 

107 10 SERV CINTILOGRAFIA COMGÁLIO- 67. 450,00 4.500,00 

108 10 SERV CINTILOGRAFIA COMMIBG. 450,00  4.500,00 

109 10 SERV LINFOCINTILOGRAFIA.  400,00  4.000,00 

110 10 SERV DACRIOCINTILOGRAFIA.  300,00  3.000,00 

111 10 SERV CINTILOGRAFIA DE PERFUSÃO PULMONAR. 429,40 4.294,00 

112 10 SERV CINTILOGRAFIA DE VENTILAÇÃO PULMONAR. 477,60 4.776,00 

113 10 SERV PESQUISA DE ASPIRAÇÃO PULMONAR. 264,40 2.644,00 

114 10 SERV HIPERTIREOIDISMO GRAVES.  500,00  5.000,00 

115 10 SERV HIPERTIREOIDISMO PLUMMER.  500,00  5.000,00 

116 30 SERV RMDECRANIO. 520,00 15.600,00 

117 30 SERV RMDECOLUNACERVICAL. 520,00 15.600,00 

118 30 SERV RMDACOLUNATORACICA. 520,00 15.600,00 

119 30 SERV RMDACOLUNALOMBO-SACRA. 520,00 15.600,00 

120 30 SERV RMDOPESCOCO. 520,00 15.600,00 

121 30 SERV RMDEABDOMENSUPERIOR. 520,00 15.600,00 

122 30 SERV RMDEBACIAOUPÉLVIS. 520,00 15.600,00 

123 30 SERV RMDOOMBRO(UNILATERAL). 520,00 15.600,00 

124 30 SERV RMDECOXO-FEMURAL(UNILATERAL). 520,00 15.600,00 

125 30 SERV RMDEJOELHO(UNILATERAL). 520,00 15.600,00 

126 30 SERV RMDESEGMENTOAPENDICULAR(UNILATERAL). 520,00 15.600,00 

127 50 SERV SEDAÇÃOPARAREALIZAÇÃODERM. 200,00 10.000,00 

128 7 SERV ANGIORRESSONÂNCIA. 650,00 4.550,00 

129 10 SERV ANGIOGRAFIAFLUORESCENTEA.O.  400,00  4.000,00 

130 10 SERV BIOMICROSCOPIAMONOCULAR.  180,00  1.800,00 

131 10 SERV BIOMICROSCOPIAA.O.  350,00  3.500,00 

132 10 SERV CAMPOVISUALMONOCULAR.  100,00  1.000,00 

133 10 SERV CAMPOVISUALA.O.  170,00  1.700,00 

134 10 SERV CAPSULOTOMIAMONOCULAR(1SESSÃOCADAOLHO).  550,00  5.500,00 

135 10 SERV CURVATENSIONALDIARIAA.O. 110,00 1.100,00 

136 10 SERV ECOBIOMETRIAMONOCULAR.  200,00  2.000,00 

137 10 SERV ECOBIOMETRIAA.O. 120,00 1.200,00 

138 10 SERV ECOGRAFIAOCULAR–ULTRASSOM(CADAOLHO).  200,00  2.000,00 

139 10 SERV ECOGRAFIAOCULAR–ULTRASSOMA.O.  390,00  3.900,00 

140 10 SERV FOTOCOAGULAÇÃO(1SESSÃOCADAOLHO).  500,00  5.000,00 

141 10 SERV GONIOSCOPIAAO. 110,00 1.100,00 

142 10 SERV IRIDECTOMIAÀLASER(CADAOLHO).  500,00  5.000,00 

143 30 SERV MAPEAMENTORETINAMONOCULAR.  100,00  3.000,00 

144 15 SERV MAPEAMENTODERETINAA.O. 115,00 1.725,00 

145 15 SERV MICROSCOPIA(MONOCULAR).  160,00  2.400,00 

146 15 SERV MICROSCOPIAA.O.  320,00  4.800,00 

147 10 SERV POTENCIALDEACUIDADEVISUAL(PAM)MONOCULAR.  100,00  1.000,00 

148 10 SERV POTENCIALDEACUIDADEVISUAL(PAM)A.O.  160,00  1.600,00 

149 10 SERV PAQUIMETRIAA.O.  130,00 1.100,00 

150 5 SERV PANFOTOCOAGULAÇÃOALASER.  1.500,00  7.500,00 

151 10 SERV RETINOGRAFIAMONOCULAR.  150,00  1.500,00 

152 10 SERV RETINOGRAFIAA.O.  300,00  3.000,00 

153 10 SERV TONOMETRIAA.O.  100,00  1.000,00 

154 10 SERV TOPOGRAFIAMONOCULAR.  80,00  800,00 

155 10 SERV TOPOGRAFIAA.O.  120,00  1.200,00 

156 10 SERV OCTMONOCULAR(TOMOGRAFIA).  200,00  2.000,00 

157 10 SERV OCTA.O(TOMOGRAFIA).  400,00  4.000,00 

158 20 SERV PENTACANMONOCULAR.  400,00  8.000,00 

159 20 SERV PENTACANA.O.  400,00  8.000,00 

160 20 SERV BIODEPAPILAMONOCULAR.  120,00  2.400,00 

161 5 SERV BIODEPAPILAA.O.  240,00  1.200,00 

162 20 SERV FUNDOSCOPIAA.O.  200,00  4.000,00 

163 5 SERV SONDAGEMMONOCULAR.  900,00  4.500,00 

164 5 SERV SONDAGEMA.O.  1.800,00  9.000,00 

165 5 SERV TESTELENTESCONTATOA.O.  100,00  500,00 

166 5 SERV TESTEDEACUIDADEVISUAL.  200,00  1.000,00 

167 5 SERV TESTEDOOLHINHOA.O.  130,00  650,00 

168 5 SERV CIRURGIADECALÁZIO.  1.200,00  6.000,00 

169 2 SERV CIRURGIA-FACECTOMIA(CATARATA)*INCLUILENTEIMPORTADA.  3.500,00  7.000,00 

170 2 SERV CIRURGIA-FACECTOMIA(CATARATA)AO *INCLUILENTESIMPORTADAS.  7.000,00  14.000,00 

171 2 SERV CIRURGIA-CISTODEPÁLPEBRA.  2.000,00  4.000,00 

172 3 SERV CIRURGIA-PTERÍGEO.  1.500,00  4.500,00 

173 1 SERV CIRURGIA-RECONSTRUÇÃODECÂMARA.  2.000,00  2.000,00 
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174 5 SERV CIRURGIADESONDAGEMDEVIALACRIMAL.  1.500,00  7.500,00 

175 5 SERV CIRURGIA-TUMORDEPÁLPEBRA.  3.000,00  15.000,00 

176 5 SERV PAPILOMA.  1.000,00  5.000,00 

177 2 SERV VITRIOLISEAYAGLASER(POROLHO).  2.000,00  4.000,00 

178 30 SERV AUDIOMETRIATONAL. 38,00 1.140,00 

179 30 SERV AUDIOMETRIAVOCAL. 38,00 1.140,00 

180 30 SERV AUDIOMETRIATONALE VOCAL. 70,00 2.100,00 

181 30 SERV AVALIAÇÃODOPROCESSAMENTOAUDITIVOCENTRAL. 500,00  15.000,00 

182 30 SERV AVALIAÇÃOFONOAUDIOLOGOGAPARAPRÓTESEAUDITIVA.  100,00  3.000,00 

183 30 SERV OTN/PACOTE.  400,00  12.000,00 

184 25 SERV BERAADULTO. 230,00 5.750,00 

185 25 SERV BERAINFANTIL –SEMSEDAÇÃO. 250,00 6.250,00 

186 25 SERV BERAINFANTIL –COMSEDAÇÃO.  400,00  10.000,00 

187 30 SERV ELETROCOCLEOGRAFIA. 350,00 10.500,00 

188 20 SERV EMISSÃOEVOCADA/OEA. 80,00 1.600,00 

189 20 SERV ESPIROMETRIA.  250,00  5.000,00 

190 20 SERV IMITANCIOMETRIA. 55,00 1.100,00 

191 20 SERV IMPEDANCIOMETRIA. 55,00 1.100,00 

192 5 SERV POLISSONOGRAFIA.  500,00  2.500,00 

193 20 SERV POTENCIALEVOCADOAUDITIVODEMÉDIALATÊNCIA -VEMP.  500,00  10.000,00 

194 20 SERV POTENCIALTARDIO –P300.  300,00  6.000,00 

195 10 SERV TAMPONAMENTONASALANTERIOR/ANTEROPOSTERIOR.  300,00  3.000,00 

196 5 SERV TESTEALERGICODELEITURAIMEDIATA –PRINKTEST.  220,00  1.100,00 

197 10 SERV TESTEIRRITABILIDADE.  200,00  2.000,00 

198 10 SERV VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA. 230,00 2.300,00 

