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Processo Administrativo de Licitação N° 038/2020 

Credenciamento N° 002/2020 

Inexigibilidade N° 004/2020 

Processo Administrativo de Contratação Número: 038/2020 

Unidade Requisitante: Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Assistência Social 

Modalidade: Inexigibilidade Por Credenciamento 

Tipo: Menor Preço Global 

Número Do Credenciamento:002/2020 

Número Dai riexigibil idade: 004/2020 

Data Do Processo: 03 de Agosto De 2020 

Data Da Abertura: A Partir de 05 de Agosto de 2020 A 31 de Dezembro De 2020. 

Hora: 09h00min* (Horário De Brasília) 

Histórico 

Credenciamento para contratação de profissionais especializados para a prestação de serviços de 

assistência em saúde e assistência social, para combate a propagação da pandemia causada pelo do 

covid-19, em conformidade com as especificações contidas nos a, para combate a propagação da 

pandemia causada pelo do covid-19 

Certidão de Autuação 

Eu, Lavínia Alves dos Santos— responsável pelo processo da prefeitura municipal de santa helena de 

minas, nomeado pela portaria n° 002/2020, certifico que aos 31 (trinta e um) dias do mês de julho de 2020, 

na sala de licitações da prefeitura municipal de Santa Helena de Minas, autuei o presente processo, com 

os autos que o instruem e, para constar, conforme designado pelo excelentíssimo senhor prefeito, faço 

esta autuação. 

Lavínia Alves dos Santos 
Chefe de LiciIaça - Pregoeira 

CPE 1496791659 
Lavínia Alv- ..s Santos 

reside- dacpl 
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solicitação 
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PLANILHA BASE DE QUANTITATIVOS E CUSTOS 

LISTAGEM DE ESPECIALIDADES/SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS/VALORES 

Enfermeiro - 220(horas por mês) R$ 4.011,25 (quatro mil e onze reais e vinte e 
cinco centavos). 
Medico -- 220 (horas por mês) r$ 25.000,00 (vinte e cinco mil) 
Aux. Serviços Gerais —220 (horas por mês) r$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco 
reais) 

Realizar os procedimentos e serviços contratados, de acordo com a melhor técnica e 
com a observância de toda a legislação em vigor aplicável à prestação dos serviços, 
sem cobrança de qualquer valor adicional do paciente e/ou assistidos. 

A) Os atendimentos deverão obedecer aos seguintes: 

Medico Mínimo de 220 horas por mês. 
Aux. Serviços gerais Mínimo de 220 horas por mês. 
Enfermeiro Mínimo de 220 horas por mês. 

SANTA HELENA DE MINAS/MG, 23 de julho de 2020. 

4AL.J 
Sirlene Pereira Santos 

Setor de Compras 
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Serviço do gabinete do prefeito 

Despacho ao setor de contabilidade 

Tendo em vista a solicitação da secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Assistência Social, 
para credenciamento para contratação de profissionais especializados para a prestação de serviços 
de assistência em saúde e assistência social, para combate a propagação da pandemia causada 
pelo do covid-19, em conformidade com as especificações contidas nos a, para combate a 
propagação da pandemia causada pelo do covid-19, com cotação de preços realizada previamente 
pelo setor de compras com os seguintes valores: 

Aux. Serviços gerais R$ 1.045,00 
Enfermeiro R$ 4.011,25 

Medico R$ 25.000,00 

Determino a esse setor, que certifique sobre a existência de recursos orçamentários e de recursos 

financeiros, em cumprimento às determinações da legislação vigente, para ocorrer às despesas 

para a aquisição dos materiais mencionados acima. 

SANTA HELENA DE MINAS/MG, 24 de julho de 2020. 

