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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 29/2021 

 
EDITAL Nº. 1/2021 
PROCESSO Nº. 0017276 
MODALIDADE. Credenciamento 
 

CREDENCIAMENTO PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, 

QUE ENTRE SI CELEBRAM, O 

MUNICÍPIO DE COMENDADOR GOMES 

E JUVENAL CARNEIRO DE REZENDE 

NETO EIRELI 

 
O MUNICÍPIO DE COMENDADOR GOMES, inscrito no Cadastro Nacional de 

Pessoas Jurídicas sob o nº. 18.449.173/0001-57, com sede Praça Manoel 

Bertoldo Silva, 31 – Bairro Centro, doravante denominado CREDENCIANTE, 

neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jerônimo Santana Neto, 

brasileiro, casado, agente político, inscrito no CPF Nº 802.051.786-34 e RG 

MG-6.804.533 emitido pela PC/MG, residente e domiciliado a Rua São 

Sebastião, nº 350, centro, na cidade de Comendador Gomes, e de outro lado 

JUVENAL CARNEIRO DE REZENDE NETO EIRELI com sede na Rua 

Conceição das Alagoas, 701 – Bairro Progresso, Frutal - MG, inscrita no CNPJ 

sob nº 29.997.680/0001-41, neste ato representado por Juvenal Carneiro de 

Rezende Neto inscrito no CPF sob o nº. 078.595.656-50, doravante 

denominado CREDENCIADO, onde o município credencia para prestação de 

serviços médicos, nos termos do caput do art. 25 da Lei 8.666/93, 

observadas as cláusulas a seguir enumeradas: 

01 - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 - Constitui objeto do presente credenciamento " CREDENCIAMENTO DE 
EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE MEDICINA, CLÍNICA MÉDICA, 

DERMATOLOGIA, PSIQUIATRIA, CIRURGIA GERAL, MEDICINA DO 

TRABALHO, GINECOLOGA, UROLOGIA, PEDIATRIA, PARA 
OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE, E 
ATENDIMENTO NA UBS MOYSÉS ALVES FERREIRA E NO ESF SANTA 
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RITA DE CÁSSIA, DESTE MUNICÍPIO, EM REGIMES DE PLANTÕES, 
ATENDIMENTO AMBULATORIAL, ASSISTÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR E 
PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E 
QUANTITATIVOS CONTIDOS EM EDITAL - NO TERMO DE REFERÊNCIA - 
POR UM PRAZO ESTIMADO DE 12 (DOZE) MESES", nas condições 
estabelecidas neste termo e no edital de credenciamento nº 1/2021. 

 

02 - CLÁUSULA SEGUNDA  - DO REGIME DE EXECUÇÃO 

2.1 - O serviço será prestado pelo(a) CREDENCIADO (A), no âmbito de sua 

especialidade, nas Unidades de Saúde do Município de acordo com escala pré-

estabelecida. Os plantões são de inteira responsabilidade dos profissionais 

médicos que comporão a escala fixa, ou variável, conforme determinação da 

Secretaria Municipal de Saúde, sendo que as trocas dos mesmos são de inteira 

responsabilidade dos profissionais e o valor referente será pago àquele que 

efetivamente realizou o plantão. 

2.2 Poderá haver acréscimos e/ou supressões dos serviços prestados no 

edital, desde que necessário para atender a demanda da Secretaria de Saúde, 

de forma a garantir o direito constitucional de saúde a todos os munícipes, 

respeitando os limites da Lei nº 8666/93. 

 

03 - CLÁUSULA TERCEIRA  - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

3.1 - Constituem obrigações do CREDENCIANTE:  

3.1.1 - Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços por meio da Secretaria 

Municipal de Saúde, comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que 

exijam medidas corretivas por parte da CREDENCIADO; 

3.1.2 - Efetuar o pagamento ao CREDENCIADO de acordo com as condições 

de preço e prazo estabelecidas neste termo; 

3.2 - Constituem obrigações do CREDENCIADO: 

3.2.1 - Atender os pacientes com elevado padrão de eficiência e estrita 

observância ao Código de Ética das respectivas categorias profissionais, 

sujeitando-se, ainda, às regras do Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor, instituído pela Lei nº 8.078/90, e da Lei nº 8.666/93, no que 

couber; 
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3.2.2 - Cumprir prontamente, por ocasião da realização dos serviços, os 

procedimentos e orientações técnico-operacionais para a prestação de serviço 

à saúde; 