199 10 SERV TESTEVESTIBULAR.  250,00  2.500,00 

200 50 SERV VIDEONASOENDOSCOPIA/FIBRONASO/FARINGO/LARINGO. 150,00 7.500,00 

201 30 SERV VIDEOLARINGOESTROBOSCOPIA. 150,00 4.500,00 

202 30 SERV RETIRADADE CORPOESTRANHO. 210,00 6.300,00 

203 5 SERV RXABDOMESIMPLES1INC.. 51,67 258,35 

204 5 SERV RXABDOMESIMPLES2INC.. 56,67 283,35 

205 5 SERV RXADENÓIDES. 48,33 241,65 

206 5 SERV RXANTEBRAÇO. 50,00 250,00 

207 5 SERV RXARTICULAÇÃOSACROÍLIACAS1INC.(CADA). 55,00 275,00 

208 5 SERV RXARTICULAÇÃOSACROÍLIACAS2INC.(CADA). 56,67 283,35 

209 5 SERV RXARTICULAÇÃOTEMPOROMANDIBULAR2INC.. 58,33 291,65 

210 5 UNID RXARTICULAÇÃOTEMPOROMANDIBULAR3INC.. 65,00 325,00 

211 5 SERV RXARCOSCOSTAIS. 51,67 258,35 

212 5 SERV RXATMBILATERAL.  60,00  300,00 

213 5 SERV RXBACIA1INC.. 49,00 245,00 

214 5 SERV RXBACIA2INC.. 60,00 300,00 

215 5 SERV RXBRAÇO. 53,33 266,65 

216 5 SERV RXCALCÂNEO2INC.. 51,67 258,35 

217 5 SERV RXCALCÂNEO3INC.. 58,33 291,65 

218 5 SERV RXCAVUM. 48,33 241,65 

219 5 SERV RXCLAVÍCULA. 51,67 258,35 

220 5 SERV RXCOLUNACERVICAL2INC.. 55,00 275,00 

221 5 SERV RXCOLUNACERVICAL3INC.. 60,00 300,00 

222 5 SERV RXCOLUNACERVICAL4INC.. 60,00 300,00 

223 5 SERV RXCOLUNADORSALAP LATERAL. 56,67 283,35 

224 5 SERV RXCOLUNADORSOLOMBARP/ESCOLIOSE. 60,00 300,00 

225 5 SERV RXCOLUNALOMBO-SACRA2INC.. 57,67 288,35 

226 5 SERV RXCOLUNALOMBO-SACRA4INC. 61,67 308,35 

227 5 SERV RXCOLUNASACRO-COCCIX. 53,33 266,65 

228 5 SERV RXCOLUNATORÁCICA. 53,33 266,65 

229 5 SERV RXCOSTELASPORHEMITORAX. 53,33 266,65 

230 5 SERV RXCOTOVELO2INC. 51,67 258,35 

231 5 SERV RXCOTOVELO4INC.. 66,67 333,35 

232 5 SERV RXCOXA. 51,67 258,35 

233 5 SERV RXCOXOFEMURAL. 51,67 258,35 

234 5 SERV RXCRÂNIO2INC.. 55,00 275,00 

235 5 SERV RXCRÂNIO3INC.. 58,33 291,65 

236 5 SERV RXESCANOMETRIA. 80,00 400,00 

237 5 SERV RXESTERNO. 60,00 300,00 

238 5 SERV RXESTERNOCLAVICULAR. 60,00 300,00 

239 5 SERV RXJOELHO2INC.. 50,00 250,00 

240 5 SERV RXJOELHO3INC. 58,33 291,65 

241 5 SERV RXJOELHO4INC.. 65,00 325,00 

242 5 SERV RXMÃO.  50,00 250,00 
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243 5 SERV RXMÃOEPUNHOPARAIDADEÓSSEA. 53,33 266,65 

244 5 SERV RXMASTOIDESOU ROCHEDOS. 60,00 300,00 

245 5 SERV RXOSSODA FACE. 51,67 258,35 

246 5 SERV RXOMBRO1INC. 49,00 245,00 

247 5 SERV RXOMBRO2INC. 55,00 275,00 

248 5 SERV RXOMBRO3INC.. 70,00 350,00 

249 5 SERV RXOMBRO4INC.. 70,00 350,00 

250 5 SERV RXPATELA. 50,00 250,00 

251 5 SERV RXPÉ2INC.. 53,33 266,65 

252 5 SERV RXPÉ3INC.. 60,00 300,00 

253 5 SERV RXPUNHO2INC.. 53,33 266,65 

254 5 SERV RXPUNHO3INC.. 58,33 291,65 

255 5 SERV RXQUADRIL. 51,67 258,35 

256 5 SERV RXSEIOSDA FACE2INC.. 55,00 275,00 

257 5 SERV RXSEIOSDA FACE3INC.. 53,33 316,65 

258 5 SERV RXSELATÚRCICA. 58,33 291,65 

259 5 SERV RXTÓRAXPA. 51,67 258,35 

260 5 SERV RXTÓRAXPA/PL. 55,00 275,00 

261 5 SERV RXTORNOZELO 2INC.. 53,33 266,65 

262 5 SERV RXTORNOZELO3INC.. 60,00 300,00 

263 5 SERV RXPANORAMICODACOLUNAVERTEBRAL. 143,33 716,65 

264 10 SERV DENSITOMETRIAOSSEA. 126,67 1.266,70 

265 10 SERV MAMOGRAFIA. 120,00 1.200,00 

266 10 SERV TRÂNSITOINTESTINAL.  400,00  4.000,00 

267 10 SERV UROGRAFIAEXCRETORA.  600,00  6.000,00 

268 10 SERV URETROCISTOGRAFIA. 360,00 3.600,00 

269 10 SERV ENEMAOPACOOUCLISTER(DUPLOCONTRASTE). 400,00 4.000,00 

270 10 SERV REED-ESÔFAGO-HIATO-ESTÔMAGOEDUODENO. 350,00 3.500,00 

271 10 SERV TRANSITOEMORFOLOGIADODELGADO. 400,00 4.000,00 

272 10 SERV HISTEROSSALPINGOGRAFIA.  500,00  5.000,00 

273 10 SERV ISTEROSSALPINGOGRAFIA.  500,00  5.000,00 

274 10 SERV ESOFAGOGRAMA. 300,00 3.000,00 

275 10 SERV COLANGIOGRAFIAPÓSOPERATÓRIA. 420,00 4.200,00 

276 20 SERV ANESTESIA/SEDAÇÃO. 170,00 3.400,00 

277 20 SERV TOMOGRAFIACEFALOMETRIA. 247,50 4.950,00 

278 20 SERV TOMOGRAFIACOMPUTADORIZADADOABDOMENSUPERIOR. 300,00 6.000,00 

279 20 SERV TOMOGRAFIACOMPUTADORIZADADOABDOMENINFERIOR. 300,00 6.000,00 

280 20 SERV TOMOGRAFIACOMPUTADORIZADAABDOMEMTOTAL. 500,00 10.000,00 

281 20 SERV TOMOGRAFIACOMPUTADORIZADADAARTICULAÇÃODOOMBRO(CADA). 270,00 5.400,00 

282 20 SERV TOMOGRAFIACOMPUTADORIZADADAARTICULAÇÃODOCOTOVELO(CADA). 270,00 5.400,00 

283 20 SERV TOMOGRAFIACOMPUTADORIZADADAARTICULAÇÃO DOPUNHO(CADA). 270,00 5,400,00 

284 20 SERV TOMOGRAFIACOMPUTADORIZADADAARTICULAÇÃODOJOELHO(CADA). 270,00 5,400,00 

285 20 SERV TOMOGRAFIACOMPUTADORIZADADAARTICULAÇÃODOPÉ(CADA). 270,00 5,400,00 

286 20 SERV TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DAARTICULAÇÃOCOXO/FEMORAL(CADA). 270,00 5,400,00 

287 20 SERV TOMOGRAFIACOMPUTADORIZADADA ARTICULAÇÃOSACRO-ÍLIACA(CADA). 270,00 5,400,00 

288 20 SERV TOMOGRAFIACOMPUTADORIZADADECOLUNACERVICAL(ATÉ 03SEGMENTOS). 250,00 5.000,00 

289 20 SERV TOMOGRAFIACOMPUTADORIZADADECOLUNATORÁCICA(ATÉ 03SEGMENTOS). 250,00 5.000,00 

290 20 SERV TOMOGRAFIACOMPUTADORIZADADECOLUNALOMBAR(ATÉ 03SEGMENTOS). 250,00 5.000,00 

291 20 SERV TOMOGRAFIACOMPUTADORIZADASEGMENTOADICIONAL. 80,00 1.600,00 

292 20 SERV TOMOMIELOGRAFIAATÉ03SEGMENTOS*NÃOINCLUI A TCCORRESPONDENTE. 341,50 6.830,00 

293 20 SERV TOMOGRAFIACOMPUTADORIZADADECRÂNIO. 250,00 5.000,00 

294 20 SERV TOMOGRAFIACOMPUTADORIZADADEÓRBITAS. 270,00 5.400,00 

295 10 SERV TOMOGRAFIACOMPUTADORIZADADESELATÚRSICA. 270,00 2.700,00 

296 20 SERV TOMOGRAFIACOMPUTADORIZADADAFACE. 290,00 5.800,00 

297 10 SERV TOMOGRAFIACOMPUTADORIZADADOSSEIOSDAFACE. 240,00 2.400,00 

298 10 SERV 
TOMOGRAFIACOMPUTADORIZADADEARTICULAÇÕESTEMPOROMANDIBULAR-
ATM. 

270,00 2.700,00 

299 10 SERV TOMOGRAFIACOMPUTADORIZADADEMASTOIDES. 270,00 2.700,00 

300 10 SERV TOMOGRAFIACOMPUTADORIZADADEOUVIDOS. 270,00 2.700,00 

301 30 SERV TOMOGRAFIACOMPUTADORIZADADAPELVE. 380,00 11.400,00 

302 30 SERV TOMOGRAFIACOMPUTADORIZADADABACIA. 270,00 8.100,00 

303 10 SERV 
TOMOGRAFIACOMPUTADORIZADADOPESCOCO(PARTESMOLESLARINGE- 
TIREOIDE). 