Artur R 
Pre 

ues Da Silva 
unicipal 
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Certidão 

Certifica existência de dotação orçamentaria 

O setor de contabilidade da prefeitura municipal de Santa Helena de Minas/MG, e consoante 
despacho recebido e disposições legais, especialmente do art. 14 da lei 8.666/93 e art. 60 da lei 
4.320/64, certifico para os devidos fins de prova, que a credenciamento para contratação de 
profissionais especializados para a prestação de serviços de assistência em saúde e assistência 
social, para combate a propagação da pandemia causada pelo do covid-19, em conformidade com 
as especificações contidas nos a, para combate a propagação da pandemia causada pelo do covid-
19, baixo especificado: 

3.3.90.36.00 552 outros serviços-pessoa fisica 
1.54.00 outras transferencias de recursos do sus 

33903600 195 enfremtamento da emergência - covid-19 
1.6 1.00 aux.fin.covid 19 apl. saúde/assist.social 

Por ser verdade firmo a presente em duas vias de igual teor e forma para um só efeito. 

SANTA HELENA DE MINAS/MG, 27 de julho de 2020. 
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Parecer contábil 

Despesas previstas na lei orçamentária 

Desnecessidade de impacto orçamentário-financeiro 

Atendendo despacho do prefeito municipal de Santa Helena de Minas/MG, sr. Artur 
Rodrigues da Silva, que certifique sobre a existência de recursos orçamentários e elabore 
documento de impacto financeiro conforme determina a lei complementar n°. 101/2000, 
para ocorrer às despesas para credenciamento para contratação de profissionais 
especializados para a prestação de serviços de assistência em saúde e assistência social, 
para combate a propagação da pandemia causada pelo do covidJ9, de acordo com as 
especificações contidas no anexo, tendo como fonte de receita os recursos das receitas 
tributárias e transferências constitucionais, devidamente previstas no orçamento do 

(i município conforme certidão emitida por esta contabilidade anteriormente. 

Portanto, por se tratar de despesa devidamente prevista na lei orçamentária e não 
gerando compromisso financeiro para os exercícios seguintes, está dispensada a 
elaboração da estimativa de impacto orçamentário-financeiro prevista na lei de 
responsabilidade fiscal, como passaremos a justificar. 

Devemos deixar claro que a correta interpretação do art. 16 da lei de responsabilidade 
fiscal está na expressão aumento de despesa disposta no seu caput - in verbis. 

"art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação 
governamental que acarreta aumento de despesa será acompanhada de: 
1 - Estimativa do impacto orçamentário no exercício em que deva entrar em vigor e nos 
subsequentes; 

Isso significa que a ação governamental regularmente prevista na lei orçamentária ' anual, a assunção de obrigação contratual proveniente da prestação de serviços, como 
no caso em tela, dispõe de dotação suficiente para cobrir os gastos e possui adequação 
com a Ido e o ppa. 

Portanto o art. 16 da lei de responsabilidade fiscal, refere-se às despesas não previstas 
no orçamento, ou insuficientemente dotadas, que necessitam da abertura de créditos 
adicionais para serem regularmente cumpridas, bem como às ações governamentais que 
geram gastos para os exercícios financeiros seguintes ao de sua criação, nestes casos 
deverá ser elaborado o impacto orçamentário-financeiro. 

O art. 17 da lrf define a despesa de caráter continuado como a despesa corrente que, por 
lei, medida provisória ou ato administrativo, é exercitada por um período superior a dois 
exercícios. 
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Nestes casos, há necessidade da elaboração da estimativa do impacto orçamentário-
financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes e 
demonstração da origem dos recursos para o seu custeio. 

Estamos atestando a previsão orçamentária suficiente para assumir as obrigações ora 
contratadas, não há aumento de despesas, o que exclui a exigência do art. 16 da lei 
complementar n° 101/2000. 

E o nosso parecer, s.m.e., 

SANTA HELENA DE MINAS-MG, 28 de julho de 2020 

1 epar amento De Contabilidade 
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CERTIDÃO DA TESOURARIA 

Atendo despacho do Sr. Artur Rodrigues da Silva, prefeito municipal de Santa 
Helena de Minas/MG, certifico que há disponibilidade financeira para 
credenciamento para contratação de profissionais especializados para a prestação 
de serviços de assistência em saúde e assistência social, para combate a 
propagação da pandemia causada pelo do covid-1 9, em conformidade com as 
especificações contidas nos a, para combate a propagação da pandemia causada 
pelo do covid-1 9, com cotação de preços realizada previamente no valor: 

Aux. Serviços gerais 	 R$ 1 .045,00 
Medico 	 R$ 25.000,00 
Enfermeiro 	 R$ 4.011 ,25 

Tendo como fonte de receita as receitas tributárias e as transferências 
constitucionais. 

