PREFEITURA DE MONSENHOR PAULO - MG
Rua José Américo, 525, Centro, CEP 37405-000
CNPJ 22.541.874/0001-99
Fone (35) 3263-1320 / Fax (35) 3263 1322

EDITAL DE CREDENCIAMENTO
PROCESSO N° 021/2020 – CREDENCIAMENTO N° 02/2020

ENTREGA DE DOCUMENTOS E ABERTURA
DIA

: ATÉ O DIA 05/03/2020

HORA

: 09:00 horas.

LOCAL

: Rua José Américo, 525, Centro, Monsenhor Paulo – MG

OBJETO

: Contratação de Clínica Psiquiátrica

O MUNICÍPIO DE MONSENHOR PAULO, pessoa jurídica de direito público interno,
com sede nesta cidade na Rua José Américo, 525, Centro, Monsenhor Paulo – MG, CEP:
37.405-000, inscrito no CNPJ sob o N.º 22.541.874/0001-99, por intermédio da Comissão
Permanente de Licitação, torna público que realizará o CREDENCIAMENTO, para
contratação de clínica psiquiátrica, de acordo com demanda da Secretaria da Saúde e
Secretaria de Assistência Social.

1 - DO OBJETO
1.1 O presente procedimento destina-se ao Credenciamento junto a Administração Municipal
para contratação de clínica psiquiátrica, de acordo com demanda da Secretaria da Saúde e
Secretaria de Assistência Social.

2 - DAS CONDIÇÕES DO CREDENCIAMENTO:
2.1 - Poderão participar do credenciamento as pessoas jurídicas que atendam às exigências
constantes no presente edital.
2.2 - Não poderão participar os interessados que estiverem sob falência, recuperação judicial
ou extrajudicial, concurso de credores, dissolução, liquidação, sociedades estrangeiras que
não funcionem ou que não estejam autorizadas a operar no País, nem aqueles que tenham sido
declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública ou punidos com
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública.

PREFEITURA DE MONSENHOR PAULO - MG
Rua José Américo, 525, Centro, CEP 37405-000
CNPJ 22.541.874/0001-99
Fone (35) 3263-1320 / Fax (35) 3263 1322

3 – DO LOCAL E PRAZO E VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO
3.2 - O presente credenciamento terá validade por 12 meses, a partir de sua publicação,
podendo ser prorrogado, a critério da Administração Municipal.
4 – DO PEDIDO DE CREDENCIAMENTO
4.1 - Na “Manifestação de Credenciamento”, redigido em Anexo, será manifestado o interesse
na realização do contrato, de acordo com os critérios e condições estabelecidos no mesmo.
4.1.1 - A documentação exigida neste Edital poderá ser apresentada em qualquer sistema de
cópia devidamente autenticada em cartório ou por publicação em órgão da Imprensa Oficial,
ou ainda por servidor da Prefeitura Municipal, após conferência com o documento
original.
4.2 – Os documentos poderão ser autenticados durante a sessão de credenciamento.
4.3 – Não serão credenciados aqueles que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos
solicitados, ou o fizerem de forma incompleta.
4.4 – A Comissão poderá, a qualquer tempo, promover o descredenciamento da daquele que
deixar de satisfazer as exigências estabelecidas no presente edital ou descumprir qualquer
cláusula e condição do Contrato que vier a ser celebrado, assegurado o amplo direito de
defesa nos termos da legislação aplicável.

5. DOS DOCUMENTOS
5.1. Os participantes deverão apresentar os seguintes documentos, como condição para o
credenciamento:

a) Ato constitutivo e alterações subsequentes ou contrato social consolidado e devidamente
registrado na Junta Comercial e/ou na Entidade competente
b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
c) Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da
União, ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, que inclua débitos previdenciários,
dentro da validade;
d) Certidão de Regularidade de Situação junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços
CRS-FGTS, dentro da validade;
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e) Certidão negativa de débitos referentes a tributos estaduais expedida pelo órgão da Fazenda
Estadual, dentro da validade;
f) Certidão negativa de débitos tributários relativa ao Município sede, dentro da validade;
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, dentro da validade;
h) Declaração de cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII da Constituição Federal, sob as
penas da lei, firmada pelo representante legal da empresa, conforme Anexo
i) Manifestação de credenciamento, conforme Anexo;
j) Certidão Negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo Cartório Distribuidor
do Fórum da sede do licitante, dentro da validade;
k) Licença de localização e alvará para funcionamento.
5.2 – Estando a documentação correta, a empresa estará habilitada para firmar o contrato.