380,00 3.800,00 

304 10 SERV TOMOGRAFIADAREGIÃODEUMDENTE. 161,67 1.616,70 

305 10 SERV TOMOGRAFIADAREGIÃODEDOISDENTES. 218,33 2.183,30 

306 10 SERV TOMOGRAFIADAREGIÃODETRÊSDENTES. 263,33 2.633,30 

307 30 SERV TOMOGRAFIADAREGIÃODEQUATRODENTES. 275,00 8.250,00 

308 30 SERV TOMOGRAFIACOMPUTADORIZADASEGMENTOSAPENDICULARES(BRAÇOS). 270,00 8.100,00 

309 30 SERV TOMOGRAFIACOMPUTADORIZADASEGMENTOSAPENDICULARES(ANTEBRAÇOS). 270,00 8.100,00 
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310 30 SERV TOMOGRAFIACOMPUTADORIZADASEGMENTOSAPENDICULARES(COXAS). 270,00 8.100,00 

311 30 SERV TOMOGRAFIACOMPUTADORIZADASEGMENTOSAPENDICULARES(PERNAS). 270,00 8.100,00 

312 30 SERV TOMOGRAFIACOMPUTADORIZADADOTORAX. 380,00 11.400,00 

313 10 SERV ANGIOTCDECRÂNIO . 440,00 4.400,00 

314 10 SERV ANGIOTCDETORAX. 440,00 4.400,00 

315 10 SERV ANGIOTCABDOMINAL. 600,00 6.000,00 

316 10 SERV ANGIOTCDECORONÁRIAS. 800,00 8.000,00 

317 1 SERV PETSCAN. 2.000,00 2.000,00 

318 30 SERV US ABDOME TOTAL. 80,00 2.400,00 

319 30 SERV US ABDOME SUPERIOR. 80,00 2.400,00 

320 30 SERV US ABDOME INFERIOR. 80,00 2.400,00 

321 20 SERV US BOLSA ESCROTAL – (SEM DOPPLER. 80,00 1.600,00 

322 20 SERV US BOLSA ESCROTAL – (COM DOPPLER). 145,00 2.900,00 

323 20 SERV US PRÓSTATA ABDOMINAL. 80,00 1.600,00 

324 20 SERV US PRÓSTATA TRANSRETAL. 100,00 2.000,00 

325 20 SERV US APARELHO URINÁRIO (RINS E VIAS urinarias. 80,00 1.600,00 

326 20 SERV US CERVICAL. 80,00 1.600,00 

327 20 SERV US TIREÓIDE / PESCOÇO. 80,00 1.600,00 

328 20 SERV US DE ESTRUTURA SUPERFICIAL (AXILA, MUSCULO) . 80,00 1.600,00 

329 20 SERV US TIREÓIDE COM DOPPLER. 150,00 3.000,00 

330 20 SERV US PAREDE ABDOMINAL . 80,00 1.600,00 

331 20 SERV US TRANSVAGINAL (ENDOVAGINAL). 80,00 1.600,00 

332 20 SERV US TRANSVAGINAL COM DOPPLER. 163,33 3.266,60 

333 20 SERV US PÉLVICO ABDOMINAL / GINECOLOGICO. 80,00 1.600,00 

334 20 SERV US PÉLVICO ABDOMINAL COM DOPPLER . 180,00 3.600,00 

335 20 SERV US TRANSVAGINAL PARA CONTROLE DE OVULAÇÃO (RASTREAMENTO). 80,00 1.600,00 

336 20 SERV US ARTICULAÇÕES DO OMBRO (CADA). 80,00 1.600,00 

337 20 SERV US ARTICULAÇÕES DO JOELHO (CADA). 80,00 1.600,00 

338 20 SERV ARTICULAÇÃO DO COTOVELO (CADA. 80,00 1.600,00 

339 20 SERV ARTICULAÇÃO DO TORNOZELO (CADA). 80,00 1.600,00 

340 20 SERV ARTICULAÇÃO DO PUNHO (CADA). 80,00 1.600,00 

341 20 SERV ARTICULAÇÃO DA MÃO (CADA). 80,00 1.600,00 

342 10 SERV US DE PANTURRILHA (CADA). 80,00 800,00 

343 50 SERV US DE PARTES MOLES. 80,00 4.000,00 

344 40 SERV US DE MAMAS. 80,00 3.200,00 

345 20 SERV US PENIS E ESCROTO. 80,00 1.600,00 

346 20 SERV US OBSTÉTRICO. 70,00 1.400,00 

347 20 SERV US OBSTÉTRICO C/ DOPPLER.  180,00 3.600,00 

348 20 SERV US OBSTETRICO COM PERFIL BIOFÍSICO FETAL (PBF). 80,00 1.600,00 

349 20 SERV US OBSTETRICO COM TRANSLUCÊNCIA NUCAL. 80,00 1.600,00 

350 20 SERV US OBSTÉTRICO MORFOLÓGICO 1° TRIMESTRE. 80,00 1.600,00 

351 20 SERV US OBSTÉTRICO MORFOLÓGICO 2° TRIMESTRE – 20/24 SEMANAS. 120,00 2.400,00 

352 20 SERV US OBSTÉTRICO MORFOLÓGICO 1º TRIMESTRE COM DOPPLER DAS ARTÉRIAS. 120,00 2.400,00 

353 20 SERV US OBSTÉTRICO GEMELAR. 100,00 2.000,00 

354 20 SERV US OBSTÉTRICO COM DOPPLER GEMELAR. 160,00 3.200,00 

355 20 SERV US OBSTETRICO COM PERFIL BIOFÍSICO FETAL GEMELAR. 160,00 3.200,00 

356 20 SERV US OBSTETRICO COM TRANSLUCÊNCIA NUCAL GEMELAR. 160,00 3.200,00 

357 20 SERV US OBSTÉTRICO MORFOLÓGICO 1° TRIMESTRE GEMELAR. 160,00 3.200,00 

358 20 SERV US OBSTÉTRICO MORFOLÓGICO 2° TRIMESTRE – 20/24 SEMANAS GEMELAR. 320,00 6.400,00 

359 20 SERV US OBSTÉTRICO MORFOLÓGICO 1º TRIMESTRE COM DOPPLER DAS ARTÉRIAS. 265,00 5.300,00 

360 20 SERV DUPPLEX SCAN VENOSO DE MEMBRO INFERIOR (CADA). 150,00 3.000,00 

361 20 SERV DUPPLEX SCAN VENOSO DE MEMBRO SUPERIOR (CADA) . 150,00 3.000,00 

362 20 SERV DUPPLEX SCAN ARTERIAL DE MEMBRO INFERIOR (CADA). 150,00 3.000,00 

363 20 SERV DUPPEX SCAN ARTERIAL DE MEMBRO SUPERIOR (CADA) . 150,00 3.000,00 

364 20 SERV DOPPLER COLORIDO DE ORGÃO OU ESTRUTURA ISOLADA. 150,00 3.000,00 

365 20 SERV DUPPLEX SCAN VENOSO DE MEMBROS INFERIORES (MMII). 230,00 4.600,00 

366 20 SERV DUPPLEX SCAN VENOSO DE MEMBROS SUPERIORES (MMSS). 230,00 4.600,00 

367 20 SERV DUPPLEX SCAN ARTERIAL DE MEMBROS INFERIORES (MMII). 230,00 4.600,00 

368 20 SERV DUPPLEX SCAN ARTERIAL DE MEMBROS SUPERIORES (MMSS) . 230,00 4.600,00 

369 20 SERV DUPLLEX SCAN DE ARTERIAS CAROTIDAS E VERTEBRAIS . 230,00 4.600,00 

370 20 SERV DOPLLER DE APARELHO URINARIO (RIM TRANSPLANTADO). 280,00 5.600,00 

371 20 SERV DOPPLER COLORIDO DE AORTA E ARTERIAS RENAIS. 280,00 5.600,00 

372 20 SERV DOPPLER COLORIDO DE AORTA E ILÍACAS. 200,00 4.000,00 

373 20 SERV DOPPLER DE VASOS ABDOMINAIS. 200,00 4.000,00 

374 20 SERV DOPPLER DE VASOS HEPÁTICOS. 200,00 4.000,00 

375 20 SERV SEDAÇÃO. 150,00 3.000,00 

376 20 SERV BIÓPSIADACOXA. 150,00 3.000,00 

377 20 SERV BIÓPSIADAMAMA.  150,00 3.000,00 

378 20 SERV BIÓPSIADAPRÓSTATAGUIADAPORULTRASSOM*INCLUIUS. 700,00 14.000,00 
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379 20 SERV BIÓPSIAHEPÁTICA. 150,00 3.000,00 

380 20 SERV BIÓPISARENAL. 150,00 3.000,00 

381 50 SERV PAAFDAMAMAGUIADOPORULTRASSOM. 270,00 13.500,00 

382 20 SERV PAAFDETIREOIDEGUIADOPORULTRASSOM. 275,00 5.500,00 

383 20 SERV MARCAÇÃODEMAMAS. 300,00  6.000,00 

384 20 SERV SEDAÇÃO. 200,00 4.000,00 

385 20 SERV BIÓPSIA CIÚRGICADEMAMA. 1.300,00  26.000,00 

386 10 SERV BIÓPSIADOLINFONODO.  1.300,00  13.000,00 

387 20 SERV ENDOSCOPIACOMTESTEDEUREASE. 250,00 5.000,00 

388 20 SERV ENDOSCOPIAINFANTIL+ SEDAÇÃO.  700,00  14.000,00 

389 20 SERV COLONOSCOPIA. 490,00 9.800,00 

390 20 SERV RETOSSIGMOIDOSCOPIA. 350,00 7.000,00 

391 5 SERV ESCLEROTERAPIA(SESSÃO). 1.000,00  5.000,00 

392 5 SERV PHMETRIA.  1.000,00  5.000,00 

393 3 SERV POLIPECTOMIAVIAENDOSCÓPICA. 800,00 2.400,00 

394 3 SERV POLIPECTOMIAVIIAACOLONOSCOP.  1.600,00  4.800,00 

395 5 SERV CITOLOGIAEMMEIOLÍQUIDO. 50,00 250,00 

396 20 SERV 
CITOLOGIA ESPECIAL (ASCÍTICO, 

PLEURAL,PERICÁRDIO,ESCARRO,SECREÇÃODEMAMA). 
50,00 1.000,00 

397 80 SERV BIÓPSIA/ANATOMOPATOLÓGICO.  120,00  9.600,00 

    TOTAL 1.723.224,20 

 

2 – JUSTIFICATIVA 

2.1 - O presente credenciamento tem por finalidade atender a demanda do município de GRÃO 

MOGOL/MG, em caráter excepcional, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de 

Saúde, restringindo-se as especialidades relacionadas neste ANEXO, diante da necessidade da 

Secretaria Municipal de Saúde atender à demanda de consultas médicas, e de cirurgias eletivas 

suspensas pelo Sistema Único de Saúde em decorrência da pandemia de COVID19, e ainda, 

realização de exames clínicos e de imagem que não são liberados pelo SUS, ou que em 

decorrência do grande volume de procura demoram muito tempo para serem liberados, os quais 

serão pagos conforme demanda (somente será passível de pagamento os serviços efetivamente 

prestados); 

 

 

3 - DA FORMA DE ATENDIMENTO 

a) O CREDENCIADO deverá atender os pacientes encaminhados pelo Município de Grão 

Mogol/MG, através da Secretaria de Saúde, oferecendo-lhes CONSULTAS EXAMES DE 

BAIXA, MÉDIA e ALTA COMPLEXIDADE PARA FINS DE DIAGNÓSTICOS dentro das 

especialidades, conforme constanta deste Projeto. 

