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EXERCÍCIO 2022 

 

PROCESSO LICITATÓRIO 084/2022 

INEXIGIBILIDADE 003/2022 

 

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:  

10.302.9004.2.910.3.3.90.39.00.00 – Ficha 55 

 

SÍNTESE DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 

PARA CONEXÃO DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DE CONSUMO AO SISTEMA DE 

DISTRIBUIÇÃO OPERADO PELA CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. E O USO DESSE SISTEMA DE 

DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA -CEAE, DE ACORDO COM 

AS CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E REGULAMENTOS EXPEDIDOS PELA AGÊNCIA 

NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. 

 

AUTUAÇÃO 

 

Aos 18 dias do mês de agosto de 2022, neste Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da 

Microrregião do Alto Paranaíba – CISALP, autuei a autorização e demais documentos que 

seguem. 

 

________________________________________ 

Presidente da Comissão de Licitação do CISALP 
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REQUISIÇÃO 

1. OBJETO 

1.1. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONEXÃO DAS 

INSTALAÇÕES DA UNIDADE DE CONSUMO AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO OPERADO PELA CEMIG 

DISTRIBUIÇÃO S.A. E O USO DESSE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO 

ESPECIALIZADA -CEAE, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E 

REGULAMENTOS EXPEDIDOS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. 

1.2. O CEAE fica sediado na RUA HENRIQUE COTA, 84 - BELA VISTA - PATOS DE MINAS-MG 
 

2. DA COLETA DE PREÇOS DE REFERÊNCIA 

2.1. Registra-se que o CEAE fez média do consumo de energia elétrica dos estabelecimentos 

referenciados, do período de janeiro a julho de 2022. 

 

Diante das informações aqui especificadas solicito a abertura de procedimento de contratação direta 

fundamentada no art. 24, II, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93, a fim de que seja contratada a empresa 

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. com sede no município de Belo Horizonte/MG na Avenida Barbacena, nº 

1200, 17º andar – Ala A1, Bairro Santo Agostinho, inscrita no CNPJ: 06.981.180/0001-16, pelas 

condições de valores propostas pela mesma. 

 
 
Respeitosamente, 
 
 
 

Lagoa Formosa, 18 de agosto de 2022. 
 

 

______________________________________ 

PRESIDENTE DO CISALP 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

1.1. Contratação do serviço de fornecimento de Energia Elétrica para conexão das instalações da 

Unidade de Consumo ao Sistema de Distribuição operado pela CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. e o uso desse 

Sistema de Distribuição no Centro Estadual de Atenção Especializada, de acordo com as condições 

gerais de fornecimento e regulamentos expedidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica. 

1.2. O CEAE fica sediado na RUA HENRIQUE COTA, 84 - BELA VISTA - PATOS DE MINAS 
 

2. JUSTIFICATIVA  

2.1. Trata-se de Inexigibilidade de licitação referente à contratação de empresa para o fornecimento 

de Energia Elétrica para conexão das instalações da Unidade de Consumo ao Sistema de Distribuição 

operado pela CEMIG e o uso desse Sistema de Distribuição no CEAE, que justifica-se na exclusividade 

dos serviços realizados pela CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A., caracterizando-se, dessa forma, a inviabilidade 

de competição prevista no caput do artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93. 

Assim, não há que se falar em procedimento licitatório, tendo em vista estarmos diante 

de um caso de contratação de serviço cuja exclusividade decorre diretamente da lei, adotando- 

se para tal caso o procedimento administrativo de inexigibilidade de licitação. 

 

3. DOS PRAZOS  

3.1. O prazo de vigência é de 12 (doze) meses após a sua assinatura, podendo haver a renovação. 
 

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

4.1. Disponibilizar um atendimento diferenciado em horário comercial, preferencialmente por 

consultores devidamente nomeados para tal função.  

4.2. Executar, sempre que possível, diretamente o objeto da contratação, através de seus próprios 

meios e de profissionais que deverão possuir qualificação adequada ao tipo de serviço que estiver 

sendo realizado, conforme o estabelecido neste Termo de Referência.  

4.3. Entregar os serviços dentro dos prazos estabelecidos.  
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4.4. Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados.  

