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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 090/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 092/2021  

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE LICITATÓRIA Nº 002/2021   

FORMA DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2021 

TIPO DE JULGAMENTO TIPO VALOR ESTIPULADO MUNICÍPIO   

 

 

Pelo presente instrumento, de um lado, o MUNICÍPIO DE COQUEIRAL, Estado 

de Minas Gerais, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 18.239.624/0001-21, com 

sede na Rua Minas Gerais, nº 62, Centro, nesta cidade de Coqueiral, Estado de Minas Gerais, CEP 

37.235-000, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Rossano De Oliveira, brasileiro, 

casado, bancário, inscrito no CPF nº 376.391.376-91, Cédula de Identidade nº M-1.725.785, 

expedida pela SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Minas Gerais, nº 23, Centro, nesta cidade 

de Coqueiral, Estado de Minas Gerais, doravante designado simplesmente CONTRATANTE, e do 

outro lado, a sociedade empresária denominada MENDES NOGUEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 

- ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 32.295.182/0001-61, com 

sede na Rua Praça Doutor Tristão Nogueira, nº 14, Sala 08, Bairro Centro, na cidade de Três 

Pontas, Estado de Minas Gerais, Cep: 37.190-000, neste ato representada pelos Sócio(a)(s) 

Administrador(a)(s) o Sr(a). José Augusto Nogueira Sério Miranda, brasileiro, casado, médico(a), 

Cédula de Identidade nº MG-15.085.225, expedida pela SSP/MG, inscrito(a) no CPF nº 

083.227.966-84, residente e domiciliado na Rua Urbano Garcia Miranda, nº 80, Apto nº 303, 

Bairro Botafogo, na cidade de Três Pontas, Estado de Minas Gerais, Cep: 37.190-000, doravante 

designada CONTRATADA resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo, mediante as 

seguintes cláusulas e condições: ajustam e firmam o presente Contrato Administrativo, nos 

termos da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações e legislações 

pertinentes, assim como pelas condições do Processo Administrativo Licitatório n° 092/2021, 

Inexigibilidade Licitatória nº 002/2021, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir 

expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes. 
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1ª CLÁUSULA - DO OBJETO 

 

Constitui objeto da presente licitação para a CREDENCIAMENTO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE 

PROCEDIMENTO DE ESCLEROTERAPIA NÃO ESTÉTICO BILATERAL (CÓDIGO DO PROCEDIMENTO 

03.09.07.002-3 - TABELA SIGTAP, COM DESCRIÇÃO DE TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO 

ESTÉTICO DE VARIZES DOS MEMBROS INFERIORES - BILATERAL) E REALIZAÇÃO DE 

ULTRASSONOGRAFIA DE DOPPLER DE MEMBROS INFERIORES BILATERAL, PARA ATENDER A 

DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), ATRAVÉS DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE COQUEIRAL-MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I 

– TERMO DE REFERÊNCIA QUE FARÁ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO, conforme 

expedição de AF – Autorização(ões) de Fornecimento(s), do Processo Administrativo Licitatório 

n° 092/2021, Inexigibilidade Licitatória nº 002/2021, na forma de Credenciamento nº 001/2021. 

Homologado e Ratificado em 30/12/2021, que fica fazendo parte integrante deste instrumento e 

a necessidade da municipalidade, conforme descrição: 

Item Descrição Unid. Quant. Especificação Valor Unit 

R$ 

Valor total 

anual R$ 

 

01 

PROCEDIMENTO

DE 

ESCLEROTERAPIA 

NÃO ESTÉTICO 

BILATERAL 

 

SV 

 

600 

ano 

 Tratamento esclerosante não 

estético de varizes dos 

membros inferiores 

(bilateral). consiste na 

utilização de agente 

esclerosante, químico ou 

físico, para tratamento não 

estético de varizes dos 

membros inferiores, com ou 

sem úlcera, como alternativa 

ou um procedimento 

adjuvante ao tratamento 

cirúrgico. inclui exames 

300,00 180.000,00 
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1.1 - DESCRIÇÃO DAS TAREFAS BÁSICAS E ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO 
 

