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EXERCÍCIO 2022 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 091/2022 

CHAMAMENTO PÚBLICO N° 024/2022 

 

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 10.302.9004.2.910.3.3.90.39.00.00 – Ficha 55 e 

10.302.9003.2.903.3.3.90.39.00.00 – Ficha 39 

 

SÍNTESE DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS - PESSOAS JURÍDICAS, ESPECIALISTAS NA 

REALIZAÇÃO DE CURSOS E CAPACITAÇÕES PARA PROFISSIONAIS DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, 

EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO CISALP, DOS ENTES CONSORCIADOS AO CISALP E DAS CLÍNICAS 

DE ESPECIALIDADES MÉDICAS. 

 

AUTUAÇÃO 

 

Aos 30 dias do mês de setembro 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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AUTORIZAÇÃO 

 

Estando cumpridas as formalidades previstas na lei 8.666/93, AUTORIZO a abertura do procedimento 

licitatório para, CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS - PESSOAS JURÍDICAS, ESPECIALISTAS NA REALIZAÇÃO 

DE CURSOS E CAPACITAÇÕES PARA PROFISSIONAIS DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, EM 

ATENDIMENTO A DEMANDA DO CISALP, DOS ENTES CONSORCIADOS AO CISALP E DAS CLÍNICAS DE 

ESPECIALIDADES MÉDICAS, conforme solicitação em anexo e em atendimento ao disposto no inciso II, 

do artigo 16 da Lei Complementar n° 101, de 5 de maio de 2000. 

 

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

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

aludido Consórcio. 

 

 

Lagoa Formosa, 30 de setembro de 2022. 

 

 

______________________________ 
Presidente do CISALP 
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NOTA TÉCNICA 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 091/2022 

CHAMAMENTO PÚBLICO N° 024/2022 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS - PESSOAS JURÍDICAS, 

ESPECIALISTAS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS E CAPACITAÇÕES PARA PROFISSIONAIS DE 

ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO CISALP, DOS ENTES 

CONSORCIADOS AO CISALP E DAS CLÍNICAS DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, encontra respaldo legal no 

artigo 25, da lei 8.666/93, posto que é inviável a competição, uma vez que são serviços em que as 

diferenças pessoais do selecionado tem pouca relevância para o interesse público, dado o nível técnico 

da atividade ser bastante regulamentada e fiscalizada, e a administração fixar o preço a ser pago. 

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

o Processo de Credenciamento 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, 30 de setembro de 2022. 

 

_________________________________________ 
Marcela Morais Gomes 

Assessora Jurídica do CISALP - OAB/MG 137.089 
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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 e 10.302.9003.2.903.3.3.90.39.00.00 – Ficha 39. 

 

Lagoa Formosa, 30 de setembro de 2022. 

 

 

 

 

____________________________________ 
Isabela Mundim Lima de Matos 

Contadora - CRC 107703/O 
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EDITAL 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 091/2022 

CHAMAMENTO PÚBLICO N° 024/2022 

 

O Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Alto Paranaíba – CISALP, através da 

Comissão Permanente de Licitação, divulga para conhecimento do público e interessados, que está 

procedendo ao Chamamento Público para Contratação de Empresas - Pessoas Jurídicas, especialistas na 

realização de Cursos e Capacitações para Profissionais de Estabelecimentos de Saúde, em Atendimento 

a Demanda do CISALP, dos Entes Consorciados ao CISALP e das Clínicas de Especialidades Médicas 

geridas pelo CISALP, com base no artigo 25, “caput”, da lei 8.666/93, a partir de 17 de outubro de 2022, 

no horário das 08:00 às 16:00 horas, na sede do CISALP, com endereço na Rua Juquinha Souto, n° 100, 

bairro Novo Horizonte, na cidade de Lagoa Formosa/MG, CEP 38.720-000, permanecendo em aberto, 

por um período de 12 (doze) meses, após publicado, segundo as condições estabelecidas no presente 

edital, nos seus anexos e na Minuta do Contrato, cujos termos o integram. 

 

INTEGRAM O PRESENTE EDITAL, OS SEGUINTES ANEXOS: 

Anexo I: Termo de Inscrição para credenciamento; 

Anexo II: Declaração de concordância com o edital; 

Anexo III: Declaração de disponibilidade, aptidão e capacidade para atendimento; 

Anexo IV: Modelo de Declaração de que não emprega menores; 

Anexo V: Relação de itens com preço (s) de referência para contratação; 

Anexo VI: Termo de Referência; 

Anexo VI: Declaração de Dados Bancários; 

Anexo VII: Minuta de Termo de Contrato. 
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1. DO OBJETO 

1.1.  Chamamento Público para Contratação de Empresas - Pessoas Jurídicas, especialistas na realização 

de Cursos e Capacitações para Profissionais de Estabelecimentos de Saúde, em Atendimento a demanda 

do CISALP, dos Entes Consorciados ao CISALP e das Clínicas de Especialidades Médicas geridas pelo 

CISALP, segundo as condições estabelecidas no presente edital, nos seus anexos e na Minuta do 

Contrato, cujos termos o integram. A contratação será por item. 

1.2. São Clínicas de Especialidades geridas pelo CISALP:  

1.2.1. Centro Estadual de Atenção Especializada - CEAE, sediado em Patos de Minas.  

1.2.2. O CISALP/CEM fica sediado em Lagoa Formosa, Rua Juquinha Souto nº 100, Bairro Novo Horizonte. 

1.3. São entes consorciados ao CISALP: Arapuá, Brasilândia de Minas, Carmo do Paranaíba, Cruzeiro da 

Fortaleza, Dom Bosco, Guarda-Mor, Guimarânia, Lagamar, Lagoa Formosa, Lagoa Grande, Matutina, 

Patos de Minas, Presidente Olegário, Rio Paranaíba, Santa Rosa da Serra, São Gonçalo do Abaeté, São 

Gotardo, Serra do Salitre, Tiros, Varjão de Minas e Vazante. 

*Demais municípios que se consorciarem ao CISALP durante período de vigência do Termo de 

Contrato. 

1.4. O critério de julgamento adotado será o PREÇO MÉDIO POR ITEM, observadas as exigências contidas 

neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

1.5. Os fornecimentos de quaisquer dos itens não poderão estar condicionados a faturamento mínimo 

e deverão ser entregues de forma parcelada, conforme houver necessidade do CONTRATANTE. 

1.6. As capacitações deverão ocorrer na sede do CONTRATANTE, conforme data, horário e local 

acordado entre as partes. 

1.7.A quantidade máxima de aluno por turma deverá ser estabelecida entre Munícipio consorciado e a 

CONTRATADA. 

1.8. A contratação tem por objetivo, respeitada a isonomia entre os licitantes, selecionar a proposta 

mais vantajosa para a Administração e promover o desenvolvimento regional, garantindo a boa 

qualidade dos materiais e de empresas comprometidas com o desenvolvimento; 
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1.9. Estas, pois, são as razões e os fundamentos que justificam a adoção do sistema de chamamento 

público, sob pena de contrariedade ao princípio da supremacia do interesse público. 

 

2. DO PRAZO E LOCAL DE CREDENCIAMENTO 

2.1. O credenciamento ocorrerá a partir de 17 de outubro de 2022, no horário das 08:00 às 16:00 horas, 

na sede do CISALP, com endereço na Rua Juquinha Souto, n° 100, bairro Novo Horizonte, na cidade de 

Lagoa Formosa/MG, CEP 38.720-000, permanecendo em aberto, por um período de 12 (doze) meses a 

partir, após publicado, podendo ser prorrogado nos termos do inciso II, do art. 57, da lei 8.666/93 até 

o limite de 60 (sessenta) meses tendo em vista a obtenção de preços e condições mais vantajosas para 

a administração, segundo as condições estabelecidas no presente edital, nos seus anexos e na Minuta 

do Contrato, cujos termos o integram. 

 

3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1. O(s) interessado(s) deverá(ão) apresentar, para credenciamento, a relação de seus serviços de 

saúde, juntamente com a documentação exigida para habilitação, no prazo e local constantes do item 2 

deste edital, em conformidade com os seguintes requisitos: 

3.2. DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 

3.2.1. Os documentos exigidos neste edital deverão ser apresentados em originais, ou publicação em 

órgão oficial, ou, ainda, por qualquer processo de cópia autenticada em cartório, ou por servidor do 

CISALP, mediante apresentação de cópias acompanhadas dos originais. 

3.2.2. As certidões exigidas deverão estar dentro do prazo de validade, ou na falta da indicação deste, 

deverão ser acompanhadas de declaração ou regulamentação do órgão emissor que disponha sobre a 

validade do mesmo. Na ausência de tal declaração ou regulamentação, o documento será considerado 

válido pelo prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data de sua emissão. 

3.2.3. Produzirão os mesmos efeitos para os fins deste edital as certidões negativas de débito (CND) e 

as certidões positivas com efeito de negativas (CPD-EN). 

