PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES - MG
Praça Néria Coelho Guimarães, nº 100 – Centro - Guanhães.

Secretaria Municipal de Administração

EDITAL PARA CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIOS E CLÍNICAS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS (PESSOA JURÍDICA), COM HONORÁRIOS
TABELADOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, ACRESCIDOS DE HONORÁRIO AUXILIAR
DEFINIDO PELO COSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Edital Inexigibilidade De Licitação Nº: 008/2013
CRENDENCIAMENTO
PAC Nº: 022/2013
A Prefeitura Municipal de Guanhães – Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria Municipal de
Saúde torna público que será realizado o CREDENCIAMENTO de Laboratórios e Clínicas habilitados na área de
saúde, para atuarem junto a Secretaria Municipal de Saúde com Honorários Tabelados Pelo SUS acrescidos de
honorários auxiliares definidos pelo Conselho Municipal de Saúde, em conformidade com o disposto neste Edital.
I – DO OBJETO
Este procedimento tem por objeto o Credenciamento de Laboratórios e Clínicas (Pessoa Jurídica) para
atuarem junto a Secretaria Municipal de Saúde com honorários Tabelados Pelo SUS, e complementados pelo
Conselho Municipal de Saúde através da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Guanhães – MG, com
atendimentos, consultas, procedimentos como pequenas intervenções cirúrgicas, habilitação de reabilitação física,
tratamento neurológico e neuropsicológico, entre outros necessários do cotidiano profissional de cada classe.
II – DAS ESPECIALIDADES
Especialidades distribuídas das seguintes formas:
CÓDIGO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ESPECIALIDADES
Otorrinolaringologia
Oftalmologia
Cardiologia
Psiquiatria
Dermatologia
Pediatria
Ginecologia
Urologia
Neurologia
Risco Cirúrgico
Ortopedia
Nefrologia
Fisioterapia
Eletroencefalograma
Ultrassonografia
Radiodiagnóstico (RX)
Endoscopia
Mamografia
Analises clinicas
Cirurgia geral
Gastro

PROFISSIONAIS
LOCAL DE
HONORÁRIO
ATENDIMENTO
CMS
25,00
CP
25,00
CP
20,00
CP
25,00
CP
20,00
CP
57,96
CP
22,96
CP
20,00
CP
35,00
CP
20,00
CP
20,00
CP
35,00
CP
6,64
CP
50,00
CP
CP
CP
41,84
CP
CP
CP
15,00
CP
25,00
CP

TABELA
SUS
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
2,04
2,04
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
2,36
25,00
Tabela SUS
Tabela SUS
48,16
Tabela SUS
Tabela SUS
10,00
10,00

VALOR
TOTAL
35,00
35,00
30,00
35,00
30,00
60,00
25,00
30,00
45,00
30,00
30,00
45,00
9,00
75,00
50,00
Tabela SUS
90,00
45,00
Tabela SUS
25,00
35,00