1.1 - os pacientes serão atendidos pela atenção básica e encaminhados para análise do médico 

vascular para avaliação e realização de exame especializado para receber o tratamento de 

Escleroterapia não estético bilateral;  

1.2 - após a consulta com a médico vascular, o mesmo deverá realizar o encaminhamento e a 

indicação para o procedimento de Escleroterapia não estético bilateral; 

1.3 - o procedimento será realizado em local e agenda conforme indicado pela Secretaria 

Municipal de Saúde; 

1.4 - a Secretaria Municipal de Saúde irá ofertar o material necessário para realização dos 

procedimentos no âmbito municipal;  

ultrassonográficos e 

adjuvantes compressivos. 

(Consulta e cirurgia) sendo 50 

consultas e cirurgias por mês. 

02 USG DOPPLER DE 

MEMBROS 

INFERIORES - 

MMII 

(ESQUERDO E 

DIREITO) 

SV 360 

ano 

Ultrassonografia Doppler 

Colorido de Vasos, sendo 30 

ultrassons por mês. 

300,00 108.000,00 

Valor Total  R$ 288.000,00 
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1.5 - O prestador médico deverá dar toda a assistência médica aos pacientes, pré-operatório e 

pós operatório e o subsídio técnico para a Secretaria Municipal de Saúde;  

1.6 - Procedimento Cirúrgico de Escleroterapia não estético bilateral deverá ser realizado no 

município de Coqueiral/MG, em local indicado pela Secretaria Municipal de Saúde, incluindo  

1.7 - A Ultrassonografia Doppler de Membros Inferiores - MMII (esquerdo e direito) e consulta 

pós procedimento devendo ser realizado na clínica a serem credenciados para realização deste 

exame.  

2ª CLÁUSULA – DA JUSTIFICATIVA 

 

        

Justifica-se, pois a Saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do art. 

196 da Constituição da República de 1988. O Sistema Único de Saúde, que prevê em suas 

legislações das ações de saúde e as formas de seu financiamento, com a criação de Fundos 

Públicos com transferências obrigatórias para o gerenciamento dos gastos em saúde pública, 

conforme previsto nos artigos 196, 197 e 198 da Constituição Federal. Atualmente a Portaria nº 

2.048, de 3 de setembro de 2009 do Ministério da Saúde, que aprova o Regulamento do Sistema 

Único de Saúde (SUS), regulamenta todo o planejamento da saúde pública brasileira. A 

Constituição Federal em seu artigo 199 prevê ainda, a possibilidade de atuação da iniciativa 

privada de forma completar o sistema único de saúde, obedecidas as diretrizes do SUS. A Saúde 

Pública no Brasil é estruturada a partir de um pacto federativo formulado pela União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios, o “Pacto pela Saúde”, firmado em 2006, que disciplina as 

responsabilidades e obrigações de cada nível da federação e as estratégias e metas das ações de 

saúde. De acordo com a Cartilha do SUS1, a União é o principal financiador da saúde pública no 

país. A União formula políticas nacionais, mas a implementação é feita pelos entes federados 

(estados e município) e também através de Filantropia e da Iniciativa privada. A partir do Pacto 

pela Saúde, assinado em 2006, houve a municipalização das ações da saúde, passando o 

Município a ser o principal responsável pela execução das políticas de Saúde Pública. O Pacto 
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pela Saúde prevê a assunção paulatina da gestão das ações e serviços de saúde pelos Municípios, 

através de níveis de responsabilização e pactuação. O Município de Coqueiral está obrigado a 

oferecer o nível de Atenção Básica de Saúde. O Município realiza a Atenção Básica através da 

Estratégia de Saúde da Família, recebendo recursos financeiros da União diretamente para o 

financiamento dos PSF’s e do Estado de Minas Gerais através de suas deliberações/ resoluções. 