Santa Helena de Minas-MG, 29 de julho de 2020. 

Rosimary Rodrigues da Silva 
Tesoureira 
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Serviço do gabinete do prefeito 

Ordem de abertura de processo licitatório 

Tendo em vista o parecer e a certidão do setor de contabilidade e secretaria de fazenda, 

confirmado a existência de dotação orçamentária e a certidão de recursos financeiros pela 

tesouraria, determino: 

Aux. Serviços Gerais 	 R$ 1.045,00 
Medico 	 R$ 25.000,00 
Enfermeiro 	 R$ 4.011,25 

À comissão permanente de licitação, designada pela portaria. 002/2020, para com as cautelas e 

observância da lei, dar início ao processo de inexigibilidade para credenciamento para contratação 

de profissionais especializados para a prestação de serviços de assistência em saúde e assistência 
social, para combate a propagação da pandemia causada pelo do covid-19, em conformidade com as 
especificações contidas nos a, para combate a propagação da pandemia causada pelo do covid-19, 

com cotação prévia no valor global de: para a proposta de menor preço e que melhor atenda aos 

interesses da administração. 

SANTA HELENA DE MINAS/MG, 30 de julho de 2020. 

Artur ' idrigues da Silva 
P efe to Municipal 
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ARTUR RODRIGUES DA SILVA 
Prefeito Municipal 

CONFERE COM O 
SANTA HELENA DE 

/ 

IGINAL 
AS - MG 

SÁVEL 

r*xr 11 1 1t% 	ii t%Lj 	 AxxAL**jaL 

DE MINAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
CNPJ - 01.613.395RNO1-60 

ADM 2017 A 2020 

PORTARIA 0212020 
De: 02 de Janeiro de 2020 

"DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
COMPOR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DA 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS". 	 - 

ARTUR RODRIGUES DA SILVA1  Prefeito Municipal de 
Santa Helena de Minas, em pleno uso e gozo das atribuições do cargo, e 
nos termos da Lei 8.666/93, e su.s posteriores alterações 

RESOLVE: 
Art. 1° Ficam nomeados para comporem a Comissão 

Permanente de Licitação, os seguintes servidores abaixo, sobre a 
Presidência da Sra. LavfnM Alv..'s dos Santos 

MEMBROS TITULARES: 

1- LAVtNIA ALVES DOS SANTOS 
2- ALAEC1O RODRIGUES PEREIRA 
3- FRANKLIN MTLLER SILVA RIBEIRO 

MEMBROS SUPLENTES: 
- JULIANA SILVA RESENDE 
Art. 2° - Revogam - se as disposições em contrário, a presente 

portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se, registre-se, arquive-se e cumpra-se. 

Santa Helena de Minas, 02 de Janejd2O0- 

g 



o 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE MINAS ESTA 

MINAS GERAIS 
CNPJ - 01.613.395/0001-60 

ADM 2017A 2020 

Autuação 

A comissão permanente de licitação da Prefeitura Municipal de Santa Helena de Minas/MG, 
reunida na sala da comissão na sede do prédio do poder executivo, situado a praça Euclides 
Silveira Tolentino, 141, centro, Santa Helena de Minas, estado de Minas Gerais, de 
conformidade com o que dispõe a lei n. 08.666/93  de 21 dejunho de 1993 e suas alterações 
resolvem autuar sob o n.° 002/2020 o presente processo licitatório, destinado à 
credenciamento para contratação de profissionais especializados para a prestação de 
serviços de assistência em saúde e assistência social, para combate a propagação da 
pandemia causada pelo do covid-19, em conformidade com as especificações contidas nos 
a, para combate a propagação da pandemia causada pelo do covid-19. 

SANTA HELENA DE MINAS/MG, 31 de julho 2020. 

