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INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA – 
ICISMEP 

 
EDITAL DE LICITAÇÃO 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16/2018 

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2018 
 
 
OBJETO: Prestação de Serviços médicos especializados, em nível ambulatorial e hospitalar, 
constituída por equipe especializada com capacidade técnica, humana e tecnológica, 
conforme especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I.  
  
APRESENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES: 
 
Dia 21/03/2018 às 09h (nove horas) até 09h30min (nove horas e trinta minutos).  
 
ABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL: 
 
Dia 21/03/2018 às 09h31min (nove horas e trinta e um minutos).  
 
Não havendo expediente nas datas supracitadas, o credenciamento e a abertura 
da sessão ficarão prorrogados para o primeiro dia útil subsequente, nos mesmos 
horários. 
 
LOCAL: Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba – 
ICISMEP, Rua Córsega, n° 318, Bairro Arquipélago Verde, no Município de Betim 
– MG, CEP 32656-860.  
 
CONSULTAS AO EDITAL: na internet, no site www.icismep.mg.gov.br ou na sala 
da Comissão Permanente de Licitação, no endereço acima. 
 
ESCLARECIMENTOS: e-mail licitacao@icismep.mg.gov.br  
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1. DO PREÂMBULO 

1.1 - Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba – ICISMEP, com 
endereço na Rua São Jorge, n° 135, Bairro Brasiléia, Betim - MG, CEP 32600-284, 
inscrito no CNPJ sob o nº 05.802.877/0001-10, isento de inscrição estadual, torna 
pública a abertura do PROCESSO LICITATÓRIO N° 16/2018, na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2018, do tipo menor preço, regido pela Lei Federal 
nº 10.520/2002, Lei Federal n° 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006, e 
demais condições fixadas neste Edital.  

2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

2.1 - O Pregão será realizado em sessão pública, na unidade da Instituição de Cooperação 
Intermunicipal do Médio Paraopeba – ICISMEP, com endereço na Rua Córsega, n° 
318, Bairro Arquipélago Verde, no Município de Betim – MG, CEP 32656-860, em 
todas as suas fases. 

 
2.2 - Os trabalhos serão conduzidos pelo (a) Pregoeiro (a) da Instituição de Cooperação 

Intermunicipal do Médio Paraopeba e Equipe de Apoio, designados pela Portaria n° 
02/2018, publicada em 04/01/2018. 

3. DO OBJETO  

3.1 – Prestação de Serviços médicos especializados, em nível ambulatorial e hospitalar, 
constituída por equipe especializada com capacidade técnica, humana e tecnológica, 
conforme especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I. 

4. DA ÁREA SOLICITANTE  

4.1 – Gestão e Logística ICISMEP (Coordenação) 

5. DAS CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

5.1 – A cópia deste Edital encontra-se disponível na internet, no site www.cismep.com.br, 
ou, ainda, poderá ser obtida na sala do setor de Licitação, na Rua Córsega, n° 318, 
Bairro Arquipélago Verde, no Município de Betim (MG), CEP 32.656-860, no horário 
de 8 às 12 horas e de 14 às 17 horas, ao custo de R$10,00 (dez reais), referente às 
cópias reprográficas. 

 
5.2 - As empresas e/ou representantes que tiverem interesse em participar do certame 

obrigam-se a acompanhar as publicações referentes ao processo no site 
www.cismep.com.br, bem como as publicações no Órgão Oficial do Município de 
Betim - MG, no endereço eletrônico www.betim.mg.gov.br, quando for o caso, com 
vista a possíveis alterações e avisos.  

 
5.3 - Os pedidos de esclarecimentos sobre o Edital poderão ser encaminhados para o e-mail 

licitacao@icismep.mg.gov.br , até 02 (dois) dias úteis antes da data marcada para o 
credenciamento.  

 
5.3.1 - As respostas do (a) Pregoeiro (a) às solicitações de esclarecimentos serão 

encaminhadas por e-mail e disponibilizadas no site www.cismep.com.br, link 

http://www.betim.mg.gov.br/
mailto:licitacao@cismep.com.br
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Licitações, ficando acessíveis a todos os interessados, no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas anterior ao credenciamento. 

 
5.4 - Impugnações aos termos deste Edital poderão ser interpostas no prazo de 02 (dois) 

dias úteis, anteriores à abertura das propostas comerciais, mediante petição a ser 
encaminhada através do e-mail licitacao@icismep.mg.gov.br  ou protocolizada na 
Comissão Permanente de Licitação da ICISMEP, na Rua Córsega, n° 318, Bairro 
Arquipélago Verde, Betim (MG), CEP 32.656-860, dirigidas ao (a) Pregoeiro (a), que 
deverá decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas anterior ao 
credenciamento. 

 
5.4.1 - A ICISMEP não se responsabilizará por impugnações endereçadas via postal ou 

por outras formas, entregues em locais diversos do mencionado no item 
acima, e que, por isso, não sejam protocolizadas no prazo legal. 

 
5.5 - Acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do certame, exceto 

quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
 
5.6 - A decisão do (a) Pregoeiro (a) será enviada ao impugnante por e-mail, e será 

divulgada no site desta Instituição para conhecimento de todos os interessados. 

6. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

6.1. - Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto 
licitado, que cumpram plenamente os requisitos de habilitação. 

6.1.1. - Participarão da sessão do Pregão Presencial os representantes dos licitantes 
efetivamente credenciados, conforme item 07. 

 
6.2. - Não poderá participar da presente licitação a pessoa jurídica:  

6.2.1. - Suspensa de participar em licitação e impedida de contratar com a 
Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba; 

6.2.2. - Declarada inidônea para licitar ou contratar com quaisquer órgãos da 
Administração Pública; 

6.2.3. - Em consórcio; 
 
6.2.4. - Em cooperativa; 
 
6.2.5. - Em Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP); 
 
6.2.6. - Em Organização Social (OS); 
 
6.2.7.  - Com falência decretada; 

 
6.2.8. - Cujo objeto social não seja compatível com o objeto desta licitação; 
 
6.2.9. - Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 

mailto:licitacao@cismep.com.br
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6.2.10. - Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas 

aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou 
que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, 
exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico 
em comum. 

 
6.3. - A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do 

licitante que, pelo descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis.  

7. DO CREDENCIAMENTO 

7.1.  - No dia, hora e local designados no Edital, o interessado ou seu representante legal 
deverá proceder ao respectivo credenciamento junto ao (a) Pregoeiro (a). 

 
7.1.1. - As empresas licitantes poderão ser representadas na sessão do Pregão por 

seu sócio, proprietário ou dirigente, desde que apresente cópia autenticada 
do Estatuto ou Contrato Social atualizado ou Registro Comercial, no caso de 
empresa individual, acompanhado de documento de identidade. 
 

7.1.2. - A representação também poderá ser feita por procurador munido de 
instrumento público ou particular ou por Carta de Credenciamento, conforme 
modelo do Anexo II, com firma reconhecida, comprovando a outorga de 
poderes necessários para a formulação de propostas e a prática de todos os 
demais atos inerentes ao Pregão, juntamente com cópia autenticada do 
documento de identidade do credenciado ou procurador. 
 

7.1.3. - Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os 
respectivos originais sejam apresentados ao (a) Pregoeiro (a) ou à Equipe 
de Apoio para autenticação. 

7.1.4. - O credenciamento do licitante ou de seu representante legal junto ao (a) 
Pregoeiro (a) implica a presunção de sua capacidade legal para realização 
das transações inerentes ao Pregão Presencial e a responsabilidade legal 
pelos atos praticados. 

 
7.2. - O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como Microempresa 

(ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), art. 3º da Lei Complementar nº 
123/2006, e que não estiver sujeito a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste 
artigo, caso tenha interesse em usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos 
arts. 42 a 49 da lei citada deverá comprovar sua condição de ME ou EPP, por meio 
de Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial. 

8. DOS ENVELOPES A SEREM APRESENTADOS 

8.1 - A Proposta Comercial e a Documentação de Habilitação deverão ser apresentadas, em 
envelopes distintos, não transparentes, lacrados e indevassáveis, sob pena de não 
recebimento, contendo em sua parte externa, as seguintes informações: 

 

ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA COMERCIAL 
AO (A) PREGOEIRO (A) DA INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
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MÉDIO PARAOPEBA 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2018 
(RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE E N° DO CNPJ) 

 

ENVELOPE N° 02 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
AO (A) PREGOEIRO (A) DA INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 

MÉDIO PARAOPEBA 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2018  
(RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE E N° DO CNPJ) 

 

9. DA PROPOSTA COMERCIAL  

9.1.  - A proposta comercial poderá ser apresentada conforme modelo do Anexo III, ou 
em modelo próprio, desde que contenha todas as informações ali previstas, com 
identificação da pessoa física ou jurídica proponente, número do CPF ou CNPJ, 
endereço, números de telefone, e-mail e assinatura do seu representante legal ou 
credenciado, devidamente identificado e qualificado sem emendas, borrões, rasuras, 
ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocadamente, tais falhas não 
acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo à administração ou não 
impedirem a exata compreensão de seu conteúdo, constando: 
 
9.1.1. - Descrição completa do objeto conforme especificações constantes do Termo 

de Referência, especificando detalhadamente o lote ofertado. 
 

9.1.2. - Valor unitário (taxa de custos e impostos) de cada lote expresso em 
numeral. 

 
9.1.3. - Valor total do lote (saldo contratual), expresso em numeral. 

 
9.1.4. - Os valores unitários deverão ser expressos em moeda corrente do país, com 

até 02 (duas) casas decimais. 
 

9.1.5. – Os valores totais deverão ser expressos em moeda corrente do país, com 
até 02 (duas) casas decimais. 

 
9.2  - Na taxa de custos e impostos devem estar inclusos, detalhadamente, todos os 

tributos, lucro e custos operacionais, devendo o valor integral da tabela de 
serviços da ICISMEP ser repassado ao profissional que realizou o procedimento 
médico. 

 
9.2.1 – Para efeito de esclarecimento, o valor repassado ao executor da 

atividade deve ser o valor total por atividade prestada constante na 
tabela da ICISMEP sem qualquer desconto ou taxa. 

 
9.2.2 – Qualquer desconto indevido será devidamente apurado pela 

Administração Pública que punirá, dentro dos limites da lei, aqueles 
que descumprirem o item supra. 
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9.3 - A proposta e os lances apresentados pela licitante deverão referir-se à 
integralidade do lote, não se admitindo propostas para fornecimento parcial do 
lote. 

9.4 - Todas as condições previstas no Termo de Referência, Anexo I, deverão ser 
observadas com vistas à elaboração da proposta comercial. 

9.5 - A falta de assinatura na proposta somente poderá ser suprida pelo representante 
legal presente na sessão de abertura do envelope de Proposta e com poderes 
para esse fim. 

9.6 – Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, 
seja com relação a preço, pagamento, prazo ou qualquer alteração que importe a 
modificação dos termos originais, ressalvada apenas aquelas destinadas a sanar 
evidentes erros materiais, que serão avaliados pelo (a) Pregoeiro (a). 

9.7 - A Proposta Comercial terá validade por, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da 
data de sua apresentação. No caso de suspensão do processo licitatório 
proveniente da interposição de recursos administrativos ou medidas judiciais, o 
prazo de validade das propostas será suspenso até o julgamento dos mesmos. 

9.7.1 - Caso esse prazo não esteja expressamente indicado na Proposta Comercial, 
o mesmo será considerado como aceito para efeito de julgamento. 

9.8 - Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento das propostas, sem 
convocação para a contratação, as licitantes ficam liberadas dos compromissos 
assumidos. 

9.8.1  - Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do 
período de validade das propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias poderão ser 
solicitadas prorrogação da validade a todos os licitantes classificados, por 
igual prazo, no mínimo, caso persista o interesse desta Instituição. 

9.8.2 - A prorrogação da validade das propostas, caso solicitada, nos termos do 
subitem anterior, dependerá do consentimento dos licitantes quanto à 
respectiva proposta. 

9.9 - O encaminhamento da Proposta Comercial pressupõe pleno conhecimento das 
exigências previstas neste Edital. 
 

9.10 – A taxa de custos e impostos deverá ser cotada considerando-se a entrega 
do objeto licitado na ICISMEP, nos municípios discriminados no Termo de 
Referência, Anexo I, incluídos o lucro, os valores de quaisquer gastos ou 
despesas com transporte, tributos, fretes, ônus previdenciários e trabalhistas, 
custos operacionais, seguros e outros encargos ou acessórios. 

10 - DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

10.1 – O licitante deverá apresentar toda a documentação abaixo relacionada: 
 

10.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 
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10.1.1.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual. 
 
10.1.1.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais ou empresa 
individual de responsabilidade limitada. 

 
10.1.1.2.1 - O documento deverá ser acompanhado da última 

alteração, se for o caso, ou apenas o ato 
constitutivo consolidado. 

 
10.1.1.2.2 - No caso de sociedades por ações, acompanhado 

de documentos de eleições de seus 
administradores. 

 
10.1.1.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, 

acompanhada de prova da diretoria em exercício. 
 

10.1.1.4 - 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. 

 
10.1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

 
10.1.2.1  - Prova de regularidade da inscrição da empresa no Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. 
 

10.1.2.2 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e 
Seguridade Social, mediante apresentação de Certidão Conjunta 
de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 
União, fornecida pela Secretaria da Receita Federal ou pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.  

 
10.1.2.3  - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do 

domicílio ou sede do licitante, mediante apresentação de certidão 
emitida pela Secretaria competente do Estado. 

 
10.1.2.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do 

domicílio ou sede do licitante, mediante apresentação de certidão 
mobiliária emitida pela Secretaria competente do Município. 

10.1.2.5 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço - FGTS, emitida pela Caixa Econômica Federal. 

 
10.1.2.6 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça 

do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa; 
 
10.1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA 
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10.1.3.1 - Certidão negativa de falência expedida pelo cartório distribuidor 
da sede da pessoa jurídica. 
 

10.1.3.2 - Balanço patrimonial do último exercício social, já exigível e 
apresentado na forma da lei, que comprovem a boa situação 
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes 
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 
oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data 
de apresentação da proposta. 

 
10.1.3.3 - Comprovação de patrimônio líquido de 2% (dois por cento) do 

valor estimado da contratação, ou seja, R$ 800.000,00 
(oitocentos mil reais), devendo a comprovação ser feita 
relativamente à data da apresentação da proposta, na forma da 
lei, admitida a atualização para esta data através do índice oficial 
IGP-M/FGV (Índice Geral e Preços do Mercado da Fundação 
Getúlio Vargas), como dado objetivo de comprovação da 
qualificação econômico-financeira dos licitantes.  

 
10.1.3.4 - Será verificada a boa situação financeira da empresa, baseando-

se no Balanço de comprovação do patrimônio líquido apresentado 
no subitem anterior, que será referenciada na obtenção de índices 
maiores que 1 (um) relativamente a: Liquidez Geral (LG), 
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da 
aplicação das formulas: 

 
                   Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
LG =        -------------------------------------------------------------- 
              Passivo Circulante + Passivo não Circulante 

 
 

                                        Ativo Total 
SG =         ----------------------------------------------------------- 
              Passivo Circulante + Passivo não Circulante 

 
 
                Ativo Circulante 
LC =    ------------------------- 
              Passivo Circulante 

 
10.1.3.5 - Índice de Endividamento (I.E.): Este índice mostrara a relação 

entre o Passivo Exigível (Passivo Circulante e Passivo Exigível em 
Longo Prazo) e o Ativo Total (bens e direitos da empresa) o qual 
deverá ser igual ou menor que 1, aplicando-se a seguinte forma: 

                Passivo Exigível 
IE =    ------------------------- 
                  Ativo Total 

 
10.1.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
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10.1.4.1 - Certificado de inscrição do licitante no Conselho Regional de 
Medicina em qualquer Estado da Federação. 
 

10.1.4.2 - Atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica, 
de direito público ou privado, em papel timbrado, contendo razão 
social e telefone de contato do contratante, com firma 
reconhecida, comprovando que a empresa licitante ou seu sócio 
executa ou executou satisfatoriamente serviços médicos de 
gestão de plantões e atividades médicas assistenciais, cuja 
complexidade seja a mesma prevista no objeto do presente 
certame. 

 
10.1.5 - Declaração expressa de que o licitante não emprega trabalhador nas 

situações previstas no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição da 
República, assinada pelo representante legal do licitante, conforme 
modelo do Anexo V. 
 

10.1.6 - Declaração expressa de que o licitante possui sistema de informática 
que disponibilize escala executada dos serviços prestados nas unidades, 
que apresente relatórios on-line individualizados e consolidados da 
prestação do serviço, com acesso disponibilizado à ICISMEP e aos 
Municípios onde acontecerá a prestação dos serviços, conforme modelo 
do Anexo VI. 

 
10.2 - O licitante obriga-se a comunicar a superveniência de fato impeditiva da 

habilitação, quando existente, observada as penalidades cabíveis. 

10.3 – Quando do julgamento da habilitação, o (a) Pregoeiro (a) e Equipe de 
Apoio irão sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e 
sua validade jurídica, bem como suprir a omissão de eventuais documentos 
de habilitação, mediante consulta via internet em sites oficiais que emitam 
certidões on line via internet, registrando em ata e acessível a todos, atribuindo-
lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

10.3.1 - As diligências mencionadas no subitem anterior ficarão prejudicadas caso 
o acesso via internet esteja indisponível, por qualquer motivo que seja, ou 
as informações contidas nos referidos sites não sejam suficientes para 
atestar a habilitação da licitante, fato que ensejará a inabilitação da 
empresa e regular prosseguimento do procedimento licitatório. 

10.3.2 - Adverte-se que alguns municípios e estados, ou órgãos emissores dos 
documentos, contudo, não propiciam consultas de regularidade fiscal, 
cadastro fiscal e de documentos via internet, hipótese na qual se tornará 
inviável o saneamento de eventuais falhas, erros ou omissões 
das Licitantes. 

10.4 – O (A) Pregoeiro (a) e a Equipe de Apoio efetuarão ainda, consulta junto aos 
sites dos órgãos emissores dos documentos extraídos pela internet, para 
verificação de sua autenticidade. 
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10.5 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação 
deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e 
endereço respectivo, observando-se que: 

10.5.1 - se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome 
da matriz; 

10.5.2 - se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome 
da filial; 

10.5.3 - se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, a 
documentação deverá ser apresentada com CNPJ da matriz e da filial, 
simultaneamente; e 

10.5.4 - serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria 
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 
matriz.  

10.6 - A Microempresa - ME e a Empresa de Pequeno Porte - EPP deverão apresentar 
toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos 
comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma 
restrição. 

10.6.1 - Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade 
fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que a ME ou EPP for declarada vencedora 
do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da ICISMEP, para 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
negativa. 

10.6.2 - A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de 
requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido ao (a) 
Pregoeiro (a).  

10.6.3 - Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 05 (cinco) 
dias úteis inicialmente concedidos. 

10.6.4 - A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/1993, sendo facultado ao (a) 
Pregoeiro (a) convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, nos termos do subitem 14.3, ou submeter o processo à 
Autoridade Competente para revogação. 

10.7 - Os documentos exigidos neste Edital poderão ser apresentados em original ou 
por qualquer processo de cópia legível, autenticada por cartório competente, com 
exceção dos extraídos pela internet, com vigência plena na data fixada para sua 
apresentação. 
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10.7.1 - Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os 
respectivos originais sejam apresentados ao (a) Pregoeiro (a) ou à 
Equipe de Apoio para autenticação das referidas cópias. 
 

10.7.2 - Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de 
Autenticação Digital e de certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos 
termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serão 
recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, 
dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas 
em papel. 
 

10.7.3 - Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo 
órgão expedidor, deverão ser datados dos últimos 180 (cento e oitenta) 
dias anteriores à data de abertura do Pregão, exceto os Atestados de 
Capacidade que correspondem a demonstração de qualificação técnica. 

10.8 - Os documentos mencionados neste item não poderão ser substituídos por 
qualquer tipo de protocolo, ou apresentados por meio de discos magnéticos. 

 
10.9 - A apresentação dos documentos em desacordo com o previsto neste item ou a 

sua ausência, inabilitará o licitante, sendo aplicado o disposto no item 18. 

11 - DA ABERTURA DA SESSÃO 

11.1 – No dia e horário estabelecidos neste Edital, o (a) Pregoeiro (a) fará a abertura 
da sessão. 

 
11.2  – Os proponentes deverão se apresentar ao Pregoeiro (a) munido dos 

documentos necessários para o credenciamento. 
 

11.3 – Os representantes credenciados deverão entregar os Envelopes de n° 1 e n° 2, 
contendo a Proposta Comercial e Documentação de Habilitação, respectivamente. 

 
11.4 – Serão aceitos os envelopes de “Proposta Comercial” e “Documentação de 

Habilitação” dos licitantes que os enviarem sem representante credenciado. 
 

11.5 – Ao final do credenciamento, será aberta a vista aos documentos e envelopes, 
que ainda deverão permanecer lacrados, aonde os licitantes deverão rubricar 
todas as folhas e nos envelopes. 

 
11.5.1 – Será constado em ata os licitantes que não tiverem interesse em rubricar os 

documentos e envelopes. 
 

11.6 – Após a vista aos documentos de credenciamento e envelopes lacrados, serão 
abertos os envelopes de proposta. 

 
11.7 – A sessão poderá ser suspensa para análise e classificação das propostas, 

convocando todos os licitantes desde já para a sessão de lances. 
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11.7.1 - Neste caso, antes da suspensão, será aberta a vista as propostas, aonde os 
licitantes deverão rubricar todas as folhas. 

12 - DA ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

12.1 - O critério de julgamento será o de menor preço, representado pelo MENOR 
VALOR TOTAL DO LOTE, através da menor taxa de custos e impostos, desde 
que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e 
seus anexos. 

12.1 – O (A) Pregoeiro (a), após a abertura das Propostas Comerciais, procederá à 
verificação de sua conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital, à 
consequente desclassificação das propostas em desacordo e à divulgação dos 
preços cotados pelos licitantes. 

 
12.2 - Será desclassificada a proposta que: 

 
12.2.1 - Incompatível com objeto licitado. 

  
12.2.2 - Não se refira à integralidade do lote. 

 
12.2.3 - Apresente validade inferior a 60 (sessenta) dias. 
 
12.2.4 - Não atenda às exigências estabelecidas no Edital ou em diligência. 
 
12.2.5 - Apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis 

com os preços de mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto 
quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do licitante, 
para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração; ou 
superestimados ou manifestamente inexequíveis, assim considerados nos 
termos do disposto no art. 44, §3º e art. 48, II da Lei Federal nº 
8.666/1993. 

12.3 - Se o (a) Pregoeiro (a) entender que o preço é inexequível fixará prazo para que 
o licitante demonstre a exequibilidade de seu preço por meio de planilha de 
custos ou outros documentos. 

12.3.1 - Na hipótese de ser necessária a realização de diligências para 
comprovação da exequibilidade dos preços, a sessão poderá ser 
suspensa, sendo agendada nova data e horário para sua continuidade. 

12.3.2 Não havendo a comprovação da exequibilidade do preço a proposta será 
desclassificada, sujeitando-se o licitante às sanções legais. 

12.4 - Quaisquer erros de soma e/ou multiplicação apurados nos itens componentes 
da Planilha de Preços serão corrigidos pela Equipe de Apoio. 

12.4.1 - Serão corrigidos os valores dos preços unitários ou do preço total do 
lote, conforme a divergência apurada, de forma a prevalecer, sempre, o 
valor total menor ou igual ao valor do lance ofertado na sessão do Pregão 
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ou o valor negociado com o (a) Pregoeiro (a), após diligência e mediante 
expressa anuência do licitante. 
 

12.4.2 Após anuência do licitante, a correção será consignada em ata de 
julgamento. 

 
12.5 - Serão desconsiderados os valores unitários, e os valores totais a partir da 

terceira casa decimal, se apresentados. 
  

12.6 - Na análise das propostas não será considerada qualquer oferta de vantagem. 

12.7 – O (A) Pregoeiro (a), no julgamento das propostas, poderá desconsiderar 
evidentes falhas formais sanáveis que não afetem o seu conteúdo. 