3.2.4. A documentação exigida será vistoriada pela comissão permanente de licitações e contratos, ou 

órgão correspondente. 
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3.2.5. Não poderão participar do credenciamento, aqueles que não apresentarem a documentação 

constante dos itens 3.3. 

3.3. DOCUMENTOS PESSOA JURÍDICA 

3.3.1. DECLARAÇÕES QUE A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR  

a) Termo de Inscrição para credenciamento (Anexo I); 

b) Declaração de concordância com o edital assinado por Diretor Administrativo, ou cargo equivalente 

(Anexo II); 

c) Declaração de disponibilidade, aptidão e capacidade de atendimentos compatíveis com o objeto do 

credenciamento quantitativo à disposição e horários (Anexo III); 

d) Declaração de que não emprega menores, conforme disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da 

Constituição Federal, na forma do Decreto n° 4.358/2002 (Anexo IV); 

e) Relação de itens com preços(s) de referência para credenciamento Anexo V. (Neste anexo a 

empresa deverá colocar somente os itens para os quais irá credenciar os serviços); 

f) Declaração dados bancários (Anexo VI). 

3.3.2. CERTIDÕES QUE A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR 

3.3.2.1. Registro Comercial no caso de empresa individual. 

3.3.2.2. Ato constitutivo, estatuto, ou contrato social e último aditivo contratual, que contenha as 

alterações em vigor, devidamente registrados, em que se tratando de sociedade por ações, 

acompanhado da documentação de seus administradores. 

3.3.2.3. Decreto de autorização de funcionamento, em se tratando de sociedade estrangeira em 

funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão ou 

entidade competente. 

3.3.2.4. Documento comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) 

atualizado, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente e compatível com o objeto desta 

licitação. 

3.3.2.5. Documentos dos sócios administradores, ou cargo equivalente. 

3.3.2.6 Procuração com poderes específicos para representação perante a Comissão de Licitação, 

conforme o caso. 
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3.3.2.7. Prova de regularidade fiscal para com as Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, do 

domicílio do interessado licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, cuja prova dar-se-á pela 

apresentação dos seguintes documentos: 

a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante apresentação 

de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em vigor; 

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante 

apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado em vigor; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, mediante 

apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Município; 

3.3.2.8. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, 

mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

a) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) comprovando a inexistência de débito junto ao 

Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, ou documento equivalente que comprove regularidade; 

b) Certidão de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS ou 

documento equivalente que comprove a regularidade; 

c) Certidão de Falência e Concordata. 

3.3.2.9. Alvará de Localização e Funcionamento e da Vigilância Sanitária, segundo a legislação vigente, 

quando o couber. 

3.4. DOCUMENTAÇÃO DO(S) PROFISSIONAL(IS) QUE PRESTARÁ(O) O SERVIÇO 

a) Xerox dos documentos pessoais 

b) Registro no conselho de classe  

c) Xerox do diploma 

d) Xerox de comprovação de demais cursos de especialização  

Obs: O profissional responsável pela prestação dos serviços deverá portar títulos de especialização em 

conformidade com os procedimentos a serem contratados, quando o couber.  

3.5. DOS IMPEDIMENTOS PARA O CREDENCIAMENTO 

3.5.1. É vedado o credenciamento nos termos deste edital, nos seguintes casos: 
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a) Para profissionais que forem servidores públicos em exercício de cargo em comissão, ou função 

gratificada; 

b) Para pessoas jurídicas que não cumpram as exigências deste edital. 

 

4. DO PROCEDIMENTO 

4.1. O recebimento dos envelopes de habilitação e credenciamento terá início na data estipulada neste 

edital, na sede do CISALP, com endereço na Rua Juquinha Souto, n° 100, bairro Novo Horizonte, na 

cidade de Lagoa Formosa/MG, ou cópia digitalizada através do e-mail licitacao@cisalp.mg.gov.br. 

4.2. A Comissão de Licitação poderá convocar os interessados para quaisquer esclarecimentos, 

porventura necessários. 

4.3. Após a análise, a Comissão, com base no parecer dos técnicos da Secretaria Executiva decidirá pela 

Aceitação ou Recusa do Credenciamento. 

4.4. A recusa será sempre baseada no não cumprimento de quesitos estabelecidos por este Edital. 

4.5. Serão credenciadas todas as empresas que satisfizerem as exigências contidas neste edital. 

 

5. DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 

5.1. A remuneração pelos produtos entregues obedecerá aos valores constantes no Anexo V. 

5.2. A Diretoria Financeira do CISALP efetuará o pagamento decorrente da concretização do objeto 

licitado, por processo legal, mediante entrega da nota fiscal no setor competente, fazendo constar da 

mesma, discriminação, quantitativo, modalidade de licitação, valor mensal do serviço prestado, 

devidamente atestadas pelo setor competente do CONTRATANTE. Os pagamentos serão feitos, 

exclusivamente, através de transferência bancárias para conta do contratado. As transferências que 

serão feitas para outros bancos que não seja banco do Brasil será descontado a despesa de transferência 

bancária. 

5.3. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado 

a partir da regularização dos mesmos e sua reapresentação. 

5.4. Os pagamentos efetuados o contratado não a isentarão de suas obrigações e responsabilidades 

vinculadas à execução do Termo de Contrato, especialmente aquelas relacionadas com a qualidade. 
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5.5. Os valores constantes no Anexo V correspondem ao valor total dos produtos contratados, já 

incluídos todos os recolhimentos tributários, previdenciários, fiscais, trabalhistas e quaisquer outros 

porventura incidentes. 

5.5.1. No valor do produto estão inclusas todas as despesas geradas, inclusive o deslocamento para a 

sede do CONTRATANTE. 

5.5.2. Quaisquer despesas extras ou valores cobrados em desacordo com o Termo de Contrato não serão 

autorizadas pelo CISALP. 

5.6. Para maior agilidade e rapidez no pagamento, o faturamento deverá ser enviado para o e-mail 

agendamento@cisalp.mg.gov.br, e a nota fiscal para pagamento, para o e-mail 

contabilidade@cisalp.mg.gov.br. 

5.7. As Notas Fiscais recebidas até as 12H00min. horas, serão pagas no mesmo dia. Para as recebidas a 

partir das 12H01min., serão pagas no próximo dia útil. 

 

6. DO REAJUSTE 

6.1. Por força das leis federais n° 9.069/95 e 10.192/01, a periodicidade de reajustamento dos preços 

será anual, ficando assegurada ao contratante, na forma do art. 65, inciso II, da lei. 8.666/93, a 

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

6.2. O valor que propôs a CREDENCIADA será fixo e irreajustável, ressalvado o disposto na alínea “d” do 

inciso II do artigo 65 da Lei nº 8666/93. Em caso de prorrogação do contrato, nos termos da lei. 

 

7. DO CONTRATO 

7.1. Será firmado o Termo de Contrato com validade de 12 (doze) meses contados a partir da sua 

assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do inciso II, do art. 57, da lei 8.666/93 até o limite de 60 

(sessenta) meses tendo em vista a obtenção de preços e condições mais vantajosas para a 

administração. 

 

8. SANÇÕES 
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8.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato o Consórcio poderá, garantida prévia defesa, além da 

rescisão do contrato, aplicar à contratada as seguintes sanções previstas no art. 87, da lei 8.666/93: 

a) Advertência; 

b) Multa na forma prevista no item 8.2; 

c) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a 

Administração Pública, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

8.2. Poderá ser aplicada multa indenizatória de 10% sobre o valor total da Nota fiscal/fatura, relativa ao 

mês da ocorrência, quando a contratada: 

a) Prestar informações inexatas ou causar embaraços à fiscalização; 

b) Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia autorização por 

escrito do CISALP; 

c) Executar os serviços em desacordo com as normas técnicas ou especificações, independentemente 

da obrigação de fazer as correções necessárias às suas expensas; 

d) Desatender as determinações da fiscalização; 

e) Cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais e municipais; 

f) Não iniciar, sem justa causa, a execução do contrato no prazo fixado; 

g) Não executar, sem justa causa, a totalidade ou parte do objeto contratado; 

h) Praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, imperícia, negligência, dolo ou 

má-fé, venha causar danos ao Município e/ou terceiros, independentemente da obrigação da 

contratada em reparar os danos causados. 

8.3. As multas poderão ser reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o motivo. 

 

9. IMPUGNAÇÕES E RECURSOS 

9.1. As impugnações ao presente edital convocatório deverão ser dirigidas à Comissão de Licitação do 

CISALP, até 2 (dois) dias úteis antes da primeira data fixada para a abertura dos envelopes de 

credenciamento. 
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9.2. Os recursos referentes às decisões relativas ao processo de credenciamento, poderão ser 

interpostos no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados do dia, subsequente à intimação dos atos. A petição 

devidamente fundamentada deverá ser dirigida à Comissão de Licitação do CISALP. 