 

b) Os atendimentos deverão ser realizados na clínica ou consultório próprio do contratado. 

 

c) Os atendimentos deverão ser realizados mediante apresentação da Guia de 

Encaminhamento da Secretaria Municipal de Saúde, e no caso de exames deverá ser 

acompanhada do pedido médico. 

 

5 - DO VALOR E PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

a) Os valores dos serviços objeto deste credenciamento estão estabelecidos neste ANEXO 

que é parte integrante do presente Edital e do contrato a ser celebrado. 

 

b) Os pagamentos serão realizados pela Tesouraria do Município, na conta do credenciado, 

a partir do 30º (trigéssimo) dia do mês subsequente ao do atendimento. 

 

c) O Credenciado encaminhará a PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO MOGOL/MG 
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até 02 (dois) dias após solicitação via e-mail, os seguintes documentos: Nota Fiscal e as 

respectivas certidões: prova de regularidade com a Receita Federal(CND Conjunta); prova de 

regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas. 

 

d) A unidade de saúde do município deverá certificar, até o dia 05 do mês subsequente ao da 

prestação dos serviços, sendo a regularidade da prestação, requisito para a autorização do 

pagamento. 

 

e) Nenhuma nota fiscal será processada e o pagamento realizado antes do respectivo envio 

da solicitação pelo CONTRATANTE. A solicitação para emissão da Nota Fiscal será 

encaminhada pelo CONTRATANTE até o dia 10 do mês subsequente à prestação dos serviços. 

 

f) Os valores constantes do ANEXO I, foram elaborados mediante de pesquisa de preços 

junto a prestadores de serviços da região e Consórcios de Saúde vizinhos a este município, assim 

sendo, os preços fixados  neste Credenciamento foram os menores valores obtivos mediante 

coleta de orçamentos, devido  a  real capacidade financeira do Município, restando

 compatíveis para manutenção de compromisso futuramente assumido. 

 

6 - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

6.1 – Para efeito de habilitação, as empresas interessadas deverão apresentar a seguinte 

documentação: 

 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;  

 

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

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; ou  

 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício;  

 

d) ou 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. 

 

e) Comprovante de Inscrição do CNPJ; 

 

f) Prova de regularidade conjunta de Tributos Federais e da Dívida Ativa da União, nos 

termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº1.751/2014; 

 

g) Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS; 

 

h) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 

mediante apresentação de Certidão Negativa emitida pela Secretaria competente do Estado; 

 

i) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, 

mediante apresentação de Certidão Negativa emitida pela Secretaria competente do Município. 
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j) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

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

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, conforme estabelecido 

pela Lei n° 12.440/2011); 

 

k) Certidão Negativa de pedido de falência ou concordata expedida pelo Cartório 

Distribuidor da sede da credenciado, cuja data de expedição não anteceda em mais de 90 

(noventa) dias da data de recebimento e abertura dos envelopes. 

 

l) Registro da Pessoa Jurídica no Conselho de fiscalização profissional respectivo; 

 

m) Registro no Conselho de Classe equivalente (Pessoa Física Responsável técnico); 

 

n) Alvará de Funcionamento vigente; 

 

o) Alvará Sanitário vigente2; 

 

p) Comprovação de titulação da especialidade compatível ao objeto da licitação, com o 

RQE (Registro de Qualificação de Especialista). 

 

q) Ficha do CNES (CADASTRO NACIONAL ESTABELECIMENTO SAÚDE); 

 

r) ANEXO II - Relação de Profissionais; 

 

s) ANEXO III - Dados Complementares; 

 

t) ANEXO IV - Modelo de Procuração; 

 

u) ANEXO V – Termo de Credenciamento; 

 

v) Os documentos de habilitação deverão ser apesentados em envelope devidamente 

identificado, como abaixo indicado: 

 

7 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

7.1 - As despesas decorrentes da presente licitação, correrão por conta da dotação orçamentária 

abaixo especificada, devendo ser consignada dotação de mesma natureza e categoria econômica, 

em caso de necessidade de prorrogação: 

 

Dotação: 694/2021 – 17.10.10.302.0015.2069.3339039000000.0102 

 

8 - DA ADESÃO AO CREDENCIAMENTO 

i) Os proponentes, ao efetivarem o CREDENCIAMENTO, concordam automaticamente 

                                                
2 Os licitantes que não possuírem o Alvará Sanitário e a ficha CNES deverão prestar os serviços obrigatoriamente 

em estabelecimentos de saúde pública designados pelo contratante, utilizando-se da ficha CNES e do Alvará 

Sanitário do contratante ou entidade parceira para este fim, podendo ser substituída de imediato pelo contratado 

durante a vigência contratual. 
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com todos os termos do Edital e seus anexos. 

 

j) A contratação somente se efetivará após o cumprimento dos critérios estabelecidos no 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO e neste Projeto, definidos pelo Município de Grão 

Mogol/MG. 

 

k) Será considerada habilitada a empresa que apresentar toda a documentação em 

conformidade com o item VII do Edital de Credenciamento. 

 

l) O quantitativo estabelecido nas planilhas do Termo de Referência será distribuído entre 

todas as empresas habilitadas respeitado o quantitativo máximo de disponibilidade de 

atendimento declarado por cada empresa habilitada. 

 

m) As quantidades de procedimentos a serem contratadas de cada prestador credenciado, 

será estimada de acordo com a demanda solicitada do município, observando ainda o local de 

melhor comodidade dos pacientes e menor custo-benefício da locomoção. 

 

n) O quantitativo previsto neste Edital é meramente estimativo, podendo o 

CONTRATANTE requisitar os serviços em quantidade inferior ou superior ao estabelecido nas 

Planilhas constantes dos Anexos ao Edital, de acordo com a demanda dos usuários da rede. 

 

o) É vedada a cobrança de qualquer natureza dos pacientes encaminhados para a realização 

dos ATENDIMENTOS. 

 

p) O Credenciado deverá optar entre os lotes apresentados no Anexo I, aqueles que poderá 

atender, podendo optar por um ou alguns itens dentro de determinado lote ou pelo lote 

inteiro(todos os itens), ou ainda, por todos os lotes. 

 

9 - DA CONVOCAÇÃO 

a) A Prefeitura Municipal de Grão Mogol/MG convocará o candidato selecionado, através 

de e-mail, para assinar o contrato no prazo de até 05 (cinco) dias contados a partir do envio do e-

mail. 

 

b) O contrato de credenciamento será enviado ao candidato selecionado pela e-mail, sendo 

que, poderá o candidato devolver o contrato assinado através de arquivo PDF, assinado 

eletronicamente nos termos de certificados ICP-Brasil, conforme MP 2.200-2 de 2001 ou 

devolver o contrato assinado no formato físico, a ser encaminho para o Endereço do Município 

de Grão Mogol/MG; 

 

c) O não atendimento à convocação para assinatura do contrato, no prazo previsto acima, 

representará a desistência da empresa com relação ao procedimento previsto neste Edital. 

 

d) O resultado da habilitação e do credenciamento será divulgado em até 05 dias após a 

homologação do credenciamento e será afixado em local próprio no saguão da sede do Municpio 

de Grão Mogol/MG, no site www.graomogol.mg.gov.br e publicado no Diário Oficial dos 

Municípios Mineiros-AMM. 

 

e) É vedada a transferência, total ou parcial, para terceiros, do objeto do presente 

http://www.graomogol.mg.gov.br/
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credenciamento sem autorização do Município de Grão Mogol/MG. 

 

f) A Credenciada poderá sub-contratar, no limite máximo de 30%, as atividades que 

constituam objeto do contrato, favorecendo exclusivamente a MICROEMPRESAS, EMPRESAS 

DE PEQUENO PORTE OU EQUIPARADAS, nos termos do inciso II do artigo 48 da Lei 

Complementar 123/2006 e suas alterações. 

 

g) Para que ocorra a subcontratação, a empresa Contratada deverá informar à Administração 

Pública Municipal, sua intenção em subcontratar. 

 

h) A empresa subcontratada deverá cumprir as mesmas exigências de habilitação que a 

empresa contratada, como exigido no item VII. 

 

i) A subcontratação somente poderá ser formalizada mediante Termo Aditivo. 

 

j) Em caso de subcontratação, os empenhos e pagamentos do órgão ou entidade da 

administração pública poderão ser destinados diretamente às microempresas e empresas de 

pequeno porte subcontratadas. 

 

10 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

O prazo de vigência do contrato será de 12 meses, que serão contados da data da assinatura do 

contrato e poderá ser prorrogado de acordo com o inciso II do artigo 57 da Lei Federal 8.666/93. 

 

11 - DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS 

a) O contrato a ser firmado, cuja minuta (Anexo VI) integra o presente edital para todos os 

fins e efeitos de direito, regulamentará as condições de sua execução, bem como os direitos, 

obrigações e responsabilidades das partes, sujeitando-se aos preceitos de direito público e 

aplicando-se subsidiariamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de 

direito privado. 

 

b) Os serviços deverão ser iniciados no prazo máximo de 05(cinco) dias úteis, após a 

apresentação da ordem de serviços emitida pelo Credenciante. Por ocasião da entrega, a 

Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura do 

servidor responsável pelo recebimento. 

 

c) Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Credenciante poderá, rejeitá-lo, no 

todo ou em parte, se disser respeito à especificação, determinando sua substituição ou 

rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

 

d) Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a 

indicação da Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por 

escrito, mantido o preço inicialmente contratesado; 

 

e) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 

complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

 

f) O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente, uma vez verificado o atendimento 

integral da quantidade e das especificações contratadas.  
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g) O Credenciado deverá manter- se habilitado junto aos respectivos órgãos de fiscalização 

da sua categoria, sob pena de rescisão contratual. 