Legenda:
C.P – CONSULTÓRIO/CLÍNICA PARTICULAR
SUS – HONORÁRIOS TABELADOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
CMS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
TS – TABELA SUS
III – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
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a) Os interessados deverão comprovar que estão regularmente inscritos para fins de análise quanto à regularidade Fiscal
e Jurídica atendendo a todas as exigências deste edital.
b) Credenciados C.P. (Consultório ou Clínica Particular), a empresa interessada deverá ser instalada em consultório ou
Clínica, localizado no Município, onde nestes casos será realizado o serviço em suas próprias dependências sem
nenhum ônus para o Município.
c) Deverão possuir instalações físicas, com observação das seguintes condições:
1 - Acesso a deficientes físicos (rampas, elevadores, etc.);
2 - Piso de material não escorregadio e lavável;
3 - Paredes e teto de fácil conservação e sem asperezas;
4 - Aeração e iluminação, se possível natural, acrescida de adequada iluminação artificial;
5- Instalação elétrica planejada e dimensionada para garantir o funcionamento de todos os equipamentos técnicos;
6 - Salas de exames médicos: mínimo de 9,2m e cubagem em torno de 25,3m, com lavatório e instalação hidráulica;
7 - Salas de espera: mínimo de 15,2m e cubagem de 45,3m e proporcional à quantidade de salas de atendimento
médico;
8 - Instalações sanitárias;
9 – MOBILIÁRIO:
9.1 - No consultório:
9.1.1 - Mesa escrivaninha;
9.1.2 - Cadeira;
9.1.3 - Mesa de exame clínico, com colchonete;
9.1.4 - Escada para mesa clínica;
9.1.5 - Cadeira comum para o examinado;
9.2 - NA SALA DE ESPERA:
9.2.1 - Mesa escrivaninha;
9.2.2 - Cadeira para a atendente;
9.2.3 - Cadeira para o examinado;
9.2.4 - Cadeiras e/ou poltrona e/ou longarinas (para aguardar o atendimento), em quantidade proporcional à capacidade
de atendimento definida para o terceirizado;
10 - EQUIPAMENTOS TÉCNICOS:
10.1 - Balança antropométrica;
10.2 - Esfigmomanômetro;
10.3 - Estetoscópio;
10.4 - Negatoscópio;
10.5 - Termômetro clínico;
10.6 - Lanterna de exame;
10.7 - Martelo de reflexo Dejerine/Babinsky; conforme a necessidade de cada profissão credenciada.
10.8 - Abaixadores de língua descartáveis.
10.9 – Para especialidade Fisioterapia a clínica deverá conter todos os equipamentos necessários a reabilitação e
tratamento fisioterápico.
IV – DA INSCRIÇÃO
As inscrições deverão ser realizadas no período de 01/04 a 08/04 de 2013, diretamente no endereço sito a
Praça Néria Coelho Guimarães, nº 100 – Centro – Guanhães/MG ate as 16:00 horas de Segunda à Sexta Feira no Depto.
de licitação, sendo que no dia 10/04/2013 o envelope deverá ser protocolado até as 14:00 hs.
§ Único – A simples inscrição para este Credenciamento implica na aceitação das exigências deste Ato
Convocatório, e da Tabela de Honorários definida pelo Conselho Municipal de Saúde em 2013 e a Tabela SUS (para os
serviços de exames).
V – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA HABILITAÇÃO
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O interessado deverá preencher a Proposta de Credenciamento, com letra legível, conforme o modelo constante
do Anexo I, deste Edital e apresentar mediante fotocópias autenticadas por tabelião ou apresentação do original e cópia
para conferência pelos membros da comissão de licitação, os documentos relacionados abaixo:
PESSOA JURÍDICA: (VIGÊNCIA PLENA EM 10/04/2013).
a) Carteira de Identidade, CPF e diploma legal de graduação do responsável técnico;
b) Registro no Conselho Regional da Profissão que exerce e Diploma de graduação emitido pela Instituição de
Ensino Superior reconhecida pelo MEC do responsável técnico da Empresa;
c) Alvará Sanitário vigente;
d) Ato constitutivo da instituição proponente e última alteração se houver devidamente registrada;
e) Certificado de Regularidade do Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;
f) Certidão Negativa de Débito com o INSS;
g) Declaração de Entidade Filantrópica se for o caso;
h) Listagem de todos os profissionais que integram o corpo técnico da empresa e comprovação do vínculo
empregatício dos mesmos através de Carteira de Trabalho ou Contrato de Prestação de Serviços.
i) Documentos da capacitação profissional de todos os profissionais envolvidos com a realização dos serviços
contratados (Registro no Conselho Regional da Profissão que exerce, Diploma de graduação emitido pela
Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo MEC, referente à especialidade pretendida).
j) Certidão Negativa de Débito Federal, Estadual e Municipal.
k) Declaração de Não Utilização de Mão de Obra Infantil, conforme ANEXO III.
l) Declaração que está de acordo com os preços estabelecidos pela Administração Pública e, de que está de
acordo com as normas de prestação de serviços no SUS, bem como as regras de pactuação dos fluxos