4.5. Dispor da quantidade de funcionários e de parceiros comerciais necessários à entrega dos serviços 

e produtos solicitados dentro dos prazos retro estabelecidos.  

4.6. Aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do serviço contratado. 

4.7. Apresentar, sempre que solicitado, o detalhamento dos serviços prestados;  

4.8. Comunicar, imediatamente por escrito, a CONTRATANTE qualquer fato extraordinário ou anormal 

que ocorrer na execução do objeto contratado, independentemente de solicitação por parte da 

CONTRATANTE para adoção das medidas cabíveis;  

4.9. Manter, durante toda a execução do contrato a ser celebrado, a compatibilidade com as obrigações 

assumidas em relação a todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Termo;  

4.10. Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas 

decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e representantes 

indiretos (terceirização do serviço), obrigando-se, outrossim, por quaisquer responsabilidades 

decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força de lei, 

ligadas ao cumprimento dos serviços em tela neste Termo de Referência;  

4.11. Acatar as orientações da CONTRATANTE, sujeitando-se à mais ampla e irrestrita fiscalização, 

prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas.  

4.12. Executar fielmente o objeto contratado, de acordo com as normas legais, verificando sempre o 

seu bom desempenho, realizando os serviços em conformidade com a proposta apresentada e nas 

orientações da CONTRATANTE, observando sempre os critérios de qualidade dos serviços a serem 

prestados.  

4.13. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos 

na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus 

empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE.  

4.14. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da celebração 

de contrato.  

4.15. Prestar os serviços com eficiência, competência e diligência, obedecendo ao disposto no contrato.  
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4.16. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas os equipamentos da 

CONTRATADA em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, afetando assim o correto acesso à 

internet.  

4.17. Manter vínculo empregatício formal, expresso, com os seus empregados, sendo responsável pelo 

pagamento de salários e todas as demais vantagens, recolhimento de todos os encargos sociais e 

trabalhistas, além de seguros e indenizações, taxas e tributos pertinentes, conforme a natureza jurídica 

da CONTRATADA, bem como por quaisquer acidentes ou mal súbito de que possam ser vítimas, quando 

em serviço, na forma como a expressão é considerada na legislação trabalhista, ficando ressalvado que 

a inadimplência da CONTRATADA para com estes encargos não transfere à CONTRATANTE a 

responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato.  

 

5 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

5.1. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para execução de serviços 

referentes ao objeto deste Termo, quando necessário. 

5.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, com 

relação ao objeto deste contrato.  

5.3. Assegurar-se da boa prestação e qualidade dos serviços prestados.  

5.4. Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento do serviço desejado.  

5.5. Fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA.  

5.6. Acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços, por intermédio dos Secretários Municipais ou 

funcionário designado para tal função.  

5.7. Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados.  

 

6. DO PAGAMENTO 

6.1. O pagamento devido pela CONTRATANTE processar-se-á, mensalmente, mediante a apresentação 

da Nota Fiscal por parte da CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias úteis.  
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7. DO PREÇO 

7.1. A Comissão Permanente de Licitação, a luz dos elementos que integram os presentes autos, 

recomenda que o contrato seja celebrado com a empresa CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. pelo valor total de 

R$ 28.000,00, conforme média de preços realizada pela CONTRATANTE, referente ao período de janeiro 

a julho de 2022. 

 

 

 

 

Lagoa Formosa, 12 de agosto de 2022. 

 

 

 

 

_________________________ 
Luísa Borges Mundim 

Presidente Comissão de Licitações 
 

 

 

_______________________ 
Edson Machado de Andrade 

Presidente do CISALP 
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PREVISÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

 

Informamos que existe previsão de recursos orçamentários à conta da (s) dotação (ões): 

10.302.9004.2.910.3.3.90.39.00.00 – Ficha 55 

 

 

 

 

 

Lagoa Formosa, 18 de agosto de 2022 

 

 

 

 

 
________________________________________ 

Isabela Mundim Lima de Matos  
Contadora – CRC 107703/O 
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Estando cumpridas as formalidades previstas na lei nº 8.666/93, AUTORIZO a abertura do procedimento 

licitatório, modalidade dispensa, para CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA PARA CONEXÃO DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DE CONSUMO AO SISTEMA DE 

DISTRIBUIÇÃO OPERADO PELA CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. E O USO DESSE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 

NO CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA- CEAE, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES GERAIS 

DE FORNECIMENTO E REGULAMENTOS EXPEDIDOS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. 