 

h) Não serão objeto de pagamento os serviços não efetuados dentro da boa técnica 

profissional. 

 

i) O Credenciado, Pessoa Jurídica, responderá por todos os serviços prestados no 

atendimento ao paciente encaminhado pelo Município, isentando integralmente o Município de 

todo e qualquer ato falha em que o paciente se sentir lesado, conforme art. 70 da Lei Federal 

8.666/93. 

 

j) Todo o material necessário ao atendimento dos pacientes será de responsabilidade do 

Credenciado. 

 

k) No atendimento aos pacientes, o Credenciado deverá usar somente materiais descartáveis 

e instrumentais devidamente esterilizados; 

 

l) O Credenciado será responsável por todos os encargos fiscais, previdenciários, 

trabalhistas e assinar carteira de seus funcionários e das pessoas subordinadas a ele e envolvidas 

no atendimento, isentando integralmente o Município de Grão Mogol/MG; 

 

m) Os funcionários do Credenciado, serão diretamente subordinados a ele; 

 

n) O credenciado para prestar serviços de consulta médica deverá ofertar retorno ao paciente 

no período de 30(trinta) dias após a consulta, sem ônus para o contratante. 

 

o) É vedada a cobrança de qualquer natureza dos pacientes encaminhados para a realização 

dos atendimentos. 

 

12  - DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

b) Os atendimentos deverão ser realizados nas clínicas ou consultórios próprios dos 

contratados. 

 

c) A eventual mudança de endereço do prestador de serviços, ou outras alterações a 

qualquer título, deverão ser imediatamente comunicadas ao Município de Grão Mogol/MG, que 

analisará a conveniência de manter os serviços contratados, podendo para isso rever as condições 

do contrato e, até mesmo rescindi-lo, se entender conveniente. 

 

13 - DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

13.1 - O CONTRATADO deverá atender os pacientes encaminhados pelo CONTRATANTE, 

oferecendo-lhes atendimentos de CONSULTAS E EXAMES DE ALTA, MÉDIA E BAIXA 

COMPLEXIDADE PARA FINS DE DIAGNÓSTICOS, dentro das especialidades, conforme 

Clausula Primeira do presente contrato; 

 

13.2 - A prestação dos serviços deverá ser realizada na Clínica ou Consultório do 

CONTRATADO, de segunda a sexta-feira, ou em outros dias a serem previamente acordado 

pelas partes; 
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13.3 - Os atendimentos deverão ser realizados mediante apresentação da Guia de 

Encaminhamento do CONTRATANTE, expedida individualmente pela Secretária Municipal de 

Saúde do Município, e quando se tratar de exames deverá estar acompanhado do pedido médico. 

 

13.4 - O CONTRATADO reconhece por este instrumento que é responsável pelos danos ou 

prejuízos que, eventualmente, venham a sofrer o CONTRATANTE, coisa, propriedade ou 

terceiros, em decorrência de sua culpa ou dolo na  execução do contrato, sejam eles causados por 

si, seus prepostos ou funcionários, bem como por pessoas por esta autorizada a permanecer no 

local da prestação de serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização 

ou acompanhamento exercidos pelo CONTRATANTE. 

 

13.5 - É vedada a cobrança de qualquer natureza dos pacientes encaminhados para a realização 

dos atendimentos. 

 

14 - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

14.1 - Constituem obrigações e responsabilidades do CONTRATANTE: 

a) Fornecer à CONTRATADA, em tempo hábil, todos os elementos necessários à execução 

do serviço a ser prestado; 

 

b) Fiscalizar a execução dos serviços contratados; 

 

c) Impugnar, fundamentadamente, o mapa de atendimento de

 serviços prestados, indicando as divergências encontradas; 

 

d) Efetuar nas datas aprazadas os pagamentos pelos serviços prestados. 

 

e) Rejeitar os serviços no todo ou em parte, em caso de se caracterizar qualquer 

descumprimento contratual, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem 

prejuízo das penalidades cabíveis; 

 

f) Na hipótese de substituição, a Contratada deverá  fazê-la em conformidade com a 

indicação da Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por 

escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 

 

g) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 

complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

 

15 - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

15.1 - Constituem obrigações e responsabilidades da CONTRATADA: 

 

a) Iniciar a prestação de serviços no prazo máximo de 05(cinco) dias úteis, após a 

apresentação da ordem de serviços emitida pelo Credenciante, atendendo os pacientes nas 

clínicas ou consultórios próprios do contratado. 

 

b) - Prestar os serviços dentro das exigências mínimas impostas pela ANVISA e segundo as 

especificações e determinações técnicas aplicáveis, respondendo por sua qualidade; 
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c) - Não transferir ou ceder a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato, 

exceto, quando previamente autorizado pela CONTRATANTE; 

 

d) - Assumir, como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da prestação 

dos serviços necessários à boa e perfeita execução do objeto deste Contrato; 

 

e) - Submeter-se às regras de funcionamento da CONTRATANTE; 

 

f) - Respeitar, rigorosamente, na execução deste contrato, a legislação trabalhista, fiscal e 

previdenciária, bem como as normas de higiene e segurança, por cujos encargos responderá 

unilateralmente; 

 

g) - Cumprir rigorosamente os horários e dias aprazados para a prestação, devendo prestar 

todos os atendimentos agendados; 

 

h) - Tratar com profissionalismo, urbanidade e respeito irrestrito os pacientes, bem como os 

demais profissionais do CONTRATANTE; 

 

i) - Comunicar à direção da CONTRATANTE, com 20 (vinte) dias de antecedência, 

qualquer alteração que houver, para o atendimento do mês seguinte; 

 

j) - Realizar somente os serviços autorizados pelo Município de Grão Mogol/MG, através 

de guias de autorização, assinadas pelo Secretário Municipal de Saúde ou responsável e anexo o 

encaminhamento e/ou pedido médico; 

 

k) - Manter, durante todo o prazo de execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições que ensejaram sua habilitação na licitação que deu 

origem ao presente instrumento, nos termos dos artigos 27 ao 31 da Lei 8.666/93; 

 

l) - Prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, cujas reclamações 

se obriga a atender pronta e irrestritamente; 

 

m) - Fornecer ao preposto credenciado do CONTRATANTE, mensalmente, o relatório 

especificando nome dos pacientes atendidos, procedimento realizado e valor; 

 

n) - Cientificar ao CONTRATANTE a ocorrência de qualquer fato que interfira na execução 

normal do serviço, sugerindo as medidas necessárias a sua correção; 

 

o) - Arcar com o pagamento de todas as obrigações fiscais, tributárias, previdenciárias, 

sociais e trabalhistas oriundas da execução dos serviços objeto do presente contrato, 

comprovando mensalmente ao CONTRATANTE, o respectivo pagamento. 

 

p) - Manter o atendimento aos pacientes com tratamento iniciado, pelo prazo mínimo de 30 

(trinta) dias ou até encaminhamento para outro profissional, no caso de haver descredenciamento 

ou rescisão contratual, independentemente de quem deu causa ao rompimento; 

 

q) - O Credenciado deverá manter-se habilitado junto aos respectivos órgãos de fiscalização 

da sua categoria, sob pena de rescisão contratual. 
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r) - O Credenciado, Pessoa Jurídica, responderá por todos os serviços prestados no 

atendimento ao paciente encaminhado pelo município, isentando integralmente o Município de 

todo e qualquer ato falha em que o paciente se sentir lesado, conforme art. 70 da Lei Federal 

8.666/93. 

 

s) - Todo o material necessário ao atendimento dos pacientes será de responsabilidade do 

Credenciado. 

 

t) - No atendimento aos pacientes, o Credenciado deverá usar somente materiais 

descartáveis e instrumentais devidamente esterilizados; 

 

u) - Os funcionários do Credenciado, serão diretamente subordinados a ele; 

 

v) - O credenciado para prestar serviços de consulta médica deverá ofertar retorno ao 

paciente no período de 30(trinta) dias após a consulta, sem ônus para o contratante. 

 

w) - A eventual mudança de endereço do prestador de serviços, ou outras alterações a 

qualquer título, deverão ser imediatamente comunicadas ao Município, que analisará a 

conveniência de manter os serviços contratados, podendo para isso rever as condições do 

contrato e, até mesmo rescindi-lo, se entender conveniente. 

 

16  - DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 

16.1 – O Credenciado será responsável por todos os encargos fiscais, previdenciários, 

trabalhistas e assinar carteira de seus funcionários e das pessoas subordinadas a ele e envolvidas 

no atendimento, isentando integralmente o município, reconhecemndo, desde já, que os débitos 

trabalhistas e sociais advindos do presente instrumento serão arcados, única e exclusivamente, 

pela mesma. 

 

17 – DOS TRIBUTOS 

17.1 - O valor deste Contrato engloba todo e qualquer tributo, sendo que a retenção e pagamento 

de quaisquer impostos e/ou taxas ficarão a cargo e sob responsabilidade do CONTRATANTE, 

sempre que as disposições legais pertinentes assim o exigirem. 

 

18 – DAS SANÇÕES 

18.1 - O Credenciado que apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do 

objeto do certame, recusar assinar o termo de contrato, recusar o pedido de prestação de serviços, 

não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo 

inidôneo ou cometer fraude fiscal ficará impedido de licitar e contratar com o Município, pelo 

prazo de até 02 (dois) anos, sem prejuízo de multas previstas neste instrumento e demais 

cominações legais, inclusive inscrição no Portal da Transparência. 

 

18.2 - A CONTRATADA ficará sujeita, no caso de falha na execução dos serviços e/ou atraso 

injustificado, assim considerado pelo Município, de inexecução parcial ou de inexecução total da 

obrigação, sem prejuízo das responsabilidades cível e criminal, assegurado o contraditório e a 

prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades: 

 

b) Advertência; 
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b) Multa de: 

 

* 0,3 % por dia, a partir do primeiro dia útil subseqüente ao do vencimento do prazo par 

cumprimento das obrigações, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor dos serviços, de atraso, 

evento ou falha cometida, incidentes cumulativamente sobre o valor total do contrato. 