 

10. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

10.1. Os recursos financeiros para encargos decorrentes do presente Credenciamento correrão por 

conta da(s) seguinte(s) dotação(ções) orçamentária(s): 10.302.9004.2.910.3.3.90.39.00.00 – Ficha 55 e 

10.302.9003.2.903.3.3.90.39.00.00 – Ficha 39. 

 

11. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E CONTRATADO 

11.1. Conforme condições estabelecidas no Termo de Referência. 

 

12. DA EXECUÇÃO E ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS 

12.1. Conforme condições estabelecidas no Termo de Referência. 

 

13. DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1. Faz parte integrante deste edital o Anexo VIII – Minuta do Contrato. 

13.2. Fica eleito o foro da Comarca de Patos de Minas/MG, para solucionar quaisquer questões oriundas 

deste edital. 

13.3. Quaisquer elementos, informações ou esclarecimentos relativos a este credenciamento, serão 

prestados pelo telefone (34)3824-1710, ou ainda pelo e-mail licitacao@cisalp.mg.gov.br. 

 

 

 

Lagoa Formosa, 30 de setembro de 2022. 

 

____________________________________ 
Luísa Borges Mundim 
Presidente da C.P.L. 

mailto:licitacao@cisalp.mg.gov.br
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ANEXO I 

TERMO DE INSCRIÇÃO PARA CREDENCIAMENTO NO PROCESSO LICITATÓRIO N° 091/2022, 

CHAMANETO PÚBLICO N° 024/2022 

DADOS DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE 

01. NOME DA EMPRESA 
 

02. CPF/CNPJ  
 

    

03. ENDEREÇO 04. BAIRRO 

   

05. CIDADE/UF 06. CEP 

   

07. TELEFONES 
08. E-MAIL 
 

   

DADOS DO DIRIGENTE/PROFISSIONAL RESPONSÁVEL 

09. NOME DO DIRIGENTE/PROFISSIONAL RESPONSÁVEL 10. RG 

   

11. CPF 12. OUTRO 

  

13. ENDEREÇO  14. BAIRRO 

    

15. CIDADE/UF 16. CEP 

   

17. TELEFONES 18. E-MAIL 
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Lagoa Formosa, ______ de ___________________de 2022. 

 

______________________ 

Assinatura do Licitante 

 

ANEXO II 

 

 

7DECLARAÇÃO CONCORDÂNCIA COM EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 091/2022, 

CHAMAMENTO PÚBLICO N° 024/2022 

 

 

À  

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO CISALP, 

 

 

O licitante (pessoa física/jurídica) (****************), inscrito no CPF/CNPJ (*************), 

por intermédio do seu representante, (**************), portador da identidade (*************) e do 

CPF (***************), declara para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento 

licitatório em epígrafe, sob a modalidade Chamamento Público 022/2022, instaurado pelo CISALP, que 

estamos de acordo com todas as disposições do referido edital. 

 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

Lagoa Formosa, ______ de ________________ de 2022. 

 

 

______________________ 



 

Rua Juquinha Souto, nº 100, bairro Novo Horizonte. Lagoa Formosa/MG 

(34)3824-1710 – E-mail: licitacao@cisalp.mg.gov.br 

 

Assinatura do Licitante 

 

 

 

 

ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE, APTIDÃO E CAPACIDADE PARA ATENDIMENTO 

 

À 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO CISALP 

 

Declaramos sob as penas da lei e para fins de direito, na qualidade de licitante, do Processo 

Licitatório n° 091/2022, Chamamento Público n° 024/2022, em cumprimento ao instrumento 

convocatório, que o(s) profissional(is) integrante(s) da Equipe Técnica indicado(s) para este certame 

possui(em) vínculo com nossa empresa, e que o(s)  responsável(is) técnico(s) detentor(es) do(s) 

atestado(s) de capacidade técnica será(ão) o(s) responsável(is) em todas as fases deste procedimento 

licitatório até a conclusão do objeto do contrato, não sendo substituído(s), salvo casos de força maior, e 

mediante prévia concordância do CISALP, apresentando para tal fim, o acervo do novo profissional a ser 

incluído, que deverá possuir igual ou superior qualificação com relação ao anterior, bem como as demais 

comprovações, dos seguintes profissionais: 

 

a) _________________________________________ 

[Profissão, Nome, Número no Conselho e Assinatura] 

b) _________________________________________ 

 [Profissão, Nome, Número no Conselho e Assinatura] 

 

Por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei. 
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______________________ 

Assinatura do Licitante 

 

ANEXO IV 

 

 

DECLARAÇÃO DO ARTIGO 7º, XXXIII, CF 

 

 

O licitante (pessoa física/jurídica) (****************), inscrito no CPF/CNPJ (*************), por 

intermédio do seu representante, (**************), portador da identidade (*************) e do CPF 

(***************), DECLARA, na qualidade de licitante, do Processo Licitatório n° 091/2022, 

Chamamento Público n° 024/2022, para fins do disposto no art. 27, V da Lei Federal n 8.666/93 que não 

emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalhos noturnos e menores de 16 (dezesseis) anos em 

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de14 (quatorze) anos, conforme Lei Federal 

nº 9.854/99. 

 

 

Lagoa Formosa, ________ de ___________ de 2022. 

 

 

 

______________________ 

Assinatura do Licitante 
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ANEXO V 
 

RELAÇÃO DE ITENS COM PREÇO (S) DE REFERÊNCIA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO 024/2022 
(NESTE ANEXO A EMPRESA DEVERÁ COLOCAR SOMENTE OS ITENS PARA OS QUAIS IRÁ CREDENCIAR 
OS SERVIÇOS). A QUANTIDADE TOTAL DO CREDENCIAMENTO SERÁ DIVIDA PARA TODOS OS 
PRESTADORES CONTRATADOS.   
 
 

 
ITEM 

 
DESCRIÇÃO 

 
UNID. 

 
QUANT. 

VALOR 
UNITÁRIO 

MÁXIMO POR 
ALUNO (turma 
de no mínimo 6 

alunos) 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01 

ACLS- ADVANCED CARDIOVASCULAR LIPE SUPPORT 
O ACLS aperfeiçoa competências para o atendimento de 
emergências, no suporte avançado de vida, como: 
arritmias, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular 
cerebral e situações de parada cardiorrespiratória. O 
Treinamento é baseado na simulação de situações reais, 
nas quais os profissionais aprimoram, na prática, suas 
habilidades técnicas e não técnicas, como líder ou como 
membro de uma equipe de alto desempenho. O curso 
será para os acadêmicos e profissionais da saúde. 
Conteúdo Programático: 

 Identificação e tratamento precoce da parada 
respiratória ou da parada cardiorrespiratória; 

 Identificação e tratamento precoce de 
condições que são iminentes de parada cardíaca 
(bradiarritmias, traquiarritmias); 

 Reconhecimento e tratamento precoce de AVC; 

 Uso do desfibrilador manual automático e do 
desfibrilador não automático; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

220 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 1.573,33 
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 Avaliação dos esforços de ressuscitação durante 
PCR, com base na avaliação contínua dos itens que 
definem uma RCP de qualidade; 

 Fornecimento de feedback para o time da 
qualidade da RCP; 

  Manejo da via aérea; 

 Farmacologia relacionada com as emergências 
cardiovasculares; 

 Comunicação eficaz entre o líder e os membros 
da equipe durante uma situação de emergência; 

 Discussão sobre o suo de time de resposta 
rápida ou equipe de emergência médica para melhorar 
o cuidado com o paciente; 

 Definição dos sistemas de treinamento;  

 Cuidados pós-parada. 
Carga Horária: 16 horas. 
Certificação: Internacional AHA.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02 

LESÕES TÉRMICAS E AMBIENTAIS (QUEIMADURAS) 
CONVULSÕES. 
O atendimento Pré-Hospitalar é um atendimento 
primordial para a sobrevida da vítima que sofre 
situações de risco de vida, essa assistência é de vital 
importância pois assim, evita risco de lesões 
secundárias. O socorrista deve preocupar-se em triar, 
tratar e transportar a vítima de forma segura para 
receber o tratamento definitivo. 
Conteúdo Programático: 

 Histórias e tipos de serviços pré-hospitalares; 

 Aspectos legais nos serviços pré-hospitalares; 

  Biossegurança; 

 Direcionamento da cena; 

 Princípios Fundamentais dos Primeiros Socorros 
nas Urgências e Emergências Clínicas; 

 Anatomia e fisiologia humana básica; 

  Abordagem, avaliação inicial, primaria da (s) 
vítima (s);  

 Abordagem, avaliação secundária da (s) vítima 
(s); 

 Tipos de fratura; 

 Tipos Hemorragias; 

 Tipo de choques; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

220 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$1.008,33 
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 Técnicas de Imobilizações, rolamentos e 
transporte de pacientes; 

 Lesões Térmicas e ambientes (queimaduras);  

 Convulsões;  

 Desmaios; 

 Intoxicações; 

 Ferimentos por animais peçonhentos;  
 
 

 Ferimentos por animais domésticos.  
Carga Horária: 16 horas  
Certificação: Nacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03 

BLS - BASIC LIFE SUPPORT 
O curso de BLS objetiva a qualificar o aluno quanto as 
noções básicas de primeiros socorros em situações de 
emergência – acidentes domésticos, engasgos de 
crianças, atendimento ao politrauma e PCR entre 
outros– enquanto se aguarda o atendimento dos 
profissionais do socorro. 
Neste curso de qualificação profissional, o aluno estará 
apto a realizar procedimentos básicos do primeiro 
atendimento, bem como reconhecer e informar sobre as 
medidas a serem tomadas, bem como o que não deve 
ser feito a fim de evitar o agravo da vítima. Ainda, atuar 
com eficiência nas situações de urgência/emergência 
definidas no conteúdo programático. 
Conteúdo Programático: 

 Primeiros Socorros: Caracterização, funções, 
aspectos fundamentais. 