assistenciais.
Os documentos deverão ser entregues em um envelope lacrado contento a identificação da empresa em sua parte
externa, com os seguintes dizeres:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES/MG
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
: 022/2013.
INEXIGIBILIDADE Nº
: 008/2013.
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:
CNPJ:
ENDEREÇO:
EMAIL:
FONE:
VI - DAS FASES DO PROCEDIMENTO DE CREDENCIAMENTO
O Procedimento de Credenciamento será composto pelas seguintes fases:
a) Divulgação do Edital;
b) Inscrição dos interessados;
c) Encerramento das inscrições
d) Análise dos documentos de habilitação dos inscritos;
e) Divulgação das empresas Credenciadas;
e) Fase recursal de 05 (cinco dias úteis);
f) Convocação dos Credenciados no prazo de 03 (Três) dias úteis, para Assinatura do Contrato de Credenciamento.
VII - DO JULGAMENTO
A empresa que cumprir todas as exigências habilitatórias serão Credenciadas para prestação dos serviços.
IX – DA REMUNERAÇÃO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
O valor de cada exame/atendimento/sessão será estabelecido conforme Tabela de Honorários definidos pelo
SUS, e em algumas especialidades esse valor será complementado pela Tabela de Honorários 2013, estabelecida pelo
Conselho Municipal de Saúde, conforme planilha apresentada no item II (DAS ESPECIALIDADES).
A correção do valor dos honorários serão estabelecidos exclusivamente pelo Conselho Municipal de Saúde
e/ou Sistema Único de Saúde.
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O pagamento será efetuado no início do mês subseqüente à prestação do serviço, mediante depósito em contacorrente ou cheque nominal, conforme cronograma de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde, mediante
apresentação da Nota Fiscal com o devido recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN.
As dotações orçamentárias destinadas ao pagamento do objeto contratado estão previstas e indicadas pelas
áreas competentes da Administração Direta, Fichas: 261, 268, 288, 314, 325, 340, 355, 363, 374, 400, 410, 420, 437,
446, 454, 460, 469, 480, 486, 497 do Orçamento da Secretaria Municipal de Saúde do exercício vigente de 2013.
X – DA VIGÊNCIA
A vigência do credenciamento será da assinatura do contrato, com encerramento em 31/12/2013.
XI – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Caberá ao Credenciado:
a) Realizar exame/atendimentos/sessões aos pacientes da Secretaria Municipal de Saúde, atendidos pelo Sistema Único
de Saúde, que lhe forem encaminhados, registrando os resultados com relação aos protocolos e laudos de acordo com
sua especialidade e patologia do paciente, respeitando-o e submetendo a um atendimento de qualidade e sendo pontual
com seus horários de trabalho definidos.
b) Definir com base nos exames de rotina as patologias encontradas e tratá-las de acordo a legislação vigente.
c) Fornecer aos pacientes seus exames, e informá-los sobre os procedimentos.
d) Comunicar a SMS, obrigatoriamente, a ocorrência de qualquer Irregularidade de que tenha conhecimento.
e) Manter-se atualizado acerca da legislação, sobretudo na sua área de atuação.
f) Zelar pelas observâncias dos Códigos Médicos de sua especialidade.
g) Não ceder ou transferir, total ou parcialmente, os serviços prestados.
h) Participar dos eventos de orientação técnica, sempre que convocado.
i) Não alterar as instalações e o endereço de atendimento sem informação à Secretaria Municipal de Saúde.
j) Permitir o acompanhamento e a fiscalização pela SMS ou pelos servidores designados para tal.
k) Deverão ser apresentadas as Guias de Recolhimento da Previdência e FGTS-GFIP, quando solicitado pela SMS.
l) Executar o objeto do contrato de acordo com as normas de prestação de serviços no SUS, bem como as regras de
pactuação dos fluxos assistenciais.
XII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Nenhum Credenciamento poderá ser concluído sem que ocorra uma vistoria técnica prévia às instalações do
credenciado para verificação das condições do ambiente em que os pacientes serão atendidos.
XIII – DOS ANEXOS
Integram-se a este Edital os seguintes anexos:
ANEXO I – FORMULÁRIO DE CREDENCIAMENTO PESSOA JURÍDICA
ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO
ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES
XIV – DATA E LOCAL DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO
A documentação solicitada deverá ser entregue em envelope lacrado até o dia 10/04/2013 às 14:00 horas, no
seguinte endereço: Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos - Depto. de Suprimentos e Contratos,
sito á Praça Néria Coelho Guimarães, nº 100 2º andar – Centro – Guanhães/MG, o Julgamento dos mesmos procederá
em Sessão Pública, aberta a visitantes no dia 10/04/2013 ás 14:00 Horas.
Guanhães - MG, 11 de março de 2013.