Trata-se do primeiro nível de atenção à saúde, segundo o modelo adotado pelo SUS. É, 

preferencialmente, a “porta de entrada” do sistema de saúde. A população tem acesso a 

especialidades básicas, que são: clínica médica (clínica geral), pediatria, obstetrícia/ginecologia e 

cardiologia. Estudos demonstram que a atenção básica é capaz de resolver cerca de 80% das 

necessidades e problemas de saúde. Observa-se, no entanto, que o deslocamento para outras 

cidades para realização de simples consultas médicas além de oneroso, gera inúmeros 

transtornos para o paciente e para o sistema municipal de saúde, sendo mais viável a 

contratação de tal serviço no próprio município. 

 

E decorrência da Pandemia ocasionada pelo novo corona vírus em 2020, a qual 

ocasionou uma grave crise sanitária, onde os procedimentos eletivos foram suspensos e a 

demanda reprimida aumentando de forma significativa. Os pacientes portadores de doenças 

crônicas e comorbidades foram os mais afetados. A Escleroterapia não estético bilateral eco 

guiada é considerada um procedimento ambulatorial seguro e eficaz e de baixo índice de 

complicações para o tratamento de varizes de membros inferiores, com uso de anestesia local; 

assim tais procedimentos podem ser realizados no município. 

 

A execução do serviço atenderá às necessidades do SUS no âmbito Municipal 

para suprir a demanda de realização de procedimento de Escleroterapia não estético bilateral. 

 

3ª CLÁUSULA – DA JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE 

 

A Prefeitura Municipal se baliza nesta modalidade tendo como justificativa a 

contratação em caráter de justificativa de preços / escolha do fornecedor ou prestador do serviço, 
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sendo esta, empresa especializada para o Credenciamento para prestação de serviços de 

Procedimentos de Escleroterapia e Ultrassonografia Dolper objeto de deste instrumento para o 

atendimento do Município de Coqueiral. 

As contratações públicas devem ser precedidas da realização de certame 

licitatório, cumprindo ao administrador a escolha da avença que seja mais vantajosa ao interesse 

público, sem menosprezar o princípio da impessoalidade, que regula a participação dos licitantes, 

nos termos do artigo 37, inciso XXI, da Constituição da República de 1988 e da Lei nº 8.666/1993 

(Lei de Licitações). 

Excepcionalmente, em situações de razão da escolha do fornecedor ou 

executante; justificativa do preço, a própria lei estabelece hipóteses de Dispensa / Inexigibilidade, 

conforme previsto no art. 25, Caput e art. 26 II e III da Lei Federal nº 8.666/1993, autorizando a 

Administração a realizar contratação desta natureza e em especial na forma de Credenciamento, 

modalidade Inexigibilidade. 

4ª CLÁUSULA – DA BASE LEGAL DA CONTRATAÇÃO 

  

O presente contrato é assinado baseado na Lei Federal nº 8.666/93; 8.883/94; 

A Lei nº 8.666/93 foi editada para regulamentar o Inciso XXI do art. 37 da 

Constituição Federal de 1988, que impõe a obrigatoriedade de licitação para contratos 

administrativos, ressalvados os casos especificados na legislação. Dentre as ressalvas permitidas 

pelo texto constitucional, a Lei Federal nº 8.666/93, elencou, como não poderia deixar de ser, a 

Dispensa / Inexigibilidade: 

Nesse espírito, a Lei nº 8.666/93 dispõe: 

Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, 

em especial: 

Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no inciso III e 

seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, 

necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do 

parágrafo único do art. 8o desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 

(três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa 

oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos 

atos.      
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Parágrafo único.  O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de 

retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os 

seguintes elementos: 

II - razão da escolha do fornecedor ou executante; 

III - justificativa do preço. 

5ª CLÁUSULA – DO VALOR E DO PAGAMENTO CONTRATUAL 

 

O valor estimado a ser pago pela contratação do objeto deste instrumento de 

contrato é de R$ 288.000,00 (duzentos oitenta oito mil reais), para a CREDENCIAMENTO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO 

DE PROCEDIMENTO DE ESCLEROTERAPIA NÃO ESTÉTICO BILATERAL (CÓDIGO DO 

PROCEDIMENTO 03.09.07.002-3 - TABELA SIGTAP, COM DESCRIÇÃO DE TRATAMENTO 

ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO DE VARIZES DOS MEMBROS INFERIORES - BILATERAL) E 

REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA DE DOPPLER DE MEMBROS INFERIORES BILATERAL, PARA 

ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), ATRAVÉS DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COQUEIRAL-MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS 

NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FARÁ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO 

LICITATÓRIO a ser pago até 30 (trinta) dias após a efetivação do objeto do processo licitatório 

respectivas requisições expedidas pelo setor de compras que serão pagas mediante 

apresentação de Nota Fiscal Fatura / Prestação de Serviços, acompanhada das Certidões de 

Regularidade expedida pelo FGTS e CND CONJUNTA DA RFB/PGFN E PREVIDENCIÁRIA, 

devidamente atestados pela Administração, desde que satisfeita à necessidade da 

municipalidade. 

5.1 - Que o Contratante se reserva no direito de efetuar o pagamento estritamente, pelo 

fornecimento ou prestação de serviço a ser realizado. 

5.2 - Que a Contratada deverá emitir ao Contratante a Nota Fiscal de Prestação de Serviço / 

Fatura correspondente ao fornecimento ou a prestação de serviço contratado conforme 

requisitado, contendo o fornecimento ou serviço, conforme objeto e número deste instrumento 
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de contrato, o número do processo licitatório e o respectivo valor conforme AF – Autorização de 

Faturamento. 

5.3 - Que, o pagamento será efetuado em moeda corrente (real), através de pagamento da Nota 

Fiscal de Prestação de Serviço / Fatura, conforme o caput desta cláusula, em favor da contratada 

denominada: MENDES NOGUEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 32.295.182/0001-61, por meio de Ordem Bancária na 

Instituição do UNICRED - 136; Agência nº 5091, Conta Corrente nº 10.501-5, conforme dados 

bancários indicados na proposta em que deverá ser efetivado o crédito. 

 

5.4 - Dá-se a este instrumento o valor estimado de R$ 288.000,00 (duzentos oitenta oito mil 

reais), para a CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA 

ÁREA DA SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ESCLEROTERAPIA NÃO ESTÉTICO 

BILATERAL (CÓDIGO DO PROCEDIMENTO 03.09.07.002-3 - TABELA SIGTAP, COM DESCRIÇÃO DE 

TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO DE VARIZES DOS MEMBROS INFERIORES - 

BILATERAL) E REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA DE DOPPLER DE MEMBROS INFERIORES 

BILATERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), 

ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COQUEIRAL-MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES 

DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FARÁ PARTE INTEGRANTE DO 

PROCESSO LICITATÓRIO. 

 

6ª CLÁUSULA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

Que a Contratada se responsabiliza pelos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais, bem como os impostos que incidam ou venham incidir 

sobre o fornecimento ou prestação de serviços, resultantes da execução deste contrato.  

 

DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
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6.1 - Constituem direitos de a CONTRATANTE receber pelo fornecimento ou 

prestação de serviço objeto deste Contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA 

perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados. 

6.2 - Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

a) Efetuar o pagamento ajustado;  

b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução deste 

instrumento de contrato; 

c) Acompanhar e supervisionar o andamento do fornecimento ou prestação de 

serviços do objeto do contrato através da Administração. 

16.2.1 - o município obriga-se a cumprir as obrigações constantes deste edital, 

relacionadas na minuta de contrato e sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da 

natureza da atividade.  

6.2.2 - proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das 

obrigações a serem contratadas, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou 

representantes da empresa nas dependências necessárias ao cumprimento do contrato 

administrativo, em dependências estas a serem cedidas para o bom e fiel cumprimento do 

cumprimento do instrumento de contrato;  

6.2.3 - permitir ao pessoal da contratada, acesso ao local da prestação de 

serviços desde que observadas às normas de segurança;  

6.2.4 - notificar a Contratada de qualquer irregularidade encontrada na 

prestação de serviço a ser contratados;  

6.2.5 - efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas neste 

edital, garantindo a real disponibilidade financeira para a quitação de seus débitos frente à 

empresa ora licitada;  



 

10 
 

6.2.6 - acompanhar e fiscalizar, através de servidor designado pela 

Administração, o cumprimento do contrato a ser assinado e firmado com a licitante vencedora – 

credenciada, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências 

de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da licitante 

vencedora. 