Conforme solicitação e em atendimento ao disposto no inciso II do artigo 16 da Lei Complementar nº 

101 de 05 de maio de 2000.  

 

Declaro que a despesa tem adequação orçamentária e financeira com o Orçamento Anual do CISALP 

para o exercício 2022 e compatibilidade com o Plano de Trabalho e as Diretrizes Orçamentárias do 

aludido Consórcio. 

 

 

Lagoa Formosa, 18 de agosto de 2022. 

 

 

______________________________________ 
Edson Machado de Andrade 

Presidente do CISALP 
 

 

 

 

 

 

 

AUTORIZAÇÃO 
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NOTA TÉCNICA 

 

INEXIGIBILIDADE N° 003/2022 

 

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONEXÃO DAS 

INSTALAÇÕES DA UNIDADE DE CONSUMO AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO OPERADO PELA CEMIG 

DISTRIBUIÇÃO S.A. E O USO DESSE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO 

ESPECIALIZADA-CEAE, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E 

REGULAMENTOS EXPEDIDOS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, encontra respaldo 

legal no artigo 23°, inciso II, § 8º e 24, inciso II, da lei 8.666/93, posto que atende aos limites 

quantitativos fixados pela norma posta. 

No que toca à possibilidade de Consórcio Público de Saúde, no caso o CISALP, contratar mediante o 

Processo de Dispensa de licitação não há óbice legal para tanto, desde que obedeça aos ditames 

preconizados pela legislação que rege a matéria. 

Quanto à minuta do contrato, sob o ângulo jurídico-formal, guarda conformidade com as exigências 

preconizadas para os instrumentos em espécie, em especial a lei 8.666/93, notadamente quanto às 

exigências de regularidades profissionais e fiscais. 

Isso posto, manifesto no sentido de que sob o ponto de vista jurídico-formal, a decisão poderá merecer 

a necessária ratificação pela autoridade competente, haja vista a exigência do correspondente recurso 

orçamentário, observadas que sejam as demais exigências legais preconizadas no artigo 26, da Lei 

8.666/93. 

 

Lagoa Formosa, 18 de agosto de 2022. 

 

____________________________ 
Marcela Morais Gomes 

Assessora Jurídica do CISALP - OAB/MG 137.089 
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EXTRATO DE PUBLICAÇÃO 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 084/2022 

INEXIGIBILIDADE N° 003/2022 

 

 

O Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Alto Paranaíba torna público o 

Processo Licitatório Nº 084/2022, Inexigibilidade Nº 003/2022. 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONEXÃO DAS 

INSTALAÇÕES DA UNIDADE DE CONSUMO AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO OPERADO PELA CEMIG 

DISTRIBUIÇÃO S.A. E O USO DESSE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO 

ESPECIALIZADA-CEAE, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E 

REGULAMENTOS EXPEDIDOS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. 

Publicado no dia 30/08/2022, no Quadro de Avisos e site do CISALP, conforme Portaria 025/2022. 

 

 

 

 

________________________________________ 
Luísa Borges Mundim 

Presidente da Comissão de Licitação do CISALP 
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MINUTA DO CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE 

 

Termo de Contrato que celebram o Consórcio Público 

Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Alto Paranaíba - 

CISALP e o(a) (**************). 