Lavínia Alve 
P re si 

Lavínia Alves dos Santos 
Chefe de licitação . Pregoeira 

CPF: 149.967.916-59 
os Santos 

te Cpl 

 

Franklin 	-r tiv Ribeiro 
em b ro 

Juliana Sia Resende 
Menbro 
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MINUTA DE EDITAL 
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Despacho à assessoria jurídica  

Tendo em vista a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Assistência 
Social, no que tange o credenciamento para contratação de profissionais especializados 
para a prestação de serviços de assistência em saúde e assistência social, para combate a 
propagação da pandemia causada pelo do covid-19, em conformidade com as 
especificações contidas nos a, para combate a propagação da pandemia causada pelo do 
covid-19. Nos termos do parágrafo único do art. 38 da lei federal n° 8.666/93, que dispõe 
que as minutas de edital e contrato devem ser previamente examinadas e aprovadas por 
assessoria jurídica da administração, venho submeter à apreciação desta assessoria 
jurídica tais minutas. Para tanto, solicitamos de vossa senhoria a emissão de parecer, 
afirmando se os procedimentos legais foram devidamente obedecidos e se atendem as 
exigências dos órgãos fiscalizadores. 

SANTA HELENA DE MINAS/MG, 03 de agosto de 2020 

Lavínia Alves 1 

Presl sent: 

/ Santo 
a cpl 

Lavínia Alves dos Santos 
Chefe de Licação Pregoeira 

CPF: 149.967.916-59 
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EDITAL 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 038/2020 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 004/2020 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 002/2020 

OBJETO: Credenciamento para Contratação de Profissionais Especializados para a Prestação de Serviços de 
Assistência em Saúde e Assistência Social, para combate a propagação da pandemia causada pelo do COVID-
19, em conformidade com as especificações contidas nos a, para combate a propagação da pandemia causada 

pelo do COVID-19, em conformidade com as especificações contidas nos anexos. 

PERIDO DE CREDENCIAMENTO: 

A PARTIR DO DIA 04/08/2020 a 31/12/2020 

IMPORTANTE - ATENÇÃO 
SRS. licitantes RECOMENDAMOS  para que se proceda a leitura atenta às condições e/ou exigências 

expressas neste edital e seus anexos, objetivando uma perfeita participação no certame. Em caso de 

dúvidas: (33) 3626-9000. 

LOCAL PARA REALIZAÇÃO DO CREDENCIAMENTO.- REDENCIAMENTO: 

SALA SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, NA PRAÇA EUCLIDES SILVEIRA TOLENTINO, 
141,— CENTRO, SANTA HELENA DE MINAS - MG, CEP: 39.874-000. 

CONSULTAS AO EDITAL: 

Disponível 	quando 	solicitado, 	através 	de 	e-mail: 	licita cao2O18toutIook. com. br 	site: 

www.santahelenademinas.mq.qov.br  e via telefone através número (33) 3626-9000 e também 

permanecerá afixado no Quadro de Avisos localizado no hall de entrada da Prefeitura de Santa Helena de 

Minas (MG), podendo ainda ser obtido na integra junto à Comissão Permanente de Licitação, no horário de 

08 às 12 horas, até o último dia útil que anteceder a data do certame. 
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Nome/Razão Social: 	  

CPF/CNPJN° 	  

Endereço: 	  

E-mail: 	  

Cidade: 	  Estado: 	Telefone,- 

Pessoa 

elefone:

Pessoa para contato: 	  

Recebemos, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação nesta data, cópia do 
instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

Local:     de 	 de 	 

Assinatura 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE MINAS DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS 

CNPJ - 01.613.395/0001-60 
ADM2O17A 2020 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 038/2020 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 004/2020 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 002/2020 

to 

1 

Senhor Licitante, 

Visando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Santa Helena de Minas e a 
licitante, solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do edital e remeter à Comissão 

1 
	

Permanente de Licitações pessoalmente ou por meio e-mail: Iicitacao2O18@outlook.com.br  

A não remessa do recibo exime a Comissão Permanente de Licitações da comunicação de 
1 	eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações 

adicionais. 