12.8 - O (A) Pregoeiro (a) poderá convocar o licitante, estabelecendo prazo razoável 
para tanto, a apresentar informações e/ou documentos complementares que 
contenham as características do serviço ofertado, além de outras informações 
pertinentes, sob pena de não aceitação da proposta. 

12.8.1 - O prazo estabelecido pelo (a) Pregoeiro (a) poderá ser prorrogado por 
solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o 
prazo estabelecido, e formalmente aceito pelo (a) Pregoeiro (a). 

12.9 – O (A) Pregoeiro (a) classificará, para a etapa de lances, o autor da proposta de 
menor preço e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos 
e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço. 

12.9.1 Se não houver no mínimo 03 (três) propostas comerciais nas condições 
definidas neste subitem, o (a) Pregoeiro (a) classificará as melhores 
propostas subsequentes, até o máximo de 03 (três), para que seus 
autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços 
oferecidos nas propostas escritas. 

12.10  – Após a análise e classificação das propostas, será aberta a vista às propostas 
apresentadas, aonde os licitantes, através de seus representantes credenciados, 
deverão rubricar todas as folhas. 

12.10.1 – Será constado em ata caso algum licitante se recuse ou esteja ausente 
nesta fase. 

12.10.2 – Caso a sessão tenha sido suspensa para análise das propostas, as 
propostas também estarão disponíveis para vista dos licitantes. 
 

12.11 - Somente serão aceitas desistências de propostas antes da fase de lances 
verbais, caso contrário serão aplicadas as Sansões Administrativas. 

13 - DOS LANCES VERBAIS 

13.1 - Vistadas as propostas passar-se-á a oferta de lances verbais, em valores 
sucessivos, distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de 
maior preço, e os demais. 
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13.1.1 - Se duas ou mais propostas formais apresentarem preços iguais, será 

realizado sorteio para determinação da ordem de apresentação dos 
lances. 
 

13.1.2 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo (a) 
Pregoeiro (a), implicará na exclusão do licitante da etapa de lances 
verbais e na manutenção do seu último preço, para efeito de posterior 
ordenação das propostas. 

 
13.1.3 - Caso não se realize lances verbais serão verificados a conformidade 

entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado da 
contratação. 

 
13.1.4 - Se houver apenas uma proposta, desde que atenda a todos os termos 

do Edital e que seu preço seja compatível com o valor de mercado, esta 
poderá ser aceita. 

13.2 - O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagadas pelo (a) 
Pregoeiro (a), as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos 
lances. 

13.3 - Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido 
ofertada por ME ou EPP, e houver proposta apresentada por ME ou EPP com 
valor até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço, estará configurado o 
empate previsto no art. 44, §2º da Lei Complementar nº 123/06. 

13.4 - Ocorrendo o empate e comprovada a condição de ME ou EPP, na fase de 
credenciamento dos licitantes, proceder-se-á da seguinte forma: 

13.4.1 - A ME ou a EPP mais bem classificada será convocada para, no prazo de 
05 (cinco) minutos, apresentar nova proposta de preço inferior àquela 
considerada classificada em 1º lugar no certame, sob pena de preclusão 
do exercício do direito de preferência. 

13.4.2 - Caso a ME ou EPP mais bem classificada, em situação de empate ficto, 
utilize seu direito de preferência, será classificada em primeiro lugar e 
dar-se-á prosseguimento à sessão. 

13.4.3 - Se a ME ou EPP mais bem classificada não exercer seu direito de 
preferência, na forma do subitem anterior, serão convocadas as demais 
ME ou EPP remanescentes, cujas propostas estiverem no limite 
estabelecido, na ordem de classificação, para o exercício do direito de 
preferência. 

 
13.4.4 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME ou EPP que 

se encontrem nesse limite, será realizado sorteio, entre essas empresas, 
para definir a que primeiro poderá apresentar novo lance. 
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13.4.5 - Não havendo ME ou EPP, em situação de empate ficto, que utilize o 
direito de preferência, prosseguir-se-á a sessão observando-se a 
classificação da etapa de lances. 

 
13.4.6 - Será classificado em primeiro lugar o licitante que, ao final da etapa de 

lances, após aplicação do direito de preferência instituído pela Lei 
Complementar nº 123/06, ofertar o menor preço. 

 
13.5 – O (A) Pregoeiro (a) examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto 

ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 
 
13.5.1 – O (A) Pregoeiro (a) poderá negociar diretamente com a licitante 

detentora da proposta de menor preço, no sentido de que seja obtido 
melhor preço.  

 
13.6 - O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em 

seu nome no Pregão Presencial, assumindo como firme e verdadeira sua proposta 
e seus lances. 

 
13.7 - Todos os valores dos lances e/ou propostas dos licitantes, serão detalhados no 

relatório de disputa, que fará parte integrante da ata, que deverão ser assinados 
pela Equipe de Apoio, pelo (a) Pregoeiro (a) e pelos licitantes presentes no final 
da sessão. 

 
13.7.1 - Observando este item não haverá necessidade de envio de proposta 

reformulada, por parte dos licitantes arrematantes, para adjudicação do 
objeto. 

 
13.7.2 – Caso o licitante não esteja presente no fim da etapa de lances, e 

consequentemente não assine o relatório de disputa, ou caso seja 
necessário em disputas por lote, o (a) Pregoeiro (a) solicitará 
formalmente a sua proposta reformulada, de acordo com seu último 
lance, que deverá ser apresentada no prazo de 02 (dois) dias úteis. 

14 - DA HABILITAÇÃO 

14.1 – O (A) Pregoeiro (a) procederá à abertura do envelope contendo os documentos de 
habilitação da licitante que apresentou a melhor proposta, procedendo a sua 
habilitação ou inabilitação. Esta fase poderá ocorrer em dia distinto da fase de 
lances verbais. 

 
14.1 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante será 

declarado vencedor. 
 

14.2 - No caso de desclassificação da proposta de menor preço ou inabilitação do 
licitante, o (a) Pregoeiro (a) examinará a proposta ou lance subsequente, 
verificando a sua aceitabilidade e habilitação do licitante, na ordem de 
classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance 
que atenda às exigências deste Edital. 
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14.3 - Nessa etapa o (a) Pregoeiro (a), também, poderá negociar o preço com o 
licitante, para que sejam obtidas melhores condições para a ICISMEP, sendo o 
respectivo licitante declarado vencedor. 

14.4 - Após a análise da documentação de Habilitação, os participantes através de 
seus representantes credenciados, darão vistos nos documentos apresentados. 

15 - DOS RECURSOS  

15.1 - Após a declaração do vencedor, durante a Sessão do Pregão, qualquer licitante 
poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese 
será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para 
apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, 
intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que 
começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 
vista imediata dos autos, na sala da Comissão Permanente de Licitação. 

15.2 - Se as razões do recurso forem apresentadas na Sessão do Pregão, estas serão 
reduzidas a termo na respectiva Ata, ficando os demais licitantes, desde logo, 
intimados para apresentar contrarrazões no mesmo prazo, contados da lavratura 
da Ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

15.3 - A falta de manifestação imediata e motivada das licitantes importará a 
decadência do direito de recurso. 

15.4 - Os recursos e respectivas contrarrazões deverão obedecer aos seguintes 
requisitos, sob pena de não serem conhecidos: 

 
15.4.1 - Ser dirigido ao Secretário Executivo da ICISMEP, aos cuidados do (a) 

Pregoeiro (a), no prazo de 03 (três) dias úteis. 
 
15.4.2 - Ser apresentado em uma via original, contendo razão social, CNPJ e 

endereço da empresa, rubricado em todas as folhas e assinado pelo 
representante legal ou credenciado do licitante, devidamente 
comprovado. 

 
15.4.3 - Ser protocolizado na sala da Comissão de Licitação da ICISMEP, na Rua 

Córsega, n° 318, Bairro Arquipélago Verde, Betim (MG), CEP 32.656-860, 
ou por meio eletrônico, a ser encaminhado para o e-mail 
licitacao@icismep.mg.gov.br . 

 
15.5 – A ICISMEP não se responsabilizará por memoriais de recursos e contrarrazões 

enviados por outras formas, entregues em locais diversos da Comissão 
Permanente de Licitação, ou não recebidos por qualquer motivo de culpa 
exclusiva do recorrente, e ainda encaminhados para endereço físico ou eletrônico 
de forma equivocada pelo licitante e que, por isso, não sejam protocolizados no 
prazo legal. 

 
15.6 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 

de aproveitamento. 

mailto:licitacao@icismep.mg.gov.br
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15.7 - O recurso será apreciado pelo (a) Pregoeiro (a) e, caso não admitido ou 

rejeitado, será devidamente encaminhado à autoridade superior, que decidirá 
acerca de seu deferimento ou indeferimento. 

 
15.8 - A decisão acerca de recurso interposto será divulgada por meio de publicação 

no Órgão Oficial do Município de Betim, e no site da ICISMEP. 

16 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

16.1 - Inexistindo manifestação recursal, o (a) Pregoeiro (a) adjudicará o objeto ao 
licitante vencedor, e caberá à autoridade competente homologar o procedimento 
licitatório.  

 
16.2 - Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos 

atos procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto ao licitante 
vencedor e homologará o procedimento licitatório. 

17 - DO CONTRATO 

17.1 - Depois de homologado o resultado deste Pregão, a licitante vencedora será 
convocada para assinatura do Contrato, dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, 
sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
neste Edital. 

17.1.1 - O prazo para a assinatura do Contrato poderá ser prorrogado uma única vez, 
por igual período, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu 
transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela ICISMEP. 

 
17.2 - Por ocasião da assinatura do Contrato, verificar-se-á se a licitante vencedora 

mantém as condições de habilitação. 
 

17.3 - Quando a licitante convocada não assinar o Contrato no prazo e nas condições 
estabelecidos, poderá ser convocada outra licitante para assinar o Contrato, após 
negociações e verificação da adequação da proposta e das condições de 
habilitação, obedecida a ordem de classificação. 

18 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

18.1 - Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar 
e contratar com a Instituição e será descredenciada do cadastro de fornecedores 
da ICISMEP, se existente, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla 
defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do Contrato e da aplicação de multa 
de até 30% (trinta por cento) sobre o valor estimado para contratação e demais 
cominações legais, nos seguintes casos: 

 
18.1.1 – Apresentar documento falso; 

 
18.1.2 - Retardar a execução do objeto; 
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18.1.3 - Falhar na execução do Contrato; 
 

18.1.4 - Fraudar na execução do Contrato; 
 

18.1.5 - Comportar-se de modo inidôneo; 
 

18.1.6 - Declaração falsa; 
 

18.1.7 - Fraude fiscal. 
 

18.2 – Para os fins da Subcondição 18.1.5, reputar-se-ão inidôneos atos como os 
descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93. 

18.3 - Para condutas descritas nos itens 18.1.1, 18.1.4, 18.1.5, 18.1.6 e 18.1.7 será 
aplicada multa de no máximo 30% do valor do Contrato. 

18.4 - Para os fins dos itens 18.1.2 e 18.1.3, além de outras sanções previstas no 
Contrato, podem ser aplicadas ao FORNECEDOR, garantida prévia defesa, multas 
na forma que se segue: 

18.4.1 - Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na 
execução do objeto, ou por dia de atraso no cumprimento de obrigação 
contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor da 
Ordem de Serviço, por ocorrência; 

18.4.2 - Multa de 20 % (vinte por cento) sobre o valor da prestação de 
serviço/fornecimento não realizado, a partir do primeiro dia útil 
subsequente ao do vencimento do prazo para cumprimento das 
obrigações, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na entrega dos 
produtos constantes do instrumento deste Contrato, ou entrega de objeto 
com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é 
destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações 
contratadas, hipótese em que poderá ser declarada a inexecução total do 
Contrato; 

18.4.3 - Multa de até 30% (vinte por cento) sobre o valor de todas as Notas de 
Empenho expedidas ao fornecedor, em caso de descumprimento 
sistemático e reiterado de obrigações assumidas em Ata ou Contrato que 
comprometam a prestação dos serviços, hipótese em que poderá ser 
declarada a inexecução parcial do Contrato. 

18.5 – As sanções previstas, em face da 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. 

18.6 - O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será 
descontado dos pagamentos devidos pela ICISMEP. 

18.7 Se os valores não forem suficientes, para cobrir o valor da multa, a diferença será 
descontada da garantia contratual. 
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18.7.1 – Na hipótese de inexistir garantia contratual ou os valores devidos da 
garantia forem insuficientes, fica o FORNECEDOR obrigado a recolher a 
importância devida no prazo de 10 (dez) dias, contado da comunicação oficial. 

18.7.2 – Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o 
pagamento da multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) 
dias úteis, contado da solicitação da INSTITUIÇÃO.  

18.8 - Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo 
FORNECEDOR à INSTITUIÇÃO, este será encaminhado para inscrição em dívida 
ativa. 

18.9 - As multas e penalidades previstas neste contrato não têm caráter 
compensatório, sendo que o seu pagamento não exime o FORNECEDOR da 
responsabilidade pela reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos 
causados a ICISMEP por atos comissivos ou omissivos de sua responsabilidade. 

19 - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 

19.1 - Os Licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo 
licitatório e a execução contratada, estando sujeitas às sanções previstas na 
legislação brasileira. 

19.2 - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus 
fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão 
de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do 
objeto contratual. 

 
19.2.1 - Para os propósitos deste item, definem-se as seguintes práticas: 

 
a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou 

indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação 
de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato; 

 
b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo 

de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato; 
 
c) “prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou 

mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou 
prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis 
artificiais e não-competitivos; 

 
d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou 

indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua 
participação em um processo licitatório ou afetar a execução do 
contrato; e 

 
e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em 

inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo 
financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a 
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apuração de alegações de prática prevista acima; (ii) atos cuja intenção 
seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo 
financeiro multilateral promover inspeção. 

19.2.2 - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo 
financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este 
organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive 
declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para 
a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer 
momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por 
meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, 
coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um 
contrato financiado pelo organismo. 

19.2.3 - Considerando os propósitos das cláusulas acima, a CONTRATADA 
concorda e autoriza que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, 
em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, 
mediante adiantamento ou reembolso, o organismo financeiro e/ou 
pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de 
execução do contrato e todos os documentos, contas e registros 
relacionados à licitação e à execução do contrato. 

20 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

20.1 - Caso seja necessário, o (a) Pregoeiro (a) poderá suspender a sessão do 
Pregão a qualquer momento, em virtude do transcurso do tempo, para análise 
de propostas ou documentações, para realização de diligências ou parecer 
técnico, lavrando ata que deverá ser assinada pela Equipe de Apoio, Pregoeiro (a) 
e licitantes presentes.  

 
20.1.1 - A intimação para continuidade da sessão poderá ser feita no ato da 

suspensão ou por meio de publicação no site da ICISMEP e no Órgão 
Oficial de Betim, com prazo de publicação mínimo de 02 (dois) dias úteis, 
constando em ata a responsabilidade dos licitantes em acompanharem 
diariamente as publicações.  
 

20.1.2 - Os envelopes que não estivem abertos ficarão em poder do (a) 
Pregoeiro (a) em caso de suspensão da Sessão. 

 
20.1.2.1 - Os envelopes serão colocados em um malote que será 

fechado com um lacre numerado, constando em ata essa 
numeração. 

 
20.2 - Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua 

proposta, deixar de assinar o contrato ou o termo equivalente, não tendo 
solicitado prorrogação de prazo com justificativa aceita pelo (a) Pregoeiro (a), 
este (a) examinará as propostas subsequentes e a habilitação dos licitantes, 
segundo a ordem de classificação, até a apuração da proposta que atenda ao 
Edital, podendo ainda, negociar o preço. 
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20.3 - O licitante 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 na imediata desclassificação ou inabilitação do licitante, ou 
a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais 
cabíveis. 

 
20.4 - Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, 

salvo se original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada ou tratar-se 
dos envelopes de licitantes desqualificados e envelopes “Documentação de 
Habilitação” de licitantes cujas propostas tenham sido desclassificadas. 

 
20.5 - Na análise da documentação e no julgamento das Propostas Comerciais, o (a) 

Pregoeiro (a) poderá, a seu critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos 
ou de profissionais especializados. 

 
20.6 - Toda a documentação apresentada neste Edital 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. 

 
20.7 – O (A) Pregoeiro (a), no interesse da Administração, poderá adotar medidas 

saneadoras, durante o certame, e relevar omissões e erros 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 licitantes, destinadas a esclarecer a instrução do processo, conforme 
disposto no art. 43, §3° da Lei Federal nº 8.666/1993. 

 
20.7.1 - Se houver solicitação de documentos, estes deverão ser apresentados 

em original ou em cópia autenticada por cartório, sendo possível, ainda, a 
autenticação dos mesmos pelo (a) Pregoeiro (a) ou Equipe de Apoio. 

 
20.7.2 - O não cumprimento da diligência poderá ensejar a desclassificação da 

proposta ou inabilitação do licitante. 
 

20.8 - As decisões da Presidência, do Secretário Executivo da ICISMEP e do (a) 
Pregoeiro (a) serão publicadas no Órgão Oficial do Município de Betim - MG, no 
endereço eletrônico www.betim.mg.gov.br, quando for o caso, podendo ser 
aplicado o disposto no § 1º, do art. 109 da Lei Federal n° 8.666/1993 e 
divulgadas no site www.cismep.com.br. 

 
20.9 - A participação do licitante nesta licitação implica o conhecimento integral dos 

termos e condições inseridas neste Edital, bem como das demais normas legais 
que disciplinam a matéria. 

 
20.10 - A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo a 

ICISMEP revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, 
derivadas de fatos supervenientes comprovados ou anulá-la por ilegalidade, de 
ofício ou por provocação, mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado 
no sistema para conhecimento dos licitantes. 

http://www.cismep.com.br/
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20.11  - Nenhum acréscimo de quantitativo poderá ser efetuado, inclusive o acréscimo 
de que trata o §1º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993, nos termos do §1º do art. 12 
do Decreto 7.892/2013. 

 
20.12  – A ICISMEP poderá prorrogar, por conveniência exclusiva, a qualquer tempo, os 

prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura. 
 

20.13 - Fica eleito o foro da Comarca de Betim, Estado de Minas Gerais, para dirimir 
eventuais conflitos de interesses decorrentes desta licitação, valendo esta 
cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que 
seja ou venha a ser. 

 
20.14  - Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante: 

 
20.14.1 - Anexo I - Termo de Referência. 
20.14.2 - Anexo II - Modelo de Carta de Credenciamento. 
20.14.3 - Anexo III - Modelo de Proposta Comercial.  
20.14.4 – Anexo IV – Modelo de Carta de Fiança Bancária. 
20.14.5 - Anexo V - Modelo de Declaração de Empregador Pessoa Jurídica. 
20.14.6 – Anexo VI – Modelo de Declaração de Sistema Informatizado.  
20.14.7 – Anexo VII – Tabela de serviços Médicos. 
20.14.8 – Anexo VIII - Modelo de Minuta Contratual. 

 
Betim (MG), 26 de fevereiro de 2018 

 
 

Vanessa de Oliveira da Silva 
Pregoeira 



 

-25- 

 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2018 

 

1.  DO OBJETO 

 
1.1 – Prestação de Serviços médicos especializados, em nível ambulatorial e hospitalar, 

constituída por equipe especializada com capacidade técnica, humana e tecnológica. 

2.  DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 
A ICISMEP – Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba, sediada 

em Betim - MG, possui uma grande malha de Municípios a ela associados, atendendo assim 
a uma população estimada em aproximadamente 2.000.000 (dois milhões) de habitantes. 
Enquanto Órgão Público, a ICISMEP tem como objetivo primordial atenuar aos problemas 
sociais relacionados à saúde.  

A Instituição tem como finalidade o atendimento em grande escala, abrangendo 
pacientes usuários do SUS de 35 (trinta e cinco) Municípios associados, realizando 
procedimentos que variam entre consultas e cirurgias, as quais demandam a utilização de 
vários medicamentos e equipamentos, sendo estes necessários para realização dos 
atendimentos em suas unidades. A união dos Municípios em uma Instituição resultou em 
melhoria da prestação de serviço e uma mudança na percepção do usuário em relação à 
saúde pública.   

É sabido que os CIS (Consórcios Públicos) atuam nos ditos “vazios assistenciais” e no 
caso específico da Instituição, em Serviços de saúde que muitas vezes, em razão de 
insuficiência de recursos e incremento tecnológicos importam em deficiência de gestão por 
gestores municipais, atingindo assim, a população que necessita de Serviços de saúde. 

Cumpre salientar que, dos 35 (trinta e cinco) Municípios associados, apenas 02 (dois) 
possuem população acima de 400.000 (quatrocentos mil) habitantes e detém poder 
financeiro e tecnológico para propiciar a população Serviços de saúde amplos, incluindo a 
realização de todas as atividades, seja de atendimento emergencial, seja de atendimento 
especializado. 

Nesta esteia de raciocínio, vale ressaltar que, além das barreiras financeiras 
enfrentadas pelos Municípios, outro ponto que é de conhecimento geral e enfrentado no 
Brasil atém-se a dificuldade de fixação de profissionais médicos em pequenas cidades, que 
não possuem condições financeiras de remunerar os profissionais em consonância a 
remuneração atingida em grandes Municípios. 

Não é muito relembrar a legislação que instituiu o Programa mais médico (Lei 
12.871/2013) que visa, entre outros objetivos, a contratação de profissionais para diminuir a 
carência de médicos nas regiões prioritárias para o SUS, a fim de reduzir as desigualdades 
regionais na área da saúde sem a realização dos procedimentos elencados no artigo 37, 
inciso II da Constituição Federal. 

No presente caso, importante é adentrar no universo prático que a presente licitação 
visa atender, contrapondo a natureza jurídica da Instituição e consequente objetivo e 
finalidades. 

Por óbvio, a gestão associada de Serviços de saúde visa atender Municípios carentes 
de recursos financeiros e recursos tecnológicos que possam, exclusivamente, atender a sua 
população. Desta feita, a Constituição Federal, conforme preconiza o art. 241, autoriza a 
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associação de Municípios para a gestão associada de Serviços públicos, bem como a 
transferência de encargos e outros, vejam:  

Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de 
cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada 
de Serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de 
encargos, Serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos 
Serviços transferidos. 

 
Lado outro, o processo licitatório pretende assegurar as atividades dos Órgãos 

Públicos, cabendo estes, dentro de sua peculiaridade e com base no princípio da legalidade e 
eficiência, arrolar parâmetros que atendam sua finalidade, usando de forma racional dos 
meios dos quais se dispõe para alcançar um objetivo determinado, que no presente caso é 
propiciar atendimento de saúde aos usuários das Unidades de Saúde dos Municípios de 
Bonfim-MG; Brumadinho- MG; Conceição do Pará-MG; Crucilândia-MG; Esmeraldas-MG; 
Florestal-MG; Igarapé-MG; Itaguara-MG; Itatiaiuçu-MG; Juatuba-MG; Leandro Ferreira-MG; 
Mário Campos-MG; Mateus Leme-MG; Onça de Pitangui-MG; Piedade dos Gerais-MG; 
Piracema-MG; Pitangui-MG; Rio Manso-MG; São Joaquim de Bicas-MG; São José da 
Varginha-MG; e, Sarzedo-MG, sendo necessário firmar contratação de Serviços médicos de 
forma ampliada e abrangente, compreendendo atividades de caráter ambulatorial e 
hospitalar, conferindo assim à população local e dos Municípios com pactuação formal pelo 
SUS, uma assistência à saúde compatível com as necessidades loco regionais. 

Os Serviços médicos a serem adquiridos, deverão ser prestados nas Unidades de 
Saúde dos Municípios Bonfim-MG; Brumadinho- MG; Conceição do Pará-MG; Crucilândia-MG; 
Esmeraldas-MG; Florestal-MG; Igarapé-MG; Itaguara-MG; Itatiaiuçu-MG; Juatuba-MG; 
Leandro Ferreira-MG; Mário Campos-MG; Mateus Leme-MG; Onça de Pitangui-MG; Piedade 
dos Gerais-MG; Piracema-MG; Pitangui-MG; Rio Manso-MG; São Joaquim de Bicas-MG; São 
José da Varginha-MG; e, Sarzedo-MG, sejam ambulatoriais ou hospitalares, sendo estas 
indicadas pela ICISMEP ou pela administração municipal. 