 

* 5% (cinco por cento) na hipótese de reincidência de mesmo gênero num prazo de 60 (sessenta) 

dias corridos, incidentes cumulativamente sobre o valor total do contrato. 

 

* 10% (dez por cento) na hipótese de reincidência de mesmo gênero num prazo de 30 (trinta) 

dias corridos, incidentes cumulativamente sobre o valor total do contrato. 

 

* 10% (dez por cento) do valor total do contrato, em caso de rescisão por inadimplência, 

considerando prazo superior a 30 (trinta) dias sem que seja sanada a falha na execução dos 

serviços e/ou atraso injustificado, que poderá ser cumulado com a suspensão temporária do 

direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de 

até 2 (dois) anos em caso de reincidência. 

 

18.3 – O Município, para garantir o fiel pagamento das multas, reserva-se o direito de reter o 

valor contra o crédito gerado pela CONTRATADA, independentemente de notificação 

extrajudicial. 

 

18.4 – O Município de Grão Mogol, cumulativamente, poderá: 

 

a) Reter todo e qualquer pagamento até que seja cumprida integralmente, pela CONTRATADA, 

a obrigação a que esta tiver dado causa; 

 

b) Abater o valor da multa diretamente do pagamento a ser efetuado à CONTRATADA. 

 

18.5 - Na ocorrência de qualquer fato que possa implicar na imposição de uma eventual 

penalidade, a CONTRATADA será notificada a apresentar defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, contados do recebimento da notificação, de forma a garantir o exercício dos princípios 

do contraditório e ampla defesa. 

 

18.6 - As multas aqui previstas não eximem a CONTRATADA da reparação dos eventuais 

danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar ao Município ou a terceiros. 

 

19 - DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E DO REAJUSTE DE 

VALORES 
19.1 – Os valores consignados no contratado serão reajustados após 12(doze) meses de vigência 

a contar da data de assinatura, utilizando-se o índice do IGP-M/FGV conforme legislação 

aplicável; 

 

19.2 - Os valores consigandos em Ata de Registro de Preços ou no Contrato poderão ser 

alterados nos termos da alínea “d”, inciso II, do artigo 65 da Lei 8.666/93, desde que 

comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro, devendo o contratado manter sua proposta 

pelo período mínimo de 60(sessenta) dias após suaapresentação; 
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19.3 - Para a solicitação e comprovação do reequilíbrio econômico-financeiro a Adjudicatária ou 

Contratada deverá: 

 

a) indicar o item para o qual pretende a aplicação do reequilíbrio econômico-financeiro, da 

forma que se encontra na  Ata de Registro de Preços ou no Contrato, com descrição completa e 

número do item; 

 

b) apresentar nota(s) fiscal(is) emitida(s) em data próxima à apresentação da proposta e 

outra de emissão atual(data de solicitação do reequilíbrio econômico-financeiro); 

 

c) Indicar o valor que pretende receber a título de reequilíbrio econômico-financeiro; 

 

d) Sem a apresentação das informações indicadas nas alíneas “a”, “b” e “c”, a solicitação de 

reequilíbrio econômico-financeiro não poderá ser analisada por falta de elementos essenciais. 

 

e) O reequilíbrio econômico-financeiro deverá ser solicitado logo que a contatada notar o 

desequilíbrio, e antes da execução dos serviços relativos ao mês de vigência. 

 

f) O reequilíbrio econômico-financeiro será concedido mediante aplicação do percentual de 

lucro auferido na data de apresentação da proposta acrescido do valor atual de compra do 

produto, insumo ou serviço, como determina o inciso XXI, do artigo 37 da  Constituição Federal. 

 

g) O Município disporá do prazo de até 30(trinta) dias, para análise e julgamento do pedido 

de reequilíbrio econômico-financeiro. 

 

20 – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

20.1 - O CREDENCIANTE poderá rescindir este contrato, independente de interpelação ou 

notificação judicial ou extrajudicial e de qualquer indenização, nas hipóteses previstas na Lei nº 

8.666/93 e nos seguintes casos: 

 

a) Não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou 

prazos, por parte da CONTRATADA; 

 

b) Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 

execução do contrato; 

 

c) Ocorrência de atraso superior a 05 (cinco) dias após a solicitação dos serviços pelo Secretário 

Municipal de Compras ocasionará o descredenciamento da CONTRATADA, que estará ainda 

sujeita a multa conforme percentuais abaixo e a outras cominações legais aplicáveis: 

 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso sobre o valor do contrato, até o 30° 

(trigésimo) dia, calculado por ocorrência; 

 5% (cinco por cento) sobre o saldo do valor do contrato, no caso de atraso superior a 30 

(trinta) dias na execução do objeto, com a conseqüente rescisão contratual; 

 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta, na hipótese do CREDENCIADO, 

injustificadamente, desistir do contrato ou der causa a sua rescisão, bem como nos demais casos 

de inadimplemento contratual. 
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§ 1º – As sanções previstas, face à gravidade da infração, poderão ser aplicadas 

cumulativamente, após regular processo administrativo, em que se garantirá a observância dos 

princípios do contraditório e da ampla defesa. 

 

§ 2º – O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos 

pagamentos devidos pelo Município. Se os valores não forem suficientes, a diferença deverá ser 

paga pelo CREDENCIADO por meio de depósito bancário na conta do municpio, no prazo 

máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da data de notificação da aplicação da sanção. 

 

21 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

21.1 - O credenciado é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e 

dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer 

documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata 

desclassificação ou inabilitação do proponente, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das 

sanções administrativas, civis e penais cabíveis, conforme Item IX deste Edital. 

 

21.2 - Todos os documentos apresentados neste instrumento convocatório e seus anexos são 

complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se 

omita em outro será considerado especificado e válido. 

21.3 - A Comissão, no interesse do Município, poderá adotar medidas saneadoras, durante a 

tramitação do certame e em especial na Sessão de julgamento, e relevar omissões puramente 

formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e 

não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligências junto aos 

credenciados ou a terceiros, destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 

conforme disposto no § 3° do art. 43 da Lei Federal 8.666/93. 

 

Grão Mogol/MG, 05 de abril de 2021. 

 

 

Luana Moreira de Souza Alves 

Secretária de Saúde 
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ANEXO II 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 078/2021 

INEXIGIBILIDADE Nº. 008/2021 

CREDENCIAMENTO Nº. 005/2021 

 
RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE 

 
 

Empresa: .......................................................................................... 

CNPJ: ............................................................................................... 
 

Endereço:.......................................................................................... 

 

Telefones de contato: ....................................................................... 

 

e-mails de contato: ........................................................................... 

 

NOME DO PROFISSIONAL ESPECIALIDADE 

  

  

  

  

 

Grão Mogol/MG, ..... de .................................. de 2021 

 

.............................................................................. 

Assinatura ( representante legal da empresa) 

Carimbo CNPJ  

 

 

OBSERVAÇÃO: CRIAR QUANTAS LINHAS FOREM NECESSÁRIAS PARA INSERIR 

OS NOMES DOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE. 
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ANEXO III 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 078/2021 

INEXIGIBILIDADE Nº. 008/2021 

CREDENCIAMENTO Nº. 005/2021 

 
 

DADOS COMPLEMENTARES 

 

NOME DA EMPRESA:  INFORMAÇÕES 

CNPJ:  

CADASTRO NACIONAL DE 

ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE: 

CNES 

  

NOME DO PROFISSIONAL:  

CPF E RG DO PROFISSIONAL  

NÚMERO DO REGISTRO 

PROFISSIONAL 

 

CADASTRO NACIONAL 

SAÚDE: CNS 

DE  

CÓDIGO BRASILEIRO 

OCUPAÇÕES: CBO 

DE  

Email:  

Local de Atendimento:  

 

Grão Mogol/MG, ..... de .................................. de 2021 

 

.............................................................................. 

Assinatura ( representante legal da empresa) 

Carimbo CNPJ  

 

 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: PREENCHER 01 (UM) FORMULÁRIO PARA CADA 

PROFISSIONAL. 

 

 

 

 

 

 



35 

     PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO MOGOL/MG 
   
                                          CNPJ: 20.716.627/0001-50 

 
_________________________________________________________________ 
  

 

 

 

 

ANEXO IV 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 078/2021 

INEXIGIBILIDADE Nº. 008/2021 

CREDENCIAMENTO Nº. 005/2021 

 
MODELO DE PROCURAÇÃO 

 
 
Pelo presente instrumento particular de procuração, a empresa ........................................, com 

sede...................(endereçocompleto)...................................................  inscrita no CNPJ sob o 

nº ...................................................,  nomeia  e  constitui  seu bastante procurador (a)          

o(a)          Sr.           (a)          ...................................................,  portador  (a)  da  cédula  de 

identidade     ..................................................., e  CPF  ...........................................,   a quem 

confere amplos poderes para representar perante o Município de Grão Mogol/MG, no 

CREDENCIAMENTO nº 005/2021 está autorizado a requerer vistas de documentos e 

propostas, manifestar-se em nome da empresa, desistir e interpor recursos, rubricar documentos e 

assinar atas, prestar todos os esclarecimentos solicitados pela Presidente da CPL, enfim, praticar 

todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da outorgante. 

 

Grão Mogol/MG, ..... de .................................. de 2021 

 

.............................................................................. 

Assinatura ( representante legal da empresa) 

Carimbo CNPJ  
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ANEXO V 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 078/2021 

INEXIGIBILIDADE Nº. 008/2021 

CREDENCIAMENTO Nº. 005/2021 

 
TERMO DE CRECENCIAMENTO 

 

 

 

A empresa ........................................, com 

sede...................(endereçocompleto)...................................................  inscrita no CNPJ sob o 

nº ...................................................,  representada pelo Sr.(a)................................,  portador  

(a)  da  cédula  de identidade     ..................................................., e  CPF  

...........................................,   vem demonstrar interesse em se credenciar às seguintes prestações 

de serviços: 

 

................................................. 

................................................. 

................................................. 

 

Local de Atendimento:........................................................................... 

 

Telefones para agendamento:................................................................. 

 

e-mail para agendamento:...................................................................... 