PÇ EUCLIDES SILVEIRA TOLENTINO, 141 - CENTRO - FONE: (33)3626-9000 / 3626-9001 
EMAIL: santaheIenamg@hotmaiI.com  

(p. q 974-000 	 SANTA HELENA DE MINAS - MG 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE MINAS DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS 

CNPJ - 01.613.395/0001-60 
ADM 2017 A 2020 

EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 038/2020 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 004/2020 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 002/2020 

O MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE MINAS, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n° 
01.613.395/0001-60, com sede à Praça Euclides Silveira Tolentino, 141, Centro, representado neste ato pelo 
senhor Prefeito Municipal e sua Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos 
interessados, que se encontra aberta ao público, sob a modalidade Credenciamento para Contratação de 
Profissionais Especializados para a Prestação de Serviços de Assistência em Saúde e Assistência Social, 
para combate a propagação da pandemia causada pelo do COVID-19, em conformidade com as 
especificações contidas nos anexos, observando às necessidades dos Municípios de Santa Helena de 
Minas/MG, que deverão ser prestadas conforme especificações constantes no Edital e seus anexos e em 
conformidade com a Lei n.° 8.666, de 21 .06.93, com as modificações introduzidas pelas Leis n.° 8,883, de 
08.06.94, e 9.648, de 27.05.98, e legislação complementar vigente e demais normas aplicáveis à espécie. 
Para tanto, estará recebendo até as 09h00mim do dia 30 de dezembro de 2020, na Prefeitura Municipal de 
Santa Helena de Minas, no Setor de Compras e Licitações, sito a Praça Euclides Silveira Tolentino, 141. 
Santa Helena de Minas - MC, os requerimentos e documentos pertinentes ao credenciamento de acordo com 
o presente Edital. O credenciamento acontecerá dos dias 08 de Agosto de 2020 ao dia 30 de dezembro de 
2020, no mesmo local e endereço anteriormente citado. 

01 -OBJETO 

1.1 - O presente edital tem por objeto o Credenciamento para Contratação de Profissionais Especializados 
para a Prestação de Serviços de Assistência em Saúde e Assistência Social, para combate a propagação da 
pandemia causada pelo do COVID-19, em conformidade com as especificações contidas nos anexos, de 

40 	acordo com as especificações contidas no Anexo. 

1.2 - Os interessados em credenciar-se para realização dos procedimentos deverão preencher a tabela 
constante no Anexo IV do edital, sendo que os mesmos deverão credenciar-se pelo valor estabelecido pelo 
Município. 

1.3 - A prestação dos serviços em Assistência em saúde ocorrerá nas Unidades de Saúde, e as de 
Assistência Social na sua Unidade, indicada pelo Município de Santa Helena de Minas, através da sua 
Secretaria Municipal de Saúde, observadas as quantidades contratadas, dentro do período de vigência do 
contrato a ser celebrado entre as partes. Os demais serviços deverão ser prestados nos limites do município 
de Santa Helena de Minas, conforme determinação da secretaria. 

1.4 - Durante a vigência do contrato poderá, mediante a conveniência da Administração Municipal, ser 
aditado o objeto do mesmo, sempre respeitando os limites e condições legais. 

1,5 - Poderão participar do presente Credenciamento Pessoas Físicas e Jurídicas habilitadas à prestação 
dos serviços desde que: 
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a) Não tenham sofrido qualquer penalidade no exercício da atividade; 

b) Não tenham sofrido penalidade de suspensão ou impedimento de contratar com o Município de Santa 
Helena de Minas, ou incorrido em inadimplência para com o mesmo de um modo geral; 

c) Apresentem condições mínimas para garantia da normal e eficiente prestação dos serviços; 
d) Atendam a todos os pressupostos da Legislação Municipal pertinente. 

e) Não se encontrar em situação de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de 
credores, dissolução, liquidação ou empresas estrangeiras que não funcionem no País; 

f) Não Estejam com o direito de licitar ou contratar com a Administração Pública no âmbito da União, Estados, 
Distrito Federal, Municípios e nas respectivas entidades da administração indireta, suspenso, ou que por esta 
tenham sido declaradas inidôneas; 

b g) Não possuam como diretores, responsáveis técnicos ou sócios, servidor, empregado ou ocupante de cargo 
comissionado do Município de Santa Helena de Minas: 

h) Pessoas Jurídicas cujos sócios ou administradores não tenham ligações com Prefeito, Vice-prefeito, 
vereador ou servidor municipal por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, ou 
por adoção, subsistindo a proibição até 06 (seis) meses depois de findas as respectivas funções; 

1.6 - A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que, pelo 
descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis. 