Os referidos serviços serão compostos por serviços clínicos, compreendendo atividades 
médicas e atividades médicas assistenciais, a serem prestados por profissionais Médicos, 
conforme está estipulado nas Tabelas de Serviços Médicos da ICISMEP que se encontra 
anexa neste documento, a qual descreve o tipo do serviço; o valor da hora, se prestado em 
dias úteis, final de semana/feriado e ainda se prestado em horário diurno ou noturno; e o 
valor da hora do serviço médico.  

As quantidades e os tipos de serviços serão solicitados pela ICISMEP, conforme 
necessidades reais detectadas, e poderão ser alteradas para mais ou para menos a critério 
da instituição, conforme necessidades detectadas através de estudos técnicos de 
necessidade real, considerando demanda represada, início de novos serviços nos Municípios, 
perfil epidemiológico e reajustes da tabela de procedimentos do Sistema Único de Saúde 
(SUS), dentre outros fatores. 

 Ressalta-se que hoje os serviços já são prestados aos Municípios consorciados, 
portanto a continuidade desta prestação é de extrema importância para a garantia dos 
serviços médicos e atendimento da população. Os profissionais médicos necessários à 
prestação de serviços deverão ser remunerados integralmente pelos valores expressos na 
Tabelas de Serviços Médicos da ICISMEP, de acordo com os tipos de serviço e horas 
trabalhadas, cabendo à empresa prestadora de serviços aplicar sua taxa de administração 
por cada serviço médico prestado. Partindo desse princípio, a empresa vencedora do 
processo licitatório será aquela que apresentar a menor Taxa de Custos e Impostos sobre os 
Serviços. 
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Diante dessa realidade, considerando a necessidade de se mensurar o valor a ser 
contratado, e considerando ainda que a ICISMEP possui empresa contratada que presta 
serviços semelhantes ao objeto desta requisição, será utilizado como base de referência para 
o cálculo de faturamento os valores faturados no exercício de 2017 nas unidade de saúde 
dos Municípios, conforme abaixo, o que possibilitou calcular-se a média mensal de 
faturamento e a estimativa para 12 (doze) meses de execução dos serviços:  

 

2017 Valor 

Janeiro 2.271.454,33 

Fevereiro 2.972.954,15 

Março 2.874.484,99 

Abril 2.996.035,98 

Maio 1.605.543,58 

Junho 2.209.729,64 

Julho 914.570,44 

Agosto 2.098.054,76 

Setembro 2.331.780,75 

Outubro 1.953.058,37 

Novembro 2.127.631,29 

Dezembro 2.987.532,89 

Soma R$ 27.342.831,14 

Média Mensal 2017 R$ 2.620.354,65 

Torna-se importante observar que para o cálculo da estimativa de 12 meses de 
prestação de serviços, foi utilizada a média mensal de 2017, e como as quantidades e os 
tipos de serviços serão solicitados conforme necessidades reais detectadas, sugerimos o 
valor anual de R$ 40.000.000,00 pois existe a possibilidade de início de novos serviços nos 
Municípios já presentes nesta requisição.  

Observa-se ainda que entre a média encontrada no exercício de 2017 e o valor de 
quarenta milhões existe uma diferença que poderia, à primeira vista, ser considerada alta, 
entretanto, conforme é sabido por todos a instituição vem apresentando uma margem de 
crescimento elevada para o ramo, podendo-se comprovar pela grande malha de Municípios 
que vem se associando ao modelo; já nos dois primeiros meses do ano podemos observar 
um elevado crescimento onde já se alcançou o número de 35 (trinta e cinco) consorciados.  

Há de se ressaltar que nos valores faturados apresentados acima, já está inclusa a 
taxa administrativa da empresa prestadora de serviços médicos. 

Isto posto é necessário mencionar que a atividade fim da Instituição visa oferecer 
serviços médicos de qualidade aos usuários do SUS pertencentes aos Municípios associados 
à ICISMEP, o que não é possível sem os profissionais médicos, desta forma, se faz 
necessária à abertura imediata de procedimento licitatório para a contratação de serviços 
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médicos, constituída por equipe especializada com capacidade técnica, humana e tecnológica 
para não causar prejuízos à população assistida pela Instituição nas Unidades de Saúde dos 
Municípios de Bonfim-MG; Brumadinho- MG; Conceição do Pará-MG; Crucilândia-MG; 
Esmeraldas-MG; Florestal-MG; Igarapé-MG; Itaguara-MG; Itatiaiuçu-MG; Juatuba-MG; 
Leandro Ferreira-MG; Mário Campos-MG; Mateus Leme-MG; Onça de Pitangui-MG; Piedade 
dos Gerais-MG; Piracema-MG; Pitangui-MG; Rio Manso-MG; São Joaquim de Bicas-MG; São 
José da Varginha-MG; e, Sarzedo-MG. 

Desta forma, observando a relevância de tal serviço, foram definidas e justificadas pelo 
setor requisitante normas de execução, a fim de obter a prestação de serviço com qualidade 
e eficiência. Neste ínterim, a prestação dos serviços médicos dar-se-á de forma continuada e 
ininterrupta, conforme solicitação da ICISMEP, devendo ser mantida 24 (vinte e quatro) 
horas por dia, 7 (sete) dias na semana, a contratada deverá atender ao usuário do SUS 
(Sistema Único de Saúde) com dignidade e respeito e de modo universal e igualitário, 
mantendo a qualidade na prestação de serviços, esclarecendo os usuários sobre os serviços 
realizados, seus direitos e demais informações necessárias pertinentes aos serviços 
realizados.  

Os serviços deverão ser executados rigorosamente dentro do manual de boas práticas 
referendados pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) e Conselho Regional de Medicina 
(CRM) do Estado de Minas Gerais e protocolos referenciais da Organização Mundial da Saúde 
(OMS), de forma humanizada, devendo desenvolver ações e formalizar instrumentos para 
adesão à Política Nacional de Humanização e Melhoria da Qualidade da Assistência, de 
acordo com normatizações estabelecidas pelo Ministério da Saúde. 

A contratada não poderá realizar serviços médicos sem o pedido por escrito, contendo 
a correta e completa descrição dos mesmos, com registro por meio magnético ou por 
escrito, em guia ou impresso adequado, salvo decisão em contrário e autorização formal da 
ICISMEP. As solicitações de execução de serviços autorizadas pela instituição deverão ser 
atendidas na sua totalidade. 

Após assinatura do contrato a contratada deverá iniciar a prestação de serviços no 
prazo de 24 (vinte e quatro horas) após emissão da autorização de serviço. 

O prazo de execução dos serviços novos a serem realizados nas Unidades Assistenciais 
dos Municípios será de até 02 (dois) dias, contados a partir do recebimento formal da 
solicitação, considerando a programação e o agendamento prévios, a disponibilidade de área 
física, recursos físicos, tecnológicos, estando em conformidade com as condições de 
biossegurança e técnovigilância exigidas pela legislação vigente. 

Entende-se por serviços novos aqueles que muito embora constem no contrato ainda 
não são desenvolvidos no Município X. 

A contratada deverá substituir ou repor o profissional médico que necessite se 
ausentar ou que não compareça para assumir as atividades, após a notificação da instituição 
em até 06 (seis) horas. As quantidades totais poderão ser alteradas para mais ou para 
menos, a critério da ICISMEP, conforme necessidades detectadas através de estudos 
técnicos de necessidade real, considerando demanda represada, perfil epidemiológico, 
dentre outros fatores. 

A prestadora de serviços deverá registrar em prontuário do paciente, ficha de 
atendimento diário ou documento similar, todas as informações do paciente atendido, de 
forma clara e legível, em conformidade com as normatizações da Resolução CFM Nº 1.638 
de 10 de julho de 2002, contendo queixas/motivo do atendimento, dados do exame clínico 
especializado, resultados de exames, intervenções e demais Serviços terapêuticos, indicação 
de procedimentos cirúrgicos, solicitação de risco cirúrgico, exames pré-operatórios, evolução.  
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A falta de registro no prontuário do paciente, em ficha de atendimento diário ou 
similar, resultará em aplicação de notificação à contratada, advertindo sobre a conduta do 
profissional médico, com respectiva comunicação ao CRM-MG; 

A contratada deverá acompanhar e gerir todas as demandas judiciais e extrajudiciais 
relacionadas ao atendimento ao paciente, que por ventura venham a ser encaminhados às 
Unidades de Saúde.   

É dever da empresa contratada, considerando o primeiro mês da prestação de 
serviços, apresentar escala de plantões ao menos 75% (setenta e cinco por cento) 
preenchida com nome, CRM e devidos registros profissionais em até 07 (sete) dias úteis 
após a contratação. Após 15 (quinze) dias de prestação de serviço, deverá a contratada 
complementar a escala, apresentando o preenchimento dos 25% (vinte e cinco por cento) 
restantes. 

A contratada deverá permitir acesso de prepostos da ICISMEP e do Município, para 
supervisionar, acompanhar e avaliar a execução dos serviços contratados. 

A contratada deverá manter escritório em um dos Municípios consorciados da ICISMEP, 
ou localizado a uma distância máxima de 50 (cinquenta) quilômetros da sede da ICISMEP, 
para que através de preposto, possa manter contato com a Superintendência Geral da 
ICISMEP, minimamente quinzenal, e quando se fizer necessário, objetivando o planejamento 
dos serviços, buscar a solução de problemas e outros assuntos relacionados ao contrato. A 
comprovação de instalação do escritório deverá ser apresentada em até 30 (trinta) dias após 
a assinatura do Contrato de prestação de serviços, através de apresentação de comprovante 
de endereço. 

Deverá a contratada efetuar a substituição/correção de serviços rejeitados pela 
Superintendência Geral nas hipóteses de defeitos, imperfeições e/ou desconformidade 
conforme contrato firmado entre as partes, em no máximo 24 (vinte e quatro) horas 
contados a partir da comunicação. Ficando a contratada, nesta hipótese, obrigada a refazê-
los e a fornecer todo o material gasto, sem nenhum custo adicional para a ICISMEP. 

Nos plantões de 12 (doze) horas o horário diurno iniciará às 07:00 (sete) horas e 
finalizará às 19:00 (dezenove) horas, enquanto o noturno iniciará às 19:00 (dezenove) horas 
e finalizará às 07:00 (sete) horas. Frisa-se que no último dia de vigência do contrato a 
contratada deverá garantir que o término do plantão noturno seja às 07:00 (sete) horas do 
dia seguinte. 

A contratada responsabilizar-se-á por todos e quaisquer danos e/ou prejuízo que vier 
causar à ICISMEP e às Unidades de Saúde objeto da prestação de Serviços, bem como aos 
usuários desta, inclusive aqueles decorrentes de erro, omissão, negligência ou imperícia na 
execução da atividade médica, devendo responder, integral e exclusivamente, por todos os 
danos e prejuízos de qualquer natureza causados direta ou indiretamente por seus 
empregados, representantes ou prepostos, aos bens da ICISMEP ou a terceiros, decorrentes 
de sua culpa ou dolo na execução do objeto licitado, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela ICISMEP. 

Destaca-se que inclui-se como responsabilidades, deveres e obrigações da empresa 
contratada:  assumir inteira responsabilidade administrativa, civil e penal, por quaisquer 
danos materiais, pessoais e morais que possam advir, direta ou indiretamente, à instituição 
seus servidores ou a terceiros, causados por seus empregados no cumprimento de suas 
funções, por ações ou omissões, arcando com a obrigação da indenização devida.  

Arcar integralmente com todos os prejuízos resultantes de ações judiciais a que a 
ICISMEP for compelido a responder por força da futura contratação, incluindo despesas 
judiciais e honorários advocatícios.  

Manter com a Superintendência Geral ou representante indicado da ICISMEP, através 
do preposto, contato quinzenal e, quando necessário após o prazo de 24 (vinte e quatro) 
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horas da convocação objetivando o planejamento dos Serviços, buscar a solução de 
problemas e outros assuntos relacionados ao Contrato.  

Substituir, a pedido da ICISMEP, o Preposto que não esteja exercendo os encargos de 
sua função de forma satisfatória. Comunicar imediatamente a ICISMEP qualquer 
irregularidade ou dificuldade que impossibilite a execução do objeto contratado, bem como, 
quaisquer irregularidades observadas nas instalações para adoção das providências que se 
fizerem necessárias.  Manter, durante o prazo de vigência do Contrato firmado entre as 
partes, todas as condições de habilitação exigidas no Edital, reemitindo os documentos de 
habilitação sempre que a vigência expirar, bem como, atender fielmente todas as condições 
firmadas contratualmente, devendo comunicar a ICISMEP, imediatamente, qualquer 
alteração que possa comprometer a manutenção das atividades.  

Cumprir e fazer cumprir as leis, decretos, demais instruções normativas, normas 
regulamentares, portarias e notas técnicas emitidas pelo Ministério do Trabalho, relativas à 
segurança e saúde no trabalho e, em especial, a Portaria 3214 MTB, de 08 de junho de 
1978, e as Normas Regulamentares de Segurança e Saúde do Trabalho, aplicáveis aos 
Serviços.  

Guardar e fazer com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informações e 
documentos fornecidos pela ICISMEP sendo vedada toda e qualquer reprodução dos 
mesmos, a menos que solicitado pela instituição, ainda que alcançado, e mesmo após, o 
término de vigência do Contrato. 

O Relatório de Produção dos Serviços Médicos deverá ser apresentado até o 5° 
(quinto) dia útil do mês subsequente da competência do serviço, para efeitos de pagamentos 
o mesmo deverá conter o quantitativo, valores totais de cada profissional, nome do 
profissional, CRM, especialidade, carga horária realizada, o mês da competência e o período 
do plantão (de acordo com a tabela de Serviços Médicos da ICISMEP). 

Deverá a empresa contratada apresentar à ICISMEP, comprovantes de pagamento dos 
profissionais envolvidos na prestação de Serviços, em até 05 (cinco) dias úteis após 
aprovação pela instituição do Relatório de Produção dos Serviços Médicos, podendo ser 
entregue também em mídia digital, devendo constar (Nome do profissional, data do 
pagamento; e valor pago (valores líquidos pactuados pelos plantões). Os comprovantes 
apresentados devem se ater aos profissionais constantes nos Serviços prestados e faturados 
em cada nota fiscal. 

A Contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de 
responsabilidade entre a ICISMEP e os profissionais médicos, os agentes, prepostos, 
empregados ou demais pessoas da contratada designadas para a execução do objeto, sendo 
a contratada a única responsável por todas as obrigações e encargos decorrentes das 
relações de trabalho entre e seus profissionais contratados, previstos na legislação pátria 
vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra. 

Qualquer material, protocolo ou documento criado pela contratada que normatize ou 
aperfeiçoe o serviço, após sua entrega à instituição, será de propriedade da ICISMEP, não 
cabendo qualquer reivindicação de propriedade intelectual ou indenizações de qualquer 
natureza. 

Os Serviços serão realizados, preferencialmente, nas dependências das Unidades 
Assistenciais dos Municípios, conforme especificações da solicitação e especificidades de 
capacidade instalada e operacional da respectiva unidade de saúde. 

As alterações no valor dos serviços constantes nas Tabelas de Serviços, em 
decorrência de inclusão de novo serviço/atividade profissional, novos Municípios ou 
majoração de valor devidamente justificada, serão realizadas por meio de Termos de Aditivo, 
para adequação da Tabela de Serviços na qual se baseará os pagamentos pelos Serviços 
executados. 
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A contratada deverá possuir sistema informatizado que disponibilize escala executada 
dos serviços prestados nas unidades, relatórios on-line individualizados e consolidados da 
prestação deste serviço, com acesso disponível para a ICISMEP e para o Município onde 
acontecerá a prestação de serviço. 

A implantação do sistema somente se dará nos Municípios após solicitação formal da 
ICISMEP, no prazo de até 10 (dez) dias corridos. 

Como forma de garantia, o setor requisitante estipulou que a empresa contratada 
deverá apresentar à instituição, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por 
igual período, desde que solicitado pela contratada no prazo inicialmente concedido, contado 
da data de entrega do protocolo da via assinada do contrato, comprovante de prestação de 
garantia correspondente ao percentual de 1% (um por cento) do valor anual atualizado do 
contrato, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia 
ou fiança bancária.  

Caso a licitante vencedora opte por seguro garantia ou fiança bancária, estes deverão 
ser renovados caso o contrato perdure por mais 12 (doze) meses, conforme autorização 
estampada na norma do artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/1993. 

A prestação de Serviços médicos a serem executados nas Unidades de Saúde dos 
Municípios de Bonfim-MG; Brumadinho- MG; Conceição do Pará-MG; Crucilândia-MG; 
Esmeraldas-MG; Florestal-MG; Igarapé-MG; Itaguara-MG; Itatiaiuçu-MG; Juatuba-MG; 
Leandro Ferreira-MG; Mário Campos-MG; Mateus Leme-MG; Onça de Pitangui-MG; Piedade 
dos Gerais-MG; Piracema-MG; Pitangui-MG; Rio Manso-MG; São Joaquim de Bicas-MG; São 
José da Varginha-MG; e, Sarzedo-MG, tem como propósito a busca pela melhoria do sistema 
municipal de saúde através da organização e padronização de ações, possibilitando ao 
cidadão um atendimento de qualidade, em tempo útil, com efetividade, humanidade e custos 
sustentáveis, o que será possível através da parceria firmada com a ICISMEP. Para tanto, o 
procedimento licitatório dos referidos serviços, faz-se necessário a exigência de qualificações 
técnicas abaixo discriminadas e justificadas pelo setor requisitante. 

Considerando a legislação vigente do Conselho Federal de Medicina, será exigido como 
qualificação técnica certificado de inscrição do licitante no Conselho Regional de Medicina de 
todo e qualquer Estado da Federação; Caso o licitante vencedor seja inscrito no CRM de 
outro Estado da Federação, deverá em até 30 (trinta) dias após a formalização contratual, 
providenciar a respectiva inscrição junto ao CRM/MG. 

Será necessário ainda a apresentação de atestado de capacidade técnica, fornecido por 
pessoa jurídica, de direito público ou privado, em papel timbrado, contendo razão social e 
telefone de contato do contratante, com firma reconhecida, comprovando que a empresa 
licitante ou seu sócio, executa ou executou satisfatoriamente serviços médicos de gestão de 
plantões e atividades médicas assistenciais, cuja complexidade seja a mesma prevista no 
objeto do presente certame. 

Deverá o licitante apresentar ainda, declaração que afirme possuir sistema de 
informática que disponibilize escala executada dos serviços prestados nas unidades, 
relatórios on-line individualizados e consolidados da prestação de serviços, com acesso 
disponibilizado à ICISMEP e aos Municípios onde o serviço for prestado. 

Em virtude da importância do objeto a ser licitado, é necessário a exigência de 
qualificação econômica em Edital, a qual abrangerá a apresentação de Certidão negativa de 
falência expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica.  

Será exigida a apresentação de balanço patrimonial do último exercício social, já 
exigível e apresentado na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. 

A fim de direcionar-se à demonstração de existência de disponibilidade de recursos 
para a satisfatória execução do objeto será exigida a comprovação de patrimônio líquido de 
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2% (dois por cento) do valor estimado da contratação, ou seja, R$ 800.000,00 (oitocentos 
mil reais), devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação 
da proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta data através de índice oficial 
IGP-M/FGV (Índice Geral e Preços do Mercado da Fundação Getúlio Vargas), como dado 
objetivo de comprovação da qualificação econômico-financeira dos licitantes.  

Será verificada ainda, a boa situação financeira da empresa, baseando-se no 
Balanço de comprovação do patrimônio líquido supracitado, que será referenciada 
na obtenção de índices maiores que 01 (um) relativamente a: Liquidez Geral (LG), Solvência 
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas: 

 
                   Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
LG =        -------------------------------------------------------------- 
              Passivo Circulante + Passivo não Circulante 

 
                                                       Ativo Total 

SG =         ----------------------------------------------------------- 
              Passivo Circulante + Passivo não Circulante 

 
 
                Ativo Circulante 
LC =    ------------------------- 
                Passivo Circulante 
 

 
Bem como, será analisado, o Índice de Endividamento (I.E.), o qual demonstrará a 

relação entre o Passivo Exigível (Passivo Circulante e Passivo Exigível a Longo Prazo) e o 
Ativo Total (bens e direitos da empresa) o qual deverá ser igual ou menor que 01 (um), 
aplicando a fórmula que segue: 

 
 

                Passivo Exigível 
IE =    ------------------------- 
                  Ativo Total 

 
Ademais, considerando a relevância do objeto licitado, será exigido após a contratação 

documentos da empresa vencedora, como medida precautelar. Desta forma, caso a empresa 
licitante vencedora seja inscrita no CRM de outro Estado da Federação, deverá em até 30 
(trinta) dias após a formalização contratual, providenciar a respectiva inscrição junto ao 
CRM/MG. 

Ressalta-se que a empresa contratada deverá manter escritório em um dos Municípios 
consorciados da ICISMEP, ou localizado a uma distância máxima de 50 (cinquenta) 
quilômetros da sede da ICISMEP, para que através de preposto, possa manter contato com a 
Superintendência Geral da ICISMEP, minimamente quinzenal, e quando se fizer necessário, 
objetivando o planejamento dos Serviços, buscar a solução de problemas e outros assuntos 
relacionados ao contrato, sendo que, a comprovação de instalação do escritório deverá ser 
apresentada em até 30 (trinta) dias após a assinatura do Contrato de prestação de Serviços, 
por meio de comprovante de endereço. 

A contratada deverá, em até 15 (quinze) após a assinatura do contrato, apresentar à 
gestão do contrato (Secretaria Executiva) as funcionalidades do sistema, comprovando 
atender às exigências do instrumento convocatório. 
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Para fins de definição de critério de inexequibilidade relativa, serão consideradas 
inexequíveis as propostas que apresentarem taxa de custos e impostos igual ou inferior a 
13,16%.  

A margem de inexequibilidade supramencionada foi definida de acordo com o lucro 
presumido onde sobre o faturamento da empresa 32% correspondem ao lucro pelos serviços 
prestados. Para alcançar a margem de inexequibilidade utilizamos a fórmula que segue: 

 
 

Total de impostos (alíquotas mínimas) ÷ R$ 40.000.000,00 = taxa de 
inexequibilidade 

 

Frisa-se que ao licitante que apresentar proposta inferior ao critério de 
inexequibilidade será concedido o prazo de até 48 (quarenta e oito) horas para comprovar a 
exequibilidade dos preços, que deverá ser realizado por intermédio de planilhas de 
demonstração de custos, acompanhada de documentos pertinentes à sua comprovação. 

O Edital deverá vedar a participação de empresas jurídicas em cooperativa e em 
consórcio, uma vez que, se o objeto exige a existência de subordinação do trabalhador ao 
contratado, não há possibilidade dessa atividade ser desenvolvida através de cooperativa, 
pois uma das características deste instituto é justamente a ausência de subordinação entre 
os cooperados, conforme se verifica no Acórdão nº 307/2004 do Plenário do Tribunal de 
Contas da União – TCU: 

 
A participação de cooperativas pode ser vedada quando a natureza 
do objeto licitado assim indicar, senão vejamos:  
9.2.2.1- se pela natureza da atividade ou pelo modo como é 
usualmente executada no mercado em geral, houver a necessidade 
de subordinação do trabalhador ao contratado, assim como de 
pessoalidade e habitualidade no trabalho, deve ser vedada a 
participação de cooperativas no certame, pela impossibilidade de 
vínculo de emprego entre essas Entidades e os seus associados;  
9.2.2.2- se o serviço licitado for incompatível com o objeto social da 
cooperativa, esta deverá ser considerada inabilitada para a execução;  
9.2.2.3- se houver a necessidade de subordinação do trabalhador a 
essa autarquia, assim como de pessoalidade e habitualidade, a 
terceirização será lícita, tornando-se imperativa a realização de 
concurso público para admissão de servidores ou de processo de 
seleção simplificado para contratação temporária de pessoal, se 
permitida por lei, ainda que não se trate de atividade-fim da 
contratante 

 
Logo, como o objeto do presente Processo Licitatório detém subordinação do 

trabalhador ao Contratado, a regra se forma no sentido de vedar a participação de 
cooperativas em procedimentos licitatórios. 