 Acidentes: Características e tipologia. 

 Emergências: Gravidade da lesão e condição da 
vítima. 

 Cuidados gerais preliminares. 

 Parada Respiratória. Método de respiração. 

 Compressão Cardíaca. 

 Ferimentos: Superficiais e profundos; na cabeça. 

 Fraturas e Luxações. 

 Lesões na coluna vertebral. 

 Transportes de acidentados. 

 Queimaduras. 

 Hemorragias. 

 Estado de choque. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

220 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$583,33 
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 Envenenamentos. 

 Corpos estranhos. 
Carga horária: 8 horas. 
Certificação: Internacional. AHA 

 
 
 
 
 
 
 

04 

HUMANIZAÇÃO E ACOLHIMENTO 
Humanização na enfermagem é o efeito de olhar para 
um paciente em uma perspectiva mais integrada e 
completa e não apenas para as questões clínicas e 
assistenciais envolvidas no processo do adoecimento. 
Nesse sentido, cabe ao enfermeiro entender todas as 
queixas do paciente e intervir de forma gentil e 
acolhedora. Isso é feito com o objetivo de amenizar o 
sofrimento, melhorar a percepção dos problemas ou 
proporcionar mais conforto diante da situação 
vivenciada. Diante disso, a humanização da 
enfermagem tem como fundamento proporcionar 
assistência ao ser humano portador de uma condição 
clínica, considerando as questões psicológicas, sociais, 
religiosas e financeiras, entre outras variáveis que 
afetam o prognóstico do paciente. 
Carga Horária: 08:00 horas 
Certificação: Nacional. 

 
 
 
 
 
 
 

SV 

 
 
 
 
 
 
 

220 

 
 
 
 
 
 
 

R$458,33 

 
 
 
 
 
 
 

05 

INTRODUÇÃO E NOÇOES BASICAS AO 
ELETROCARDIOGRAMA 
O ECG é um exame básico de triagem e diagnóstico, 
onde é possível verificar a saúde do coração do paciente 
e indicar tratamentos para eventuais condições que 
requerem intervenção médica. O CURSO será para os 
acadêmicos e profissionais da saúde, em conteúdo 
programático de: 
Conteúdo Programático: 

 Revisão da anatomia cardíaca; 

 Eletrocardiograma normal: princípios básicos; 

 Bradiarritmias; 

 Taquiarritmias supraventriculares; 

 Taquiarritmias ventriculares; 

 ECG nas síndromes coronarianas; 

 ECG na Prática: Ritmos de PCR. 
Carga horária: 08:00 horas 
Certificação: Nacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

220 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$563,07 

 
 

PRIMEIROS SOCORROS BASICO  
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06 

Curso que tem como objetivo capacitar o colaborador 
no reconhecimento de uma Emergência Cardiovascular 
e como agir seguindo a Cadeia de Sobrevivência contida 
na diretriz de atendimento cardiovascular de 
emergência; treinar RCP em pacientes adultos, crianças, 
lactentes e RN; administrar O2 em PCR; treinar em time 
de resposta rápida à PCR e executar RCP em vítima de 
afogamento; com embasamento nas Recomendações 
para RCP. O CURSO será para os acadêmicos e 
profissionais da saúde e leigos não treinados. 
Conteúdo Programático: 

 Conceitos de Primeiros Socorros e Características 
do Socorrista; 

 Mitos e Crenças limitantes dos Primeiros Socorros; 

 Segurança Avaliação da Cena; 

 Estabilização da Vítima; 

 XABCDE do trauma; 

 Traumas: Quedas, Queimaduras, Fraturas e 
Luxações, Ferimentos, Hemorragias e Choque 
Elétrico; 

 Bandagens e Controle de Hemorragias; 

 Ressuscitação Cardio Pulmonar – RCP; 

 Epistaxe (sangramento do nariz); 

 Intoxicação; 

 Convulsões; 

 Tontura e desmaio; 

 Afogamento; 

 Desmaios; 

 Envenenamento; 

 Suporte Básico de Vida no Lactente/Criança. 
Carga horária: 08:00 horas 
Certificação: Nacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

220 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$583,33 

 
 
 
 

 
 
 
 

07 

PROTOCOLO DE MANCHESTER 
O Protocolo de Manchester consiste em uma triagem 
de classificação de risco, na qual a gravidade dos casos 
é determinada por cores. Os profissionais de saúde 
responsáveis devem realizar uma avaliação sobre o 
quadro clínico em que o paciente se encontra para 
colocar nele uma pulseira com a cor correspondente 
à gravidade do caso. 
Nesta etapa não se deve buscar um diagnóstico, 
somente a identificação do risco daquele quadro. Essa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rua Juquinha Souto, nº 100, bairro Novo Horizonte. Lagoa Formosa/MG 

(34)3824-1710 – E-mail: licitacao@cisalp.mg.gov.br 

 

triagem é feita por um profissional de nível superior, 
Médico ou Enfermeiro, que possua boa comunicação, 
capacitação e conhecimento clínico. 
Carga horária: 08:00 horas 
Certificação: Nacional. 

 
SV 

 
220 

 
R$500,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08 

VIAS AÉREAS/ INTUBAÇÃO 
Curso de imersão teórico-prático, que aborda o manejo 
das vias aéreas em diferentes cenários, capacitando o 
aluno para antecipação das dificuldades, preparação de 
planos alternativos, avaliação da via aérea e no uso dos 
dispositivos para intubação traqueal. Proporciona 
treinamento de habilidades de ventilação com máscara 
facial, laringoscopia com diferentes lâminas, 
dispositivos supraglóticos, uso do Bougie, dispositivos 
ópticos e via aérea cirúrgica, adequando os 
equipamentos e medicações para analgesia, sedação e 
bloqueio neuromuscular, de acordo com cada situação.  
Conteúdo do Programático: 

  Preparação para manejo da via aérea; 

  Algoritmos em via aérea; 

  Conceitos importantes: tentativa ótima de 
laringoscopia, denitrogenação, posição olfativa, 
indução em sequência rápida e planos alternativos; 

  Avaliação da via aérea: como reconhecer uma 
via aérea difícil? 

  Conhecendo os dispositivos: cânulas, tubos, 
laringoscópios, lâminas, unidades ventilatórias. 

  Bougie, máscara laríngea, tubo laríngeo, 
combitube e estilete luminoso; 

  Medicamentos para indução da intubação: 
analgésicos, hipnóticos e bloqueadores 
neuromusculares. Quando e quanto usar?  
Carga Horária: 08:00 horas 
Certificação: Nacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

220 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$773,33 

 
 
 
 
 
 
 
 

VENTILAÇÃO MECÂNICA BASICA E AVANÇADA 
O conhecimento do manejo da via aérea e da ventilação 
mecânica são de fundamental importância para o 
tratamento de pacientes adultos com insuficiência 
respiratória aguda ou no intra e pós-operatório. Existem 
diversas formas de estabelecer uma via aérea artificial e 
no uso de ventilação artificial (mecânica), sendo 
extremamente importante o entendimento de cada 
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uma delas, assim como os cuidados necessários durante 
a prática, a fim de minimizar riscos enquanto estratégia 
de tratamento. Neste curso você vai vivenciar o manejo 
da via aérea artificial bem como o manuseio do 
ventilador mecânico em diversos cenários clínicos. 
Público alvo: médicos, fisioterapeutas e enfermeiros (e 
estudantes de graduação destas áreas). 
 Introdução a ventilação mecânica; 
 Anatomia cardíaca; 
 Anatomia pulmonar; 
 Fisiologia cardíaca; 
 Fisiologia pulmonar; 
 Gasometria arterial e mecanismo de anidrase 
carbônica; 
 Ventilação mecânica básica; 
 AC-VC; 
 AC-PC; 
 Espontânea -  PSV; 
 BPA-bilevel; 
 CPAP; 
 VMNI; 
 Ventilação mecânica não invasiva; 
 Interface; 
 Modalidades; 
 Indicação; 
 Contra – indicação; 
 Discursão de caso e prática. 
Carga Horária: 08:00 horas 
Certificação: Nacional. 