 

Grão Mogol/MG, ..... de .................................. de 2021 

 

.............................................................................. 

Assinatura ( representante legal da empresa) 

Carimbo CNPJ  

 

 

 

OBSERVAÇÃO: INDICAR OS LOTES QUE A SOLICITANTE TEM INTERESSE EM 

ATENDER, CONFORME LOTES INDICADOS NO ITEM VIII, ALÍNEA “H”, DO 

EDITAL. 
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ANEXO VI 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 078/2021 

INEXIGIBILIDADE Nº. 008/2021 

CREDENCIAMENTO Nº. 005/2021 

 

MINUTA DE CONTRATO 

 

 

 

O MUNICÍPIO DE GRÃO MOGOL/MG entidade de direito público, inscrito no CNPJ sob o 

nº 20.716.627/0001-50, com sede na Rua Geraldo Avelino, nº 60, Centro, nesta cidade de Grão 

Mogol/MG, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Prefeito Diêgo Antonio Braga Fagundes, 

doravante  denominado de CONTRATANTE, e a empresa CONTRATANTE......................, 

inscrita no  CNPJ  sob  o  nº.  .................,  situado  à  Rua/Av:   ....................., Bairro.................na     

cidade     de     .........................../MG, doravante denominado simplesmente CONTRATADO(A), 

neste ato representado por ........................., portador do CPF nº. ........................., residente e 

domiciliado na Rua/Av:   ....................., Bairro.................na     cidade     de     

.........................../MG, têm entre si certo e ajustado a contratação de prestação do(s) serviço(s), 

indicados na Cláusula Primeira, tudo nos termos da PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº. 

061/2021, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 004/2021, CREDENCIAMENTO Nº. 

003/2021, regendo-se pelo disposto na Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e pelas cláusulas e 

condições adiante enunciadas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

1.1 - Constitui objeto do presente instrumento a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

CONSULTAS E EXAMES DE ALTA, MÉDIA E BAIXA COMPLEXIDADE PARA FINS DE 

DIAGNÓSTICOS, PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE GRÃO MOGOL, como 

abaixo descritos: 

 
LOTE ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR UNITÁRIO 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL 

2.1 - O presente Contrato tem origem no PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº. 078/2021, 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 008/2021, CREDENCIAMENTO Nº. 005/2021, 

fundamentada no art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 

3.1 - O CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor global estimado de   R$ ..........(  ) 

conforme planilha indicada na Cláusula Primeira. 

 

3.2 - Os pagamentos serão realizados pelo CONTRATANTE, na conta do CONTRATADO 

cujos dados serão fornecidos posteriormente, à partir do 30º. (trigésimo) dia do mês subsequente 

ao do atendimento, desde que o CONTRATADO encaminhe ao CONTRATANTE, até 02 (dois) 

dias após solicitação, via e-mail, os seguintes documentos: Nota Fiscal referente aos 

serviços/atendimentos executados e as respectivas certidões: prova de regularidade com a 
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Receita Federal(CND Conjunta); prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

 

3.3 - A unidade de saúde do município certifique, até o 5º (quinto) dia do mês subsequente ao da 

prestação dos serviços, a regularidade da prestação. 

 

3.4 - Nenhuma nota fiscal será processada e o pagamento realizado antes do respectivo envio da 

solicitação pelo CONTRATANTE. A solicitação para emissão da Nota Fiscal será encaminhada 

pelo CONTRATANTE até o dia 10 do mês subsequente à prestação dos serviços. 

 

3.5 - É vedado à CONTRATADA cobrar diretamente do usuário qualquer importância a título de 

honorários ou serviços prestados, concernentes aos procedimentos autorizados pelo Município de 

Grão Mogol/MG. 

 

3.6 – Estarão incluídas no preço todas as despesas diretas e indiretas, tais como encargos 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais e quaisquer outras necessárias a plena execução 

deste contrato. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS QUANTITATIVOS 

4.1 – O quantitativo previsto neste Contrato é meramente estimativo, podendo o 

CONTRATANTE requisitar os serviços em quantidade inferior ou superior ao estabelecido nas 

planilhas constantes dos anexos ao Edital, bem como nesse contrato, de acordo com a demanda 

dos usuários do município. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA 

5.1 - O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, iniciando na data de sua assinatura, 

podendo ser prorrogado com base no art. 57, inciso II da Lei 8.666/93, mediante aditivos, por 

conveniência administrativa, desde que devidamente justificado. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

6.1 - O CONTRATADO deverá atender os pacientes encaminhados pelo CONTRATANTE, 

oferecendo-lhes atendimentos de CONSULTAS E EXAMES DE ALTA, MÉDIA E BAIXA 

COMPLEXIDADE PARA FINS DE DIAGNÓSTICOS, dentro das especialidades, conforme 

Clausula Primeira do presente contrato; 

 

6.2 - A prestação dos serviços deverá ser realizada na Clínica ou Consultório do 

CONTRATADO, de segunda a sexta-feira, ou em outros dias a serem previamente acordado 

pelas partes; 

 

6.3 - Os atendimentos deverão ser realizados mediante apresentação da Guia de 

Encaminhamento do CONTRATANTE, expedida individualmente pelos Secretários Municipais 

de Saúde do Município, e quando se tratar de exames deverá estar acompanhada  do pedido 

médico. 

 

6.4 - O CONTRATADO reconhece por este instrumento que é responsável pelos danos ou 

prejuízos que, eventualmente, venham a sofrer o CONTRATANTE, coisa, propriedade ou 

terceiros, em decorrência de sua culpa ou dolo na  execução do contrato, sejam eles causados por 

si, seus prepostos ou funcionários, bem como por pessoas por esta autorizada a permanecer no 
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local da prestação de serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização 

ou acompanhamento exercidos pelo CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 

DO CONTRATANTE 

7.1 - Constituem obrigações e responsabilidades do CONTRATANTE: 

16 Fornecer à CONTRATADA, em tempo hábil, todos os elementos necessários à execução 

do serviço a ser prestado; 

 

17 Fiscalizar a execução dos serviços contratados; 

 

18 Impugnar, fundamentadamente, o mapa de atendimento de

 serviços prestados, indicando as divergências encontradas; 

 

19 Efetuar nas datas aprazadas os pagamentos pelos serviços prestados. 

 

20 Rejeitar os serviços no todo ou em parte, em caso de se caracterizar qualquer 

descumprimento contratual, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem 

prejuízo das penalidades cabíveis; 

 

21 Na hipótese de substituição, a Contratada deverá  fazê-la em conformidade com a 

indicação da Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por 

escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 

 

22 Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 

complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

 

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 

DA CONTRATADA 

8.1 - Constituem obrigações e responsabilidades da CONTRATADA: 

 

8.1.1 - Iniciar a prestação de serviços no prazo máximo de 05(cinco) dias úteis, após a 

apresentação da ordem de serviços emitida pelo Credenciante, atendendo os pacientes nas 

clínicas ou consultórios próprios do contratado. 

 

8.1.2 - Prestar os serviços dentro das exigências mínimas impostas pela ANVISA e segundo as 

especificações e determinações técnicas aplicáveis, respondendo por sua qualidade; 

 

8.1.3 - Não transferir ou ceder a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato, 

exceto, quando previamente autorizado pela CONTRATANTE; 

 

8.1.4 - Assumir, como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da prestação 

dos serviços necessários à boa e perfeita execução do objeto deste Contrato; 

 

8.1.5 - Submeter-se às regras de funcionamento da CONTRATANTE; 

 

8.1.6 - Respeitar, rigorosamente, na execução deste contrato, a legislação trabalhista, fiscal e 

previdenciária, bem como as normas de higiene e segurança, por cujos encargos responderá 
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unilateralmente; 

 

8.1.7 - Cumprir rigorosamente os horários e dias aprazados para a prestação, devendo prestar 

todos os atendimentos agendados; 

 

8.1.8 - Tratar com profissionalismo, urbanidade e respeito irrestrito os pacientes, bem como os 

demais profissionais do CONTRATANTE; 

 

8.1.9 - Comunicar à direção da CONTRATANTE, com 20 (vinte) dias de antecedência, 

qualquer alteração que houver, para o atendimento do mês seguinte; 

 

8.1.10 - Realizar somente os serviços autorizados pela Município de Grão Mogol/MG através de 

guias de autorização, assinadas pelo Secretário Municipal de Saúde ou responsável e 

anexo o encaminhamento e/ou pedido médico; 

 

8.1.11 - Manter, durante todo o prazo de execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições que ensejaram sua habilitação na licitação que deu 

origem ao presente instrumento, nos termos dos artigos 27 ao 31 da Lei 8.666/93; 

 

8.1.12 - Prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, cujas reclamações 

se obriga a atender pronta e irrestritamente; 

 

8.1.13 - Fornecer ao preposto credenciado do CONTRATANTE, mensalmente, o relatório 

especificando nome dos pacientes atendidos, procedimento realizado e valor; 

 

8.1.14 - Cientificar ao CONTRATANTE a ocorrência de qualquer fato que interfira na execução 

normal do serviço, sugerindo as medidas necessárias a sua correção; 

 

8.1.15 - Arcar com o pagamento de todas as obrigações fiscais, tributárias, previdenciárias, 

sociais e trabalhistas oriundas da execução dos serviços objeto do presente contrato, 

comprovando mensalmente ao CONTRATANTE, o respectivo pagamento. 

 

8.1.16 - Manter o atendimento aos pacientes com tratamento iniciado, pelo prazo mínimo de 30 

(trinta) dias ou até encaminhamento para outro profissional, no caso de haver descredenciamento 

ou rescisão contratual, independentemente de quem deu causa ao rompimento; 

 

8.1.17 - O Credenciado deverá manter-se habilitado junto aos respectivos órgãos de fiscalização 

da sua categoria, sob pena de rescisão contratual. 

 

8.1.18 - O Credenciado, Pessoa Jurídica, responderá por todos os serviços prestados no 

atendimento ao paciente encaminhado pelo Município, isentando integralmente o mesmo de todo 

e qualquer ato falha em que o paciente se sentir lesado, conforme art. 70 da Lei Federal 8.666/93. 