6. DO PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE CREDENCIAMENTO
6.1 - O credenciamento será processado pela Comissão de Permanente de Licitação que, à
vista das disposições contidas neste edital, deferirá ou indeferirá o pedido;
6.2 – As decisões da Comissão de Credenciamento que negarem o credenciamento caberá
recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da publicação.
7 – DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA/ADESÃO
7.1 Não haverá disputa entre as empresas credenciadas.
7.2 Serão admitidos ao credenciamento e convocados para celebração de contrato todos os
interessados que se habilitarem e apresentarem o Termo de Adesão.
7.3 A presente licitação poderá ser reduzida, transferida, revogada ou anulada, no todo ou em
parte, na forma prevista no artigo 49 da lei 8.666/93.

8 - DO CONTRATO
8.1 – A contratação dos serviços objeto do credenciamento se fará nos termos da minuta de
contrato em anexo.
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8.2 - O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60
(sessenta) meses.
8.3 As empresas/ serão cadastrados, ficando a Secretaria Municipal de Saúde responsável pelo
agendamento, ficando a critério do paciente ou seu responsável a escolha da empresa
credenciado.

9. DAS PENALIDADES APLICÁVEIS
9.1- De conformidade com o art. 81 da Lei 8.666/93, ficará impedida de licitar e contratar
com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até dois anos, sem prejuízo das multas
e demais cominações legais a licitante que, injustificadamente:
a) se recusar a receber a receber a Ordem de Fornecimento de produtos e serviços
consignados no contrato.
b) retardar total ou parcialmente a entrega dos produtos e serviços requisitados.
c) deixar de manter atualizadas suas condições de habilitação –CRC.
d) se recusar a cumprir com a proposta a si adjudicada.
e) falhar ou fraudar a execução do contrato.
f) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
9.2- Pela inexecução total ou parcial do contrato, garantida a ampla defesa, a empresa
fornecedora ficará sujeita às seguintes sanções:
9.2.1- advertência (art.87, inciso I da Lei 8.666/93), que será aplicada sempre por escrito,
notificando a fornecedora sobre o descumprimento de quaisquer obrigações assumidas e
adoção das medidas para correção;
9.2.2- multa (art.87, inciso II da Lei 8.666/93) aplicáveis quando do descumprimento
contratual, conforme percentuais a seguir:
a) 1% (um por cento) calculado sobre o valor total da ordem de fornecimento (O.F), por dia
de atraso na entrega dos produtos, até o 30º (trigésimo) dia;
b) 2% (dois por cento) calculado sobre o valor da ordem de fornecimento (O.F), pela entrega
do produto/serviço com vícios ou defeitos ou defeitos ocultos que o torne impróprio para
consumo, diminua-lhe o valor ou fora das especificações contratadas;
c) 5% (cinco por cento) calculado sobre o valor da O.F, pelo atraso na entrega do
produto/serviço, superior a 30 (trinta) dias, com a possível rescisão contratual;
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d) 10% (dez por cento) calculado sobre o valor total do contrato, na hipótese da
VENCEDORA injustificadamente, desistir do contrato ou der causa à sua rescisão, bem como
nos demais casos de descumprimento contratual, quando a PREFEITURA, em face de menor
gravidade do fato e mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual
da multa a ser aplicada.
9.2.2.1- O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, que deverá ser
recolhida pela VENCEDORA no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da aplicação
da sanção.
9.2.2.2- O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 20% (vinte por
cento) do valor total estimado do contrato.
9.2.3- suspensão temporária (art. 87, inciso III, da Lei 8.666/93), de participar em licitações e
impedimentos de contratar com a Administração Municipal pelo prazo de dois anos que
poderá ser aplicada à empresa licitante que:
a) for inidônea para contratar com a Administração;
b) prestar falsa declaração, documento ou cometer fraude fiscal;
c) entregar produtos/serviços diferentes dos licitados quanto à especificação e marca sem
justificativa técnica;
d) retardar a execução do pregão;
e) solicitar cancelamento de item registrado.
9.2.4- declaração de inidoneidade (art. 87, inciso IV da Lei 8.666/93) para licitar e contratar
com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição, até que seja promovida sua reabilitação.
9.2.5- O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 20 % (vinte por
cento) do valor total estimado no contrato.
9.3- As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente ou não, de
acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa a VENCEDORA, no prazo de 05
(cinco) dias úteis a contar da intimação do ato.