 
 
 

SV 

 
 
 

220 

 
 
 

R$783,33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

TRATAMENTO / MANEJO/ CURATIVOS DE FERIDAS 
A cicatrização tecidual é um processo complexo 
influenciado por diversos fatores que incluem desde 
alterações no local da lesão até aspectos mais globais, 
como alimentação e doenças crônicas. Saber avaliar os 
diferentes tipos de tecidos e lesões, bem como 
conhecer o modo de vida dos usuários acometidos por 
esses problemas é fundamental para a adoção de 
tratamento adequado. Nos serviços de atenção 
primária, o cuidado às pessoas com lesões pode se 
desenvolver tanto no interior das unidades básicas 
como no próprio domicílio do usuário, e em todos eles, 
é possível proporcionar uma assistência de qualidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

220 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$411,66 
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Desenvolver o cuidado à saúde nesse último cenário 
permite ainda a compreensão do contexto familiar e 
social dos usuários que vivem com tais agravos. 
Conteúdo Programático:  

 Identificar os vários tipos de afecções que 
acometem a pele. 

 Compreender a influência dos diferentes fatores 
locais e sistêmicos sobre as lesões. 

 Adotar os tratamentos mais indicados para cada 
tipo de lesão. 

 Atuar no cuidado à pessoa acometida por lesões 
no contexto da APS. 

 Elaborar planos de cuidados individualizados de 
acordo com as necessidades de cada usuário. 

 Desenvolver ações de educação em saúde 
voltadas para pessoas com tal agravo. 
Carga horária: 10 horas 
Certificação: Nacional. 

 
 
 
 
 

Lagoa Formosa, (**) de (************) de 2022. 

______________________ 

Assinatura do Licitante 
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ANEXO VI 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO: 

1.1.  Chamamento Público para Contratação de Empresas - Pessoas Jurídicas, especialistas na realização 

de Cursos e Capacitações para Profissionais de Estabelecimentos de Saúde, em atendimento a demanda 

do CISALP, dos entes consorciados ao CISALP e das clínicas de especialidades médicas geridas pelo 

CISALP, segundo as condições estabelecidas no presente edital, nos seus anexos e na Minuta do 

Contrato, cujos termos o integram. A contratação será por item. 

1.2. São Clínicas de Especialidades geridas pelo CISALP:  

1.2.1. Centro Estadual de Atenção Especializada - CEAE, sediado em Patos de Minas.  

1.2.2. O CISALP/CEM fica sediado em Lagoa Formosa, Rua Juquinha Souto nº 100, Bairro Novo Horizonte. 

1.3. São entes consorciados ao CISALP: Arapuá, Brasilândia de Minas, Carmo do Paranaíba, Cruzeiro da 

Fortaleza, Dom Bosco, Guarda-Mor, Guimarânia, Lagamar, Lagoa Formosa, Lagoa Grande, Matutina, 

Patos de Minas, Presidente Olegário, Rio Paranaíba, Santa Rosa da Serra, São Gonçalo do Abaeté, São 

Gotardo, Serra do Salitre, Tiros, Varjão de Minas e Vazante. 

*Demais municípios que se consorciarem ao CISALP durante período de vigência do Termo de 

Contrato. 

1.4. O critério de julgamento adotado será o PREÇO MÉDIO POR ITEM, observadas as exigências contidas 

neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

1.5. Os fornecimentos de quaisquer dos itens não poderão estar condicionados a faturamento mínimo 

e deverão ser entregues de forma parcelada, conforme houver necessidade do CONTRATANTE. 

1.6. As capacitações deverão ocorrer na sede do CONTRATANTE, conforme data, horário e local 

acordado entre as partes. 
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1.7. A quantidade máxima de aluno por turma deverá ser estabelecida entre Munícipio consorciado e a 

CONTRATADA. 

1.8. A contratação tem por objetivo, respeitada a isonomia entre os licitantes, selecionar a proposta 

mais vantajosa para a Administração e promover o desenvolvimento regional, garantindo a boa 

qualidade dos materiais e de empresas comprometidas com o desenvolvimento; 

1.9. Estas, pois, são as razões e os fundamentos que justificam a adoção do sistema de chamamento 

público, sob pena de contrariedade ao princípio da supremacia do interesse público. 

2. JUSTIFICATIVA DE CONTRATAÇÃO: 

2.1. O presente processo de contratação tem como base nos princípios administrativos da publicidade, 

moralidade, impessoalidade e eficiência, bem como em critérios técnicos, para a contratação de serviços 

destinados às atividades de capacitações/treinamentos para os profissionais de saúde do 

CISALP/CEM/CEAE e Entes Consorciados; 

A necessidade constante enfrentada pelos órgãos públicos de saúde, no sentido de atualizar os 

profissionais com novas técnicas e legislações, se faz necessário, uma vez que, promove a uniformidade 

dos conceitos no processo de trabalho.  Permite oferecer aos usuários de saúde um atendimento de 

forma otimizada, dentro dos serviços municipais de saúde. Vale ressaltar que lidamos com vidas e 

capacitar os profissionais é uma forma de mantê-los sempre seguros para realizarem um trabalho 

humano e eficiente.  Os Consórcios de Saúde tem a função de, como órgão integrante da administração 

indireta dos municípios, ser um auxiliador em atender as demandas desses municípios enquanto entes 

consorciados; Enquanto atendente dos vazios assistenciais dos entes consorciados, traz a necessidade 

da referida contratação, o que visa, além de garantir a oferta de serviços em larga escala, conforme 

necessidade e disponibilidade financeira dos municípios, também garante a oferta de serviços essenciais 

à população, conforme estabelecidos por cada ente; 

Considerando o que dispõe a Constituição Federal de 1988, em especial o seu artigo 196, que dispõe 

que a Saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, 

que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações 

e serviços para sua promoção, proteção e recuperação; Considerando a Lei nº 8080 de setembro de 

1990 que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização 

e o funcionamento dos serviços correspondentes; 
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Considerando a Lei nº 141 de 13 de janeiro de 2012 que regulamenta o § 3o do art. 198 da Constituição 

Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde;  

Visto que, o setor público tem papel relevante no desenvolvimento de ações e prestação de serviços 

que promovam, além da promoção, prevenção e proteção da saúde, também no tratamento, 

recuperação e reabilitação do paciente SUS. 

Assim, justifica-se necessária a referida contratação, uma vez que, serviços em saúde, são 

indubitavelmente um dos pilares essenciais da administração pública. 

A modalidade chamamento público será usada, respeitando a isonomia entre os licitantes o que garante 

uma proposta vantajosa para a Administração Pública.  

 

3. AVALIAÇÃO DE CUSTO: 

3.1. Conforme exigência legal foi realizado cotações com empresas especializadas no fornecimento 

medicamentos manipulados, sendo apresentado os valores de no mínimo 3 (três) empresas, conforme 

cotação anexa.  

Será usado o menor valor orçado. 

 

4. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 

4.1. Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execução do objeto 

licitado. 

4.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela licitante 

vencedora com relação ao objeto desta licitação. 

4.3. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO de acordo com o estabelecido neste contrato, desde que 

cumpridas todas as normas estabelecidas no Termo de Referência e Termo de Contrato. 

4.4. Estabelecer junto ao CONTRATADO, a agenda com quantidade de participantes, horários, frequência 

de atendimentos, bem como demais informações responsáveis. 

4.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato podendo sustar ou recusar o item em 

desacordo com as especificações. 

4.6. Proporcionar todas as facilidades necessárias ao CONTRATADO, inclusive comunicado por 
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escrito e tempestivamente, qualquer mudança de administração e endereço de cobrança, bem 

como, qualquer ocorrência relacionada com a entrega. 

4.7. Fiscalizar se os itens estão sendo realizados conforme as especificações e exigências 

estabelecidas no contrato. 

4.8. Emitir Nota de empenho em favor do CONTRATADO. 

4.9. Disponibilizar, para realização do curso/capacitação, o local devidamente equipado com mesas, 

cadeiras, televisão, projetor de imagens, etc, conforme necessidade apresentada pelo CONTRATADO. 

4.10. Informar ao CONTRATADO, o local onde o curso será realizado. 

4.11. Informar ao CONTRATADO o curso pretendido (Item 01 ao 10 - conforme especificado no termo 

de referência) com antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos para organização e programação 

do mesmo. 

4.12. Fornecer coffee break com todos os utensílios e materiais necessários, conforme disponibilidade 

e necessidade identificada pelo CONTRATANTE. 