3.2.3 - Manter, enquanto durar o ajuste, todas as condições que ensejaram o 

credenciamento, particularmente no que se refere à atualização de documentos 

e às condições exigidas pelo Edital; 

3.2.4 - Efetuar o pagamento de seguros, encargos fiscais e sociais, bem como 

de quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução deste 

termo; 

3.2.5 - Comunicar ao gestor deste termo, de forma clara e detalhada, todas as 

ocorrências anormais verificadas na execução dos serviços; 

 

04 - CLÁUSULA QUARTA - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1 - O CREDENCIADO colocará à disposição, os seguintes serviços:  

4.1.1 – Prestação de Serviços Médicos. 

 

05 - CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

5.1 - O Município de Comendador Gomes pagará ao CREDENCIADO pelos 

serviços prestados, de acordo com o previsto no Edital, por atendimento/horas 

e plantões, que serão: 

Descrição dos itens: 
Seq. Qtde Tipo Descrição Valor Unit Valor Total 

003 48 SE MÉDICO CLÍNICO GERAL - Estimativa de 

20 ou mais atendimentos - 01 (um) médico 

(a) - inclui serviços ambulatoriais para 

pequena cirurgia. Limitando-se a 1 (um) 

atendimento por semana. 

R$ 2.000,00 R$ 96.000,00 

006 100 SE MÉDICO PARA ACOMPANHAMENTO DE 

PACIENTE EM DESLOCAMENTO  ATÉ 100 

KM - Cidades de Frutal e demais municípios, 

em um raio de até 100km da sede da 

Secretaria Municipal de Saúde. - 1 (um) 

R$ 372,00 R$ 37.200,00 
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médico (a) 

007 100 SE MÉDICO PARA ACOMPANHAMENTO DE 

PACIENTE EM DESLOCAMENTO ACIMA 

DE 100 KM - Cidades de Uberaba, 

Uberlândia, Barretos e demais municípios, 

acima de  100km da sede da Secretaria 

Municipal de Saúde. - 1 (um) médico (a) 

R$ 690,00 R$ 69.000,00 

009 12 SE MÉDICO PARA O ESF - Credenciamento de 

01 (um) médico, para atendimento no ESF 

Santa de Rita de Cássia, em dias úteis, em 

horário determinado pela Secretaria 

Municipal de Saúde. Sendo o serviço de no 

mínimo 40 horas semanais. Estimativa de 20 

ou mais atendimentos 

R$ 14.000,00 R$ 168.000,00 

011 240 P PLANTÃO MÉDICO 12 (DOZE) HORAS - 

necessário 01 (um) médico (a). Atendimento 

a plantões médicos de 12 (doze) horas 

noturnos em dias úteis. Conforme 

necessidade da Secretaria Municipal de 

Saúde, podendo a execução dos serviços 

ocorrer a qualquer dia semana, de Segunda 

a Quinta-Feira (Exceto Feriados). 

R$ 900,00 R$ 216.000,00 

012 365 P PLANTÃO MÉDICO 12 (DOZE) HORAS - 
necessário 04 (quatro) médicos (as). 
Atendimento a plantões médicos de 12 
(doze) horas noturnos e diurnos aos Finais 
de Semana e Feriados. Conforme 
necessidade da Secretaria Municipal de 
Saúde,  
 

R$ 950,00 346.750,00 

013 240 P PLANTÃO MÉDICO 12 (DOZE) HORAS - 

necessário 01 (um) médico (a). Atendimento 

a plantões médicos de 12 (doze) horas 

DIURNOS (dias úteis). Conforme 

necessidade da Secretaria Municipal de 

Saúde, podendo a execução dos serviços 

ocorrer a qualquer dia semana, de Segunda 

a Sexta-Feira (Exceto Feriados). 

R$ 990,00 R$ 237.600,00 
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5.1.1 – O Valor Global estimado deste Termo de Credenciamento é de R$ 

1.170.550,00 (um milhão, cento e setenta mil, quinhentos e cinquenta 

reais).  