02. DA FINALIDADE E METAS 

2.1 - O presente credenciamento pretende prover atendimento adequado, eficiente e eficaz aos munícipes 
que necessitem dos serviços de Assistência em saúde, visando à qualidade de vida e Assistência Social de 
todos os cidadãos deste município, bem como o oferecimento de serviços das demais secretarias a partir do 
credenciamento de todos os interessados habilitados a prestar estes serviços. 

03— DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

3.1 - Os Documentos exigidos deverão ser enviados por correspondência com AR ou entregues e 
protocolados no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal, situado na Praça Euclides Silveira 
Tolentino, 141, Centro, na cidade de Santa Helena de Minas, até as 09h00 min do dia 31 de dezembro de 
2020, em 02 (dois) envelopes lacrados, denominado, DOCUMENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 
(Envelope n° 01) e PROPOSTA PARA CREDENCIAMENTO (envelope n° 02). 

3.2 - Os envelopes deverão estar lacrados e indevassáveis, com a seguinte inscrição: 

3.2.1 ENVELOPE N° 01 

Razão Social ou Nome do participante 
Edital de CREDENCIAMENTO N° 002/2020 
Processo Licitatórion° 038/2020 
Denominação do envelope: Habilitação para credenciamento 
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3.2.2 ENVELOPE N° 02 

Razão Social ou Nome do participante 
Edital de CREDENCIAMENTO N° 002/2020 
Processo Licitatórion° 038/2020 
Denominação do envelope: Proposta para credenciamento 

3.3 - Os envelopes serão abertos no dia da entrega na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Santa 
Helena de Minas. 

3.4 - O credenciamento ficará aberto por todo o exercício de 2020, para garantir a ampla abrangência dos 
prestadores de serviços, no atendimento do interesse municipal. 

04— DA HABILITAÇÃO PARA O CREDENCIAMENTO 

4.1 - A Documentação deverá ser apresentada no envelope denominado Documentação para 
Credenciamento, em 01 (uma) via original ou cópia autenticada em cartório, por servidor público municipal ou 
publicada do Diário Oficial, devendo constar os documentos de habilitação, conforme especificações abaixo 
elencadas: 

4.1.1 - DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À PESSOA JURIDICA:  

a) Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, e no caso de sociedades por 
ações, acompanhado de documento de eleição de seus atuais administradores; 

b) Registro comercial no caso de empresa individual; 

c) Declaração do proponente de que não pesa contra si, Declaração de Inidoneidade, de acordo com o 
modelo constante no Anexo II (em função do disposto no art. 97 da Lei Federal 8.666/93); 

d) Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituição Federal, conforme 
( 	Anexo 1111- II; 

e) e) Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CNPJ); 

f) Prova de reguIaridde 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 e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,- acional; 

g) g) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, mediante 
apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado; 

h) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante mediante 
apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Município,- 
i) 

unicípio;
i) Prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho; 
j) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, mediante apresentação 
de certidão emitida pela Caixa Econômica Federal,- 
k) 

ederal;
k) Registro da proponente no Conselho Regional de Medicina do Estado onde atua (conforme o caso),- aso); 

PÇ PÇ EUCLIDES SILVEIRA TOLENTINO, 141 - CENTRO - FONE: (33)3626-9000 / 3626-9001 
EMAIL: santahelenamg@hotmaiI.com  

Q R74-flflfl 	 SANTA HELENA DE MINAS - MG 



AN 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE MINAS DO ESTADO DE 	P 	. 