4.13. Fica o CONTRATANTE autorizado a adquirir quantos itens de curso, forem do seu interesse. 

4.14. Nenhuma outra remuneração será devida ao CONTRATADO, a qualquer título ou natureza, 

decorrentes de encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relativos ao cumprimento das obrigações 

estabelecidas no presente instrumento, pois, fica convencionado que não há relação de emprego entre 

o CONTRATANTE e o CONTRATADO, estando este Contrato disciplinado pela Lei Federal 8.666/93. 

 

5. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO: 

5.1. Realizar os cursos/capacitações, conforme objeto do contrato, de acordo com as diretrizes e 

necessidades informadas pelo CISALP.  

5.2. Iniciar a realização do objeto após assinatura do Termo de Contrato e mediante necessidade 

apresentada pelo CONTRATANTE. 

5.3. Agendar os serviços conforme necessidade do CONTRATANTE, em dias e horários definidos entre 

ambas as partes, sendo que o agendamento não está condicionado a faturamento mínimo. 

5.4. Responsabilizar-se pelo cumprimento dos agendamentos conforme data definida entre 

CONTRATANTE e CONTRATADO. Desmarcações de agendas pelo CONTRATADO serão aceitas somente 
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com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis. O não cumprimento ao disposto acima, acarretará, ao 

CONTRATADO, a aplicação de penalidades.   

5.5. Apresentar mensalmente a nota fiscal dos serviços prestados junto à Secretaria Executiva do CISALP. 

5.6. Manter-se habilitado junto aos órgãos de fiscalização da sua categoria, quando o couber. 

5.8. Zelar pelo cumprimento das normas internas do CONTRATANTE, bem como, de higiene e segurança 

do trabalho, seguindo as normas do Ministério do Trabalho e do Ministério da Saúde. 

5.9. Comunicar ao CONTRATANTE qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do 

Contrato. 

5.10. Responsabilizar-se por todos os danos causados ao CONTRATANTE e/ou terceiros, decorrentes de 

sua culpa ou dolo, provocados pela negligência, imprudência ou imperícia quando repará-las e corrigi-

las às suas expensas. 

5.11. Responsabilizar por todas as despesas geradas com materiais, apostilas, canetas, impressos, xerox, 

deslocamentos, alimentações dos profissionais, hospedagens e outros, durante a realização dos 

cursos/capacitações. 

5.12. Fica sob responsabilidade do CONTRATADO disponibilizar os itens como manequins para técnicas 

de reanimação cardiopulmonar, bem como quaisquer outros equipamentos/insumos/materiais 

necessários para a execução da prestação de serviços. 

5.13. Fica sob responsabilidade do CONTRATADO emitir certificados de conclusão de cursos, 

devidamente datados e assinados. 

 

6. PENALIDADES APLICÁVEIS: 

6.1.  Nos termos do artigo 86 da Lei nº. 8.666/93, fica estipulado o percentual de meio por cento (0,5%) 

sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do 

objeto deste Contrato, até o limite de dez por cento (10%) do valor empenhado. 

6.2.  Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de qualquer das 

condições avençadas, o CONTRATADO ficará sujeita às seguintes penalidades nos termos do artigo 87 

da Lei nº. 8.666/93: 

I – advertência; 

II – multa de dez por cento (10%) do valor do Contrato; 
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III – suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração 

por prazo não superior a dois (02) anos e, 

IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

6.3. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente 

aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentados em fatos 

reais e comprovados, desde que formuladas por escrito e no prazo máximo de cinco (05) dias úteis da 

data em que for oficiada a pretensão do CONTRATANTE no sentido da aplicação da pena. 

6.4. As multas de que trata esta cláusula, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em conta corrente 

em agência bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de cinco (05) dias a 

contar da data da notificação, ou quando for o caso, cobrada judicialmente. 

6.5. As multas de que trata esta cláusula, serão descontadas do pagamento eventualmente devido pelo 

CONTRATANTE ou na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhida pela adjudicatária em conta 

corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo CONTRATANTE no prazo máximo de cinco 

(5) dias a contar da notificação, ou quando for o caso, cobrado judicialmente. 

6.6. As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, 

após regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório 

e da ampla defesa. 

6.7.  A empresa que deixar de entregar documentação exigida para o certame, apresentar 

documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto do certame, não mantiver a 

proposta, falhar ou fraudar a execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude 

fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 

dois anos, sem prejuízo das multas previstas no Contrato e das demais cominações legais, garantido o 

direito prévio da citação e da ampla defesa. 

 

7.  DA EXECUÇÃO E ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

7.1. O regime de execução do objeto do Contrato deverá ser pelo PREÇO MÉDIO POR ITEM. 

7.2. O CONTRATADO é responsável pelos encargos trabalhista, fiscal, previdenciário e comercial 

resultantes da execução do Contrato. 
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7.3. O CONTRATADO observará, em todos os serviços, as orientações técnicas e operacionais constantes 

da tabela de preços e especificações estabelecida pelo CISALP. 

7.4. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o CONTRATANTE poderá: a) se disser respeito à 

especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a 

contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

7.5. Qualquer intercorrência durante a execução do serviço, o CONTRATADO deverá imediatamente 

comunicar o CONTRATANTE. 

7.6. Desmarcações de agendas pelo CONTRATADO serão aceitas somente com antecedência mínima de 

5 (cinco) dias úteis. O não cumprimento ao disposto acima, acarretará, ao CONTRATADO, a aplicação de 

penalidades.   

7.7. Somente serão pagos a prestação de serviços previamente autorizados pelo CISALP. 

7.8. Fica como responsabilidade do CONTRATADO, todas as despesas geradas com materiais, apostilas, 

canetas, impressos, xerox, deslocamentos, alimentações dos profissionais, hospedagens e outros, 

durante a realização dos cursos/capacitações. 

7.9. Fica sob responsabilidade do CONTRATADO, disponibilizar os itens como manequins para técnicas 

de reanimação cardiopulmonar, bem como quaisquer outros equipamentos/insumos/materiais 

necessários para a execução da prestação de serviços. 

7.10. Fica sob responsabilidade do CONTRATADO, emitir certificados de conclusão de cursos, 

devidamente datados e assinados. 

7.11. Fica como responsabilidade do CONTRATANTE, disponibilizar, para realização do 

curso/capacitação, o local devidamente equipado com mesas, cadeiras, televisão, projetor de imagens, 

etc, conforme necessidade apresentada pelo CONTRATADO. 

7.10. Fica como responsabilidade do CONTRATANTE, fornecer coffee break com todos os utensílios e 

materiais necessários, conforme disponibilidade e necessidade identificada pelo CONTRATANTE. 

7.11. O início da prestação de serviços está vinculado a assinatura do Termo de Contrato e a necessidade 

apresentada pelo CONTRATANTE. 

7.12.  Deverá ser acordado entre as partes, o dia, horário, local, bem como demais assuntos inerentes a 

prestação de serviços.  

7.13. Fica o CONTRATANTE autorizado a adquirir quantos itens de curso forem do seu interesse. 
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7.14. Somente serão aceitos SERVIÇOS que estiverem de acordo com as especificações exigidas, estando 

sua aceitação condicionada à devida fiscalização dos agentes competentes. 

7.15. Caso detecte alguma falha na execução dos serviços, em desconformidade com o Contrato, o 

CONTRATANTE deverá substituí-los, sem prejuízo das sanções previstas. 

 

8. DO PAGAMENTO: 

8.1. A remuneração pelos produtos entregues obedecerá aos valores constantes no Anexo V. 

8.2. A Diretoria Financeira do CISALP efetuará o pagamento decorrente da concretização do objeto 

licitado, por processo legal, mediante entrega da nota fiscal no setor competente, fazendo constar da 

mesma, discriminação, quantitativo, modalidade de licitação, valor mensal do serviço prestado, 

devidamente atestadas pelo setor competente do CONTRATANTE. Os pagamentos serão feitos, 

exclusivamente, através de transferência bancárias para conta do contratado. As transferências que 

serão feitas para outros bancos que não seja banco do Brasil será descontado a despesa de transferência 

bancária. 

8.3. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado 

a partir da regularização dos mesmos e sua reapresentação. 

8.4. Os pagamentos efetuados o contratado não a isentarão de suas obrigações e responsabilidades 

vinculadas à execução do Termo de Contrato, especialmente aquelas relacionadas com a qualidade. 

8.5. Os valores constantes no Anexo V correspondem ao valor total dos produtos contratados, já 

incluídos todos os recolhimentos tributários, previdenciários, fiscais, trabalhistas e quaisquer outros 

porventura incidentes. 

8.5.1. No valor do produto estão inclusas todas as despesas geradas, inclusive o deslocamento para a 

sede do CONTRATANTE. 

8.5.2. Quaisquer despesas extras ou valores cobrados em desacordo com o Termo de Contrato não serão 

autorizadas pelo CISALP. 