Por fim, e não menos importe, considerando o poder discricionário atinente à 
Administração Pública, resolve-se por vedar a participação de empresas em Consórcio, posto 
que, não adequada ao objeto licitado, já que, não trata-se de licitação de grau de 
complexidade que impute a necessidade de atuação de empresas com expertise diversa na 
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prestação. Salienta-se que a respectiva vedação não causa qualquer prejuízo à 
competitividade. 

A Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) é regulamentada pela 
Lei 9.790/1999, na qual dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, 
sem fins lucrativos, institui e disciplina o Termo de Parceria, e dá outras providências. Já a 
OS (Organização Social) é regulamentada pela Lei 9.637/1998 que dispõe sobre a 
qualificação de Entidades como organizações sociais, a criação do Programa Nacional de 
Publicização, a extinção dos órgãos e Entidades que menciona e a absorção de suas 
atividades por organizações sociais, e dá outras providências. Inseridos na Reforma 
Administrativa, de forma simplória, tais Entidades tem o objetivo de prestar assistência 
subsidiária ao Estado, dentro das parcelas que lhe são permitidas, sem integrar a 
Administração Pública. 

A norma do artigo 9° da Lei 9.790/1999 assim dispõe: 
 

Art. 9o Fica instituído o Termo de Parceria, assim considerado o 
instrumento passível de ser firmado entre o Poder Público e as 
Entidades qualificadas como Organizações da Sociedade Civil de 
Interesse Público destinado à formação de vínculo de cooperação 
entre as partes, para o fomento e a execução das atividades de 
interesse público previstas no art. 3o desta Lei. 

 
Notem que a citada norma atribui o Termo de Parceria como instrumento passível de 

ser firmado entre o Poder Público e as OSCIPS. 
Fato é que, a expressão “passível” gera margens de insegurança e interpretações 

extensas de modo a induzir que o Termo de Parceria seria um dos instrumentos, dentre 
outros possíveis, que vinculariam a Entidade ao poder público. 

Para tanto, mediante a promulgação do Decreto 3.100/1999 restou ratificado que o 
vínculo entre o Poder Público e as OSCIPS se faz mediante Termo de Parceria, veja-se: 

 
Art. 8o Será firmado entre o Poder Público e as Entidades qualificadas 
como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, Termo 
de Parceria destinado à formação de vínculo de cooperação entre as 
partes, para o fomento e a execução das atividades de interesse 
público previstas no art. 3o da Lei no 9.790, de 1999. 
Parágrafo único.  O Órgão estatal firmará o Termo de Parceria 
mediante modelo padrão próprio, do qual constarão os direitos, as 
responsabilidades e as obrigações das partes e as cláusulas 
essenciais descritas no art. 10, § 2o, da Lei no 9.790, de 1999 

 
Lado outro, a Lei 9.637/1998 impõe a OS a formalização de parceria com o Poder 

Público mediante a Celebração de Contrato de gestão, veja-se: 
 
Art. 5o Para os efeitos desta Lei, entende-se por contrato de gestão o 
instrumento firmado entre o Poder Público e a Entidade qualificada 
como organização social, com vistas à formação de parceria entre as 
partes para fomento e execução de atividades relativas às áreas 
relacionadas no art. 1o 

 
Conforme o exposto assinale-se que, com a presente contratação, mediante 

regulamento licitatório, resta claro que o vínculo a ser formado com o licitante que sagrar-se 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9790.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9790.htm#art10§2
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vencedor será o Contrato Administrativo de Prestação de Serviços nos moldes da lei federal 
8.666/93, o que por si só, afasta a possibilidade de participação de OSCIP´s e OS´s no 
presente processo licitatório. 

Outro ponto que rechaça a impossibilidade de participação de OSCIP no presente 
certame é a forma de escolha da Entidade, já que, está deverá ser escolhidas por meio de 
concursos de projetos pelo órgão estatal parceiro, conforme inteligência do Decreto 
Regulamentador 3.100/1999. 

 
Art. 23.  A escolha da Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público, para a celebração do Termo de Parceria, deverá ser feita por 
meio de publicação de edital de concursos de projetos pelo órgão 
estatal parceiro para obtenção de bens e Serviços e para a realização 
de atividades, eventos, consultoria, cooperação técnica e assessoria. 

 
Quanto as Organizações Sociais, a vinculação desta com o poder público impõe-se a 

partir da apresentação de "programa de trabalho" submetido ao Ministro de Estado ou 
autoridade supervisora da área correspondente à atividade fomentada, veja-se: 

 
Art. 7o Na elaboração do contrato de gestão, devem ser observados 
os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 
economicidade e, também, os seguintes preceitos: 
I - especificação do programa de trabalho proposto pela 
organização social, a estipulação das metas a serem atingidas e os 
respectivos prazos de execução, bem como previsão expressa dos 
critérios objetivos de avaliação de desempenho a serem utilizados, 
mediante indicadores de qualidade e produtividade; 
II - a estipulação dos limites e critérios para despesa com 
remuneração e vantagens de qualquer natureza a serem percebidas 
pelos dirigentes e empregados das organizações sociais, no exercício 
de suas funções. 
Parágrafo único. Os Ministros de Estado ou autoridades supervisoras 
da área de atuação da Entidade devem definir as demais cláusulas 
dos contratos de gestão de que sejam signatários. 

 
Art. 6o O contrato de gestão, elaborado de comum acordo entre o 
órgão ou Entidade supervisora e a organização social, discriminará as 
atribuições, responsabilidades e obrigações do Poder Público e da 
organização social. 
Parágrafo único. O contrato de gestão deve ser submetido, após 
aprovação pelo Conselho de Administração da Entidade, ao 
Ministro de Estado ou autoridade supervisora da área 
correspondente à atividade fomentada. 

 
Noutra perspectiva de análise, há de se considerar a isonomia e a justa competição 

entre os licitantes, princípios inerentes ao processo licitatório. 
Certamente se permitida fosse à participação de OSCIPS em procedimento licitatório, o 

princípio da igualdade entre participantes seria desrespeitado, já que, estas Entidades 
recebem incentivo do poder público, que pode ser tanto a outorga de um título (como o de 
utilidade pública, por exemplo), como auxílios e subvenções provenientes do orçamento do 
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Estado, cessão de servidores públicos, outorga para utilização de bens públicos (DI PIETRO, 
556). 

As Entidades ainda recebem benefícios fiscais através de estímulos concedidos pelo 
governo, na área fiscal, para que recursos sejam canalizados para segmentos específicos 
(econômico, cultural, social). 

Sendo assim, resta demonstrado que permitir a participação de OSCIP ou OS no 
Processo Licitatório inviabiliza a competição justa entre os participantes, motivo pelo qual, 
necessário se faz a vedação de participação das respectivas Entidades. 

Em atendimento a LC 123/06, alterada pela LC 147/14, arts. 47, 48 e 49 foram 
impressos os cartões de CNPJ das empresas participantes da pesquisa de mercado, a fim de 
verificar a obrigatoriedade da exclusividade para Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte nos lotes com valores iguais ou inferiores à R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).  

Insta ressaltar que, nas contratações públicas da administração direta e indireta, 
autárquica e fundacional, federal, estadual e municipal, deverá ser concedido tratamento 
diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte objetivando 
a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a 
ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica, conforme 
disposto no art. 47 da Lei Complementar 147/14.  

Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, conforme se 
verifica no art. 48 da referida Lei, a administração pública deverá realizar processo licitatório 
destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte 
nos lotes de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). 

Assinale-se que, o art. 49 da Lei Complementar dispõe que, não se aplica o disposto 
nos arts. 47 e 48 desta LC quando: não houver um mínimo de 03 (três) fornecedores 
competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados 
local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento 
convocatório; e, o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas 
de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao 
conjunto ou complexo do objeto a ser contratado.  

Sendo assim, conforme se verifica nas cotações apuradas, 03 (três) empresas 
apresentaram propostas para Comerciais para o objeto licitado, e apenas 01 (uma) empresa 
trata-se de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. Desta forma, no que tange ao lote 
01, como o valor deste ultrapassa R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), e o respectivo lote não 
foi cotado por no mínimo 03 (três) Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, não se 
aplica a obrigatoriedade de exclusividade para ME/EPP, devendo a participação ser ampla. 

Justifica-se, a abertura do Processo Licitatório, no qual a modalidade da licitação é o 
Pregão Presencial para formalização de Contrato, tendo em vista a agilidade na execução e 
elaboração do Processo, considerando a complexidade/especificidade dos Serviços Médicos 
em nível Ambulatorial e Hospitalar a serem executados nas Unidades de Saúde dos 
Municípios de Bonfim-MG; Brumadinho- MG; Conceição do Pará-MG; Crucilândia-MG; 
Esmeraldas-MG; Florestal-MG; Igarapé-MG; Itaguara-MG; Itatiaiuçu-MG; Juatuba-MG; 
Leandro Ferreira-MG; Mário Campos-MG; Mateus Leme-MG; Onça de Pitangui-MG; Piedade 
dos Gerais-MG; Piracema-MG; Pitangui-MG; Rio Manso-MG; São Joaquim de Bicas-MG; São 
José da Varginha-MG; e, Sarzedo-MG, permitindo o incremento da competitividade e a 
ampliação das oportunidades de participação no Processo Licitatório. Assim, a Administração 
Pública terá uma conjuntura que propiciará obtenção de melhores propostas e economia 
pecuniária para o erário.  

A opção pelo pregão presencial decorre de prerrogativa de escolha da Administração 
fixada pela Lei nº 10.520/2002. O pregão presencial permite inibir a apresentação de 
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propostas insustentáveis que poderá atrasar o procedimento licitatório e ainda aumentar 
seus custos.  

Salienta-se que, por se tratar de prestação de Serviços Médicos em nível Ambulatorial 
e Hospitalar, tendo em vista a especificidade de tal objeto, o pregão na modalidade 
presencial possibilita a realização de esclarecimentos imediatos durante o certame e facilita a 
negociação de preços, a verificação das condições de habilitação e execução da proposta.  

A opção por esta modalidade não produz alteração no resultado final do certame, e 
sim permite maior redução de preços em vista da interação do (a) pregoeiro (a) com os 
licitantes. 

Cumpre esclarecer ainda que, como trata-se de Serviços médicos em nível 
ambulatorial e hospitalar a serem executados nas unidades de saúde dos Municípios de 
Bonfim-MG; Brumadinho- MG; Conceição do Pará-MG; Crucilândia-MG; Esmeraldas-MG; 
Florestal-MG; Igarapé-MG; Itaguara-MG; Itatiaiuçu-MG; Juatuba-MG; Leandro Ferreira-MG; 
Mário Campos-MG; Mateus Leme-MG; Onça de Pitangui-MG; Piedade dos Gerais-MG; 
Piracema-MG; Pitangui-MG; Rio Manso-MG; São Joaquim de Bicas-MG; São José da 
Varginha-MG; e, Sarzedo-MG, neste procedimento licitatório será adotado como critério de 
julgamento o menor valor total do lote, por se tratar de um único item, o que não 
comprometerá a  atividade fim da Instituição. Ademais em se tratando de item único, não há 
que se falar em probabilidade de danos ao erário.   

Diante do exposto, fica claro que, a abertura do presente Processo Licitatório, visa 
tão somente, suprir as reais necessidades da ICISMEP, visando o melhor funcionamento da 
Instituição, eficácia nos procedimentos e manter a excelência e qualidade que nos é 
reconhecida, o que torna a realização de uma licitação de suma importância. 
 

3.  DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E DA AVALIAÇÃO DE CUSTOS   

3.1 - Conforme exigência legal foi realizada pesquisa de preços de mercado e estimativa 
de custos, junto a empresas do ramo, sendo apurada a média aritmética dos preços 
que se segue, para verificação de disponibilidade orçamentária. 
 

3.2 - Descrição e preço médio estimado por LOTE: 
 

 
LOTE 01  

ITEM DESCRIÇÃO COMPLETA UNIDADE % ESTIMADA SALDO 

01 

Prestação de Serviços médicos 
especializados, em nível 
ambulatorial e hospitalar, 
constituída por equipe especializada 
com capacidade técnica, humana e 
tecnológica nas Unidades de Saúde 
dos Municípios de Bonfim-MG; 
Brumadinho- MG; Conceição do 
Pará-MG; Crucilândia-MG; 
Esmeraldas-MG; Florestal-MG; 
Igarapé-MG; Itaguara-MG; 
Itatiaiuçu-MG; Juatuba-MG; Leandro 
Ferreira-MG; Mário Campos-MG; 
Mateus Leme-MG; Onça de Pitangui-

% DE TAXA DE 
CUSTOS E 

IMPOSTOS* 
27,33% R$ 40.000.000,00 
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MG; Piedade dos Gerais-MG; 
Piracema-MG; Pitangui-MG; Rio 
Manso-MG; São Joaquim de Bicas-
MG; São José da Varginha-MG; e, 
Sarzedo-MG. 

Valor total Estimado: R$ 40.000.000,00 

 

* Entende-se por taxa de custos e impostos o somatório dos custos operacionais diretos e 
indiretos, e margem de lucro. 
 
A proposta de preço deverá atender o disposto no Anexo III - Modelo de 
Proposta. 
 
 
3.3 – Valor global médio estimado: Taxa de Custos e Impostos é de 27,33% (vinte 

e sete vírgula trinta e três por cento) 

3.4 – Saldo financeiro total: R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) 

3.5  - Os serviços médicos a serem adquiridos, deverão ser prestados nas Unidades de 
Saúde dos Municípios Bonfim-MG; Brumadinho- MG; Conceição do Pará-MG; 
Crucilândia-MG; Esmeraldas-MG; Florestal-MG; Igarapé-MG; Itaguara-MG; Itatiaiuçu-
MG; Juatuba-MG; Leandro Ferreira-MG; Mário Campos-MG; Mateus Leme-MG; Onça 
de Pitangui-MG; Piedade dos Gerais-MG; Piracema-MG; Pitangui-MG; Rio Manso-MG; 
São Joaquim de Bicas-MG; São José da Varginha-MG; e, Sarzedo-MG, sejam 
ambulatoriais ou hospitalares, sendo estas indicadas pela ICISMEP ou pela 
administração municipal.  

3.6 - Os referidos serviços serão compostos por Serviços Clínicos, compreendendo 
atividades médicas e responsabilidades normativas, atividades médicas assistenciais, 
a serem prestados por profissionais Médicos, conforme está estipulado nas Tabelas 
de Serviços Médicos da ICISMEP, em anexo, a qual descreve o tipo do serviço; o 
valor da hora, se prestado em dias úteis, final de semana/feriado e ainda se prestado 
em horário diurno ou noturno; e o valor da hora do serviço médico.  
 

3.7 - Os profissionais médicos necessários à prestação de serviços deverão ser 
remunerados integralmente pelos valores expressos nas Tabelas de Serviços 
Médicos da ICISMEP, de acordo com os tipos de serviço e horas trabalhadas, 
cabendo à empresa prestadora de serviços aplicar sua taxa de custos e impostos 
por cada serviço médico prestado. Partindo desse princípio, a empresa vencedora 
do processo licitatório será aquela que apresentar a menor Taxa de custos e 
impostos sobre os serviços. Sendo assim, esse formato de disputa não oferece 
requisitos para a mensuração do valor total a ser contratado, nem embasamento da 
estimativa de faturamento mensal. De outro lado, estes valores serão necessários 
para que as empresas concorrentes analisem o montante financeiro envolvido na 
futura contratação, quesito indispensável para o cálculo da taxa de custos e 
impostos. Diante dessa realidade, considerando a necessidade de se mensurar o 
valor a ser contratado, e considerando ainda que a ICISMEP possui empresa 
contratada que presta serviços semelhantes ao objeto desta requisição, será 
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utilizado como base de referência para o cálculo de faturamento os valores 
faturados no exercício de 2017 nas unidade de saúde dos Municípios, conforme 
abaixo, o que possibilitou calcular-se a média mensal de faturamento e a estimativa 
para 12 (doze) meses de execução dos serviços:  
 

 

2017 Valor 

Janeiro 2.271.454,33 

Fevereiro 2.972.954,15 

Março 2.874.484,99 

Abril 2.996.035,98 

Maio 1.605.543,58 

Junho 2.209.729,64 

Julho 914.570,44 

Agosto 2.098.054,76 

Setembro 2.331.780,75 

Outubro 1.953.058,37 

Novembro 2.127.631,29 

Dezembro 2.987.532,89 

Soma R$ 27.342.831,14 

Média Mensal 2017 R$ 2.620.354,65 

 

3.8     Torna-se importante observar que para o cálculo da estimativa de 12 meses de 
prestação de serviços, foi utilizada a média mensal de 2017, e como as 
quantidades e os tipos de serviços serão solicitados conforme necessidades reais 
detectadas, sugerimos o valor anual de R$ 40.000.000,00 pois existe a 
possibilidade de início de novos serviços nos Municípios já presentes nesta 
requisição. Observa-se ainda que entre a média encontrada no exercício de 2017 
e o valor de quarenta milhões existe uma diferença que poderia, à primeira vista, 
ser considerada alta, entretanto, conforme é sabido por todos a instituição vem 
apresentando uma margem de crescimento elevada para o ramo, podendo-se 
comprovar pela grande malha de Municípios que vem se associando ao modelo; 
já nos dois primeiros meses do ano podemos observar um elevado crescimento 
onde já se alcançou o número de 35 (trinta e cinco) consorciados. Há de se 
ressaltar que nos valores faturados apresentados acima, já está inclusa a taxa 
administrativa da empresa prestadora de serviços médicos. 
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4 DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS  

4.1 - Após a Contratação a empresa contratada deverá apresentar os seguintes 
documentos: 

4.1.1 – Caso o licitante vencedor seja inscrito no CRM de outro Estado da 
Federação, deverá em até 30 dias após a formalização contratual, 
providenciar a respectiva inscrição junto ao CRM/MG. 

4.1.2 - A empresa contratada deverá manter escritório em um dos Municípios 
consorciados da ICISMEP, ou localizado a uma distância máxima de 50 
quilômetros da sede da ICISMEP, para que através de preposto, possa manter 
contato com a Superintendência Geral da ICISMEP, minimamente quinzenal, e 
quando se fizer necessário, objetivando o planejamento dos serviços, buscar a 
solução de problemas e outros assuntos relacionados ao contrato. 

4.1.2.1 - A comprovação de instalação do escritório deverá ser apresentada 
em até 30 dias após a assinatura do Contrato de prestação de 
serviços, por meio de comprovante de endereço que será devidamente 
carreado aos autos. 

4.1.2.2 A contratada deverá, em até 15 (quinze) após a assinatura do 
contrato, apresentar à gestão do contrato (Secretaria Executiva) as 
funcionalidades do sistema, comprovando atender às exigências do 
instrumento convocatório. 

5. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO  

5.1 - O critério de julgamento será o de menor preço, representado pelo MENOR 
VALOR TOTAL DO LOTE, através da menor taxa de custos e impostos, desde 
que observadas às especificações e demais condições estabelecidas no Edital e 
seus anexos.  

6. DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA A DESPESA.  

6.1 - O desembolso se fará mediante a rubrica das dotações orçamentárias 
1.02.04.10.302.003.2.0009.3.3.90.39, ocorrendo adequação orçamentária e 
financeira com o orçamento aprovado para o Órgão, conforme Estimativa 
Orçamentária e Financeira, emitida pelas áreas competentes. 

7. DO CRITÉRIO DE INEXEQUIBILIDADE 

7.1  -  Para fins de definição de critério de inexequibilidade relativa, serão consideradas 
inexequíveis as propostas que apresentarem taxa de custos e impostos igual ou 
inferior a 13,16%. 

7.2  -   A margem de inexequibilidade supramencionada foi definida de acordo com o 
lucro presumido onde sobre o faturamento da empresa 32% correspondem ao 
lucro pelos serviços prestados. 

7.3 - Para alcançar a margem de inexequibilidade utilizamos a fórmula que segue: 
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Total de impostos (alíquotas mínimas) ÷ R$ 40.000.000,00 = taxa de 
inexequibilidade 

7.4  - Ao licitante que apresentar proposta inferior ao critério de inexequibilidade 
estabelecido no item 7.1 será concedido o prazo de até 48 (quarenta e oito) 
horas para comprovar a exequibilidade dos preços, que deverá ser realizado por 
intermédio de planilhas de demonstração de custos, acompanhada de 
documentos pertinentes à sua comprovação. 

8. DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO 

8.1 - O acompanhamento e a fiscalização do fornecimento, serão realizados por um 
responsável designado pela ICISMEP, para análise da qualidade e verificação de sua 
conformidade em relação às especificações exigidas no Termo de Referência. 

8.2 - O responsável atestará no documento fiscal correspondente, a entrega das 
atividades nas condições exigidas, constituindo tal atestação requisito para a 
liberação dos pagamentos à fornecedora contratada. 

8.3 - O recebimento definitivo do objeto somente se efetivará com a atestação referida 
anteriormente. 

8.4 - No caso de defeitos ou imperfeições nas atividades, as mesmas serão recusadas, 
cabendo à fornecedora contratada substituí-las por outras com as mesmas 
características exigidas neste termo, no prazo a ser determinado pela ICISMEP. 

9. DO LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

9.1 - Os serviços serão realizados nas dependências das Unidades de Saúde dos 
Municípios de Bonfim-MG; Brumadinho- MG; Conceição do Pará-MG; Crucilândia-MG; 
Esmeraldas-MG; Florestal-MG; Igarapé-MG; Itaguara-MG; Itatiaiuçu-MG; Juatuba-MG; 
Leandro Ferreira-MG; Mário Campos-MG; Mateus Leme-MG; Onça de Pitangui-MG; 
Piedade dos Gerais-MG; Piracema-MG; Pitangui-MG; Rio Manso-MG; São Joaquim de 
Bicas-MG; São José da Varginha-MG; e, Sarzedo-MG. 

10. DAS NORMAS DE EXECUÇÃO 

10.1 - DAS NORMAS GERAIS 
 
10.1.1  - A prestação dos serviços médicos dar-se-á de forma continuada e 

ininterrupta, conforme solicitação da ICISMEP, devendo ser mantida 24 (vinte 
e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias na semana. 
 

10.1.2 Após assinatura do contrato a contratada deverá iniciar a prestação de 
serviços no prazo de 24 (vinte e quatro horas) após emissão da autorização 
de serviço. 

 
10.1.3  - O prazo de início de execução dos serviços novos será de até 02 (dois) dias, 

contados a partir do recebimento formal da solicitação 
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10.1.4  - A empresa contratada não poderá realizar serviços médicos sem o pedido 
por escrito, contendo a correta e completa descrição dos mesmos, com 
registro por meio magnético ou por escrito, em guia ou impresso adequado, 
salvo decisão em contrário e autorização formal da ICISMEP. 

 
10.1.5  - As solicitações de execução de serviços autorizadas pela ICISMEP deverá 

ser atendida na sua totalidade. 
 
10.1.6  - As quantidades totais poderão ser alteradas para mais ou para menos, a 

critério da ICISMEP, conforme estabelecido na norma do art.º 65, parágrafo 
primeiro, da Lei 8.666/1993. 

  
10.2 DAS ATIVIDADES 
 

10.2.1 – Os serviços serão realizados nas dependências das Unidades de Saúde dos 
Municípios de Bonfim-MG; Brumadinho- MG; Conceição do Pará-MG; 
Crucilândia-MG; Esmeraldas-MG; Florestal-MG; Igarapé-MG; Itaguara-MG; 
Itatiaiuçu-MG; Juatuba-MG; Leandro Ferreira-MG; Mário Campos-MG; Mateus 
Leme-MG; Onça de Pitangui-MG; Piedade dos Gerais-MG; Piracema-MG; 
Pitangui-MG; Rio Manso-MG; São Joaquim de Bicas-MG; São José da Varginha-
MG; e, Sarzedo-MG, conforme especificações da solicitação e especificidades de 
capacidade instalada e operacional das respectivas Unidades de Saúde. 
 

10.2.2 A CONTRATADA deverá atender ao usuário do SUS com dignidade e respeito e 
de modo universal e igualitário, mantendo a qualidade na prestação de 
serviços, esclarecendo os usuários sobre os serviços realizados, seus direitos e 
demais informações necessárias pertinentes aos serviços realizados. 