5.2 - O credenciado procederá à cobrança dos valores que lhes sejam devidos 

em razão dos serviços prestados, encaminhando a relação dos atendimentos 

prestados; 

5.3 - O pagamento será efetuado consoante informações assinaladas nas 

faturas, devendo ser apresentada a planilha até o segundo dia útil do mês 

subseqüente à prestação dos serviços; 

5.4 - Ocorrendo divergências em relação aos débitos referidos no parágrafo 

anterior, fica estabelecido o pagamento dos valores aceitos, na data do 

vencimento. O eventual saldo da fatura, se considerado correto pela revisão 

técnica, deverá ser pago no primeiro faturamento seguinte à apresentação das 

justificativas. 

5.5 - O pagamento será efetuado mensalmente mediante crédito em conta 

corrente do credenciado, por ordem bancária (Transferência/DOC/TED), em 

até o 30 dias corridos, do mês subseqüente àquele da prestação de 

serviço, mediante apresentação da planilha de serviços. 

Parágrafo Primeiro - Nenhum pagamento será efetuado ao CREDENCIADO 

enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será 

gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO 

6.1 - A documentação probatória da prestação dos serviços será recebida pela 

Secretaria Municipal de Saúde, que procederá à análise e conferência de 

acordo com as condições estabelecidas neste termo. Caso não haja qualquer 

impropriedade explícita, será atestado o recebimento. 

Parágrafo Primeiro - A contestação parcial da prestação dos serviços, 

devidamente ressalvada em forma de glosa, não impede o recebimento e o 
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pagamento dos demais serviços, sem prejuízo de a credenciada, no prazo de 

sessenta dias, a contar da notificação, recorrer da decisão. 

Parágrafo Segundo - O recebimento não exclui as responsabilidades civil e 

penal da credenciada. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE 

7.1 - Os preços constantes das tabelas referidas na Cláusula Onze deste termo 

poderão ser revistos, mediante acordo entre as partes, a cada 12 (doze) meses 

de vigência deste termo e conforme o que determina a lei 8666/93. 

 

CLÁUSULA OITAVA  - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

8.1 - A despesa com a execução deste Termo correrá à conta do recurso 

consignado, a seguir especificado: 

02.01.09.01.10.301.0012.08.2053.3.3.90.34.0000 - Outras despesas de 

Pessoal Dec de Contratos de Terceirização 

 
CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO 

9.1 - Caberá à Secretaria de Saúde monitorar os serviços prestados pelos 

CREDENCIADOS. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES 

10.1 - Pela execução insatisfatória dos serviços, tais como cobranças de 

procedimentos não realizados ou indevidos, omissão e outras faltas, bem como 

pelo descumprimento de qualquer das condições constantes nas Instruções 

Gerais do CREDENCIANTE e deste Edital, sujeita-se ao CREDENCIADO às 

penalidades previstas nos artigos 87 e 88 da Lei n.º 8.666/93. 

a) - Advertência; 

b) - Multa de: 

b.1) - 0,3 % (três décimos por cento) ao dia sobre o valor 

estimado do credenciamento, no caso de atraso na 

execução do objeto, limitado a trinta dias; 
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b.2) - 10,0% (dez por cento) sobre o valor estimado do 

credenciamento, no caso atraso na execução do objeto 

por período superior ao previsto na alínea "b.1", ou de 

inexecução parcial da obrigação assumida; 

b.3) - 20,0% (vinte por cento) sobre o valor estimado do 

credenciamento, em caso de inexecução total da 

obrigação assumida; 

c) - Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento 

de credenciar com o Município de Comendador Gomes, pelo prazo 

de até 2 (dois) anos; 

d) - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública. 

Parágrafo primeiro - O valor da multa, aplicado após o regular processo 

administrativo, será descontado de pagamentos eventualmente devidos pelo 

CREDENCIANTE ao CREDENCIADO ou cobrado judicialmente. 

Parágrafo segundo - As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" desta 

cláusula anterior poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de 

multa.  

Parágrafo terceiro - As sanções previstas nos itens “c” e “d” desta cláusula 

também poderão ser aplicadas ao CREDENCIADO que tenha sofrido 

condenação definitiva por fraudar recolhimento de tributos, praticar ato ilícito 

visando frustrar os objetivos da licitação ou demonstrar não possuir idoneidade 

para contratar com a Administração. 