8.6. Para maior agilidade e rapidez no pagamento, o faturamento deverá ser enviado para o e-mail 

financeiro@cisalp.mg.gov.br, e a nota fiscal para pagamento, para o e-mail 

contabilidade@cisalp.mg.gov.br. 
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8.7. As Notas Fiscais recebidas até as 12H00min. horas, serão pagas no mesmo dia. Para as recebidas a 

partir das 12H01min., serão pagas no próximo dia útil. 

 

9. DO PREÇO DOS SERVIÇOS: 

9.1. O CONTRATADO obriga-se a prestar os serviços, objeto deste edital de credenciamento, a saber:  

Item X pelo valor de R$ (*********), neles incluídos impostos, taxas, contribuições e demais tributos 

que envolvem o serviço. 

 

10. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

10.1. 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 e 10.302.9003.2.903.3.3.90.39.00.00 – Ficha 39. 

  

11. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO: 

11.1. O respectivo contrato terá vigência a partir da sua assinatura, podendo, nos termos do inciso II, do 

art. 57, da lei 8.666/93, permanecer vigente até o limite de 60 (sessenta) meses, tendo em vista a 

obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração e supremacia do interesse 

público. 

 

Maria Rosimar da Silva 
Gerente Administrativo do CEAE 

 

Ludimila Magalhães de Lima 
Diretora de Enfermagem do CISALP 
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ANEXO VII – Declaração dados bancários 

 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 091/2022 

LICITAÇÃO: CHAMAMENTO PÚBLICO N° 024/2022 

FICHA CADASTRAL/DADOS BANCÁRIOS CNPJ: 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: 

                    

ENDEREÇO: 

BAIRRO: CIDADE:  UF: 

CEP: TEL (1): TEL (2): 

E-MAIL:  SITE:  

                    

CONTATO: TEL: 

                    

REPRESENTANTE LEGAL (1): 

RG: EMISSOR: CPF: CARGO: 

                    

REPRESENTANTE LEGAL (2): 

RG: EMISSOR: CPF: CARGO: 

                    

DADOS BANCÁRIOS 

BANCO: Nº DO BANCO: 
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AGÊNCIA:  CONTA CORRENTE: 

 
DATA: _______/________/________ ASSINATURA: ____________________________________ 

 

ANEXO VII (NÃO PRECISA SER PREENCHIDA PELO LICITANTE) 

 

MINUTA DO CONTRATO  

PROCESSO LICITATÓRIO N° 091/2022 

CHAMAMENTO PÚBLICO N° 024/2022 

 

Termo de Credenciamento que celebram o Consórcio Público 

Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Alto Paranaíba - 

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

 

Pelo presente Termo de Credenciamento 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, credencia (*****************) 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 024/2022, ratificado no dia 

(*********). 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – Objeto do Contrato 

1.1.  Chamamento Público para Contratação de Empresas - Pessoas Jurídicas, especialistas na realização 

de Cursos e Capacitações para Profissionais de Estabelecimentos de Saúde, em atendimento a demanda 

do CISALP, dos entes consorciados ao CISALP e das clínicas de especialidades médicas geridas pelo 
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CISALP, segundo as condições estabelecidas no presente edital, nos seus anexos e na Minuta do 

Contrato, cujos termos o integram. A contratação será por item. 

1.2. São Clínicas de Especialidades geridas pelo CISALP:  

1.2.1. Centro Estadual de Atenção Especializada - CEAE, sediado em Patos de Minas.  

1.2.2. O CISALP/CEM fica sediado em Lagoa Formosa, Rua Juquinha Souto nº 100, Bairro Novo Horizonte. 

1.3. São entes consorciados ao CISALP: Arapuá, Brasilândia de Minas, Carmo do Paranaíba, Cruzeiro da 

Fortaleza, Dom Bosco, Guarda-Mor, Guimarânia, Lagamar, Lagoa Formosa, Lagoa Grande, Matutina, 

Patos de Minas, Presidente Olegário, Rio Paranaíba, Santa Rosa da Serra, São Gonçalo do Abaeté, São 

Gotardo, Serra do Salitre, Tiros, Varjão de Minas e Vazante. 

*Demais municípios que se consorciarem ao CISALP durante período de vigência do Termo de 

Contrato. 

1.4. O critério de julgamento adotado será o PREÇO MÉDIO POR ITEM, observadas as exigências contidas 

neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

1.5. Os fornecimentos de quaisquer dos itens não poderão estar condicionados a faturamento mínimo 

e deverão ser entregues de forma parcelada, conforme houver necessidade do CONTRATANTE. 

1.6. As capacitações deverão ocorrer na sede do CONTRATANTE, conforme data, horário e local 

acordado entre as partes. 

1.7. A quantidade máxima de aluno por turma deverá ser estabelecida entre Munícipio consorciado e a 

CONTRATADA. 

1.8. A contratação tem por objetivo, respeitada a isonomia entre os licitantes, selecionar a proposta 

mais vantajosa para a Administração e promover o desenvolvimento regional, garantindo a boa 

qualidade dos materiais e de empresas comprometidas com o desenvolvimento; 

1.8. Estas, pois, são as razões e os fundamentos que justificam a adoção do sistema de chamamento 

público, sob pena de contrariedade ao princípio da supremacia do interesse público. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – Preço 

2.1. O Contratado obriga-se a prestar os serviços, objeto deste edital de credenciamento, a saber:  
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Item xxx pelo valor de R$ (*********), nele incluído impostos, taxas, contribuições e demais tributos 

que envolvem o serviço. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – Pagamento 

3.1. A remuneração pelos produtos entregues obedecerá aos valores constantes no Anexo V. 

3.2. A Diretoria Financeira do CISALP efetuará o pagamento decorrente da concretização do objeto 

licitado, por processo legal, mediante entrega da nota fiscal no setor competente, fazendo constar da 

mesma, discriminação, quantitativo, modalidade de licitação, valor mensal do serviço prestado, 

devidamente atestadas pelo setor competente do CONTRATANTE. Os pagamentos serão feitos, 

exclusivamente, através de transferência bancárias para conta do contratado. As transferências que 

serão feitas para outros bancos que não seja banco do Brasil será descontado a despesa de transferência 

bancária. 

3.3. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado 

a partir da regularização dos mesmos e sua reapresentação. 

3.4. Os pagamentos efetuados o contratado não a isentarão de suas obrigações e responsabilidades 

vinculadas à execução do Termo de Contrato, especialmente aquelas relacionadas com a qualidade. 

3.5. Os valores constantes no Anexo V correspondem ao valor total dos produtos contratados, já 

incluídos todos os recolhimentos tributários, previdenciários, fiscais, trabalhistas e quaisquer outros 

porventura incidentes. 

3.5.1. No valor do produto estão inclusas todas as despesas geradas, inclusive o deslocamento para a 

sede do CONTRATANTE. 

3.5.2. Quaisquer despesas extras ou valores cobrados em desacordo com o Termo de Contrato não serão 

autorizadas pelo CISALP. 

3.6. Para maior agilidade e rapidez no pagamento, o faturamento deverá ser enviado para o e-mail 

financeiro@cisalp.mg.gov.br, e a nota fiscal para pagamento, para o e-mail 

contabilidade@cisalp.mg.gov.br. 

3.7. As Notas Fiscais recebidas até as 12H00min. horas, serão pagas no mesmo dia. Para as recebidas a 

partir das 12H01min., serão pagas no próximo dia útil. 
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CLÁUSULA QUARTA – Recursos Orçamentários 

4.1. 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 e 

correlatas para o ano de 2023: 10.302.9004.2.910.3.3.90.39.00.00 – Ficha 55 e 

10.302.9003.2.903.3.3.90.39.00.00 – Ficha 39. 

 

CLÁUSULA QUINTA – Obrigações do Contratado 

5.1. Realizar os cursos/capacitações, conforme objeto do contrato, de acordo com as diretrizes e 

necessidades informadas pelo CISALP.  

5.2. Iniciar a realização do objeto após assinatura do Termo de Contrato e mediante necessidade 

apresentada pelo CONTRATANTE. 

5.3. Agendar os serviços conforme necessidade do CONTRATANTE, em dias e horários definidos entre 

ambas as partes, sendo que o agendamento não está condicionado a faturamento mínimo. 

5.4. Responsabilizar-se pelo cumprimento dos agendamentos conforme data definida entre 

CONTRATANTE e CONTRATADO. Desmarcações de agendas pelo CONTRATADO serão aceitas somente 

com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis. O não cumprimento ao disposto acima, acarretará, ao 

CONTRATADO, a aplicação de penalidades.   