6.2.7 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 

solicitados pela CONTRATADA com relação ao objeto deste Termo de Referência. 

6.2.8 - proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa efetuar 

a execução da prestação de serviço, dentro das normas estabelecidas neste Termo de 

Referência. 

6.2.9 - rejeitar a prestação do serviço técnico profissional que não estiverem 

em conformidade com as condições estabelecidas neste Termo de Referência. 

6.3 - Constituem obrigações da CONTRATADA: 

a) - Prestar os serviços ou fornecimento do objeto deste instrumento em 

atendimentos na forma e condições avençadas; ou seja, deverá ser iniciado imediatamente. 

                                b) - Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

decorrentes da execução do presente contrato; 

c) - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 

processo de contratação; 

d) - Responsabilizar-se pelo bom cumprimento do objeto e de acordo com o 

contrato; 

e) - Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, 

documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações 

assumidas na contratação; 
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f) - Apresentar-se sempre que necessário para esclarecimento. 

6.4 - Que a Contratada se obriga a diligenciar para que o contrato oriundo desta 

dispensa / inexigibilidade licitatória seja cumprido da melhor forma possível, de acordo com os 

seus objetivos e finalidades especificadas e em conformidade com as normas legais pertinentes.  

6.5 - Que a Contratada será responsável pelos danos causados, direta ou 

indiretamente, à Administração Pública, bem como a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 

dolo, na execução deste contrato. 

6.6 - Que a inobservância de qualquer dos itens acima relacionados, será 

motivo de rescisão contratual, tendo como consequência a aplicação de multas e sanções 

previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

6.7 - Que a Contratada se obriga a cumprir rigorosamente o prazo de 

fornecimento ou da prestação de serviço do presente instrumento, sob pena de multa e rescisão 

contratual por inexecução total ou parcial.  

6.8 - Concluído todo o processo licitatório de Credenciamento para a prestação 

de serviço a ser contratada, a empresa vencedora será notificada de que o município efetivará a 

contratação, devendo a licitante vencedora comparecer até 05 (cinco) dias úteis seguintes à 

notificação, para assinar o contrato e retirar a Autorização de Fornecimento ou Ordem de 

Serviço, sob pena de decair do direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 

certame.  

6.9 - Após a assinatura do termo de contrato a licitante vencedora obriga-se:  

6.9.1 - Responsabilizaram, única e exclusivamente, pelos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes do objeto licitatório a ser contratado;  

6.9.2 - Responsabilizar-se pelo pagamento de todas as licenças, taxas 

emolumentos necessários a fiel execução do contrato, eventuais multas impostas pelas 

autoridades constituídas, além de todas as obrigações sociais, previdenciárias e tributarias, bem 

como por quaisquer encargos trabalhistas decorrentes do exercício profissional de seus 

funcionários, despesas com pessoal de acordo com as exigências legais, inclusive o fornecimento 

de transporte, hospedagem e alimentação e outras que se fizerem necessárias à plena e perfeita 
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execução do fornecimento, contratação ou da prestação de serviço a ser contratada durante a 

vigência do contrato, e quando da realização dos serviços “in loco” todas as despesas correrão 

por conta da contratada;  

6.9.3 - Responsabilizar-se por quaisquer despesas, inclusive possíveis perdas e 

danos decorrentes da demora na execução, caso haja necessidade de modificação ou adequação 

dos serviços, devido à impossibilidade de execução conforme o contratado, sem qualquer custo 

ao contratante;  

6.9.4 - Contratar pessoas idôneas para prestarem os serviços nos horários e 

forma definidos pelo contratante, em prédio cedido pela municipalidade.  