 
10.2.3  Os serviços deverão ser executados rigorosamente dentro do manual de boas 

práticas referendados pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) e Conselho 
Regional de Medicina (CRM) do Estado de Minas Gerais e protocolos 
referenciais da Organização Mundial da Saúde (OMS), de forma humanizada, 
devendo desenvolver ações e formalizar instrumentos para adesão à Política 
Nacional de Humanização e Melhoria da Qualidade da Assistência, de acordo 
com normatizações estabelecidas pelo Ministério da Saúde. 
 

10.2.4 A prestação dos serviços médicos dar-se-á de forma continuada e ininterrupta, 
conforme solicitação da ICISMEP, devendo ser mantida 24 (vinte e quatro) 
horas por dia, 7 (sete) dias na semana. 

 
10.2.5 A CONTRATADA não poderá realizar serviços médicos sem o pedido por escrito, 

contendo a correta e completa descrição dos mesmos, com registro por meio 
magnético ou por escrito, em guia ou impresso adequado, salvo decisão em 
contrário e autorização formal da ICISMEP. 

 
10.2.6 As solicitações de execução de serviços autorizadas pela ICISMEP deverão ser 

atendidas em sua totalidade. 
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10.2.7 A CONTRATADA deverá substituir ou repor o profissional médico que necessite 
se ausentar ou que não compareça para assumir as atividades, após a 
notificação da ICISMEP, em até 06 (seis) horas. 

 
10.2.8 As quantidades totais poderão ser alteradas para mais ou para menos, a critério 

da ICISMEP, conforme necessidades detectadas através de estudos técnicos de 
necessidade real, considerando demanda represada, perfil epidemiológico, 
dentre outros fatores. 

 
10.2.9 A CONTRATADA deverá registrar em prontuário do paciente, ficha de 

atendimento diário ou documento similar, todas as informações do paciente 
atendido, de forma clara e legível, em conformidade com as normatizações da 
Resolução CFM Nº 1.638 de 10 de julho de 2002, contendo queixas/motivo do 
atendimento, dados do exame clínico especializado, resultados de exames, 
intervenções e demais serviços terapêuticos, indicação de procedimentos 
cirúrgicos, solicitação de risco cirúrgico, exames pré-operatórios, evolução.  

 
10.2.10 A falta de registro no prontuário do paciente, em ficha de atendimento diário 

ou similar, resultará em aplicação de notificação à CONTRATADA, advertindo 
sobre a conduta do profissional médico, com respectiva comunicação ao CRM-
MG; 

 
10.2.11 A CONTRATADA deverá acompanhar e gerir todas as demandas judiciais e 

extrajudiciais relacionadas ao atendimento ao paciente, que por ventura 
venham a ser encaminhados às Unidades de Saúde. 

 
10.2.12 É dever da CONTRATADA, considerando o primeiro mês da prestação de 

serviços, apresentar escala de plantões ao menos 75% (setenta e cinco por 
cento) preenchida com nome, CRM e devidos registros profissionais em até 07 
(sete) dias úteis após a contratação. Após 15 (quinze) dias de prestação de 
serviço, deverá a contratada complementar a escala, apresentando o 
preenchimento dos 25% (vinte e cinco por cento) restantes. 

 
10.2.13 A CONTRATADA deverá permitir acesso de prepostos da ICISMEP e do 

Município, para supervisionar, acompanhar e avaliar a execução dos serviços 
contratados. 

 
10.2.14 A CONTRATADA deverá manter escritório em um dos Municípios consorciados 

da ICISMEP, ou localizado a uma distância máxima de 50 quilômetros da sede 
da ICISMEP, para que através de preposto, possa manter contato com a 
Superintendência Geral da ICISMEP, minimamente quinzenal, e quando se fizer 
necessário, objetivando o planejamento dos serviços, buscar a solução de 
problemas e outros assuntos relacionados ao contrato. 

 
10.2.15 Efetuar a substituição/correção de serviços rejeitados pela Superintendência 

Geral nas hipóteses de defeitos, imperfeições e/ou desconformidade conforme 
contrato firmado entre as partes, em no máximo 24 (vinte e quatro) horas 
contados a partir da comunicação. Ficando a CONTRATADA, nesta hipótese, 
obrigada a refazê-los e a fornecer todo o material gasto, sem nenhum custo 
adicional para a ICISMEP. 
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10.3 RESPONSABILIDADES, DEVERES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.3.1 - A CONTRATADA obriga-se a: 

10.3.1.1 - A CONTRATADA é obrigada a garantir o plantão/prestação de serviço 24 
(vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana. 

10.3.1.1.1 Frisa-se que no último dia de vigência do contrato a contratada deverá 
garantir que o término do plantão noturno seja às 07:00 (sete) horas 
do dia seguinte. 

 
10.3.1.2 - A CONTRATADA deverá substituir ou repor o profissional médico que 

necessite se ausentar ou que não compareça para assumir as atividades, em 
até 06 (seis) horas após a notificação da ICISMEP. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
10.3.1.3 - É dever da CONTRATADA, considerando o primeiro mês da prestação de 

serviços, apresentar escala de plantões ao menos 75% (setenta e cinco por 
cento) preenchida com nome, CRM e devidos registros profissionais em até 07 
dias úteis após a contratação. Após 15 (quinze) dias de prestação de serviço, 
deverá a contratada complementar a escala, apresentando o preenchimento 
dos 25% (vinte e cinco por cento) restantes. 

 
10.3.1.4 - A CONTRATADA deverá permitir acesso de prepostos da ICISMEP e das 

Unidades de Saúde Gerenciadas pela Instituição, para supervisionar, auditar, 
acompanhar e avaliar a execução dos serviços contratados, procedendo com 
a averiguação da qualidade e providências caso os serviços não estejam 
sendo realizados a contento. 

 
10.3.1.5 - A CONTRATADA deverá manter escritório em um dos municípios 

consorciados da ICISMEP, ou localizado a uma distância máxima de 50 
quilômetros da sede da ICISMEP, para que através de preposto, possa manter 
contato com a Superintendência Geral da ICISMEP, minimamente quinzenal, e 
quando se fizer necessário, objetivando o planejamento dos serviços, buscar a 
solução de problemas e outros assuntos relacionados ao contrato. 

 
10.3.1.6.1 - A comprovação de instalação do escritório deverá ser apresentada em 

até 30 dias após a assinatura do Contrato de prestação de serviços. 
 

10.3.1.6 - Realizar os serviços dentro do melhor padrão de qualidade e confiabilidade, 
podendo a ICISMEP, recusar os serviços que não atenderem a tal requisito, 
ficando a CONTRATADA, nesta hipótese, obrigada a refazê-los e a fornecer 
todo o material gasto, sem nenhum custo adicional para a ICISMEP. 

 
10.3.1.7 - Responder, integral e exclusivamente, por todos os danos e prejuízos de 

qualquer natureza causados direta ou indiretamente por seus empregados, 
representantes ou prepostos, aos bens da ICISMEP ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto licitado, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou 
acompanhamento pela ICISMEP. 
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10.3.1.8  - Assumir inteira responsabilidade administrativa, civil e penal, por quaisquer 

danos materiais, pessoais e morais que possam advir, direta ou 
indiretamente, a ICISMEP, seus servidores ou a terceiros, causados por seus 
empregados no cumprimento de suas funções, por ações ou omissões, 
arcando com a obrigação da indenização devida. 

 
10.3.1.9  - Arcar integralmente com todos os prejuízos resultantes de ações judiciais a 

que a ICISMEP for compelido a responder por força da futura contratação, 
incluindo despesas judiciais e honorários advocatícios. 

 
10.3.1.10  - A CONTRATADA responsabilizar-se-á por todos e quaisquer danos e/ou 

prejuízo que vier causar à ICISMEP e às Unidades de Saúde objeto da 
prestação de serviços, bem como aos usuários desta, inclusive aqueles 
decorrentes de erro, omissão, negligência ou imperícia na execução da 
atividade médica. 

 
10.3.1.11  - Indicar um Preposto, preferencialmente um membro efetivo de seu quadro 

de pessoal com plenos poderes para representá-lo administrativa e 
judicialmente, assim como decidir acerca de questões relativas à execução do 
objeto, e atender aos chamados da ICISMEP, inclusive em situações de 
urgência e fora do horário normal de expediente. 

 
10.3.1.12  - Manter com a Superintendência Geral da ICISMEP, através do preposto, 

contato quinzenal e, quando necessário após o prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas da convocação objetivando o planejamento dos serviços, buscar a 
solução de problemas e outros assuntos relacionados ao Contrato. 

 
10.3.1.13  - Substituir, a pedido da ICISMEP, o Preposto que não esteja exercendo os 

encargos de sua função de forma satisfatória. 
 

10.3.1.14  - Comunicar imediatamente a ICISMEP qualquer irregularidade ou dificuldade 
que impossibilite a execução do objeto contratado, bem como, quaisquer 
irregularidades observadas nas instalações para adoção das providências que 
se fizerem necessárias. 

 
10.3.1.15  - Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades 

constatadas pela ICISMEP referentes às condições firmadas no Contrato 
firmado entre as partes. 

 
10.3.1.16  - Efetuar a substituição/correção de serviços rejeitados pela Superintendência 

Geral nas hipóteses de defeitos, imperfeições e/ou desconformidade com as 
especificações constantes do Termo de Referência e no contrato em no 
máximo 24 (vinte e quatro) horas contados a partir da comunicação. 

 
10.3.1.17  - Efetuar a substituição de serviços, quando comprovada a existência de 

problemas cuja verificação só tenha ocorrido após sua prestação. 
 

10.3.1.18  - Manter, durante o prazo de vigência do Contrato firmado entre as partes, 
todas as condições de habilitação exigidas no Edital, reemitindo os 
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documentos de habilitação sempre que a vigência expirar, bem como, atender 
fielmente todas as condições firmadas contratualmente, devendo comunicar a 
ICISMEP, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a 
manutenção das atividades. 

 
10.3.1.19  - Cumprir os prazos estipulados, observar, atender e respeitar a legislação 

aplicável, bem como fornecer e garantir a qualidade dos serviços, 
preservando a ICISMEP de qualquer demanda ou reivindicação que seja de 
sua responsabilidade. 

 
10.3.1.20  - Controlar o cumprimento do horário de prestação de serviços e zelar pela 

boa apresentação dos seus empregados. 
 

10.3.1.21  - Manter seus empregados sujeitos às normas disciplinares da ICISMEP ou da 
Secretaria de Saúde respectiva do município da prestação de serviços, porém 
sem qualquer vínculo empregatício com este. 

 
10.3.1.22  - Substituir, imediatamente, o empregado que for considerado inconveniente 

à boa ordem e às normas disciplinares da ICISMEP e, ainda, substituir os 
empregados faltosos ou que não cumpram o horário de trabalho estabelecido. 

 
10.3.1.23  - Providenciar a imediata substituição dos empregados que se encontrarem 

em período de férias, licença ou por qualquer afastamento de suas funções. 
 

10.3.1.24 - Cumprir e fazer cumprir as leis, decretos, demais instruções normativas, 
normas regulamentares, portarias e notas técnicas emitidas pelo Ministério do 
Trabalho, relativas à segurança e saúde no trabalho e, em especial, a Portaria 
3214 MTB, de 08 de junho de 1978, e as Normas Regulamentares de 
Segurança e Saúde do Trabalho, aplicáveis aos serviços. 

 
10.3.1.25  - Responsabilizar-se pelos EPI’s e EPC’s necessários, conforme necessidade e 

obrigatoriedade dos serviços. Os equipamentos deverão ser utilizados 
somente quando em serviço nas dependências da CONTRANTE ou das 
unidades de saúde do município, devendo a CONTRATADA fiscalizar o seu uso 
adequado por parte de seus empregados e o correto cumprimento das 
normas e medidas de segurança. Para tanto a CONTRATADA deverá instruir 
seus empregados quanto às normas e procedimentos de prevenção a 
acidentes de trabalho e utilização de equipamentos de segurança do 
trabalhador. 

 
10.3.1.26  - Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica dos EPIs e 

substituí-los, imediatamente, quando danificados ou extraviados. 
 

10.3.1.27  - Guardar e fazer com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, 
informações e documentos fornecidos pela ICISMEP, sendo vedada toda e 
qualquer reprodução dos mesmos, a menos que solicitado pela ICISMEP, 
ainda que alcançado, e mesmo após, o término de vigência do Contrato. 
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10.3.1.28 - Tomar as precauções necessárias para que a execução dos serviços 
previstos seja feita de maneira segura em relação aos empregados e demais 
usuários. 

 
10.3.1.29  - Não deixar materiais e instrumentos de trabalho expostos quando não 

estiverem sendo utilizados, retirando-os após o término dos respectivos 
serviços, cabendo à CONTRATADA a responsabilidade da guarda desses bens, 
devendo arcar com os prejuízos que possam ocorrer. 

 
10.3.1.30  - Para fins de pagamento, a CONTRATADA somente poderá emitir o 

faturamento dos serviços através da emissão de Nota Fiscal, após verificação 
e aprovação pela ICISMEP do Relatório de Produção dos Serviços Médicos, 
devendo ainda o faturamento estar acompanhado da escala de plantões do 
período de referência, 100% (cem por cento) preenchida, conjuntamente com 
folha de registro de plantões atestada pelo Responsável do Município. 

 
10.3.1.31 - O Relatório de Produção dos Serviços Médicos deverá ser apresentado de 

forma detalhada, constando o nome do profissional, a especialidade, a carga 
horária realizada, a data de atendimento e o período do plantão (diurno, 
noturno, semana, fim de semana, etc), e ainda de forma consolidada, com os 
quantitativos e valores totais de cada profissional. 

10.3.1.32 - Apresentar à ICISMEP, comprovantes de pagamento dos profissionais 
envolvidos na prestação de serviços, em até 05 (cinco) dias úteis após 
aprovação pela ICISMEP do Relatório de Produção dos Serviços Médicos, 
podendo ser entregue também em mídia digital, devendo constar Nome do 
profissional, Data do pagamento, e Valor pago (valores líquidos pactuados 
pelos plantões). 

10.3.1.32.1 - Os comprovantes apresentados devem se ater aos 
profissionais constantes nos serviços prestados e faturados em cada nota 
fiscal. 

10.3.1.33 - Prestar serviços clínico assistenciais alicerçados em Manuais de Boas Práticas 
referendados pelo Conselho Federal de Medicina e Conselho Regional de 
Medicina do Estado de Minas Gerais e Protocolos Referenciais da OMS. 

10.3.1.34 - A Contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou 
de responsabilidade entre a ICISMEP e os profissionais médicos, os agentes, 
prepostos, empregados ou demais pessoas da CONTRATADA designadas para 
a execução do objeto, sendo a CONTRATADA a única responsável por todas 
as obrigações e encargos decorrentes das relações de trabalho entre e seus 
profissionais contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja 
trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra. 

10.3.1.35 - Qualquer material, protocolo ou documento criado pela contratada que 
normatize ou aperfeiçoe o serviço, após sua entrega à ICISMEP, será de 
propriedade da ICISMEP, não cabendo qualquer reivindicação de propriedade 
intelectual ou indenizações de qualquer natureza. 
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11 DA GARANTIA 

 
11.1 - A CONTRATADA deverá apresentar a ICISMEP, no prazo máximo de 10 (dez) dias 

úteis, prorrogáveis por igual período, desde que solicitado pela CONTRATADA no 
prazo inicialmente concedido, contado da data de entrega do protocolo da via 
assinada do contrato, comprovante de prestação de garantia correspondente ao 
percentual de 1% (um por cento) do valor anual atualizado do contrato, podendo 
optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança 
bancária. 

 
11.2 - A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:  

11.2.1 - Prejuízos advindos do não cumprimento do contrato; 

11.2.2 - Multas punitivas aplicadas pela FISCALIZAÇÃO a CONTRATADA; 

11.2.3 - Prejuízos diretos causados a ICISMEP decorrentes de culpa ou dolo durante 
a execução do contrato; 

11.2.4 - Obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pela 
CONTRATADA; e 

11.2.5 - Prejuízos indiretos causados a ICISMEP e prejuízos causados a terceiros, 
decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato. 

11.3 - No caso de a CONTRATADA optar pelo seguro-garantia, poderá decidir-se por uma 
das seguintes alternativas: 

11.3.1 - Apresentar seguro-garantia para os riscos elencados nos subitens 11.2.1 a 
11.2.4 desta cláusula, correspondente a 0,8% (oito décimos por cento) do 
valor anual atualizado do contrato, na modalidade “Seguro-garantia do 
Construtor, do Fornecedor e do Prestador de Serviço” com cláusula 
específica indicando a cobertura adicional de obrigações previdenciárias 
e/ou trabalhistas não honradas pela CONTRATADA; ou 

11.3.2 - Apresentar seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia do Construtor, do 
Fornecedor e do Prestador de Serviço” para cobertura dos subitens 11.2.1 
a 11.2.3 desta cláusula, complementada com a garantia adicional da 
modalidade “Seguro-Garantia de Ações Trabalhistas e Previdenciárias” para 
o subitem 10.2.4 desta cláusula, correspondentes a 0,2% (dois décimos 
por cento) e 0,6% (seis décimos por cento), respectivamente, do valor 
anual atualizado do contrato. 

11.4 - A CONTRATADA, quando optar pelo seguro-garantia, a fim de garantir eventuais 
prejuízos causados a ICISMEP ou a terceiros, na forma do subitem 11.2.5 desta 
cláusula, também deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 
contado da data de entrega do protocolo da via assinada do Contrato, seguro de 
responsabilidade civil com cobertura básica e acessórias, no mínimo, de 
Responsabilidade Civil Operações, conforme previsto no art. 40, inciso XIV, alínea “e”, 
da Lei nº 8.666/93. 
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11.4.1 - No caso da cobertura acessória de Responsabilidade Civil, o valor segurado 
deverá corresponder, no mínimo, a 0,2% (dois décimos por cento) do valor 
anual atualizado do contrato. 

11.5 - A garantia em dinheiro deverá ser efetuada no Banco do Brasil, em conta específica 
com correção monetária, em favor da ICISMEP. 

11.6 - A garantia na modalidade fiança bancária deverá ser apresentada conforme o modelo 
constante no Anexo VI do Edital que gerou este Contrato. 

11.7 - A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação 
de multa de 0,02% (dois centésimos por cento) do valor do contrato por dia de 
atraso, até o máximo de 1% (um por cento). 

11.8 - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a 
retenção dos pagamentos devidos a CONTRATADA, até o limite de 1% (um por 
cento) do valor anual do contrato, a título de garantia. 

11.8.1 - A retenção efetuada com base no item 11.8 desta cláusula não gera direito a 
nenhum tipo de compensação financeira a CONTRATADA; 

11.8.2 - A CONTRATADA, a qualquer tempo, poderá substituir a retenção efetuada 
com base no item 11.8 desta cláusula por quaisquer das modalidades de 
garantia, caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia 
ou fiança bancária. 

11.8.3 - O valor da multa moratória decorrente do atraso da entrega da garantia 
poderá ser glosado de pagamentos devidos a CONTRATADA. 

11.9 - O número do contrato garantido e/ou assegurado deverá constar nos instrumentos de 
garantia ou seguro a serem apresentados pelo garantidor e/ou segurador.   

11.10 - Quando da abertura de processos para eventual aplicação de penalidade, a 
fiscalização do contrato deverá comunicar a seguradora e/ou a fiadora paralelamente 
às comunicações de solicitação de defesa prévia a CONTRATADA e das decisões finais 
de 1ª e última instância administrativa. 

11.11 - O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo 
instaurado pela ICISMEP com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções a 
CONTRATADA. 

11.12 - Será considerada extinta a garantia: 

11.12.1 - Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o 
levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, 
acompanhada de declaração da Administração, mediante termo 
circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do 
contrato; 

11.12.2 - Com a extinção do Contrato. 
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11.13 - Isenção de responsabilidade da garantia: 

11.13.1 – A ICISMEP não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das 
seguintes hipóteses: 

11.13.2 - Caso fortuito ou força maior; 

11.13.3 - Alteração, sem prévio conhecimento da seguradora ou do fiador, das 
obrigações contratuais; 

11.13.4 - Descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrentes de atos ou 
fatos praticados pela Administração; 

11.13.5 - Atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Administração. 

11.14 - Caberá à própria administração apurar a isenção da responsabilidade prevista nos 
itens 13.13.3 e 13.13.4 desta cláusula, não sendo a entidade garantidora parte no 
processo instaurado pela ICISMEP. 

11.15 - Para efeitos da execução da garantia, os inadimplementos contratuais deverão ser 
comunicados pela ICISMEP a CONTRATADA e/ou à Instituição Garantidora, no prazo 
de até 90 (noventa) dias após o término de vigência do Contrato. 

 
12 DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
12.1 – A ICISMEP pagará ao FORNECEDOR o valor correspondente ao quantitativo de 

procedimentos efetivamente realizados, nas condições estipuladas no Edital, seus 
anexos e neste Termo de Referência, de acordo com os preços que serão 
contratados, condicionado à atestação expedida pela Gestão e Logística. 
 

12.2 - O pagamento decorrente da concretização do objeto desta contratação será 
efetuado pela ICISMEP à CONTRATADA de acordo com os valores constantes das 
Tabelas de Procedimentos de Saúde da ICISMEP vigentes, acrescido da Taxa de 
Custos e Impostos, conforme exemplo abaixo: 
 

Valor Total Do procedimento ÷ (100 – taxa de custos e impostos) = Valor a ser pago pela 
ICISMEP 

100 

12.3 – Na taxa de custos e impostos devem estar incluídos todos os tributos, lucro e 
custos operacionais, devendo o valor integral da tabela de procedimentos da 
ICISMEP serem repassado ao profissional que realizou a atividade. 
 

12.3.1 - Para efeito de esclarecimento, o valor repassado ao profissional deve 
ser o valor total por procedimento realizado constante na tabela da 
ICISMEP sem qualquer desconto ou taxa. 

 
12.3.2 – Qualquer desconto indevido será devidamente apurado pela 

Administração Pública que punirá, dentro dos limites da lei, aqueles que 
descumprirem o item supra. 
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12.4 - O pagamento decorrente da concretização do objeto deste procedimento licitatório 

será efetuado pela ICISMEP, após a comprovação da entrega do objeto nas 
condições exigidas, mediante atestação do responsável e apresentação dos 
documentos fiscais atualizados, no prazo de até 30 (trinta) dias.  

12.5 - A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela contratada em inteira conformidade com 
as exigências legais contratuais, especialmente as de natureza fiscal. 

12.5.1 - Deverá constar na nota fiscal: N° do PL, n° do Pregão, n° do Contrato e n° 
da Autorização de Fornecimento. 

 
12.6 - Identificada pela ICISMEP qualquer divergência na nota fiscal/fatura, deverá 

devolvê-la à contratada para que sejam feitas as correções necessárias, sendo que o 
prazo estipulado acima será contado somente a partir da reapresentação do 
documento desde que devidamente sanado o vício. 

 
12.7 - Os pagamentos devidos pela Instituição serão efetuados por meio de depósito ou 

transferência eletrônica em conta bancária a ser informada pelo FORNECEDOR, 
preferencialmente do Banco do Brasil, ou, eventualmente, por outra forma que vier a 
ser convencionada entre as partes, vedando-se o pagamento através de boleto 
bancário. 

 
12.8 - O pagamento não será efetuado, enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere 
direito à alteração de preços, correção monetária ou compensação financeira. 

 
12.9 - Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal/fatura, a contratada dará a 

ICISMEP plena, geral e irretratável, quitação dos valores nela discriminados, para 
nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer título, tempo ou forma. 
 

12.9.1 - Para fins de pagamento, a CONTRATADA somente poderá emitir o faturamento 
dos procedimentos através da emissão de Nota Fiscal, após verificação e 
aprovação pela CONTRATATANTE do Relatório de Produção, devendo ainda o 
faturamento estar acompanhado da escala de procedimentos do período de 
referencia, 100% (cem por cento) preenchida, conjuntamente com folha de 
registro das atividades executadas atestada pelo Diretor Clínico ou Responsável 
Técnico. 