____________________________________________
Presidente da licitação
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ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO CREDENCIAMENTO – PESSOA JURÍDICA
1.0 - Razão Social:
1.1 - Endereço:
1.2 - Telefone e Fax:
1.3 - E-mail:
Gostaríamos de Requerer a Prefeitura Municipal de Guanhães, por sua Secretaria Municipal de Saúde, o
Credenciamento de nossa Empresa para Prestação dos serviços abaixo assinalados, com Honorários Tabelados pelo
Conselho Municipal de Saúde e/ou Sistema Único de Saúde, conforme Edital do Procedimento de
CREDENCIAMENTO Nº: 008/2013 e PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 022/2013 conforme abaixo:
Marcar apenas 01 (Um) item para cada Ficha de Inscrição:
ASSINALAR
COM “X”

CLÍNICAS
Otorrinolaringologia
Oftalmologia
Cardiologia
Psiquiatria
Dermatologia
Pediatria
Ginecologia
Urologia
Neurologia
Risco Cirúrgico
Ortopedia
Nefrologia
Fisioterapia
Eletroencefalograma
Ultrassonografia
Radiodiagnóstico (RX)
Endoscopia
Mamografia
Analises clinicas
Cirurgia geral
Gastro

LOCAL DE
ATENDIMENTO
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP

HONORÁRIO
35,00
35,00
30,00
35,00
30,00
60,00
25,00
30,00
45,00
30,00
30,00
45,00
9,00
75,00
50,00
Tabela SUS
90,00
45,00
Tabela SUS
25,00
35,00

Declaramos ainda que concordamos e estamos cientes do Procedimento de Credenciamento promovido pela
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.
Guanhães ____ de _____________________ de 2013.