 

Pelo presente Termo de Contrato o CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRO 

REGIÃO DO ALTO PARANAÍBA - CISALP, pessoa jurídica de direito público interno, do tipo associação 

pública, inscrito no CNPJ/MF sob o N° 02.319.394/0001-70, com sede à Rua Juquinha Souto, nº 100, 

bairro Novo Horizonte, na cidade de Lagoa Formosa, Estado de Minas Gerais, doravante denominado 

CONTRATANTE, contrata (*****************) inscrito no CNPJ sob o nº (*************), doravante 

denominado CONTRATADO, representada pelo sócio administrativo (*************), para prestar 

(*************) na área de Consórcio, mediante sujeição mútua às cláusulas que se anunciam e ao 

processo de inexigibilidade de licitação nº 003/2022, ratificado no dia (*********). 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONEXÃO DAS 

INSTALAÇÕES DA UNIDADE DE CONSUMO AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO OPERADO PELA CEMIG 

DISTRIBUIÇÃO S.A. E O USO DESSE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE ATENÇÃO 

ESPECIALIZADA-CEAE, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E 

REGULAMENTOS EXPEDIDOS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. 

1.2. O CEAE fica sediado na RUA HENRIQUE COTA, 84 - BELA VISTA - PATOS DE MINAS-MG 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência do Termo de Contrato é de 12 (doze) meses após a sua assinatura, podendo 
haver a renovação. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

3.1. Disponibilizar um atendimento diferenciado em horário comercial, preferencialmente por 

consultores devidamente nomeados para tal função.  

3.2. Executar, sempre que possível, diretamente o objeto da contratação, através de seus próprios 

meios e de profissionais que deverão possuir qualificação adequada ao tipo de serviço que estiver 

sendo realizado, conforme o estabelecido neste Termo de Referência.  

3.3. Entregar os serviços dentro dos prazos estabelecidos.  

3.4. Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados.  

3.5. Dispor da quantidade de funcionários e de parceiros comerciais necessários à entrega dos serviços 

e produtos solicitados dentro dos prazos retro estabelecidos.  

3.6. Aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do serviço contratado. 

3.7. Apresentar, sempre que solicitado, o detalhamento dos serviços prestados;  

3.8. Comunicar, imediatamente por escrito, a CONTRATANTE qualquer fato extraordinário ou anormal 

que ocorrer na execução do objeto contratado, independentemente de solicitação por parte da 

CONTRATANTE para adoção das medidas cabíveis;  

3.9. Manter, durante toda a execução do contrato a ser celebrado, a compatibilidade com as obrigações 

assumidas em relação a todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Termo;  

3.10. Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas 

decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e representantes 

indiretos (terceirização do serviço), obrigando-se, outrossim, por quaisquer responsabilidades 

decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força de lei, 

ligadas ao cumprimento dos serviços em tela neste Termo de Referência;  

3.11. Acatar as orientações da CONTRATANTE, sujeitando-se à mais ampla e irrestrita fiscalização, 

prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas.  

3.12. Executar fielmente o objeto contratado, de acordo com as normas legais, verificando sempre o 

seu bom desempenho, realizando os serviços em conformidade com a proposta apresentada e nas 
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orientações da CONTRATANTE, observando sempre os critérios de qualidade dos serviços a serem 

prestados.  

3.13. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos 

na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus 

empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE.  

3.14. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da celebração 

de contrato.  

3.15. Prestar os serviços com eficiência, competência e diligência, obedecendo ao disposto no contrato.  

3.16. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas os equipamentos da 

CONTRATADA em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, afetando assim o correto acesso à 

internet.  

3.17. Manter vínculo empregatício formal, expresso, com os seus empregados, sendo responsável pelo 

pagamento de salários e todas as demais vantagens, recolhimento de todos os encargos sociais e 

trabalhistas, além de seguros e indenizações, taxas e tributos pertinentes, conforme a natureza jurídica 

da CONTRATADA, bem como por quaisquer acidentes ou mal súbito de que possam ser vítimas, quando 

em serviço, na forma como a expressão é considerada na legislação trabalhista, ficando ressalvado que 

a inadimplência da CONTRATADA para com estes encargos não transfere à CONTRATANTE a 

responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato.  

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

4.1. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para execução de serviços 

referentes ao objeto deste Termo, quando necessário. 

4.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, com 

relação ao objeto deste contrato.  

4.3. Assegurar-se da boa prestação e qualidade dos serviços prestados.  

4.4. Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento do serviço desejado.  

4.5. Fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA.  
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4.6. Acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços, por intermédio dos Secretários Municipais ou 

funcionário designado para tal função.  

4.7. Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados.  