5.5. Apresentar mensalmente a nota fiscal dos serviços prestados junto à Secretaria Executiva do CISALP. 

5.6. Manter-se habilitado junto aos órgãos de fiscalização da sua categoria, quando o couber. 

5.8. Zelar pelo cumprimento das normas internas do CONTRATANTE, bem como, de higiene e segurança 

do trabalho, seguindo as normas do Ministério do Trabalho e do Ministério da Saúde. 

5.9. Comunicar ao CONTRATANTE qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do 

Contrato. 

5.10. Responsabilizar-se por todos os danos causados ao CONTRATANTE e/ou terceiros, decorrentes de 

sua culpa ou dolo, provocados pela negligência, imprudência ou imperícia quando repará-las e corrigi-

las às suas expensas. 
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5.11. Responsabilizar por todas as despesas geradas com materiais, apostilas, canetas, impressos, xerox, 

deslocamentos, alimentações dos profissionais, hospedagens e outros, durante a realização dos 

cursos/capacitações. 

5.12. Fica sob responsabilidade do CONTRATADO disponibilizar os itens como manequins para técnicas 

de reanimação cardiopulmonar, bem como quaisquer outros equipamentos/insumos/materiais 

necessários para a execução da prestação de serviços. 

5.13. Fica sob responsabilidade do CONTRATADO emitir certificados de conclusão de cursos, 

devidamente datados e assinados. 

CLÁUSULA SEXTA – Obrigações do Contratante 

6.1. Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execução do objeto 

licitado. 

6.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela licitante 

vencedora com relação ao objeto desta licitação. 

6.3. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO de acordo com o estabelecido neste contrato, desde que 

cumpridas todas as normas estabelecidas no Termo de Referência e Termo de Contrato. 

6.4. Estabelecer junto ao CONTRATADO, a agenda com quantidade de participantes, horários, frequência 

de atendimentos, bem como demais informações responsáveis. 

6.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato podendo sustar ou recusar o item em 

desacordo com as especificações. 

6.6. Proporcionar todas as facilidades necessárias ao CONTRATADO, inclusive comunicado por 

escrito e tempestivamente, qualquer mudança de administração e endereço de cobrança, bem 

como, qualquer ocorrência relacionada com a entrega. 

6.7. Fiscalizar se os itens estão sendo realizados conforme as especificações e exigências 

estabelecidas no contrato. 

6.8. Emitir Nota de empenho em favor do CONTRATADO. 

6.9. Disponibilizar, para realização do curso/capacitação, o local devidamente equipado com mesas, 

cadeiras, televisão, projetor de imagens, etc, conforme necessidade apresentada pelo CONTRATADO. 

6.10. Informar ao CONTRATADO, o local onde o curso será realizado. 
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6.11. Informar ao CONTRATADO o curso pretendido (Item 01 ao 10 - conforme especificado no termo 

de referência) com antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos para organização e programação 

do mesmo. 

6.12. Fornecer coffee break com todos os utensílios e materiais necessários, conforme disponibilidade 

e necessidade identificada pelo CONTRATANTE. 

6.13. Fica o CONTRATANTE autorizado a adquirir quantos itens de curso, forem do seu interesse. 

6.14. Nenhuma outra remuneração será devida ao CONTRATADO, a qualquer título ou natureza, 

decorrentes de encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relativos ao cumprimento das obrigações 

estabelecidas no presente instrumento, pois, fica convencionado que não há relação de emprego entre 

o CONTRATANTE e o CONTRATADO, estando este Contrato disciplinado pela Lei Federal 8.666/93. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – Execução e Aceitação dos Serviços 

7.1. O regime de execução do objeto do Contrato deverá ser pelo PREÇO MÉDIO POR ITEM. 

7.2. O CONTRATADO é responsável pelos encargos trabalhista, fiscal, previdenciário e comercial 

resultantes da execução do Contrato. 

7.3. O CONTRATADO observará, em todos os serviços, as orientações técnicas e operacionais constantes 

da tabela de preços e especificações estabelecida pelo CISALP. 

7.4. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o CONTRATANTE poderá: a) se disser respeito à 

especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a 

contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

7.5. Qualquer intercorrência durante a execução do serviço, o CONTRATADO deverá imediatamente 

comunicar o CONTRATANTE. 

7.6. Desmarcações de agendas pelo CONTRATADO serão aceitas somente com antecedência mínima de 

5 (cinco) dias úteis. O não cumprimento ao disposto acima, acarretará, ao CONTRATADO, a aplicação de 

penalidades.   

7.7. Somente serão pagos a prestação de serviços previamente autorizados pelo CISALP. 
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7.8. Fica como responsabilidade do CONTRATADO, todas as despesas geradas com materiais, apostilas, 

canetas, impressos, xerox, deslocamentos, alimentações dos profissionais, hospedagens e outros, 

durante a realização dos cursos/capacitações. 

7.9. Fica sob responsabilidade do CONTRATADO, disponibilizar os itens como manequins para técnicas 

de reanimação cardiopulmonar, bem como quaisquer outros equipamentos/insumos/materiais 

necessários para a execução da prestação de serviços. 

7.10. Fica sob responsabilidade do CONTRATADO, emitir certificados de conclusão de cursos, 

devidamente datados e assinados. 

7.11. Fica como responsabilidade do CONTRATANTE, disponibilizar, para realização do 

curso/capacitação, o local devidamente equipado com mesas, cadeiras, televisão, projetor de imagens, 

etc, conforme necessidade apresentada pelo CONTRATADO. 

7.10. Fica como responsabilidade do CONTRATANTE, fornecer coffee break com todos os utensílios e 

materiais necessários, conforme disponibilidade e necessidade identificada pelo CONTRATANTE. 

7.11. O início da prestação de serviços está vinculado a assinatura do Termo de Contrato e a necessidade 

apresentada pelo CONTRATANTE. 

7.12.  Deverá ser acordado entre as partes, o dia, horário, local, bem como demais assuntos inerentes a 

prestação de serviços.  

7.13. Fica o CONTRATANTE autorizado a adquirir quantos itens de curso forem do seu interesse. 

7.14. Somente serão aceitos SERVIÇOS que estiverem de acordo com as especificações exigidas, estando 

sua aceitação condicionada à devida fiscalização dos agentes competentes. 

7.15. Caso detecte alguma falha na execução dos serviços, em desconformidade com o Contrato, o 

CONTRATANTE deverá substituí-los, sem prejuízo das sanções previstas. 

 

CLÁUSULA NONA – Vigência do Contrato 

9.1.O presente Termo de Credenciamento terá vigência a partir da sua assinatura, podendo, nos termos 

do inciso II, do art. 57, da lei 8.666/93, permanecer vigente até o limite de 60 (sessenta) meses, tendo 

em vista a obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração e supremacia do 

interesse público. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – Rescisão Contratual 

10.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido a critério da contratante, sem que ao 

contratado caiba qualquer indenização, ou, reclamação. 

10.2. A inexecução total ou parcial do Termo de Credenciamento enseja a sua rescisão, com as 

consequências contratuais e as previstas da Lei Federal 8.666/93. 

10.3. O Termo de Credenciamento poderá ser rescindido se, por algum motivo, o contratado deixar de 

possuir as condições de habilitação exigidas no Edital de Credenciamento. 

10.4. A rescisão deste Termo de Credenciamento poderá ocorrer nas formas previstas no Artigo 79 da 

Lei Federal 8.666/93. 

10.5. Poderá ser solicitada rescisão de Termo de Contrato por parte do  CONTRATADO, com uma 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, condicionada à análise do contratante quanto a possibilidade 

da rescisão antes do término de vigência do presente Termo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Penalidades e Sanções 

11.1. Penalidades 

11.1.1. 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. 

11.1.2. 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. 

11.1.3. O CONTRATADO ficará sujeito às penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, 

nos casos não previstos no Edital. 

11.2. Sanções 

11.2.1. Verificada uma das hipóteses previstas nos sub-itens anteriores, o CISALP poderá optar pela 

convocação dos demais contratados, se houver. 
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11.2.2. 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. 

11.2.3. As sanções previstas na alínea “C”, do sub-item 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 DÉCIMA SEGUNDA – Condições Gerais 

12.1. Fazem parte deste instrumento o disposto no Edital de Contrato e seus anexos, tendo plena 

validade entre as partes contratantes. 

12.2. 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. 

12.3. O CONTRATADO se obriga a manter as condições de habilitação e qualificação durante a vigência 

deste contrato, sob pena da aplicação do disposto nas Cláusulas Oitava e Nona. 

12.4. O presente Termo de Contrato é regido pela Lei Federal 8.666/93 e alterações. 

12.5. 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. 
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      Lagoa Formosa - MG, ____ de___________ de 2022. 

 
 

___________________________  ___________________________ 
CONTRATADO    CONTRATANTE 

 
 

___________________________ 
ASSESSORA JURÍDICA 

 
TESTEMUNHAS: 
1.____________________________    2. ____________________________ 
Nome:        Nome:  
CPF:         CPF:  
Cargo:         Cargo: 
 