14.9.1.1 O Relatório de Produção das atividades deverá ser apresentado de 
forma detalhada, constando o nome do executor, a especialidade, a 
carga horária realizada, a data de atendimento e o período do plantão 
(diurno, noturno, semana, fim de semana, etc), e ainda de forma 
consolidada, com os quantitativos e valores totais de cada executor. 

 
12.9.2  Apresentar à ICISMEP, comprovantes de pagamento dos executores envolvidos 

nas atividades, em até 05 (cinco) dias úteis após a efetiva quitação da Nota 
Fiscal emitida pela CONTRATADA, podendo ser entregue também em mídia 
digital, devendo constar: 
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- Nome do executor; 

 - Data do pagamento; e 

- Valor pago (valores líquidos pactuados pelas atividades). 

12.9.2.1 Os comprovantes apresentados devem se ater aos executores constantes nas 
atividades realizadas e faturados em cada nota fiscal. 

 
13 DAS CONDIÇÕES GERAIS 

13.1 – A ICISMEP reserva para si o direito de não aceitar ou receber qualquer 
procedimento em desacordo com o previsto no Termo de Referência, ou em 
desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao objeto. 

 
Betim (MG), 08 de março de 2018. 

 
 
 

Vanessa de Oliveira da Silva 
Pregoeira  
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ANEXO II – MODELO CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16/2018 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2018 
 
 

Pelo presente instrumento, credenciamos o (a) Sr. (a) 
________________________________________________________, portador 
(a) do Documento de Identidade n.º ____________________, inscrito no CPF 
sob o nº _____________________, como representante da licitante 
______________________________________________, inscrita no CNPJ ou no 
CPF sob o nº __________________, para participar da licitação acima 
referenciada, instaurada pela Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio 
Paraopeba, na qualidade de representante legal, outorgando-lhe plenos poderes 
para pronunciar-se em seu nome, bem como formular proposta comercial, assinar 
documentos, requerer vista de documentos e propostas, interpor recurso e 
praticar todos os atos inerentes ao certame, a que tudo daremos por firme e 
valioso.  
 

Betim, ____ de _______________ de ______. 
 
 

 
Assinatura: _________________________________________________  
 
Nome legível: _______________________________________________  
 
Qualificação: ________________________________________________  
 
Atenção: Reconhecer firma.  
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ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2018 
 

Objeto: Prestação de Serviços médicos especializados, em nível ambulatorial e 
hospitalar, constituída por equipe especializada com capacidade técnica, humana 
e tecnológica, conforme especificações constantes do Termo de Referência, 
Anexo I. 
 

Razão Social do Licitante:  

CNPJ:  

Endereço:  

E-mail:  
Telefone:  

Representante Legal (nome, RG, CPF e qualificação): 

Responsável pela assinatura do contrato (nome, RG, CPF e qualificação): 

 

LOTE 01 
 

 
Prestação de Serviços médicos especializados, em nível ambulatorial e hospitalar, constituída 

por equipe especializada com capacidade técnica, humana e tecnológica nas Unidades de Saúde 
dos Municípios de Bonfim-MG; Crucilândia-MG; Esmeraldas-MG; Florestal-MG; Igarapé-MG; 
Itatiaiuçu-MG; Juatuba-MG; Mário Campos-MG; Mateus Leme-MG; Onça de Pitangui-MG; 

Pitangui-MG; Rio Manso-MG; São Joaquim de Bicas-MG; Sarzedo-MG. 

 
Impostos  

É o somatório de todos os impostos e 
contribuições que recaem sobre o serviço, 
exemplo: PASEP, PIS, COFINS, IRPJ, CSLL, 

ISSQN, etc. 
 
 

 
 
 

_____% 

 
Custo operacional 

Despesas diretas e indiretas para a execução 
dos serviços 

 

 
 

_____% 

Lucro 
 

_____% 

Total _____% 

Saldo financeiro a ser utilizado* R$ 40.000.000,00* 
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*saldo financeiro estipulado conforme estudo promovido pelo Órgão Comprador, não deve 
ser alterado pelo licitante. 
 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. 
 
 

__________________, _____ de ____________ de _____. 
 

________________________________________________ 
(assinatura do representante legal) 

 
 

Proposta a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente 
e contenha todos os dados citados. 
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ANEXO IV - MODELO DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA  

 
À Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba – ICISMEP. 
 
Contrato nº _______ 
 
Banco: _____________________________________________  
 
Carta de Fiança: Valor R$ ______________________________  
 
Pela presente, o Banco _________________________, com sede na Rua 
_________________________nº ____, na cidade de ___________________________, 
Estado de _________________, por seus representantes infra-assinados, declara ser fiador 
e principal pagador, com renúncia dos benefícios estatuídos no artigo 827 do código Civil 
Brasileiro, da empresa _________________________________, sediada na Rua 
_______________________nº_________, na cidade de _____________________, Estado 
de _________________ até o limite de R$ ____________ ( ) , para efeito de Garantia de 
Execução do Contrato nº ______, oriundo do Edital nº_________. Este Banco se obriga, 
obedecendo ao limite acima especificado, a atender, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, às 
reposições de qualquer pagamento coberto pela garantia, desde que exigida pelo ________. 
Obriga-se este Banco, ainda, ao pagamento de despesas, judiciais ou não, na hipótese de 
ser a Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba – ICISMEP compelida a 
ingressar em juízo para demandar o cumprimento de qualquer obrigação assumida por 
nossa afiançada. Declaramos, outrossim, que será retratável a fiança, na hipótese de a 
afiançada depositar ou pagar o valor da garantia pela presente Carta de Fiança bancária ou 
por nova carta de fiança que seja aceita pela ICISMEP. Atestamos que a presente fiança está 
devidamente contabilizada no livro nº ________ (ou outro registro deste Banco) e, por isso, 
é boa, firme e aplicável, em especial à legislação bancária. Os signatários desta estão 
autorizados a prestar fiança desta natureza por força do disposto no artigo_________ dos 
estatutos do Banco, publicados em _________, no Diário Oficial da União, tendo sido (eleitos 
ou designados) pela Assembleia __________________, realizada em_____________.  
A presente fiança vigorará por 12 meses após a assinatura do Contrato nº _____. 

________, ____ de ______________________ de 2018. 

 

_________________________________________ 

Banco 

OBS: A carta deverá ser emitida em papel timbrado da emitente, devendo ainda, estar com 
a firma devidamente reconhecida. 
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16/2018 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2018 

 
 
____________________________________________________, inscrita no 
CNPJ sob o nº ________________________, por intermédio de seu 
representante legal o (a) Sr. (a) ______________________________________, 
portador do Documento de Identidade nº _________________ e inscrito no CPF 
sob o nº ______________________, DECLARA, sob as penas da lei, em 
cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição da 
República, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.  
 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)  
 
  
 
  
 

__________________, _____ de ____________ de ______. 
 
  
 
  

________________________________________________ 
 

(assinatura do representante legal)  
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ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16/2018  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2018 

 
____________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

________________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) 

______________________________________, portador do Documento de Identidade nº 

_________________ e inscrito no CPF sob o nº ______________________, DECLARA, 

possuir sistema de informática que disponibilize escala dos serviços prestados nas unidades, 

contendo relatórios on-line individualizados e consolidados da prestação do serviço, cujo 

acesso poderá ser disponibilizado à ICISMEP e ao Município onde estará implantado. 

 

__________________, ____ de ____________ de ____. 
 
 

________________________________________________ 
 

(Assinatura do representante legal). 
 
 

Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a 
proponente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-60- 

 

ANEXO VII – TABELA DE SERVIÇOS MÉDICOS 

 

Serviços Médicos Executados nas Unidades de Saúde do Município de BONFIM 

                                 
Serviços Médicos Executados nas Unidades de Saúde do Município 

                                 

Descrição Tipo de Plantão 
 Unidade 

de Medida  
 Valor liquido para profissional  

                                 

                                 
SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO 

Dias úteis  12 horas   R$           717,75  

                             

 

 Final de Semana/Feriado  12 horas   R$           717,75  

                             

 

   SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO PARA ATENDIMENTO EM 

URGÊNCIA/EMERGÊNCIA 

Dias úteis  12 horas   R$           717,75  

                             

 

   
Final de Semana/Feriado  12 horas   R$           717,75  

                             

 

   

SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALISTA 

Dias úteis  12 horas   R$           574,20  

                             

 

   
Final de Semana/Feriado  12 horas   R$           574,20  

                             

 

                  

773,33  

  
SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO EM PEDIATRIA 

Dias úteis  Hora   R$             89,84  

                             

 

  Final de Semana/Feriado  Hora   R$             89,84  

                             

 

   SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALISTA -                  

GINECOLOGIA / OBSTETRÍCIA 

Dias úteis  Hora   R$             98,75  

                             

 

   
Final de Semana/Feriado  Hora   R$             98,75  

                                 SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALISTA -                  

CIRURGIA GERAL 

Dias úteis  Hora   R$           134,58  

                                 
Final de Semana/Feriado  Hora   R$           134,58  

                                 
SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALISTA -                  

Dias úteis  Hora   R$           119,54  

                                 Final de Semana/Feriado  Hora   R$           119,54  
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ORTOPEDIA 

SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALISTA -                  

UROLOGIA 

Dias úteis  Hora   R$             89,84  

                                 
Final de Semana/Feriado  Hora   R$             89,84  

                                 SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALISTA -                  

DERMATOLOGIA 

Dias úteis  Hora   R$             89,84  

                                 
Final de Semana/Feriado  Hora   R$             89,84  

                                 SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALISTA -                  

CARDIOLOGIA 

Dias úteis  Hora   R$             72,02  

                                 
Final de Semana/Feriado  Hora   R$             72,02  

                                 
        

                                 
 

                                 

 
 

                                Serviços Médicos Executados nas Unidades de Saúde do Município de BRUMADINHO 

                                 
Serviços Médicos Executados nas Unidades de Saúde do Município 

                                 

Descrição Tipo de Plantão 
 Unidade 

de Medida  
 Valor liquido para profissional  

                                 

                                 SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO 
 Não se aplica   Hora   R$             37,50  

                                 SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO GENERALISTA 
 Não se aplica   Hora   R$             58,02  

                                 SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO PARA ATENDIMENTO EM 

URGÊNCIA/EMERGÊNCIA 

Dias úteis  Hora   R$             83,33  

                                 
Final de Semana/Feriado  Hora   R$             87,50  

                                 SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR Não se aplica  Hora   R$             50,00  
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PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALISTA 

SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALISTA I 
Não se aplica  Hora   R$             75,00  

                                 SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALISTA II 
Não se aplica  Hora   R$             31,12  

                                 SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALISTA III 
Não se aplica  Hora   R$             24,90  

                                 
        

                                 
 

                                 

 
 

                                Serviços Médicos Executados nas Unidades de Saúde do Município de CRUCILÂNDIA 

                                 
Serviços Médicos Executados nas Unidades de Saúde do Município 

                                 

Descrição Tipo de Plantão 
 Unidade 

de Medida  
 Valor liquido para profissional  

                                 

                                 SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO 
Não se aplica  12 horas   R$           600,00  

                                 SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO EM PEDIATRIA 
Não se aplica  12 horas   R$           801,12  

                                 SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALISTA 
Não se aplica  12 horas   R$           729,62  

                                  

Serviços Médicos Executados nas Unidades de Saúde do Município de ESMERALDAS 

                                 
Serviços Médicos Executados nas Unidades de Saúde do Município 

                                 
Descrição Tipo de Plantão  Unidade  Valor liquido para profissional  
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de Medida  

                                 SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO 
Não se aplica  Hora   R$             82,67  

                                 SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO PARA ATENDIMENTO EM 

URGÊNCIA/EMERGÊNCIA 

Não se aplica  Hora   R$             66,03  

                                 SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO EM PEDIATRIA 
Não se aplica  Hora   R$             77,52  

                                 SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALISTA 
Não se aplica  Hora   R$             77,52  

                                 
        

                                 Serviços Médicos Executados nas Unidades de Saúde do Município de IGARAPÉ 

                                 
Serviços Médicos Executados nas Unidades de Saúde do Município 

                                 

Descrição Tipo de Plantão 
 Unidade 

de Medida  
 Valor liquido para profissional  

                                 

                                 
SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO PLANTONISTA 

Semanal diurno  12 horas   R$           900,00  

                                 Semanal noturno  12 horas   R$           980,00  

                                 SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO HORIZONTAL 
Não se aplica  01 hora   R$           112,50  

                                 SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALISTA I 
Não se aplica  12 horas   R$           550,00  

                                 SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALISTA II 
Não se aplica  12 horas   R$           625,00  

                                 SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO ORTOPEDISTA I 
Semanal diurno  12 horas   R$        1.000,00  
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SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO ORTOPEDISTA II 
Não se aplica  01 hora   R$             45,46  

                                 SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO PLANTONISTA EM             

CLÍNICA MÉDICA 

Não se aplica  01 hora   R$           122,73  

                                 
Serviços Médicos Executados nas Unidades de Saúde do Município de ITATIAIUÇU 

                                 
Serviços Médicos Executados nas Unidades de Saúde do Município 

                                 

Descrição Tipo de Plantão 
 Unidade 

de Medida  
 Valor liquido para profissional  

                                 

                                 

SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO PARA ATENDIMENTO EM 

URGÊNCIA/EMERGÊNCIA 

Dias úteis diurno  12 horas   R$           993,60  

                                 Dias úteis noturno  12 horas   R$        1.072,99  

                                 Segunda Feira diurno  12 horas   R$        1.124,21  

                                 Final de Semana/Feriado 

diurno 
 12 horas   R$        1.124,21  

                                 Final de Semana/Feriado 

noturno 
 12 horas   R$        1.150,05  

                                 SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO DE APOIO 
Não se aplica  Hora   R$             82,80  

                                 SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO DE APOIO II 
Não se aplica  Hora   R$             75,03  

                                 SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALISTA 
Não se aplica  Hora   R$           198,72  

                                 SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALISTA I -                

CIRURGIA UROLOGICA 

Não se aplica  Hora   R$           331,21  
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SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALISTA II -               

PEQUENAS CIRURGIAS 

Não se aplica  Hora   R$           248,40  

                                 

 
 

                                Serviços Médicos Executados nas Unidades de Saúde do Município de JUATUBA 

                                 
I) Serviços Médicos Executados nas Unidades de Saúde do Município 

                                 

Descrição Tipo de Plantão 
 Unidade 

de Medida  
 Valor liquido para profissional  

                                 

                                 
SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO 

Dias úteis  12 horas   R$           900,00  

                                 Final de Semana/Feriado  12 horas   R$        1.008,00  

                                 
SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO PARA ATENDIMENTO EM 

URGÊNCIA/EMERGÊNCIA 

Dias úteis  12 horas   R$           900,00  

                                 Final de Semana/Feriado  12 horas   R$        1.008,00  

                                 Feriados/Especiais  12 horas   R$        1.512,00  

                                 SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO EM PEDIATRIA 

Dias úteis  12 horas   R$           900,00  

                                 Final de Semana/Feriado  12 horas   R$        1.008,00  

                                 SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALISTA 

Dias úteis  12 horas   R$           900,00  

                                 Final de Semana/Feriado  12 horas   R$        1.008,00  

                                 SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALISTA - 

OFTALMOLOGISTA 

Não se aplica  Hora   R$           375,00  

                             

 R$   

375,00  

 R$            

505,05  

  SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALISTA - PEQUENAS 

CIRURGIAS 

Não se aplica  Hora   R$           309,37  

                             

 R$   

309,37  

 R$            

416,66  

  SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALISTA - 
Não se aplica  Hora   R$           168,75  

                             

 R$   

168,75  

 R$            

227,27  
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CARDIOLOGISTA 

SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALISTA -                   NEURO 

PEDIATRA 

Não se aplica  Hora   R$             51,75  

                             

 R$     

51,75  

 R$              

69,70  

  SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALISTA - ORTOPEDISTA 
Não se aplica  Hora   R$           421,87  

                             

 R$   

421,87  

 R$            

568,18  

  SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALISTA -                  

CLINICA GERAL 

Não se aplica  Hora   R$             91,66  

                             

 R$     

91,66  

 R$            

123,45  

  SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALISTA - RADIOLOGISTA 
Não se aplica  Hora   R$             75,00  

                             

 R$     

75,00  

 R$            

101,01  

  SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO REGULADOR 
Não se aplica  Hora   R$           450,00  

                             

 R$   

450,00  

 R$            

606,06  

  SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO -                                         MEDICINA 

DO TRABALHO 

Não se aplica  Hora   R$           468,75  

                             

 R$   

468,75  

 R$            

631,31  

  
II) Serviços Médicos de Urgência e Emergência / Pronto Atendimento Municipal de Juatuba - CNES   2108828 

                                 

Descrição Tipo de Plantão 
 Unidade 

de Medida  
 Valor liquido para profissional  

                                 

                                 

SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO PARA ATENDIMENTO EM 

URGÊNCIA/EMERGÊNCIA 

Dias úteis diurno  12 horas   R$           900,00  

                                 Dias úteis noturno  12 horas   R$           950,00  

                                 Final de Semana/Feriado 

diurno 
 12 horas   R$        1.008,00  
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Final de Semana/Feriado 

noturno 
 12 horas   R$        1.008,00  

                                 SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO CONSULTOR                      

(DIRETOR CLÍNICO) 

Não se aplica  Hora   R$           143,55  

                                 SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO CONSULTOR 

(DIRETOR/RESPONSÁVEL TÉCNICO) 

Não se aplica  Hora   R$           143,55  

                                 

 
 

                                Serviços Médicos Executados nas Unidades de Saúde do Município de MÁRIO CAMPOS 

                                 
Serviços Médicos Executados nas Unidades de Saúde do Município 

                                 

Descrição Tipo de Plantão 
 Unidade 

de Medida  
 Valor liquido para profissional  

                                 

                                 SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALISTA I 
Não se aplica 

 Valor da 

Consulta  
 R$             40,00  

                                 SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALISTA II 
Não se aplica 

 Valor da 

Consulta  
 R$             50,00  

                                 SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALISTA III 
Não se aplica 

 Valor da 

Consulta  
 R$             75,00  

                                 SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

PLANTONISTA 1 

Não se aplica  Hora   R$             75,00  

                                 SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

PLANTONISTA 2 

Não se aplica  Hora   R$             85,00  
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SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

PLANTONISTA 3 

Não se aplica  Hora   R$             95,00  

                                 SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO RESPONSÁVEL TÉCNICO 
Não se aplica  Hora   R$           150,00  

                                 SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO  

REGULAÇÃO/AVALIAÇÃO/AUDITORIA E CONTROLE 

Não se aplica  Hora   R$           120,00  

                                 SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO - REMOÇÃO 
Não se aplica  Hora   R$             75,00  

                                 SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO AMBULATORIAL I 
Não se aplica 

 Valor da 

consulta  
 R$             40,00  

                                 SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO AMBULATORIAL II 
Não se aplica 

 Valor da 

Consulta  
 R$             50,00  

                                 SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO AMBULATORIAL III 
Não se aplica 

 Valor da 

consulta  
 R$             75,00  

                                 SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO EM SOBREAVISO 
Não se aplica  Hora   R$             40,00  

                                 

 
 

                                Serviços Médicos Executados nas Unidades de Saúde do Município de MATEUS LEME 

                                 
Serviços Médicos Executados nas Unidades de Saúde do Município 

                                 

Descrição Tipo de Plantão 
 Unidade 

de Medida  
 Valor liquido para profissional  

                                 

                                 
SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO 

Dias úteis diurno  Hora   R$             66,67  

                                 Dias úteis noturno  Hora   R$             67,92  
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Final de Semana/Feriado  Hora   R$             72,92  

                                 Feriados Especiais  Hora   R$           150,00  

                                 

SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO PARA ATENDIMENTO EM 

URGÊNCIA/EMERGÊNCIA 

Dias úteis  Hora   R$             75,00  

                                 Final de Semana/Feriado  Hora   R$             83,33  

                                 Feriados Especiais  Hora   R$           124,99  

                                 

SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALISTA 

Dias úteis  Hora   R$             74,34  

                                 Final de Semana/Feriado  Hora   R$             84,09  

                                 Feriados Especiais  Hora   R$           159,33  

                                 

SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALISTA II 

Dias úteis  Hora   R$             93,01  

                                 Final de Semana/Feriado  Hora   R$             88,51  

                                 Feriados Especiais  Hora   R$           159,33  

                                 
        

                                 
 

                                 

 
 

                                Serviços Médicos Executados nas Unidades de Saúde do Município de ONÇA DE PITANGUI 

                                 
Serviços Médicos Executados nas Unidades de Saúde do Município 

                                 

Descrição Tipo de Plantão 
 Unidade 

de Medida  
 Valor liquido para profissional  

                                 

                                 SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO 
Não se aplica  Hora   R$             72,92  
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SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO PARA ATENDIMENTO EM 

URGÊNCIA/EMERGÊNCIA 

Não se aplica  Hora   R$             72,92  

                                 SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO EM PEDIATRIA 
Não se aplica  Hora   R$             72,92  

                                 SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALISTA 
Não se aplica  Hora   R$             72,92  

                                 
        

                                 Serviços Médicos Executados nas Unidades de Saúde do Município de PIRACEMA 

                                 
Serviços Médicos Executados nas Unidades de Saúde do Município 

                                 

Descrição Tipo de Plantão 
 Unidade 

de Medida  
 Valor liquido para profissional  

                                 

                                 SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO 
Não se aplica  Hora   R$             89,72  

                                 SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO PARA ATENDIMENTO EM 

URGÊNCIA/EMERGÊNCIA 

Não se aplica  Hora   R$             89,72  

                                 SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO EM PEDIATRIA 
Não se aplica  Hora   R$             89,72  

                                 SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALISTA 
Não se aplica  Hora   R$             89,72  

                                 
        

                                 Serviços Médicos Executados nas Unidades de Saúde do Município de PITANGUI 

                                 
Serviços Médicos Executados nas Unidades de Saúde do Município 

                                 
Descrição Tipo de Plantão  Unidade  Valor liquido para profissional  
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de Medida  

                                 SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO 
Não se aplica  Hora   R$             84,26  

                                 SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALISTA 
Não se aplica  Hora   R$             83,33  

                                  

Serviços Médicos Executados nas Unidades de Saúde do Município de RIO MANSO 

                                 
Serviços Médicos Executados nas Unidades de Saúde do Município 

                                 
Descrição Tipo de Plantão 

 Unidade 

de Medida  
 Valor liquido para profissional  

                                 

                                 SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO 
Não se aplica  12 horas   R$           750,00  

                                 SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO PARA ATENDIMENTO EM 

URGÊNCIA/EMERGÊNCIA 

Não se aplica  12 horas   R$           717,75  

                                 SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO EM PEDIATRIA 
Não se aplica  12 horas   R$        1.260,00  

                                 SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALISTA 
Não se aplica  12 horas   R$           625,00  

                                 
 

                                 

 
 

                                Serviços Médicos Executados nas Unidades de Saúde do Município de SÃO JOAQUIM DE BICAS 

                                 
Serviços Médicos Executados nas Unidades de Saúde do Município 

                                 

Descrição Tipo de Plantão 
 Unidade 

de Medida  
 Valor liquido para profissional  
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SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO 

Dias úteis diurno  12 horas   R$           850,00  

                                 Dias úteis noturno  12 horas   R$           950,00  

                                 Final de Semana/Feriado  12 horas   R$           950,00  

                                 SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO  - DESLOCAMENTO DE 

PACIENTES PARA OUTRAS UNIDADES 

Não se aplica  Hora   R$             80,00  

                                 SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO  -ESPECIALISTA I 
Não se aplica  Hora   R$           100,00  

                                 SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO  - ESPECIALISTA II 
Não se aplica  Hora   R$           200,00  

                                 SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO  - ESPECIALISTA III 
Não se aplica  Hora   R$           275,00  

                                 SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO  - ESPECIALISTA IV 
Não se aplica  Hora   R$           250,00  

                                 SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO  - REFERÊNCIA TÉCNICA 

(REGULAÇÃO MÉDICA TFD) 

Não se aplica  Hora   R$           100,00  

                                 SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO  - REFERÊNCIA TÉCNICA 

(COORDENAÇÃO DE GINECOLOGIA) 