6.9.5 - Manter toda a equipe uniformizada, identificada e credenciada, treinada 

e habilitada conforme a legislação vigente;  

6.9.6 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e as 

supressões que se fizerem necessárias a prestação de serviço a ser contratado, até o limite de 

25% do valor do contrato;  

6.9.7 - Informar ao Contratante sobre a ocorrência de fatos que possam 

interferir, direta ou indiretamente, na regularidade do contrato ou dos serviços prestados;  

6.9.8 - Informar e manter atualizados os números de telefones fixos e móveis, e 

endereço eletrônico “e-mail”, bem como nome da pessoa autorizada para contatos setoriais que 

se fizerem necessários por parte da contratada;  

6.9.9 - Refazer, as suas expensas, a prestação de serviço a ser contratado e 

executado em desacordo com o estabelecido;  

6.9.10 - Executar o fornecimento, contratação ou da prestação de serviço a ser 

contratado em total conformidade com o Anexo I – Termo de Referência, do presente edital, o 

qual será o objeto exclusivo do Contrato Administrativo a ser efetivado pelas partes.   

6.9.11 - Apresentar a Contratante, caso esta venha a solicitar, a programação 

geral da prestação de serviço a ser contratado, com base em indicações pela mesma fornecida;  

6.9.12 - Iniciar a prestação dos serviços a serem contratados no prazo máximo 

de 03 (três) dias após a assinatura do contrato, sob pena de suspensão parcial do pagamento ou 

rescisão pela contratante por descumprimento de cláusulas contratuais;  
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6.9.13 - Deverão ser tomadas as providencias para correção das falhas 

detectadas, a fim de manter o controle de qualidade da prestação de serviço a ser contratado, 

reportando-se ao fiscal do contrato quando houver necessidade.  

6.9.14 - manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 

as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação fiscal exigidas na licitação;  

6.9.15 - arcar com eventuais prejuízos causados ao Contratante e/ou a 

terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato;  

6.9.16 - responsabilizar-se por todos e quaisquer danos que causar ao órgão, ou 

a terceiros, ainda que culposo praticado por seus prepostos, empregado ou mandatário, não 

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela 

contratante.   

6.9.17 - Prestar atendimento médico a população dentro de sua especialidade e 

habilitação superior; 

6.9.18 - o profissional deverá ser graduado em medicina e com título de 

especialização em Angiologia; ter inscrição junto ao CRM; 

6.9.19 - receber bem os pacientes com urbanidade, respeito e carinho; 

6.9.20 - obedecer a legislação, especificamente no tocante a prescrição no 

âmbito do SUS de medicamentos pelo seu nome genérico sempre seguindo a Relação Municipal 

de Medicamentos (REMUME); 

6.9.21 - obedecer ao Código de Ética e Médica; 

6.9.22 - orientar, quando solicitado, o trabalho de outros servidores; 

6.9.23 - prestar assessoramento técnico em sua área de conhecimento; 

6.9.24 - cumprir as rotinas de trabalho e auxiliar na execução do controle 

interno; 

6.9.25 - planejar, organizar e executar, acompanhar e avaliar os programas 

(ações) de saúde nos perímetros urbanos e rural; 

6.9.26 - prestar atendimento médico a todas as afecções, realizar 

procedimentos específicos relativos as ações especificas; 
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6.9.27 - executar exames médicos, emitir diagnósticos, realizar outras formas 

de tratamento; 

6.9.28 - aplicar recursos de medicina preventiva ou terapêutica de acordo com 

a especialidade; 

6.9.29 - cuidar dos equipamentos e materiais entregues em sua 

responsabilidade; 

6.9.30 - cumprir e fazer cumprir as leis e normas previstas na legislação 

municipal, estadual e federal; 

6.9.31 - executar atividades dentro do cargo e que seja de interesse da 

administração e população; 

6.9.32 - executar tarefas afins e correlatas ao fiel andamento da saúde do 

município; 

6.9.33 - obrigatório o registro de forma detalhada da avaliação clínica, 

medicações e exames solicitados prescritas em formulário próprio denominado “Prontuário do 

Paciente”. Encaminhar pacientes para atendimento, quando for o caso, atendendo os critérios de 

referência e contrarreferência e o mesmo deve estar inscrito no CRM/MG como Angiologista; 

obedecer às Políticas de Saúde; manter conduta que propicie ao usuário do Sistema de Saúde um 

atendimento eficaz, honesto, agradável e atencioso; 