ADM2O17A 2020 

MINAS GERAIS 
CNPJ - 01.613.395/0001-60 

1 

o 

1) Alvará de licença sanitária fornecido pela Vigiiância Sanitária Estadual ou Municipal (conforme o ca 
m) Certificado de Registro na Entidade Médica competente dos profissionais que pertençam ao quadro clínico 
da empresa, os quais serão os responsáveis pela prestação dos serviços médicos (conforme o caso): 
n) Certidão passada pelos distribuidores judiciais da sede da Proponente atestando a inexistência de pedidos 
de falência ou concordata preventiva, ou suspensiva relativa à mesma, será considerada válida, para este 
certame, aquelas emitidas há no máximo 90 (noventa) dias da data estipulada para a abertura do certame. 

4.1.2— DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À PESSOA FÍSICA:  

a) Cédula de Identidade; 

b) Cópia reprográfica autenticada do Cartão do Cadastro Nacional de Pessoa Física - CPF/MF; 

c) Cópia reprográfica do comprovante de Endereço; 
d) Cópia reprográfica autenticada do Cartão do Programa de Integração Nacional (P15) ou Programa de 
Formação do Patrimônio do Servidor (PASEP); 

e) Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituição Federal, confórme 
Anexo III. 

f) Diploma de Capacitação da área a se credenciar,-

g) 

redenciar;

g) Carteira de profissional na área a se credenciar,-

4.3 

redenciar;

4.3 - A aceitação dos documentos obtidos via "internet" ficará condicionada conforme o caso, à confirmação 
de sua validade também por esse meio, pelo presidente da comissão. 

4.4 - Os documentos poderão ser apresentados por qualquer processo de cópia, devidamente autenticados, 
ou em original acompanhados de cópia para autenticação pela Comissão Permanente de Licitação. 

5 - DA PROPOSTA 

5.1 - A Proposta deverá obedecer rigorosamente os termos deste Edital, não sendo considerada aquela que 
apresentar divergências com o objeto da licitação ou fizer referência a propostas de concorrentes, implicando 
na sua imediata rejeição. 

5.2 - A Proposta deverá ser elaborada de acordo com as diretrizes estabelecidas neste Edital, que atendam 
ao objeto da licitação, seus preços unitários e totais, (CONFORME ANEXO IV) 

5.3 - A proposta deverá ser apresentada em 01 (uma) via impressa, sem emendas, rasuras, acréscimos ou 
entrelinhas devidamente assinada pelo representante legal, devendo constar as seguintes informações: 

a) Nome e/ou razão social, endereço e CPF / CNPJ da proponente; 

b) Valor Unitário e total, conforme preestabelecido no Anexo 1, discriminando os mesmos em moeda corrente 
nacional; 

5.4 - Será desclassificada a proposta em desconformidade com as diretrizes e especificações elencadas 
neste Edital, ou cujos preços não sejam os estabelecidos no edital. 
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6— DAS CONDIÇÕES PARA O CREDENCIAMENTO 

6.1 - Poderão participar do presente credenciamento, pessoas físicas ou jurídicas, legalmente constituídas, 
habilitadas, com idoneidade econômico-financeira, regularidade jurídico-fiscal, que não tenham sofrido 
penalidade de suspensão ou declaração de inidoneidade por parte do Poder Público e que satisfaçam as 
condições fixadas neste edital e anexos, e que aceitem as normas estabelecidas pelo Município. 

6.2 - Os interessados em credenciar-se para a prestação dos referidos serviços deverão instruir o 
requerimento de Credenciamento (Anexo IV) com uma Declaração de aceitação das condições do presente 
Edital (Anexo V), sem restrições de qualquer natureza, conforme o estabelecido no presente Edital, e entregá-
las juntamente com os envelopes. 

6.3 - A validade do credenciamento será até o dia 31 de dezembro de 2020, podendo ser prorrogado, 
conforme previsto na Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. 

7— DOS PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO DOS PEDIDOS DE CREDENCIAMENTO 
7.1 - No dia, hora e local designado neste edital, na presença dos interessados em credenciar-se e demais 
pessoas presentes ao ato público, o Presidente da Comissão de Licitação receberá os envelopes contendo os 
Documentos para o Credenciamento, juntamente com o requerimento de Credenciamento (Anexo IV) e a 
Declaração de aceitação das condições do presente Edital (Anexo V), devidamente identificados, lacrados e 
protocolizados. 