10. DOS PREÇOS
10.1 -Os preços que vigorarão no contrato de credenciamento está previsto no ANEXO I –
especificações técnicas.
10.1.1- Os valores serão pagos em até 30 dias após emissão da nota fiscal e atestado de
prestação dos serviços da Secretária Municipal de Saúde.
20.2 -Os preços constituirão, a qualquer titulo, a única e completa remuneração pela prestação
dos serviços objeto deste credenciamento, frete incluído, posto nos locais designado pela
Unidade Requisitante.
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11. DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1. Maiores esclarecimentos serão prestados pelo Setor de Licitações da Prefeitura
Municipal de Monsenhor Paulo e sua Secretaria de Saúde. Informações pelo telefone
(35)3263-1322.
11.2. Este Edital deverá ser interpretado na íntegra e após o encaminhamento do pedido de
credenciamento, não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus
termos.
11.3 Os casos porventura omissos serão submetidos a Comissão Permanente de Licitação.

Prefeitura Municipal de Monsenhor Paulo, 11 de fevereiro de 2020.

Laise Karen Ribeiro Andrade
Presidente da CPL
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES
1- DO OBJETO: 1 O presente procedimento destina-se ao Credenciamento junto a
Administração Municipal para contratação de clínica psiquiátrica, de acordo com
demanda da Secretaria da Saúde e Secretaria de Assistência Social.
1.2 DOS VALORES

Item Descrição
01

Quantidade

Internação

para

tratamentos

Valor

de De acordo com a demanda R$

pacientes com transtornos psiquiátricos e necessidade

1.400,00

mensais

e dependentes químicos, para adultos
ou adolescentes de ambos os sexos,
incluído

todas

refeições,

as

hotelaria,

despesas

com

atendimento

médico especializado por psiquiatra,
medicamentos,

atendimento

psicológico.

1.3 As empresas/ serão cadastrados, ficando a Secretaria Municipal de Saúde responsável pela
marcação da consulta, ficando a critério do paciente ou seu responsável a escolha da empresa
credenciada.

2. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
Os pagamentos serão realizados mediante atestado de recebimento pela unidade requisitante e
acompanhado da respectiva nota fiscal, num prazo máximo de 30 dias do recebimento da nota
fiscal.
2.1 DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2.2 – A despesa decorrente da licitação correrá à conta das dotações de cada despesa,
conforme orçamento vigente.
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2.3 O valor previsto desta contratação é de R$ 66.324,95 (sessenta e seis mil, trezentos e vinte
e quatro reais e noventa e cinco centavos).

Dotações:
Dotação orçamentária

Ficha

Fonte

02.06.02.10.301.0012.2049 33 90.39.00

388

102

761

148

762
3.JUSTIFICATIVA:
Justifica-se o credenciamento para atender pacientes da Secretaria Municipal de Saúde que
necessitam de tratamento psiquiátrico ou para casos de dependência química (álcool e
drogas), uma vez que a saúde é responsabilidade do Município.
4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
Além de outras decorrentes de normas legais e da natureza do presente credencimento, são
obrigações da Contratada:
4.1 – realizar os serviços em conformidade com as especificações e quantidades deste
instrumento e do termo de referência, realizando serviços com qualidade.
4.2 - responsabilizar-se-á por todas as despesas e encargos de qualquer natureza com pessoal
de sua contratação necessário à execução do objeto contratual, inclusive encargos relativos à
legislação trabalhista e com a prestação do serviço.
4.3 - assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e
prejuízos materiais ou pessoais causados diretamente ou por seus empregados ou prepostos, à
Contratante ou a terceiros.
4.4 - manter, por todo o período da execução, as condições que garantiram a sua habilitação,
incluída a regularidade perante o INSS, FGTS e Fazenda Pública.