 

8.1.19 - Todo o material necessário ao atendimento dos pacientes será de responsabilidade do 

Credenciado. 

 

8.1.20 - No atendimento aos pacientes, o Credenciado deverá usar somente materiais 

descartáveis e instrumentais devidamente esterilizados; 
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8.1.21 - Os funcionários do Credenciado, serão diretamente subordinados a ele; 

 

8.1.22 - O credenciado para prestar serviços de consulta médica deverá ofertar retorno ao 

paciente no período de 30(trinta) dias após a consulta, sem ônus para o contratante. 

 

8.1.23 - A eventual mudança de endereço do prestador de serviços, ou outras alterações a 

qualquer título, deverão ser imediatamente comunicadas ao Município, que analisará a 

conveniência de manter os serviços contratados, podendo para isso rever as condições do 

contrato e, até mesmo rescindi-lo, se entender conveniente. 

 

CLÁUSULA NONA - DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 

9.1 – O Credenciado será responsável por todos os encargos fiscais, previdenciários, trabalhistas 

e assinar carteira de seus funcionários e das pessoas subordinadas a ele e envolvidas no 

atendimento, isentando integralmente Município, reconhecemndo, desde já, que os débitos 

trabalhistas e sociais advindos do presente instrumento serão arcados, única e exclusivamente, 

pela mesma. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS TRIBUTOS 

10.1 - O valor deste Contrato engloba todo e qualquer tributo, sendo que a retenção e pagamento 

de quaisquer impostos e/ou taxas ficarão a cargo e sob responsabilidade do CONTRATANTE, 

sempre que as disposições legais pertinentes assim o exigirem. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

11.1 - As despesas decorrentes da presente licitação, correrão por conta da dotação orçamentária 

abaixo especificada, devendo ser consignada dotação de mesma natureza e categoria econômica, 

em caso de necessidade de prorrogação: 

 

Dotação: 694/2021 – 17.10.10.302.0015.2069.3339039000000.0102 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO 

12.1 - O CONTRATANTE exercerá ampla fiscalização ante a prestação dos serviços objeto 

deste Contrato, sendo o Secretario de Saúde o gestor deste termo. 

 

12.2 – O CONTRATANTE poderá nomear outro profissional como gestor deste termo de 

contrato. 

 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

13.1 - O CONTRATANTE se reserva o direito de aumentar ou diminuir o objeto da presente 

licitação através de Aditivo, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com § 1º do 

art. 65 da Lei nº 8666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

E DO REAJUSTE DE VALORES 
14.1 – Os valores consignados no contratado serão reajustados após 12(doze) meses de vigência 

a contar da data de assinatura, utilizando-se o índice do IGP-M/FGV conforme legislação 

aplicável; 
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14.2 - Os valores consigandos em Ata de Registro de Preços ou no Contrato poderão ser 

alterados nos termos da alínea “d”, inciso II, do artigo 65 da Lei 8.666/93, desde que 

comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro, devendo o contratado manter sua proposta 

pelo período mínimo de 60(sessenta) dias após suaapresentação; 

 

14.3 - Para a solicitação e comprovação do reequilíbrio econômico-financeiro a Adjudicatária ou 

Contratada deverá: 

 

a) indicar o item para o qual pretende a aplicação do reequilíbrio econômico-financeiro, da 

forma que se encontra na  Ata de Registro de Preços ou no Contrato, com descrição completa e 

número do item; 

 

b) apresentar nota(s) fiscal(is) emitida(s) em data próxima à apresentação da proposta e 

outra de emissão atual(data de solicitação do reequilíbrio econômico-financeiro); 

 

c) Indicar o valor que pretende receber a título de reequilíbrio econômico-financeiro; 

 

d) Sem a apresentação das informações indicadas nas alíneas “a”, “b” e “c”, a solicitação de 

reequilíbrio econômico-financeiro não poderá ser analisada por falta de elementos essenciais. 

 

e) O reequilíbrio econômico-financeiro deverá ser solicitado logo que a contatada notar o 

desequilíbrio, e antes da execução dos serviços relativos ao mês de vigência. 

 

f) O reequilíbrio econômico-financeiro será concedido mediante aplicação do percentual de 

lucro auferido na data de apresentação da proposta acrescido do valor atual de compra do 

produto, insumo ou serviço, como determina o inciso XXI, do artigo 37 da  Constituição Federal. 

 

g) O Município disporá do prazo de até 30(trinta) dias, para análise e julgamento do pedido 

de reequilíbrio econômico-financeiro. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA -  DAS SANÇÕES 

15.1 - O Credenciado que apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do 

objeto do certame, recusar assinar o termo de contrato, recusar o pedido de prestação de serviços, 

não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo 

inidôneo ou cometer fraude fiscal ficará impedido de licitar e contratar com o Município de Grão 

Mogol/MG, pelo prazo de até 02 (dois) anos, sem prejuízo de multas previstas neste instrumento 

e demais cominações legais, inclusive inscrição no Portal da Transparência. 

 

15.2 - A CONTRATADA ficará sujeita, no caso de falha na execução dos serviços e/ou atraso 

injustificado, assim considerado pelo o Município de Grão Mogol/MG, de inexecução parcial ou 

de inexecução total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades cível e criminal, 

assegurado o contraditório e a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades: 

 

c) Advertência; 

 

b) Multa de: 

 

* 0,3 % por dia, a partir do primeiro dia útil subseqüente ao do vencimento do prazo par 
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cumprimento das obrigações, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor dos serviços, de atraso, 

evento ou falha cometida, incidentes cumulativamente sobre o valor total do contrato. 

 

* 5% (cinco por cento) na hipótese de reincidência de mesmo gênero num prazo de 60 (sessenta) 

dias corridos, incidentes cumulativamente sobre o valor total do contrato. 

 

* 10% (dez por cento) na hipótese de reincidência de mesmo gênero num prazo de 30 (trinta) 

dias corridos, incidentes cumulativamente sobre o valor total do contrato. 

 

* 10% (dez por cento) do valor total do contrato, em caso de rescisão por inadimplência, 

considerando prazo superior a 30 (trinta) dias sem que seja sanada a falha na execução dos 

serviços e/ou atraso injustificado, que poderá ser cumulado com a suspensão temporária do 

direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de 

até 2 (dois) anos em caso de reincidência. 

 

15.3 - O Município de Grão Mogol/MG, para garantir o fiel pagamento das multas, reserva-se o 

direito de reter o valor contra o crédito gerado pela CONTRATADA, independentemente de 

notificação extrajudicial. 

 

15.4 – O Município de Grão Mogol/MG, cumulativamente, poderá: 

 

a) Reter todo e qualquer pagamento até que seja cumprida integralmente, pela CONTRATADA, 

a obrigação a que esta tiver dado causa; 

 

b) Abater o valor da multa diretamente do pagamento a ser efetuado à CONTRATADA. 

 

15.5 - Na ocorrência de qualquer fato que possa implicar na imposição de uma eventual 

penalidade, a CONTRATADA será notificada a apresentar defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, contados do recebimento da notificação, de forma a garantir o exercício dos princípios 

do contraditório e ampla defesa. 

 

15.6 - As multas aqui previstas não eximem a CONTRATADA da reparação dos eventuais 

danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar ao o Município de Grão 

Mogol/MG ou a terceiros. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

16.1 - O CREDENCIANTE poderá rescindir este contrato, independente de interpelação ou 

notificação judicial ou extrajudicial e de qualquer indenização, nas hipóteses previstas na Lei nº 

8.666/93 e nos seguintes casos: 

 

a) Não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou 

prazos, por parte da CONTRATADA; 

 

b) Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 

execução do contrato; 

 

c) Ocorrência de atraso superior a 05 (cinco) dias após a solicitação dos serviços pelo Secretário 

de Compras, o Município de grão Mogol/MG, ocasionará o descredenciamento da 
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CONTRATADA, que estará ainda sujeita a multa conforme percentuais abaixo e a outras 

cominações legais aplicáveis: 

 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso sobre o valor do contrato, até o 30° 

(trigésimo) dia, calculado por ocorrência; 

 5% (cinco por cento) sobre o saldo do valor do contrato, no caso de atraso superior a 30 

(trinta) dias na execução do objeto, com a conseqüente rescisão contratual; 

 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta, na hipótese do CREDENCIADO, 

injustificadamente, desistir do contrato ou der causa a sua rescisão, bem como nos demais casos 

de inadimplemento contratual. 

 

§ 1º – As sanções previstas, face à gravidade da infração, poderão ser aplicadas 

cumulativamente, após regular processo administrativo, em que se garantirá a observância dos 

princípios do contraditório e da ampla defesa. 

 

§ 2º – O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos 

pagamentos devidos pelo o Município de Grão Mogol/MG. Se os valores não forem suficientes, 

a diferença deverá ser paga pelo CREDENCIADO por meio de depósito bancário na conta do 

Município de Grão Mogol/MG, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da data de 

notificação da aplicação da sanção. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DOS PRIVILÉGIOS DO CONTRATANTE 

17.1 - A CONTRATADA reconhece que o CONTRATANTE é agente de interesse público, 

motivo pelo qual admite que quaisquer dúvidas na interpretação deste Contrato sejam dirimidas 

em favor do mesmo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO 

18.1 - As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Grão Mogol/MG, para a composição 

de qualquer lide resultante deste Contrato, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado 

que possa ser. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

19.1 - Integram o presente contrato, para todos os fins de direito, o Edital de Licitação que lhe 

deu origem e respectivos anexos, especificados no preâmbulo deste, cujas cláusulas e condições 

são interdependentes e complementares entre si. 

 

19.2 - Os casos omissos no presente instrumento serão resolvidos de conformidade com a Lei 

Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

19.3 - E, por estarem assim, acordados e contratados, assinam o presente instrumento em 2 

(duas) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas signatárias. 

 

Grão Mogol/MG, ...... de .................. de 2021. 

 

Diêgo Antonio Braga Fagundes 

Prefeito  

................................................... 

p/ Contratada. 
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TESTEMUNHAS: 

NOME: ______________________________________________CPF: _________________  

NOME: ______________________________________________CPF: _________________ 
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