1.4 - Assinatura do Representante: _____________________________________________________
1.5 - Nome (por extenso) do Representante ______________________________________________
Se a empresa possuir o Carimbo com o CNPJ, estará dispensada dos preenchimentos dos itens 1.0 e 1.1 devendo
carimbar o espaço abaixo:
* O preenchimento incorreto ou rasuras nos campos desta
Ficha, implica a invalidação da inscrição e conseqüentemente
a desclassificação do Procedimento de credenciamento.
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ANEXO II- MINUTA DE CONTRATO
Processo administrativo Nº
: 022/2013
Edital de Inexigibilidade por Credenciamento Nº : 008/2013
CONTRATO Nº: ...../2013 que celebram entre si: O Município
de Guanhães através da Secretaria Municipal de Saúde e a
empresa ..............................
O Município de Guanhães - MG, CNPJ: 18.307.439/0001-27, com sede na Praça Néria Coelho Guimarães nº
100 - Centro, neste ato representado pelo Ilmo. Prefeito Municipal, Sr. Geraldo Jose Pereira, a seguir denominado
CONTRATANTE e a empresa ................. CNPJ: ..........., cidade ......................, representado por ............... CPF
........... a seguir denominado CONTRATADO, resolvem firmar o presente contrato, em conformidade com o Processo
Administrativo Nº: 022/2013, na modalidade Inexigibilidade por Credenciamento Nº: 008/2013, sob a regência da
Lei Federal nº.: 8.666/93, modificada pela Lei Federal Nº. 8.883/94, e demais legislações pertinentes, fulcrado no
Parecer Jurídico mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto
É objeto deste contrato a execução, pela contratada, dos serviços de atendimento de ................. e
acompanhamento a população do Município de Guanhães e Região, assistida pelo Sistema Único de Saúde – SUS,
através da Secretaria Municipal de Saúde.
CLÁUSULA SEGUNDA – Das Condições de Execução
a) A execução do presente contrato deverá ser em regime diário, com horários de trabalho definidos pela tabela SUS e
complementados pelo Conselho Municipal de Saúde.
b) Os pacientes serão atendidos nos consultórios das Licitantes credenciadas, no endereço indicado na Ficha de
Inscrição. Qualquer alteração do local de atendimento deverá a empresa credenciada informar a SMS.
CLÁUSULA TERCEIRA - Das obrigações das Partes
I - Da CONTRATADA:
a) A CONTRATADA responsabilizar-se-á pela qualidade dos serviços prestados, verificado irregularidades ou má
prestação do serviço, a mesma de imediato deverá repor, às suas expensas, sem nenhum ônus para o CONTRATANTE.
Caso seja Comprovado dolo ou culpa quanto a acidentes ou equívocos na prestação de serviços, que comprometam a
Saúde do Paciente, pelo Contratado este deverá responder as Cominações Legais Vigentes.
§ A Contratada é Responsável exclusivamente por seu serviço prestado a população.
b) A CONTRATADA deverá prestar seus serviços de acordo com este, e ordem de execução de serviços emitida pela
Secretaria Municipal de Saúde, também de acordo com o Código de Ética de sua classe.
c) Arcar com gastos previdenciários ou trabalhistas próprios, bem como Férias e 13º (Décimo Terceiro) salários.
d) Prestar os Serviços no Município de Guanhães – MG, no local apresentado na Ficha de Inscrição do
Credenciamento.
e) Emitir Nota Fiscal mensalmente, decorrente ao Serviço Prestado, com a documentação comprobatória da execução
do serviço conforme o fluxo de encaminhamentos desta SECRETARIA, acompanhado do comprovante anual de
recolhimento de ISSQN, até o Quinto dia útil do mês subseqüente ao de prestação de seus serviços, e entrega-la à
Secretaria Municipal de Saúde, para seu devido Atestado pelo Sr. Secretário Municipal.
f) Emitir Receitas (Médicas, Encaminhamentos, Relatórios ou Atestados Médicos), observando a Política nacional de
Medicamentos (RENAME e Genéricos), em impressos da Secretaria Municipal de Saúde, em letra legível, carimbados
com nº de Registro de seu Conselho.
g) Informar a Secretaria Municipal de Saúde sobre qualquer anormalidade diagnosticada nos pacientes.
h) Atender a população com eficácia e zelo, promovendo a Saúde do Município.
i) Participar de Palestras, Seminários ou Cursos sempre que solicitado.
j) Contribuir para a Promoção da Saúde Preventiva e Humanística no Município de Guanhães – MG.
m) Zelar pelo Código de ética profissional de sua classe.
n) Comunicar á Contratante no prazo mínimo de 30 (trinta dias) qualquer afastamento que por ventura ocorrer por
qualquer motivo.
o) manter em perfeitas condições de uso os equipamentos e instrumentos necessários para a realização dos serviços e
ações pactuados;
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p) os casos que demandarem a utilização de equipamentos, que porventura venham apresentar defeitos técnicos ou que
necessitem de intervalos de uso para a manutenção ou substituição, bem como a ausência temporária de profissionais,
deverão ser comunicados a CONTRATADA com a proposta de soluções visando a não interrupção da assistência.
q) Responsabilizar-se pela indenização de dano causado ao paciente, decorrente de ação ou omissão voluntária, ou de
negligência, imperícia ou imprudência, praticados por seus empregados.
r) Responsabilizar-se por cobrança indevida feita ao paciente ou a seu representante, por seus empregados.
s) Garantir aos usuários a confidencialidade dos dados e das informações sobre sua assistência;
t) responsabilizar-se pela agenda ou capacidade instalada oferecida a CONTRADADA, cabendo a inteira
responsabilidade pela remarcação dos atendimentos autorizados caso não executados na data prevista.
II - DO CONTRATANTE
a) Assegurar livre acesso a CONTRATADA, devidamente identificado, informando antecipadamente sobre os
atendimentos.
b) Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades observadas na prestação dos serviços.
c) Expedir, através da Secretaria Municipal de Saúde, atestado de inspeção de prestação do serviço, que servirá de
instrumento de avaliação do cumprimento das obrigações contratuais e do pagamento devido.
d) Acompanhar, avaliar, controlar, regular, fiscalizar e auditar a execução das ações e serviços ora contratados.
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE.
4.1 - Pelo prestação do serviço, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA conforme valores definidos pela TS
(Tabela SUS), por Consulta/Atendimento ou exame realizado.
§ 1º - O pagamento será efetuado mensalmente, pela Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento da
CONTRATANTE, por processo legal, em depósito bancário indicada pelo contratado ou através de cheque nominal ao
mesmo, mediante a comprovação dos serviços prestados e nota fiscal referente à efetiva prestação.
§ 2º - Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a
partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.
§ 3º - Os valores constantes desta cláusula serão fixos irreajustáveis
CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 - As dotações orçamentárias destinada ao pagamento do objeto contratado estão previstas e indicadas pelas áreas
competentes da Administração Direta, Fichas: 261, 268, 288, 314, 325, 340, 355, 363, 374, 400, 410, 420, 437, 446,
454, 460, 469, 480, 486, 497 do Orçamento da Secretaria Municipal de Saúde do exercício vigente de 2013.
CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO
6.1 - A vigência do presente contrato é até 31/12/2013, a contar da sua assinatura com eficácia após sua publicação,
podendo ser prorrogado havendo interesse público, mediante termo aditivo.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES
7.1 - Pelo descumprimento total ou parcial das condições contratuais ou Abandono dos Serviços por mais de 24 (Vinte e
Quatro) horas sem justificativa aceita, o CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no
art. 87, da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo da responsabilidade civil e penal cabíveis.
§ 1º – Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas decorrentes do descumprimento contratual:
I - 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 30º(trigésimo) dia de atraso, sobre o valor do serviço não prestado;
II - 20% (vinte por cento) sobre o valor do serviço não prestado, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, com o
conseqüente cancelamento do contrato;
III - 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso da adjudicatária, injustificadamente, desistir do mesmo.
§ 2º - O recolhimento das multas referidas nos incisos I, II e III deverá ser feito através de guia própria, ao
CONTRATANTE, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da data em que for aplicada a multa, caso contrário
será cobrada judicialmente.
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO
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8.1 - O contrato poderá ser rescindido pelo CONTRATANTE, independentemente de aviso, interpelação ou
notificação judicial, nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93.
8.2 - Caberá a CONTRATADA a rescisão do Contrato somente de forma amigável, mediante formalização escrita da
Rescisão e interesse do Contratante em Rescindi-lo.
§ 1º - Além das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, constituem causas de rescisão de
contrato:
I - Interromper o serviço do objeto contratado por qualquer prazo, sem motivo que justifique e sem autorização expressa
e escrita do CONTRATANTE.
II - Não satisfizer as exigências do CONTRATANTE com relação à boa qualidade dos produtos/Serviços
fornecidos/prestados;
III – Se a CONTRATADA se conduzir dolosamente;
CLÁUSULA NONA - DA PUBLICAÇÃO
O extrato do presente contrato será publicado no Quadro de Avisos da Prefeitura e em no Jornal Oficial do
Estado, ficando disponível para consulta a qualquer interessado, por conta do CONTRATANTE.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO VÍNCULO
O presente contrato limita-se exclusivamente de Contratação de Prestação de Serviços, não gerando vínculos
empregatícios com o Contratante.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Guanhães para solucionar quaisquer dúvidas quanto à execução do presente contrato.
E, por estarem justas, as partes firmam o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma.
Guanhães - MG, .... de ............. 2013.

Geraldo Jose Pereira
CONTRATANTE

CONTRATADO

Testemunhas:
1...............................

CPF nº ......................

2...............................

CPF nº.......................
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ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES

A ________(nome da empresa)______________________________, inscrita no CNPJ nº. ____________,
situada à __________(endereço
completo)____________, por intermédio de seu representante legal o(a)
Sr.(a)._____________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº. ___________________ e do CPF
nº. _________________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 26 da Lei nº. 8.666, de 21 de
junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menores de dezesseis anos.

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz - SIM ( ) NÃO ( ).

___________________________________
(local e data)

_______________________________________________________
(representante legal)

Observações:
1) - Assinalar com um “X”, se emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz;
2) - A Declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada pelo representante legal da
empresa;
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