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
5.1 - Além de outras decorrentes de normas legais e da natureza do presente credenciamento,
são obrigações da Contratante:
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5.1.1 - Efetuar pagamento à contratada no prazo de 30 (trinta) dias conforme estipulados neste
edital, mediante a entrega de Nota Fiscal.
5.1.2 - Fiscalizar a execução do contrato.
A Contratante obriga-se a:
a) proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços de
acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo
de Referência;
b) exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
c) exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis;
d) notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
e) pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;
f) zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com
as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.

6. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da
contratação é aquela prevista no Edital e na legislação pertinente.
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ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº

/2020

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE MONSENHOR PAULO MG, A EMPRESA ................................., NA
FORMA ABAIXO
CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES E FUNDAMENTOS
DO CONTRATANTE:
1.1.1- O município de Monsenhor Paulo, Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de direito
público interno, com sede na Rua José Américo Fernandes, n.º 525, Centro, CEP 37.405-000,
inscrito no CNPJ sob o nº. 22.541.874/0001-99, neste ato representado pela Prefeita
Municipal Letícia Aparecida Belato Martins no exercício de suas atribuições, doravante
designada simplesmente CONTRATANTE, em face das propostas apresentadas no Pregão
Presencial nº. /2020, resolve CONTRATAR com empresa a seguir mencionada, sujeitando-se
as partes às determinações das Leis 8.666/93 e 10.520/02 e às seguintes cláusulas:
1.2- DA CONTRATADA
1.2.1 – NOME (qualificação completa) neste ato representada por _______ (NOME:
qualificação completa)..........
1.3 – DOS FUNDAMENTOS
1.3.1 – A presente contratação decorre do Processo licitatório nº /2020, modalidade Pregão nº
/2020, e se regerá por suas cláusulas, pela Lei 8.666/93, e suas posteriores alterações e pelos
preceitos de direito público, aplicando-lhes supletivamente os princípios da teoria geral dos
contratos, e demais normas aplicáveis à espécie, do objeto deste edital, e em minúcias, nos
anexos deste instrumento, que dele fazem parte integrante e inseparável.
As partes acima firmam o presente instrumento contratual, de conformidade com as cláusulas
e condições seguintes:
CLAUSULA SEGUNDA- DO OBJETO
2.1 – O presente procedimento destina-se ao Credenciamento junto a Administração
Municipal para contratação de clínica psiquiátrica, de acordo com demanda da Secretaria da
Saúde e Secretaria de Assistência Social.
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2.2- As especificações estão constantes no Termo de Referência – Anexo I, que passa a fazer
parte do presente contrato, juntamente com a proposta do licitante vencedor.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1 - O valor total do contrato é de R$__________.
3.1.1- Neste preço estão incluídos todos os custos e despesas necessários ao cumprimento
integral das obrigações decorrentes da contratação, tais como, custos diretos e indiretos,
tributos incidentes, taxa de administração, encargos sociais,trabalhistas, seguros, benefícios e
despesas indiretas, aí incluídas as despesas fiscais e o lucro da empresa, e quaisquer outros
necessários ao cumprimento integral do objeto do ajuste, de modo que nenhuma outra
remuneração será devida, em qualquer hipótese de responsabilidade solidária pelo pagamento
de toda e qualquer despesa, direta ou indiretamente relacionada com a prestação dos serviços.
3.2- As despesas do contrato no presente exercício de 2020 serão pagas através da(s)
seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
Dotação orçamentária

Ficha

Fonte

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO
4.1 - O prazo de vigência deste contrato para a execução dos serviços será de 12 (doze) meses,
a contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos,
conforme disposto no inciso II do artigo 57 da Lei Federal 8.666/93.
CLÁUSULA QUINTA- DOS SERVIÇOS
5.1- As especificações e quantitativos dos serviços estão descritas no Termo de Referência –
Anexo I.
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA FORNECEDORA
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6.1- O objeto deverá ser fornecido com qualidade, pontualidade e eficiência necessárias ao
atendimento do interesse público.

6.2- É de responsabilidade da empresa fornecedora todo e qualquer prejuízo causado ao
patrimônio da PREFEITURA MUNICIPAL ou a terceiros por qualquer de seus funcionários,
representante ou preposto, mesmo na execução dos serviços ou transporte de equipamentos ou
materiais.