Não se aplica  Hora   R$           100,00  

                                 SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO  - REFERÊNCIA TÉCNICA 

(URGÊNCIA E EMERGÊNCIA) 

Não se aplica  Hora   R$           200,00  

                                 

 
 

                                Serviços Médicos Executados nas Unidades de Saúde do Município de SARZEDO 

                                 



 

-73- 

 

Serviços Médicos Executados nas Unidades de Saúde do Município 

                                 

Descrição Tipo de Plantão 
 Unidade 

de Medida  
 Valor liquido para profissional  

                                 

                                 SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO CONSULTOR 
Não se aplica  Hora   R$           143,55  

                                 SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALISTA I 
Não se aplica  Hora   R$             80,00  

                                 SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALISTA II 
Não se aplica  Hora   R$             90,00  

                                 SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALISTA III 
Não se aplica  Hora   R$           100,00  

                                 SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO  
Não se aplica 

 Valor do 

plantão  
 R$        1.000,00  

                                  

Serviços Médicos Executados nas Unidades de Saúde do Município de FLORESTAL 

                                 
Serviços Médicos Executados nas Unidades de Saúde do Município 

                                 

Descrição Tipo de Plantão 
 Unidade 

de Medida  
 Valor liquido para profissional  

                                 

                                 SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO  
Não se aplica 

 Valor do 

plantão  
 R$           700,00  

                                 SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO CONSULTOR (DIRETOR CLINICO) 
Não se aplica  Hora   R$             87,50  

                                 SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALISTA 
Dias úteis  Hora   R$           294,64  
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Serviços Médicos Executados nas Unidades de Saúde do Município de ITAGUARA 

                                 
Serviços Médicos Executados nas Unidades de Saúde do Município 

                                 

Descrição Tipo de Plantão 
 Unidade 

de Medida  
 Valor liquido para profissional  

                                 

                                 SERVIÇOS/ATIVIDADES REALIZADAS POR 

PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALISTA 
Não se aplica 

 Valor da 

Consulta  
 R$             50,00  

                                  

***Municípios mencionados no edital que não constam na tabela ainda não iniciaram a prestação de serviço e consequentemente ainda não possuem 

valores,  

porém, já foram incluídos no total de saldo a ser contratado. 
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ANEXO VIII - MODELO DE MINUTA CONTRATUAL 

 
 

CONTRATO Nº ____/_____ 
 
 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA – 
ICISMEP, CNPJ Nº 05.802.877/0001-10, com sede na Rua São Jorge, nº 135, Bairro 
Brasiléia, CEP 32600-284, no Município de Betim, Estado de Minas Gerais, a seguir 
denominada ICISMEP, neste ato representada por seu SUPERINTENDENTE GERAL o SR. 
EUSTÁQUIO DA ABADIA AMARAL, e ________________, com sede na Rua ______, 
n.º _____, Bairro __________, no Município de _____________ - __, CEP: _______, Fone (-
-) __________, e-mail _____________, inscrita no CNPJ sob o n.º __________, Inscrição 
Estadual n.º ____________, neste ato representado por seu sócio/procurador Sr. 
___________, portador(a) da Cédula de Identidade nº _____, expedida pela SSP-__ e 
inscrito(a) no CPF sob o nº _____, a seguir denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o 
presente Contrato, como especificado no seu objeto, em conformidade com o PROCESSO 
LICITATÓRIO N° 16/2018, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2018, do 
tipo menor preço, sob a regência da Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Federal nº 10.520/2002 
e demais legislações pertinentes, mediante as cláusulas e condições a seguir pactuadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. - Este Contrato tem como objeto a prestação de Serviços médicos especializados, em 
nível ambulatorial e hospitalar, constituída por equipe especializada com capacidade 
técnica, humana e tecnológica. 

1.2. - Integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, o Termo de 
Referência e a Proposta Comercial apresentada pela CONTRATADA, ambos 
constantes do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 
11/2018. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

2.1. - O acompanhamento e a fiscalização deste Contrato, assim como o recebimento e a 
conferência dos serviços, serão realizados pela Gestão e Logística da ICISMEP, cujo 
seu responsável atuará como gestor e fiscalizador da execução do objeto contratual. 

2.2. - A CONTRATADA é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a 
fiscalização deste Contrato pela ICISMEP, bem como permitir o acesso a informações 
consideradas necessárias pela Gestão e Logística e/ou Secretaria Executiva. 

2.3. – A ICISMEP não se responsabilizará por contatos realizados com setores ou pessoas 
não autorizados, salvo nas hipóteses previstas, expressamente, neste Contrato. 

2.4. - O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem nem 
reduzem a responsabilidade da CONTRATADA pelo correto cumprimento das 
obrigações decorrentes deste Contrato. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS CONTRATADOS 

3.1. – Os preços contratados encontram-se indicados no quadro abaixo: 

LOTE 01 
 

Prestação de Serviços médicos especializados, em nível ambulatorial e 
hospitalar, constituída por equipe especializada com capacidade técnica, humana 

e tecnológica. 

 
Impostos  

É o somatório de todos os impostos e 
contribuições que recaem sobre o serviço, 
exemplo: PASEP, PIS, COFINS, IRPJ, CSLL, 

ISSQN, etc. 
 
 

 
 

_____% 

 
Custo operacional 

Despesas diretas e indiretas para a execução 
dos serviços 

 

 
 

_____% 

Lucro 
 

_____% 

Total _____% 

Saldo financeiro a ser utilizado R$ 40.000.000,00 

3.2. - O valor total deste Contrato é R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões) 

CLÁUSULA QUARTA - DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS  

4.1. - Após a Contratação a CONTRATADA deverá apresentar os seguintes documentos: 

4.1.1. – Caso o licitante vencedor seja inscrito no CRM de outro Estado da 
Federação, deverá em até 30 dias após a formalização contratual, 
providenciar a respectiva inscrição junto ao CRM/MG. 

4.1.2. - A empresa contratada deverá manter escritório em um dos Municípios 
consorciados da ICISMEP, ou localizado a uma distância máxima de 50 
quilômetros da sede da ICISMEP, para que através de preposto, possa 
manter contato com a Superintendência Geral da ICISMEP, minimamente 
quinzenal, e quando se fizer necessário, objetivando o planejamento dos 
serviços, buscar a solução de problemas e outros assuntos relacionados ao 
contrato. 

4.1.2.1. - A comprovação de instalação do escritório deverá ser 
apresentada em até 30 dias após a assinatura do Contrato de 
prestação de serviços, por meio de comprovante de endereço 
que será devidamente carreado aos autos. 
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4.1.2.2. A contratada deverá, em até 15 (quinze) após a assinatura do contrato, 
apresentar à gestão do contrato (Secretaria Executiva) as funcionalidades 
do sistema, comprovando atender às exigências do instrumento 
convocatório. 

CLÁUSULA QUINTA – DO LOCAL DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES 

5.1 Os serviços serão realizados nas dependências Unidades de Saúde dos Municípios de 
Bonfim-MG; Brumadinho- MG; Conceição do Pará-MG; Crucilândia-MG; Esmeraldas-
MG; Florestal-MG; Igarapé-MG; Itaguara-MG; Itatiaiuçu-MG; Juatuba-MG; Leandro 
Ferreira-MG; Mário Campos-MG; Mateus Leme-MG; Onça de Pitangui-MG; Piedade 
dos Gerais-MG; Piracema-MG; Pitangui-MG; Rio Manso-MG; São Joaquim de Bicas-
MG; São José da Varginha-MG; e, Sarzedo-MG. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS NORMAS DE EXECUÇÃO 

6.1 - Das Normas Gerais 

 
6.1.1 - A prestação dos serviços médicos dar-se-á de forma continuada e 

ininterrupta, conforme solicitação da ICISMEP, devendo ser mantida 24 (vinte 
e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias na semana. 

 
6.1.2  - O prazo de início de execução dos serviços será de até 02 (dois) dias, 

contados a partir do recebimento formal da solicitação 
 
6.1.3  - A empresa contratada não poderá realizar serviços médicos sem o pedido 

por escrito, contendo a correta e completa descrição dos mesmos, com 
registro por meio magnético ou por escrito, em guia ou impresso adequado, 
salvo decisão em contrário e autorização formal da ICISMEP. 

 
6.1.4  - As solicitações de execução de serviços autorizadas pela ICISMEP deverá 

ser atendida na sua totalidade. 
 
6.1.5  - As quantidades totais poderão ser alteradas para mais ou para menos, a 

critério da ICISMEP, conforme estabelecido na norma do art.º 65, parágrafo 
primeiro, da Lei 8.666/1993. 

6.2 Das Atividades 

 
6.2.1 – Os serviços serão realizados nas dependências das Unidades de Saúde dos 

Municípios de Bonfim-MG; Brumadinho- MG; Conceição do Pará-MG; 
Crucilândia-MG; Esmeraldas-MG; Florestal-MG; Igarapé-MG; Itaguara-MG; 
Itatiaiuçu-MG; Juatuba-MG; Leandro Ferreira-MG; Mário Campos-MG; Mateus 
Leme-MG; Onça de Pitangui-MG; Piedade dos Gerais-MG; Piracema-MG; 
Pitangui-MG; Rio Manso-MG; São Joaquim de Bicas-MG; São José da 
Varginha-MG; e, Sarzedo-MG, conforme especificações da solicitação e 
especificidades de capacidade instalada e operacional das respectivas 
Unidades de Saúde. 
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6.2.2 A CONTRATADA deverá atender ao usuário do SUS com dignidade e respeito e 

de modo universal e igualitário, mantendo a qualidade na prestação de 
serviços, esclarecendo os usuários sobre os serviços realizados, seus direitos e 
demais informações necessárias pertinentes aos serviços realizados. 

 
6.2.3  Os serviços deverão ser executados rigorosamente dentro do manual de boas 

práticas referendados pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) e Conselho 
Regional de Medicina (CRM) do Estado de Minas Gerais e protocolos 
referenciais da Organização Mundial da Saúde (OMS), de forma humanizada, 
devendo desenvolver ações e formalizar instrumentos para adesão à Política 
Nacional de Humanização e Melhoria da Qualidade da Assistência, de acordo 
com normatizações estabelecidas pelo Ministério da Saúde. 
 

6.2.4 A prestação dos serviços médicos dar-se-á de forma continuada e ininterrupta, 
conforme solicitação da ICISMEP, devendo ser mantida 24 (vinte e quatro) 
horas por dia, 7 (sete) dias na semana. 

 
6.2.5 A CONTRATADA não poderá realizar serviços médicos sem o pedido por escrito, 

contendo a correta e completa descrição dos mesmos, com registro por meio 
magnético ou por escrito, em guia ou impresso adequado, salvo decisão em 
contrário e autorização formal da ICISMEP. 

 
6.2.6 As solicitações de execução de serviços autorizadas pela ICISMEP deverão ser 

atendidas em sua totalidade. 
 

6.2.7 A CONTRATADA deverá substituir ou repor o profissional médico que necessite 
se ausentar ou que não compareça para assumir as atividades, após a 
notificação da ICISMEP, em até 06 (seis) horas. 

 
6.2.8 As quantidades totais poderão ser alteradas para mais ou para menos, a critério 

da ICISMEP, conforme necessidades detectadas através de estudos técnicos de 
necessidade real, considerando demanda represada, perfil epidemiológico, 
dentre outros fatores. 

 
6.2.9 A CONTRATADA deverá registrar em prontuário do paciente, ficha de 

atendimento diário ou documento similar, todas as informações do paciente 
atendido, de forma clara e legível, em conformidade com as normatizações da 
Resolução CFM Nº 1.638 de 10 de julho de 2002, contendo queixas/motivo do 
atendimento, dados do exame clínico especializado, resultados de exames, 
intervenções e demais serviços terapêuticos, indicação de procedimentos 
cirúrgicos, solicitação de risco cirúrgico, exames pré-operatórios, evolução.  

 
6.2.10 A falta de registro no prontuário do paciente, em ficha de atendimento diário ou 

similar, resultará em aplicação de notificação à CONTRATADA, advertindo sobre 
a conduta do profissional médico, com respectiva comunicação ao CRM-MG; 

 
6.2.11 A CONTRATADA deverá acompanhar e gerir todas as demandas judiciais e 

extrajudiciais relacionadas ao atendimento ao paciente, que por ventura 
venham a ser encaminhados às Unidades de Saúde. 
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6.2.12 É dever da CONTRATADA, considerando o primeiro mês da prestação de 

serviços, apresentar escala de plantões ao menos 75% (setenta e cinco por 
cento) preenchida com nome, CRM e devidos registros profissionais em até 07 
(sete) dias úteis após a contratação. Após 15 (quinze) dias de prestação de 
serviço, deverá a contratada complementar a escala, apresentando o 
preenchimento dos 25% (vinte e cinco por cento) restantes. 

 
6.2.13 A CONTRATADA deverá permitir acesso de prepostos da ICISMEP e do 

Município, para supervisionar, acompanhar e avaliar a execução dos serviços 
contratados. 

 
6.2.14 A CONTRATADA deverá manter escritório em um dos Municípios consorciados 

da ICISMEP, ou localizado a uma distância máxima de 50 quilômetros da sede 
da ICISMEP, para que através de preposto, possa manter contato com a 
Superintendência Geral da ICISMEP, minimamente quinzenal, e quando se fizer 
necessário, objetivando o planejamento dos serviços, buscar a solução de 
problemas e outros assuntos relacionados ao contrato. 

 
6.2.15 Efetuar a substituição/correção de serviços rejeitados pela Superintendência 

Geral nas hipóteses de defeitos, imperfeições e/ou desconformidade conforme 
contrato firmado entre as partes, em no máximo 24 (vinte e quatro) horas 
contados a partir da comunicação. Ficando a CONTRATADA, nesta hipótese, 
obrigada a refazê-los e a fornecer todo o material gasto, sem nenhum custo 
adicional para a ICISMEP. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA 

 
7.1 -    A CONTRATADA deverá apresentar a ICISMEP, no prazo máximo de 10 (dez) dias 

úteis, prorrogáveis por igual período, desde que solicitado pela CONTRATADA no 
prazo inicialmente concedido, contado da data de entrega do protocolo da via 
assinada do contrato, comprovante de prestação de garantia correspondente ao 
percentual de 1% (um por cento) do valor anual atualizado do contrato, podendo 
optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança 
bancária. 

 
7.2 - A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:  

7.2.1 - Prejuízos advindos do não cumprimento do contrato; 

7.2.2 - Multas punitivas aplicadas pela FISCALIZAÇÃO a CONTRATADA; 

7.2.3 - Prejuízos diretos causados a ICISMEP decorrentes de culpa ou dolo durante a 
execução do contrato; 

7.2.4 - Obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pela CONTRATADA; 
e 

7.2.5 - Prejuízos indiretos causados a ICISMEP e prejuízos causados a terceiros, 
decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato. 
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7.3 - No caso de a CONTRATADA optar pelo seguro-garantia, poderá decidir-se por uma das 
seguintes alternativas: 

7.3.1 - Apresentar seguro-garantia para os riscos elencados nos subitens 7.2.1 a 
7.2.4 desta cláusula, correspondente a 0,8% (oito décimos por cento) do 
valor anual atualizado do contrato, na modalidade “Seguro-garantia do 
Construtor, do Fornecedor e do Prestador de Serviço” com cláusula 
específica indicando a cobertura adicional de obrigações previdenciárias 
e/ou trabalhistas não honradas pela CONTRATADA; ou 

7.3.2 - Apresentar seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia do Construtor, do 
Fornecedor e do Prestador de Serviço” para cobertura dos subitens 11.2.1 
a 11.2.3 desta cláusula, complementada com a garantia adicional da 
modalidade “Seguro-Garantia de Ações Trabalhistas e Previdenciárias” para 
o subitem 10.2.4 desta cláusula, correspondentes a 0,2% (dois décimos 
por cento) e 0,6% (seis décimos por cento), respectivamente, do valor 
anual atualizado do contrato. 

7.4 - A CONTRATADA, quando optar pelo seguro-garantia, a fim de garantir eventuais 
prejuízos causados a ICISMEP ou a terceiros, na forma do subitem 11.2.5 desta 
cláusula, também deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 
contado da data de entrega do protocolo da via assinada do Contrato, seguro de 
responsabilidade civil com cobertura básica e acessórias, no mínimo, de 
Responsabilidade Civil Operações, conforme previsto no art. 40, inciso XIV, alínea “e”, 
da Lei nº 8.666/93. 

7.4.1 - No caso da cobertura acessória de Responsabilidade Civil, o valor segurado 
deverá corresponder, no mínimo, a 0,2% (dois décimos por cento) do valor 
anual atualizado do contrato. 

7.5 - A garantia em dinheiro deverá ser efetuada no Banco do Brasil, em conta específica 
com correção monetária, em favor da ICISMEP. 

7.6 - A garantia na modalidade fiança bancária deverá ser apresentada conforme o modelo 
constante no Anexo VI do Edital que gerou este Contrato. 

7.7 - A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação 
de multa de 0,02% (dois centésimos por cento) do valor do contrato por dia de 
atraso, até o máximo de 1% (um por cento). 

7.8 - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a 
retenção dos pagamentos devidos a CONTRATADA, até o limite de 1% (um por 
cento) do valor anual do contrato, a título de garantia. 

7.8.1 - A retenção efetuada com base no item 11.8 desta cláusula não gera direito a 
nenhum tipo de compensação financeira a CONTRATADA; 

7.8.2 - A CONTRATADA, a qualquer tempo, poderá substituir a retenção efetuada 
com base no item 11.8 desta cláusula por quaisquer das modalidades de 
garantia, caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia 
ou fiança bancária. 
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7.8.3 - O valor da multa moratória decorrente do atraso da entrega da garantia 
poderá ser glosado de pagamentos devidos a CONTRATADA. 

7.9 - O número do contrato garantido e/ou assegurado deverá constar nos instrumentos de 
garantia ou seguro a serem apresentados pelo garantidor e/ou segurador.   

7.10 - Quando da abertura de processos para eventual aplicação de penalidade, a 
fiscalização do contrato deverá comunicar a seguradora e/ou a fiadora paralelamente 
às comunicações de solicitação de defesa prévia a CONTRATADA e das decisões finais 
de 1ª e última instância administrativa. 

7.11 - O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo 
instaurado pela ICISMEP com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções a 
CONTRATADA. 

7.12 - Será considerada extinta a garantia: 

7.12.1 - Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o 
levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, 
acompanhada de declaração da Administração, mediante termo 
circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do 
contrato; 

7.12.2 - Com a extinção do Contrato. 

7.13 - Isenção de responsabilidade da garantia: 

7.13.1 – A ICISMEP não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das 
seguintes hipóteses: 

7.13.2 - Caso fortuito ou força maior; 

7.13.3 - Alteração, sem prévio conhecimento da seguradora ou do fiador, das 
obrigações contratuais; 

7.13.4 - Descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrentes de atos ou 
fatos praticados pela Administração; 

7.13.5 - Atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Administração. 

7.14 - Caberá à própria administração apurar a isenção da responsabilidade prevista nos 
itens 7.13.3 e 7.13.4 desta cláusula, não sendo a entidade garantidora parte no 
processo instaurado pela ICISMEP. 

7.15 - Para efeitos da execução da garantia, os inadimplementos contratuais deverão ser 
comunicados pela ICISMEP a CONTRATADA e/ou à Instituição Garantidora, no prazo 
de até 90 (noventa) dias após o término de vigência do Contrato. 
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CLÁUSULA OITAVA - DA FORMA DE PAGAMENTO 

8.1 - A ICISMEP pagará ao FORNECEDOR o valor correspondente ao quantitativo de 
procedimentos efetivamente realizados, nas condições estipuladas no Edital, seus 
anexos e neste Termo de Referência, de acordo com os preços que serão 
contratados, condicionado à atestação expedida pela Gestão e Logística. 

8.2 - O pagamento decorrente da concretização do objeto desta contratação será 
efetuado pela ICISMEP à CONTRATADA de acordo com os valores constantes das 
Tabelas de Procedimentos de Saúde da ICISMEP vigentes, acrescido da Taxa de 
custos e impostos, conforme exemplo abaixo: 

 
Valor Total do procedimento ÷ (100 – taxa de custos e impostos) = Valor a ser pago pela 

ICISMEP 
  100 

8.3 – Na taxa de custos e impostos devem estar incluídos todos os tributos, lucro e 
custos operacionais, devendo o valor integral da tabela de procedimentos da 
ICISMEP serem repassado ao profissional que realizou a atividade. 

8.3.1- Para efeito de esclarecimento, o valor repassado ao 
profissional deve ser o valor total por procedimento realizado 
constante na tabela da ICISMEP sem qualquer desconto ou taxa. 

8.3.2 – Qualquer desconto indevido será devidamente apurado pela 
Administração Pública que punirá, dentro dos limites da lei, aqueles 
que descumprirem o item supra. 

8.4 - O pagamento decorrente da concretização do objeto deste procedimento licitatório 
será efetuado pela ICISMEP, após a comprovação da entrega do objeto nas 
condições exigidas, mediante atestação do responsável e apresentação dos 
documentos fiscais atualizados, no prazo de até 30 (trinta) dias.  

8.5 - A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela contratada em inteira conformidade com 
as exigências legais contratuais, especialmente as de natureza fiscal. 

8.5.1 - Deverá constar na nota fiscal: N° do PL, n° do Pregão, n° do 
Contrato e n° da Autorização de Fornecimento. 

8.6 - Identificada pela ICISMEP qualquer divergência na nota fiscal/fatura, deverá 
devolvê-la à contratada para que sejam feitas as correções necessárias, sendo que o 
prazo estipulado acima será contado somente a partir da reapresentação do 
documento desde que devidamente sanado o vício. 

8.7 - Os pagamentos devidos pela Instituição serão efetuados por meio de depósito ou 
transferência eletrônica em conta bancária a ser informada pelo FORNECEDOR, 
preferencialmente do Banco do Brasil, ou, eventualmente, por outra forma que vier a 
ser convencionada entre as partes, vedando-se o pagamento através de boleto 
bancário. 
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8.8 - O pagamento não será efetuado, enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere 
direito à alteração de preços, correção monetária ou compensação financeira. 

8.9 - Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal/fatura, a contratada dará a 
ICISMEP plena, geral e irretratável, quitação dos valores nela discriminados, para 
nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer título, tempo ou forma. 

8.10 - Para fins de pagamento, a CONTRATADA somente poderá emitir o faturamento dos 
procedimentos através da emissão de Nota Fiscal, após verificação e aprovação pela 
CONTRATATANTE do Relatório de Produção, devendo ainda o faturamento estar 
acompanhado da escala de procedimentos do período de referencia, 100% (cem por 
cento) preenchida, conjuntamente com folha de registro das atividades executadas 
atestada pelo Diretor Clínico ou Responsável Técnico. 

8.10.1 O Relatório de Produção das atividades deverá ser apresentado de forma 
detalhada, constando o nome do executor, a especialidade, a carga 
horária realizada, a data de atendimento e o período do plantão (diurno, 
noturno, semana, fim de semana, etc), e ainda de forma consolidada, 
com os quantitativos e valores totais de cada executor. 

 
8.11  Apresentar à ICISMEP, comprovantes de pagamento dos executores envolvidos nas 

atividades, em até 05 (cinco) dias úteis após a efetiva quitação da Nota Fiscal emitida 
pela CONTRATADA, podendo ser entregue também em mídia digital, devendo 
constar: 

- Nome do executor; 

 - Data do pagamento; e 

- Valor pago (valores líquidos pactuados pelas atividades). 

8.11.1 - Os comprovantes apresentados devem se ater aos executores 
constantes nas atividades realizadas e faturados em cada nota fiscal. 

CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

9.1 - A despesa decorrente desta contratação correrá por conta da dotação orçamentária 
nº 1.02.04.10.302.003.2.0009.3.3.90.39 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

10.1 - A CONTRATADA obriga-se a: 

10.1.1 - A CONTRATADA é obrigada a garantir o plantão/prestação de serviço 24 (vinte 
e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana. 