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1. O pagamento devido pela CONTRATANTE processar-se-á, mensalmente, mediante a apresentação 

da Nota Fiscal por parte da CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias úteis.  

 

CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO 

6.1. O valor total deste Termo de Contrato é R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) , conforme média 

de preços realizada pela CONTRATANTE, referente ao período de janeiro a julho de 2022. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

7.1. As despesas provenientes do objeto desta licitação correrão por conta da dotação orçamentária 

do CISALP, por intermédio dos recursos consignados no Orçamento Anual do CISALP, para o ano 2022: 

10.302.9004.2.910.3.3.90.39.00.00 – Ficha 55 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES E SANÇÕES 

8.1 Penalidades 

8.1.1. O não cumprimento ou o cumprimento parcial, ou ainda a ocorrência de qualquer irregularidade 

na prestação de serviço, por parte do Contratado, ensejará aplicação de multa correspondente a 10% 

(dez por cento) do valor do Termo de Contrato, para cada notificação formalizada a este, independente 

da possibilidade de rescisão contratual, com as consequências previstas em lei. 

8.1.2. A aplicação da multa prevista no item anterior poderá ocorrer somente três vezes, sendo que a 

notificação seguinte ensejará a rescisão contratual e aplicação das demais sanções previstas. 

8.1.3. O Contratado ficará sujeito às penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, nos 

casos não previstos no Edital. 

8.2 Sanções 
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8.2.1. Verificada uma das hipóteses previstas nos subitens anteriores, o CISALP poderá optar pela 

convocação das demais credenciadas, se houver. 

8.2.2. Pelo não cumprimento total ou parcial do objeto contratado o CISALP poderá, garantida a prévia 

defesa do Contratado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, aplicar multa prevista neste Termo de Contrato 

juntamente com as seguintes sanções. 

a) Advertência. 

b) Suspensão temporária de participação em Licitações e impedimento de contratar com a 

Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos. 

c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes de punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou penalidade, a qual será concedida sempre que o Contratado ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de sanção aplicada com base na 

alínea anterior. 

8.2.3. As sanções previstas na alínea “C”, do subitem 9.2.2, são de competência exclusiva do Presidente 

do CISALP, facultada a defesa do interessado no respectivo processo no prazo de 10 (dez) dias a contar 

da abertura das vistas. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES GERAIS 

9.1. O presente termo de contrato, possui fundamento legal na Lei Federal nº 8.666/93. 

9.1.1. Portaria n° 2.567 de 25 de novembro de 2016 expedida pelo Ministério da Saúde. 

9.1.2. Estatuto Consolidado do CISALP, e repetitivas deliberações da Assembleia Geral dos Entes 

Consorciados. 

9.1.3. A execução do objeto do contratado deverá observar, quanto à legislação e normativos, ao 

prescrito pelo respectivo conselho de classe e, por fim, pelas normas baixadas pelo CISALP. 

9.2. Fazem parte deste instrumento o disposto Termo de Referência e seus anexos, tendo plena 

validade entre as partes. 

9.3. A tolerância de qualquer das partes, relativa às infrações cometidas contra disposições deste Termo 

de Contrato, não exime o infrator de ver exigida, a qualquer tempo, seu cumprimento integral. 
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9.4. O Contratado se obriga a manter as condições de habilitação e qualificação durante a vigência deste 

termo de contrato, sob pena da aplicação do disposto neste termo de contrato e legislação aplicável. 

9.5. Fica eleito o Foro da Comarca de Patos de Minas - MG, para dirimir eventuais litígios oriundos do 

presente Termo de Contrato. 

 

 

E, por assim estarem de acordo e ajustados, firmam este instrumento em duas vias, de igual teor e 

forma, perante duas testemunhas abaixo assinadas para a produção dos desejados efeitos jurídicos. 

 

 

Lagoa Formosa - MG, ____ de___________ de 2022. 

 

___________________________  ___________________________ 

CONTRATADO    CONTRATANTE 

 

___________________________ 

ASSESSORA JURÍDICA 

 

 

TESTEMUNHAS: 

1.____________________________    2.____________________________ 

Nome:        Nome:  

CPF:         CPF:  

Cargo:         Cargo: 
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