6.9.34 - o Procedimento de Escleroterapia não estético bilateral deverá ser 

realizado no município de Coqueiral/MG, em local a ser cedido e indicado pela Secretaria 

Municipal de Saúde, incluindo consulta e cirurgia e a ultrassonografia doppler de membros 

inferiores- MMII (esquerdo e direito) deverá ser realizado no consultório ou na clínica a serem 

credenciados para realização deste exame; 

6.9.35 - responsabilizar-se pelo controle qualitativo e quantitativo dos serviços 

que integram o objeto deste termo de referência; 

6.9.36 - responsabilizar-se por danos causados diretamente à Administração ou 

a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo quando da prestação do serviço, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pelo CONTRATANTE; 
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6.9.37 - arcar com todas as despesas relativas ao seu ramo de atividade e 

necessárias à plena execução da prestação de serviço e todos os tributos incidentes sobre o 

objeto; 

6.9.38 - prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização 

da CONTRATANTE, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente. 

 

7ª CLÁUSULA – DA FISCALIZAÇÃO 

 

Acordam as partes que a fiscalização do fornecimento ou da prestação de serviço 

obedecerá aos critérios estatuídos na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

7.1 - Que, através do presente instrumento, ficam os Contratados e seus Sucessores a qualquer 

título, obrigados ao fiel cumprimento do mesmo. 

7.2 - Que fica reservado, ao Contratante, o direito de vistoriar e vetar, a qualquer momento, a 

execução do objeto ou bem licitado, pelo seu conhecimento específico ou exclusivo critério de 

avaliação, julgue seja inconveniente a sua utilização, não isentando, entretanto, a Contratada, da 

responsabilidade pelo fornecimento ou serviço ofertado. 

7.3 – Que a execução deste contrato será acompanhada e fiscalizada pelo Secretaria Municipal de 

Saúde, devendo a fiscalização, registrar todas as ocorrências, podendo determinar à Contratada, a 

restituição do valor do fornecimento ou do serviço, se o mesmo estiver em desacordo com o 

exigido.  

7.4 – Que a Contratada manterá os registros necessários à comprovação pelo Município de 

Coqueiral, do fornecimento ou do serviço prestado. 

7.5 – Que, a Contratada se obriga a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas 

expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos e 

incorreções.         

8ª CLÁUSULA – DAS PENALIDADES 
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Que o Contratante se reserva o direito de, a critério e conveniência 

administrativa, descontar dos pagamentos devidos ao Contratado, o valor das multas previstas no 

Projeto de Básico e da Lei Federal nº 8.666/93, ou ainda, quando for o caso, cobrá-las 

judicialmente. 

8.1 – Que, nas hipóteses de a Contratada inadimplir total ou parcialmente este contrato, o 

Contratante poderá, garantida prévia defesa, aplicar multa de 10% (dez por cento) do valor total 

do presente instrumento, bem como poderá aplicar as demais sanções previstas no artigo 87, da 

Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

8.2 – Que, a critério do Contratante caberá à rescisão contratual, independentemente de 

interpelação judicial ou extrajudicial, quando a Contratada incorrer em qualquer dos motivos do 

artigo 78, da Lei Federal nº 8.666/93. 

8.3 – Que, este contrato poderá ser rescindido unilateralmente, pelo Município, atendida sempre 

a conveniência administrativa. 

8.4 – Que a Contratada reconhece os direitos do Contratante em rescindir o presente 

instrumento, como prevê o artigo 77, da Lei Federal nº 8.666/93. 

8.5 - Na hipótese de o Contratante recusar-se ao objeto, porque o mesmo se encontra em 

desacordo com as especificações técnicas exigidas, não se responsabilizará por nenhum prejuízo 

ou despesa feitos pela Contratada. 

8.6 - Constituem motivos para rescisão do Contrato: 

1 - O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 

2 - Atraso injustificado para o fornecimento ou a prestação de serviço;  

3 - Paralisação do fornecimento ou prestação do serviço sem justa causa e prévia comunicação à 

Administração;  

4 - Decretação de falência; 
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5 - Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e 

determinados pela máxima autoridade da esfera administrativa a que será subordinado o 

contratante e contratado; 

6 - A inobservância do nível de qualidade proposto ou exigível para o objeto. 