CLÁUSULA ONZE - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

11.1 - Logo que acuse o recebimento de comunicação do CREDENCIANTE 

acerca de glosas e penalidades ao CREDENCIADO poderá interpor recurso ao 

Prefeito Municipal, no caso de glosa na fatura e no caso de aplicação de 

penalidade. 

Parágrafo Primeiro - Caberá ao CREDENCIADO recorrer, a contar da 

notificação feita pelo CREDENCIANTE, nos seguintes prazos: 
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a) - 30 (trinta) dias corridos, no caso de glosa na fatura; 

b) - 05 (cinco) dias úteis, no caso de aplicação de penalidade. 

CLÁUSULA DOZE - DA RESCISÃO 

12.1 - O inadimplemento de cláusula estabelecida neste contrato, por parte do 

CREDENCIADO, assegurará ao CREDENCIANTE o direito de rescindi-lo, 

mediante notificação, com prova de recebimento. 

12.2 - Além de outras hipóteses expressamente previstas no artigo 78 da Lei 

nº. 8.666/93, constituem motivos para a rescisão deste contrato: 

a) - Atraso injustificado na execução dos serviços, bem como a sua paralisação 

sem justa causa e prévia comunicação ao CREDENCIANTE; 

b) - Cometimento reiterado de falhas comprovadas por meio de registro próprio 

efetuado pela Secretaria de Saúde representante do CREDENCIANTE. 

12.3 - Ao CREDENCIANTE é reconhecido o direito de rescisão administrativa, 

nos termos do artigo 79, inciso I da Lei nº. 8.666/93, aplicando-se, no que 

couberem, as disposições dos parágrafos primeiro e segundo do mesmo artigo, 

bem como as do artigo 80. 

CLÁUSULA TREZE - DA VIGÊNCIA 

13.1 - O presente Termo terá vigência por 12 (doze) meses consecutivos, a 

contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais 

períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, a critério das partes e 

mediante termo aditivo, observado o artigo 57, lI, da Lei 8.666/93. 

Parágrafo único - Caso as partes não se interessem pela prorrogação deste 

termo de credenciamento, deverão manifestar sua vontade, no mínimo, 30 

(trinta) dias antes do término da vigência contratual.  

 

CLÁUSULA QUATORZE - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1 - O CREDENCIADO se responsabilizará civil, penal e administrativamente 

pelos serviços que vier a prestar, obrigando-se a ressarcir qualquer dano 

causado ao CREDENCIANTE, aos usuários ou a terceiros, por prática de ato 

de sua direta autoria ou prepostos. 
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14.2 - Em nenhuma hipótese poderá o CREDENCIADO veicular publicidade 

acerca da prestação dos serviços a que se refere este contrato. 

CLÁUSULA QUINZE - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

15.1 - Aplicam-se à execução do presente Termo as Leis nº. 8.666, de 21 de 

junho de 1993; nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Proteção e 

Defesa do Consumidor e demais normas legais pertinentes. 

CLÁUSULA DEZESSEIS - DO FORO 

16.1 - Para dirimir eventuais conflitos oriundos do presente Termo, é 

competente o foro de FRUTAL - MG. 

CLÁUSULA DEZESSETE - DA PUBLICIDADE 

17.1 - O extrato do presente Termo será publicado no Diário Oficial Eletrônico 

do Município de Comendador Gomes, conforme dispõe o artigo 61, parágrafo 

único, da Lei nº. 8.666/93.  

17.2 Justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 03 

(três) vias de igual forma e teor. 

 

Comendador Gomes-MG, 01 de março de 2021 

 

 
_______________________________________________ 

MUNICÍPIO DE COMENDADOR GOMES – PREFEITURA MUNICIPAL 
Jerônimo Santana Neto 
– Prefeito Municipal – 

Credenciante 
 
 

______________________________ 
JUVENAL CARNEIRO DE REZENDE NETO EIRELI 

Juvenal Carneiro de Rezende Neto 
CREDENCIADO 

Representante Legal 
 
 

TESTEMUNHAS: 
Nome:___________________________,CPF/RG: ______________ 
Nome:_________________________,CPF/RG: ________________ 
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