10.1.2 - A CONTRATADA deverá substituir ou repor o profissional médico que necessite 
se ausentar ou que não compareça para assumir as atividades, em até 06 (seis) 
horas após a notificação da ICISMEP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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10.1.3 - É dever da CONTRATADA, considerando o primeiro mês da prestação de 
serviços, apresentar escala de plantões ao menos 75% (setenta e cinco por 
cento) preenchida com nome, CRM e devidos registros profissionais em até 07 
dias úteis após a contratação. Após 15 (quinze) dias de prestação de serviço, 
deverá a contratada complementar a escala, apresentando o preenchimento dos 
25% (vinte e cinco por cento) restantes. 

10.1.4 - A CONTRATADA deverá permitir acesso de prepostos da ICISMEP e das 
Unidades de Saúde Gerenciadas pela Instituição, para supervisionar, auditar, 
acompanhar e avaliar a execução dos serviços contratados, procedendo com a 
averiguação da qualidade e providências caso os serviços não estejam sendo 
realizados a contento. 

10.1.5 - A CONTRATADA deverá manter escritório em um dos municípios consorciados 
da ICISMEP, ou localizado a uma distância máxima de 50 quilômetros da sede da 
ICISMEP, para que através de preposto, possa manter contato com a 
Superintendência Geral da ICISMEP, minimamente quinzenal, e quando se fizer 
necessário, objetivando o planejamento dos serviços, buscar a solução de 
problemas e outros assuntos relacionados ao contrato. 

10.1.5.1 - A comprovação de instalação do escritório deverá ser 
apresentada em até 30 dias após a assinatura do Contrato 
de prestação de serviços. 

10.1.6 - Realizar os serviços dentro do melhor padrão de qualidade e confiabilidade, 
podendo a ICISMEP, recusar os serviços que não atenderem a tal requisito, 
ficando a CONTRATADA, nesta hipótese, obrigada a refazê-los e a fornecer todo 
o material gasto, sem nenhum custo adicional para a ICISMEP. 

10.1.7 - Responder, integral e exclusivamente, por todos os danos e prejuízos de 
qualquer natureza causados direta ou indiretamente por seus empregados, 
representantes ou prepostos, aos bens da ICISMEP ou a terceiros, decorrentes 
de sua culpa ou dolo na execução do objeto licitado, não excluindo ou reduzindo 
essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela ICISMEP. 

10.1.8  - Assumir inteira responsabilidade administrativa, civil e penal, por quaisquer 
danos materiais, pessoais e morais que possam advir, direta ou indiretamente, a 
ICISMEP, seus servidores ou a terceiros, causados por seus empregados no 
cumprimento de suas funções, por ações ou omissões, arcando com a obrigação 
da indenização devida. 

10.1.9  - Arcar integralmente com todos os prejuízos resultantes de ações judiciais a 
que a ICISMEP for compelido a responder por força da futura contratação, 
incluindo despesas judiciais e honorários advocatícios. 

10.1.10  - A CONTRATADA responsabilizar-se-á por todos e quaisquer danos e/ou 
prejuízo que vier causar à ICISMEP e às Unidades de Saúde objeto da prestação 
de serviços, bem como aos usuários desta, inclusive aqueles decorrentes de erro, 
omissão, negligência ou imperícia na execução da atividade médica. 
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10.1.11  - Indicar um Preposto, preferencialmente um membro efetivo de seu quadro de 
pessoal com  plenos poderes para representá-lo administrativa e judicialmente, 
assim como decidir acerca de questões relativas à execução do objeto, e atender 
aos chamados da ICISMEP, inclusive em situações de urgência e fora do horário 
normal de expediente. 

10.1.12  - Manter com a Superintendência Geral da ICISMEP, através do preposto, 
contato quinzenal e, quando necessário após o prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas da convocação objetivando o planejamento dos serviços, buscar a solução 
de problemas e outros assuntos relacionados ao Contrato. 

10.1.13  - Substituir, a pedido da ICISMEP, o Preposto que não esteja exercendo os 
encargos de sua função de forma satisfatória. 

10.1.14  - Comunicar imediatamente a ICISMEP qualquer irregularidade ou dificuldade 
que impossibilite a execução do objeto contratado, bem como, quaisquer 
irregularidades observadas nas instalações para adoção das providências que se 
fizerem necessárias. 

10.1.15  - Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pela ICISMEP referentes às condições firmadas no Contrato firmado 
entre as partes. 

10.1.16  - Efetuar a substituição/correção de serviços rejeitados pela Superintendência 
Geral nas hipóteses de defeitos, imperfeições e/ou desconformidade com as 
especificações constantes do Termo de Referência e no contrato em no máximo 
24 (vinte e quatro) horas contados a partir da comunicação. 

10.1.17  - Efetuar a substituição de serviços, quando comprovada a existência de 
problemas cuja verificação só tenha ocorrido após sua prestação. 

10.1.18  - Manter, durante o prazo de vigência do Contrato firmado entre as partes, 
todas as condições de habilitação exigidas no Edital, reemitindo os documentos 
de habilitação sempre que a vigência expirar, bem como, atender fielmente todas 
as condições firmadas contratualmente, devendo comunicar a ICISMEP, 
imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção das 
atividades. 

10.1.19 - Cumprir os prazos estipulados, observar, atender e respeitar a legislação 
aplicável, bem como fornecer e garantir a qualidade dos serviços, preservando a 
ICISMEP de qualquer demanda ou reivindicação que seja de sua 
responsabilidade. 

10.1.20  - Controlar o cumprimento do horário de prestação de serviços e zelar pela boa 
apresentação dos seus empregados. 

10.1.21  - Manter seus empregados sujeitos às normas disciplinares da ICISMEP ou da 
Secretaria de Saúde respectiva do município da prestação de serviços, porém 
sem qualquer vínculo empregatício com este. 
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10.1.22  - Substituir, imediatamente, o empregado que for considerado inconveniente à 
boa ordem e às normas disciplinares da ICISMEP e, ainda, substituir os 
empregados faltosos ou que não cumpram o horário de trabalho estabelecido. 

10.1.23  - Providenciar a imediata substituição dos empregados que se encontrarem em 
período de férias, licença ou por qualquer afastamento de suas funções. 

10.1.24 - Cumprir e fazer cumprir as leis, decretos, demais instruções normativas, 
normas regulamentares, portarias e notas técnicas emitidas pelo Ministério do 
Trabalho, relativas à segurança e saúde no trabalho e, em especial, a Portaria 
3214 MTB, de 08 de junho de 1978, e as Normas Regulamentares de Segurança 
e Saúde do Trabalho, aplicáveis aos serviços. 

10.1.25  - Responsabilizar-se pelos EPI’s e EPC’s necessários, conforme necessidade e 
obrigatoriedade dos serviços. Os equipamentos deverão ser utilizados somente 
quando em serviço nas dependências da CONTRANTE ou das unidades de saúde 
do município, devendo a CONTRATADA fiscalizar o seu uso adequado por parte 
de seus empregados e o correto cumprimento das normas e medidas de 
segurança. Para tanto a CONTRATADA deverá instruir seus empregados quanto 
às normas e procedimentos de prevenção a acidentes de trabalho e utilização de 
equipamentos de segurança do trabalhador. 

10.1.26  - Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica dos EPIs e 
substituí-los, imediatamente, quando danificados ou extraviados. 

10.1.27  - Guardar e fazer com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informações e 
documentos fornecidos pela ICISMEP, sendo vedada toda e qualquer reprodução 
dos mesmos, a menos que solicitado pela ICISMEP, ainda que alcançado, e 
mesmo após, o término de vigência do Contrato. 

10.1.28 - Tomar as precauções necessárias para que a execução dos serviços previstos 
seja feita de maneira segura em relação aos empregados e demais usuários. 

10.1.29  - Não deixar materiais e instrumentos de trabalho expostos quando não 
estiverem sendo utilizados, retirando-os após o término dos respectivos serviços, 
cabendo à CONTRATADA a responsabilidade da guarda desses bens, devendo 
arcar com os prejuízos que possam ocorrer. 

10.1.30  - Para fins de pagamento, a CONTRATADA somente poderá emitir o faturamento 
dos serviços através da emissão de Nota Fiscal, após verificação e aprovação 
pela ICISMEP do Relatório de Produção dos Serviços Médicos, devendo ainda o 
faturamento estar acompanhado da escala de plantões do período de referência, 
100% (cem por cento) preenchida, conjuntamente com folha de registro de 
plantões atestada pelo Responsável do Município. 

10.1.31 - O Relatório de Produção dos Serviços Médicos deverá ser apresentado de forma 
detalhada, constando o nome do profissional, a especialidade, a carga horária 
realizada, a data de atendimento e o período do plantão (diurno, noturno, 
semana, fim de semana, etc), e ainda de forma consolidada, com os 
quantitativos e valores totais de cada profissional. 
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10.1.32 - Apresentar à ICISMEP, comprovantes de pagamento dos profissionais 
envolvidos na prestação de serviços, em até 05 (cinco) dias úteis após aprovação 
pela ICISMEP do Relatório de Produção dos Serviços Médicos, podendo ser 
entregue também em mídia digital, devendo constar Nome do profissional, Data 
do pagamento, e Valor pago (valores líquidos pactuados pelos plantões). 

10.1.33 - Os comprovantes apresentados devem se ater aos profissionais constantes nos 
serviços prestados e faturados em cada nota fiscal. 

10.1.34 - Prestar serviços clínico assistenciais alicerçados em Manuais de Boas Práticas 
referendados pelo Conselho Federal de Medicina e Conselho Regional de 
Medicina do Estado de Minas Gerais e Protocolos Referenciais da OMS. 

10.1.35 - A Contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de 
responsabilidade entre a ICISMEP e os profissionais médicos, os agentes, 
prepostos, empregados ou demais pessoas da CONTRATADA designadas para a 
execução do objeto, sendo a CONTRATADA a única responsável por todas as 
obrigações e encargos decorrentes das relações de trabalho entre e seus 
profissionais contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, 
previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra. 

10.1.36 - Qualquer material, protocolo ou documento criado pela contratada que 
normatize ou aperfeiçoe o serviço, após sua entrega à ICISMEP, será de 
propriedade da ICISMEP, não cabendo qualquer reivindicação de propriedade 
intelectual ou indenizações de qualquer natureza. 

10.2 - A ICISMEP obriga-se a:  

10.2.1 - Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada na execução 
do objeto contratual, fixando-lhe, quando não pactuado neste Contrato, prazo 
para corrigi-la. 

10.2.2 - Assegurar, respeitadas suas normas internas, o acesso do pessoal da 
CONTRATADA ao local da realização dos procedimentos. 

10.2.3 - Atestar a execução das atividades por meio da Gestão e Logística. 

10.2.4 - Decidir acerca das questões que se apresentarem durante a execução deste 
Contrato. 

10.2.5 - Providenciar a publicação do extrato deste Contrato, bem como dos termos 
aditivos que venham a ser firmados. 

10.2.6 - Pagar os valores contratados pelos bens efetivamente entregues no prazo e 
nas condições contratuais. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES GERAIS 

11.1 - Este Contrato regular-se-á pela legislação indicada no preâmbulo e pelos preceitos 
de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
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Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, combinado com 
o inciso XII do artigo 55, todos da Lei Federal nº 8.666/1993. 

11.2 - Este Contrato, bem como os direitos e obrigações dele decorrentes, não poderá ser 
subcontratado, cedido ou transferido, total ou parcialmente, nem ser executado em 
associação da CONTRATADA com terceiros, sem autorização prévia da Instituição, 
por escrito, sob pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão contratual. 

11.3 – Este Contrato não poderá ser utilizado, sem prévia e expressa autorização da 
Instituição, em operações financeiras ou como caução/garantia em contrato ou outro 
tipo de obrigação, sob pena aplicação de sanção, inclusive rescisão contratual. 

11.4 - Operações de reorganização empresarial, tais como fusão, cisão e incorporação, 
deverão ser comunicadas a Instituição e, na hipótese de restar caracterizada a 
frustração das regras disciplinadoras da licitação, ensejarão a rescisão do Contrato. 

11.5 - A Instituição e a CONTRATADA poderão restabelecer o equilíbrio econômico-
financeiro do Contrato, nos termos do artigo 65, inciso II, letra “d”, da Lei Federal nº 
8.666/1993, por repactuação precedida de cálculo e demonstração analítica do 
aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha 
de formação de preços e tendo como limite a média dos preços encontrados no 
mercado em geral. 

11.6 - A Instituição reserva para si o direito de alterar quantitativos, sem que isso implique 
alteração dos preços unitários ofertados, obedecido o disposto no §1º do artigo 65 da 
Lei Federal nº 8.666/1993. 

11.7 - A Instituição reserva para si o direito de não aceitar ou receber qualquer serviço em 
desacordo com o previsto neste Contrato ou em desconformidade com as normas 
legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindi-lo nos termos do 
previsto nos artigos 77 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/1993, assim como aplicar 
o disposto no inciso XI do artigo 24 da referida norma, sem prejuízo das sanções 
previstas neste instrumento. 

11.8 - Qualquer tolerância por parte da Instituição, no que tange ao cumprimento das 
obrigações ora assumidas pela CONTRATADA, não importará, em hipótese alguma, 
em alteração contratual, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno 
vigor todas as cláusulas deste Contrato e podendo a Instituição exigir o seu 
cumprimento a qualquer tempo. 

11.9 - Este Contrato não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de 
responsabilidade entre a Instituição e os agentes, prepostos, empregados ou demais 
pessoas da CONTRATADA designadas para a execução do seu objeto, sendo a 
CONTRATADA a única responsável por todas as obrigações e encargos decorrentes 
das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na 
legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário 
ou qualquer outra. 

11.10 - A CONTRATADA, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou qualquer 
encarregado, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos 
causados, direta ou indiretamente, a Instituição, seus servidores ou terceiros, 
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produzidos em decorrência da execução do objeto deste Contrato, ou da omissão em 
executá-lo, resguardando-se a Instituição o direito de regresso na hipótese de ser 
compelido a responder por tais danos ou prejuízos. 

11.11 - A CONTRATADA guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, 
informações e documentos fornecidos pela Instituição ou obtidos em razão da 
execução do objeto contratual, sendo vedada toda e qualquer reprodução dos 
mesmos, durante a vigência do presente Contrato e mesmo após o seu término. 

11.12 - Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos 
ou elaborados pela CONTRATADA na execução do objeto deste Contrato serão de 
exclusiva propriedade da Instituição, não podendo ser utilizados, divulgados, 
reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim, senão com a prévia e expressa 
autorização deste, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal, nos 
termos da legislação pátria vigente. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESPONSABILIDADE POR DANOS 

12.1 - A CONTRATADA responderá por todo e qualquer dano provocado a Instituição, seus 
servidores ou terceiros, decorrentes de atos ou omissões de sua responsabilidade, a 
qual não poderá ser excluída ou atenuada em função da fiscalização ou do 
acompanhamento exercido pela Instituição, obrigando-se, a todo e qualquer tempo, a 
ressarci-los integralmente, sem prejuízo das multas e demais penalidades previstas 
no presente Contrato. 

12.2 - Para os efeitos desta cláusula, dano significa todo e qualquer ônus, despesa, custo, 
obrigação ou prejuízo que venha a ser suportado pela Instituição, decorrentes do não 
cumprimento, ou do cumprimento deficiente, pela CONTRATADA, de obrigações a ela 
atribuídas contratualmente ou por força de disposição legal, incluindo, mas não se 
limitando, pagamentos ou ressarcimentos efetuados pela Instituição a terceiros, 
multas, penalidades, emolumentos, taxas, tributos, despesas processuais, honorários 
advocatícios e outros. 

12.3 - Se qualquer reclamação relacionada ao ressarcimento de danos ou ao cumprimento 
de obrigações definidas contratualmente como de responsabilidade da CONTRATADA 
for apresentada ou chegar ao conhecimento da Instituição, este comunicará a 
CONTRATADA por escrito para que tome as providências necessárias à sua solução, 
diretamente, quando possível, a qual ficará obrigada a entregar a Instituição a devida 
comprovação do acordo, acerto, pagamento ou medida administrativa ou judicial que 
entender de direito, conforme o caso, no prazo que lhe for assinado. As providências 
administrativas ou judiciais tomadas pela CONTRATADA não a eximem das 
responsabilidades assumidas perante a ICISMEP, nos termos desta cláusula. 

12.4 - Quaisquer prejuízos sofridos ou despesas que venham a ser exigidas da Instituição, 
nos termos desta cláusula, deverão ser pagos pela CONTRATADA, 
independentemente do tempo em que ocorrerem, ou serão objeto de ressarcimento a 
Instituição, mediante a adoção das seguintes providências: 

 
12.4.1 - Dedução de créditos da CONTRATADA; 
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12.4.2 - Execução da garantia prestada, se for o caso; e 

12.4.3 - Medida judicial apropriada, a critério da Instituição. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

13.1 - Este Contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data da sua 
assinatura, com eficácia legal a partir da publicação do seu extrato. 

13.2 - Nos termos do previsto no inciso II do artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/1993, o 
prazo de vigência deste Contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos 
períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, por meio de termo aditivo a ser 
firmado entre as partes, desde que os serviços estejam sendo entregues dentro dos 
padrões de qualidade exigidos e que o valor cobrado guarde compatibilidade com os 
preços praticados pelo mercado. 

13.3 - Na hipótese de a CONTRATADA não ter interesse na prorrogação do prazo de 
vigência deste Contrato, a Secretaria Executiva deverá ser comunicada com a 
antecedência mínima de 06 (seis) meses, contados da data de vencimento, sob pena 
de aplicação de sanção. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO REAJUSTE DOS PREÇOS 

 

14 - Ocorrendo alteração no valor dos serviços constantes nas Tabelas de serviços, em 
decorrência de inclusão de novo serviço/atividade profissional, alteração da tabela SUS 
ou majoração de valor devidamente justificada, a Instituição irá firmar termo aditivo ao 
presente contrato de prestação de serviços, para adequação da Tabela de serviços na 
qual se baseará os pagamentos pelos serviços executados. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

15.1 - Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei nº 
8.666/1993, desde que haja interesse da Instituição, com a apresentação das devidas 
e adequadas justificativas. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

16.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido: 

16.1.1 - Por ato unilateral e escrito da Instituição, nos casos enumerados nos incisos 
I a XII, XVII e XVIII do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/1993. 

16.1.2 - Por acordo entre as partes, reduzido a termo. 

16.1.3 - Na forma, pelos motivos e em observância às demais previsões contidas nos 
artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/1993. 

16.2 - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados, assegurada a 
observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 
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16.3 - Ocorrendo a rescisão deste Contrato e não sendo devida nenhuma indenização, 
reparação ou restituição por parte da CONTRATADA, a Instituição responderá pelo 
preço estipulado na Cláusula Sétima, devido em face dos trabalhos efetivamente 
executados pela CONTRATADA, até a data da rescisão. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS SANÇÕES 

17.1 - Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e 
contratar com a Instituição e será descredenciada do cadastro de fornecedores da 
ICISMEP, se existente, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, 
sem prejuízo da rescisão unilateral do Contrato e da aplicação de multa de até 30% 
(trinta por cento) sobre o valor estimado para contratação e demais cominações 
legais, nos seguintes casos: 

17.1.1. - Apresentar documento falso; 

17.1.2. - Retardar a execução do objeto; 

17.1.3. - Falhar na execução do Contrato; 

17.1.4. - Fraudar na execução do Contrato; 

17.1.5. - Comportar-se de modo inidôneo; 

17.1.6. - Declaração falsa; 

17.1.7. - Fraude fiscal. 

17.2 - Para os fins da Subcondição 17.1.5, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos 
nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93. 

17.3 - Para condutas descritas nos itens 17.1.1, 17.1.4, 17.1.5, 17.1.6 e 17.1.7 será 
aplicada multa de no máximo 30% do valor do Contrato. 

17.4 - Para os fins dos itens 17.1.2 e 17.1.3, além de outras sanções previstas no 
Contrato, podem ser aplicadas ao FORNECEDOR, garantida prévia defesa, multas na 
forma que se segue: 

17.4.1 - Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução 
do objeto, ou por dia de atraso no cumprimento de obrigação contratual ou 
legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor da Ordem de 
Serviço, por ocorrência; 

17.4.2 - Multa de 20 % (vinte por cento) sobre o valor da prestação de 
serviço/fornecimento não realizado, a partir do primeiro dia útil 
subsequente ao do vencimento do prazo para cumprimento das obrigações, 
no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na entrega dos produtos 
constantes do instrumento deste Contrato, ou entrega de objeto com vícios 
ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou 
diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas, 
hipótese em que poderá ser declarada a inexecução total do Contrato; 
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17.4.3 - Multa de até 30% (vinte por cento) sobre o valor de todas as Notas de 
Empenho expedidas ao fornecedor, em caso de descumprimento 
sistemático e reiterado de obrigações assumidas em Contrato que 
comprometam a prestação dos serviços, hipótese em que poderá ser 
declarada a inexecução parcial do Contrato. 

17.5 - As sanções previstas, em face da 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. 

17.6 - O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado 
dos pagamentos devidos pela ICISMEP. 

17.7 Se os valores não forem suficientes, para cobrir o valor da multa, a diferença será 
descontada da garantia contratual. 

17.7.1 – Na hipótese de inexistir garantia contratual ou os valores devidos da 
garantia forem insuficientes, fica o FORNECEDOR obrigado a recolher a 
importância devida no prazo de 10 (dez) dias, contado da comunicação oficial. 

17.7.2 – Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o 
pagamento da multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) 
dias úteis, contado da solicitação da INSTITUIÇÃO.  

17.8 - Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo 
FORNECEDOR à INSTITUIÇÃO, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa. 

17.9 - As multas e penalidades previstas neste contrato não têm caráter compensatório, 
sendo que o seu pagamento não exime o FORNECEDOR da responsabilidade pela 
reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos causados a ICISMEP por atos 
comissivos ou omissivos de sua responsabilidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO PAGAMENTO DE MULTAS E PENALIDADES 

18.1 - Fica desde já ajustado que todo e qualquer valor que vier a ser imputado pela 
Instituição à CONTRATADA, a título de multa ou penalidade, reveste-se das 
características de liquidez e certeza, para efeitos de execução judicial, nos termos do 
artigo 586 do Código de Processo Civil. Reveste-se das mesmas características 
qualquer obrigação definida neste Contrato como de responsabilidade da 
CONTRATADA e que, por eventual determinação judicial ou administrativa, venha a 
ser paga pela Instituição. 

18.2 - Para assegurar o cumprimento de obrigações definidas neste Contrato como de 
responsabilidade da CONTRATADA, a Instituição poderá reter parcelas de 
pagamentos contratuais ou eventuais créditos de sua titularidade, mediante simples 
comunicação escrita à CONTRATADA, bem como efetuar a garantia prestada ou 
interpor medida judicial cabível. 

18.3 - As multas e penalidades previstas neste Contrato não têm caráter compensatório, 
sendo que o seu pagamento não exime a CONTRATADA da responsabilidade pela 
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reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos causados a Instituição por atos 
comissivos ou omissivos de sua responsabilidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA VINCULAÇÃO CONTRATUAL 

19.1 - Este Contrato está vinculado, de forma total e plena, ao PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 16/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2018, que lhe deu 
causa, exigindo-se, para sua execução, rigorosa obediência ao instrumento 
convocatório e seus anexos. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA PUBLICAÇÃO 

20.1 - O extrato deste Contrato será publicado no Órgão Oficial do Município de Betim, 
Estado de Minas Gerais. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO 

21.1 - As partes elegem o foro da Comarca de Betim, Estado de Minas Gerais, para dirimir 
eventuais conflitos de interesses decorrentes do presente Contrato, valendo esta 
cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que 
seja ou venha a ser. 

E, por estarem de inteiro e comum acordo, as partes assinam o presente Contrato 
em 2 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com 2 (duas) testemunhas.  

Betim (MG), ______ de ________________ de 2018.  
 
 
 
 

EUSTÁQUIO DA ABADIA AMARAL 
SUPERINTENDENTE GERAL 

 

REPRESENTANTE DA CONTRATADA 
CONTRATADA 

 
  

 
 
TESTEMUNHAS: 



 

-94- 

 

 
1 - _____________________________ 
Nome Completo: 
Carteira de Identidade: 
CPF 

 
2 - _____________________________ 
Nome Completo: 
Carteira de Identidade: 
CPF

 