6.3- São de responsabilidade da empresa, fornecedora as obrigações sociais, trabalhistas,
encargos previdenciários, inclusive seguro de acidentes de trabalho ou outro necessário, como
também o ônus de indenizar todo e qualquer prejuízo pessoal ou material que possa advir
direta ou indiretamente a PREFEITURA ou a terceiros, no exercício de sua atividade.

6.4- A empresa licitante vencedora deverá apresentar documentos que comprovem sua
regularidade fiscal na licitação e por ocasião do faturamento no decorrer do contrato ou em
outras ações de obrigações contratuais e solicitações da fiscalização contratual, comprovando
o recolhimento para o quantitativo de prestadores de serviço.

CLÁUSULA SÉTIMA- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
7.1- A Prefeitura Municipal obriga-se a:

7.1.1- Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma
prevista na Lei nº8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA- DA FISCALIZAÇÃO, CONTROLE DA EXECUÇÃO E
RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
8.1- Não obstante a CONTRATANTE seja a única e exclusiva responsável pela execução de
todos os serviços, à CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de qualquer forma a
plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os
serviços, diretamente ou por prepostos designados, podendo para isso:
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8.2- Nos termos do artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93, a fiscalização dos serviços ficará a
cargo dos Chefes e Secretários Municipais.

8.3- O objeto deste contrato será recebido pela Prefeitura consoante o disposto no artigo 73 da
Lei Federal 8.666/93 e demais normas pertinentes.

CLÁUSULA NONA- DO PAGAMENTO

9.1- O pagamento será efetuado após entrega da respectiva nota fiscal, devidamente visada
pela unidade solicitante, no Departamento Municipal de Compras e Licitações, acompanhada
das certidões negativas atualizadas, no prazo de até 30 dias de recebida a nota fiscal.

9.2- O pagamento será efetuado em nome da empresa licitante FORNECEDORA por crédito
em conta corrente no BANCO.........., AGÊNCIA..........., Conta corrente nº................, ou
através de boleto bancário.

9.3- Nenhum pagamento isentará a FORNECEDORA do cumprimento de suas
responsabilidades contratuais nem implicará a aceitação dos serviços.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES

10.1-De conformidade com o art. 81 da Lei 8.666/93 e art.7º da Lei 10.502/02, ficará
impedida de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até dois
anos, sem prejuízo das multas e demais cominações legais a licitante que, injusticadamente:

a) se recusar a receber a Ordem de Fornecimento;
b) retardar total ou imparcialmente a prestação dos serviços;
c) deixar de manter atualizadas suas condições de habilitação;
d) se recusar a cumprir com a proposta a si adjudicada;
e) falhar ou fraudar a execução do contrato;
f) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
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10.2- Pela inexecução total ou parcial do contrato, garantida a ampla defesa, a empresa
fornecedora ficará às seguintes sanções:

10.2.1- Advertência (art. 87, inciso I da Lei 8.666/93), que será aplicada sempre por escrito,
notificando a fornecedora sobre o descumprimento de quaisquer obrigações assumidas e
adoção das medidas para correção;

10.2.2- multa e juros (art.87, inciso II da Lei 8.666/93) aplicáveis quando do descumprimento
contratual, conforme percentuais a seguir:
a) 1% (um por cento) calculado sobre o valor total da ordem de fornecimento (O.F), por dia
de atraso na entrega dos produtos, até o 30º (trigésimo) dia;
b) 2% (dois por cento) calculado sobre o valor da ordem de fornecimento (O.F), pela entrega
do produto/serviço com vícios ou defeitos ou defeitos ocultos que o torne impróprio para
consumo, diminua-lhe o valor ou fora das especificações contratadas;
c) 5% (cinco por cento) calculado sobre o valor da O.F, pelo atraso na entrega do
produto/serviço, superior a 30 (trinta) dias, com a possível rescisão contratual;
d) 10% (dez por cento) calculado sobre o valor total do contrato, na hipótese da
VENCEDORA injustificadamente, desistir do contrato ou der causa à sua rescisão, bem como
nos demais casos de descumprimento contratual, quando a PREFEITURA, em face de menor
gravidade do fato e mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual
da multa a ser aplicada.
10.2.2.1- O valor das multas aplicadas, concedida a ampla defesa. A multa deverá recolhida
pela CONTRATADA no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da aplicação da
sanção.