8.7 - A infração a qualquer cláusula ou condição deste contrato, por ação ou omissão imputável a 

qualquer das partes, ensejará à outra parte o direito de considerá-lo rescindido, 

independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial. 

8.8 - A rescisão do presente contrato por motivos não imputáveis à CONTRATADA dará a esta o 

direito de conclusão e integral recebimento pelas etapas dos fornecimentos e serviços já 

efetivados, conforme cláusula acordada. 

8.9 - Que o presente contrato ficará automaticamente revogado caso a Contratada subcontratá-

lo, a terceiros, sem a anuência expressa do Contratante. 

9ª CLÁUSULA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

 

As despesas decorrentes do objeto deste instrumento contratual de 

Fornecimento ou de Prestação de Serviços com ou sem o fornecimento de materiais correrão por 

conta da(s) seguinte(s) dotação(es) orçamentaria(a):  

 
Secretaria Municipal de Saúde 

 

10.302.0016.4.4.005.3390.39.00 - Outros Serviços Terceiro PJ - Red. 433 - Fonte 112 

      

10ª CLÁUSULA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 

O presente Instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei n° 

8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, demais legislações aplicáveis e pelos preceitos 
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de direito público, aplicando supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 

disposições de direito privado. 

11ª CLÁUSULA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 

 

A vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, contado a partir da 

assinatura do termo contratual, ou seja, iniciando em 10/01/2022 e encerrando em 09/01/2023. 

12ª CLÁUSULA – DOS CASOS OMISSOS 

 

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal n° 8.666/93 e suas 

alterações e dos princípios gerais de direito. 

13ª CLÁUSULA – DA PUBLICIDADE 

  

Uma vez firmado, o presente contrato terá seu extrato publicado no Diário 

Oficial Eletrônico da AMM – Associação dos Municípios Mineiros e no Site Oficial do Município de 

Coqueiral, Estado de Minas Gerais, pela Contratante, dando-se cumprimento ao disposto no 

artigo 61, parágrafo 1° da lei n°8.666/93. 

14ª CLÁUSULA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

  

Que este instrumento contratual reger-se-á em conformidade com o Processo 

Administrativo Licitatório nº 092/2021, Inexigibilidade Licitatória nº 002/2021, Credenciamento nº 

001/2021, Contrato Administrativo nº 090/2021, com o qual se encontra vinculado, a proposta da 

Proponente Vencedora, e a Lei Federal nº 8.666/93 e demais disposições legais aplicáveis à 

espécie. 



 

19 
 

Que a Contratada se obriga a manter, durante toda a execução deste contrato, 

em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas neste processo licitatório.  

As partes Contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste 

contrato, perante o Foro da Comarca de Boa Esperança, Estado de Minas Gerais, não obstante 

qualquer mudança de domicílio da Contratada, que, em razão disso é obrigada a manter um 

representante legal com plenos poderes para receber notificação, citação inicial e outras medidas 

em direito permitidas.    

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em 

02 (duas) vias, de igual forma e teor, que depois de lido a achado conforme, assinam-no, na 

presença de duas testemunhas.  

 

Coqueiral, 30 de dezembro de 2021.  

 

 

CONTRATANTE 

 

 

ROSSANO DE OLIVEIRA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL 

CNPJ Nº 18.239.624/0001-21 

 

 

CONTRATADO 

 

 

LEANDRO VILELA TORRES 

MENDES NOGUEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA – ME 

CNPJ Nº 32.295.182/0001-61 
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PROCURADOR MUNICIPAL 

 

ZACARIAS ABRÃO PIVA  

PROCURADOR MUNICIPAL  

OAB/MG Nº 94.066 

 

 TESTEMUNHAS: 

 

 

      GUILHERME MOREIRA CAMILO                                                           TAYNAH RODRIGUES FERREIRA                                                                        

             CPF Nº 093.271.156-19                                                                        CPF Nº 119.028.036-12  