10.2.3- Suspensão temporária (art. 87, inciso III da Lei 8.666/93), de participar em licitações e
impedimentos de contratar com a Administração pelo prazo de dois anos que poderá ser
aplicada à empresa licitante que:

a) for inidônea para contratar com a Administração;
b) prestar falsa declaração, documento ou cometer fraude fiscal;
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c) prestar os serviços de forma diferentes dos licitados quanto à especificação sem
justificativa técnica;
d) retardar a execução do pregão;
e) solicitar cancelamento de item;

10.2.4- declaração de inidoneidade (art.87, inciso IV da Lei 8.666/93) para licitar e contratar
com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição, até que seja promovida sua reabilitação.

10.2.5- O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 20% (vinte por
cento) do valor total estimado do Contrato.

10.3- As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente ou não, de
acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa a CONTRATADA, no prazo de
05 (cinco) úteis a contar da intimação do ato.
10.4- O valor das multas aplicadas poderá ser descontado dos pagamentos devidos a
Fornecedora.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DAS ALTERAÇÕES

11.1 - Este contrato poderá ser alterado e renovado, com as devidas justificativas, nos termos
e condições previstas nos termos da Lei nº. 8.666/93.
11.2 – O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação da contratada, com vistas à
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 65, II “d” da Lei
nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA RESCISÃO

12.1- Dar-se-á rescisão deste ajuste, independentemente de notificação ou interpelação
judicial, nos termos do disposto nos artigos 77 a 80 da Lei Federal 8.666/93.

PREFEITURA DE MONSENHOR PAULO - MG
Rua José Américo, 525, Centro, CEP 37405-000
CNPJ 22.541.874/0001-99
Fone (35) 3263-1320 / Fax (35) 3263 1322

12.2- A contratada não poderá ceder ou transferir o presente contrato, no todo ou em parte, a
terceiro, sob pena de rescisão do mesmo.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1- Fica a contratada ciente de que a assinatura deste contrato indica que tem pleno
conhecimento dos elementos nele constantes, bem como de todas as suas condições gerais e
peculiares, não podendo invocar qualquer desconhecimento quanto ao mesmo, como
elemento impeditivo do perfeito cumprimento de seu objeto.

13.2- Integram este Contrato a proposta vencedora e o Edital da Licitação, com seus anexos,
que o precedeu.

13.3- Em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 79, inciso I da Lei 8.666/93, ficam
reconhecidos os direitos da Administração especificados no mesmo diploma legal.

13.4- O não cumprimento da legislação trabalhista vigente, quando constatados pelos Órgãos
competentes, poderá ensejar a rescisão do ajuste, sem prejuízo da aplicação das penalidades
cabíveis.

13.5- Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratuais em face da
superveniência de normas federais e municipais.

13.6- A Contratada deverá comunicar à Contratante toda e qualquer alteração de seus dados
cadastrais, para atualização, sendo sua obrigação manter, durante a vigência do contrato, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que precedeu este ajuste.

13.7- Fica eleito o foro da Comarca de Varginha MG para dirimir as eventuais controvérsias
decorrentes do presente ajuste.

13.8- E por estarem justa e contratadas, assinam as partes o presente instrumento em 03 (três)
vias de igual teor e forma, para um só efeito legal.
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Monsenhor Paulo,____ de _______________ de 2020.

Letícia Aparecida Belato Martins.
Prefeita Municipal
NOME
Representante da Contratada
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ANEXO III – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO
NO ART. 7º, INCISO XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

(Local e data)

À
Prefeitura Municipal de Monsenhor Paulo

A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o Nº _________,
em atendimento ao disposto no Edital do Credenciamento n° _____/2020 e no inciso
V do art. 27 da Lei 8666/93, vem perante DECLARAR que não emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não emprega
menor de dezesseis anos.

Atenciosamente,

NOME
Representante da Empresa
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ANEXO IV – MANIFESTAÇÃO DE CREDENCIAMENTO

(Local e data)

À
Prefeitura Municipal de Monsenhor Paulo

A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o Nº
__________________, em atendimento ao disposto no Edital do Credenciamento nº
______/2020, vem manifestar interesse em credenciar-se e habilitar-se ao objeto do
presente credenciamento.

Atenciosamente.

NOME
Representante da Empresa