7.2 - Após a data da abertura do presente processo, poderão demais profissionais se credenciar até a data 
de 30 de dezembro de 2020, mediante a apresentação da documentação exigida no presente edital. 

7.3 - Examinar os documentos apresentados em confronto com as exigências deste Edital, devendo recusar 
a participação dos interessados que deixarem de atender às normas e condições aqui fixadas. 

7.4 - Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, quanto à documentação de 
habilitação e proposta, a Comissão de Licitação emitirá a Ata de Abertura dos Documentos na qual 
identificará os participantes a serem credenciados para realização dos serviços. 

7.5 - Da sessão pública de credenciamento será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de 
outros, o relatório relativo à análise da documentação exigida para habilitação e dos recursos interpostos. 

7.6 - Analisar recursos porventura interpostos pelos interessados e rever sua decisão ou, caso contrário, fazê-
lo subir devidamente informado ao Secretário Municipal de Administração. 

8— DOS CRITÉRIOS PARA CREDENCIAMENTO 

8.1 - Serão considerados Credenciados para a prestação dos serviços, todos os participantes que atenderem 
aos requisitos de habilitação (Item 04) e proposta (Item 05), do presente edital. 

9— DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

9.1 - Declarados os credenciados a partir da elaboração da ata, qualquer participante poderá recorrer, com 
prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição e apresentação das razões do recurso, sendo que os demais 
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participantes serão intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que co ;..; . a 
correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata aos autos. 

9.2 - O recurso contra decisão da Comissão de Licitação não terá efeito suspensivo. 

9.3 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

10— DA CONTRATAÇÃO 

10.1 - Após o julgamento definitivo pela Comissão de Licitação responsável pelo Credenciamento, lavrada a 
ata, o processo será encaminhado ao chefe do poder executivo municipal para Ratificação dos credenciados 
para posterior contratação dos mesmos, uma vez que proporcionada á oportunidade de credenciamento a 
todos os interessados em prestar os serviços pelo preço estabelecido pelo Município, não existirá competição 
entre os mesmos, razão pela qual a licitação torna-se inexigível, de acordo com o caput do art. 25 da Lei n° 
8.666/93. 

11 - DA ASSINATURA DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO 

11.1 - Após a ratificação do Processo Administrativo de Inexigibilidade, o Município convocará os 
interessados habilitados, para no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados a partir do recebimento da 
convocação, assinar o Contrato de Credenciamento. 
11.2 - Este prazo poderá ser prorrogado, uma única vez, por igual período, quando solicitado e desde que 
corra motivo justificado, e depois de aceito pelo Município. 

11.3 - Decairá do direito de Credenciamento os convocados que não assinarem o Contrato no prazo e 
condições estabelecidas. 

12— DA FISCALIZAÇÃO 

12.1 - A área competente para fiscalizar a execução dos serviços é a Secretaria Municipal de Administração, 
Planejamento e Recursos Humanos, observados os artigos 73 a 76, da Lei Federal n8.666/93 e suas 
alterações. 

12.2 - O Município de Santa Helena de Minas reserva-se o direito de não receber os serviços em desacordo 
com o previsto neste ato convocatório, podendo rescindir o contrato. 

13— DO CANCELAMENTO DO CREDENCIAMENTO 

13.1 - O cancelamento do Credenciamento poderá ser operado mediante requerimento do interessado, 
formalizado com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem prejuízo dos serviços já prestados. 

14— DA RESCISÃO DO CREDENCIAMENTO 

14.1 - Na hipótese de inadimplemento total ou parcial das obrigações assumidas quanto ao objeto do 
presente Credenciamento, a Administração poderá suspender, imediatamente, os pagamentos, e, depois de 
garantida a ampla defesa, rescindir o Contrato decorrente do presente Credenciamento, se assim julgar 
necessário, 

15— DAS PENALIDADES 
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15.1 - Pela inexecução total ou parcial deste Credenciamento, o Município de Santa Helena de Minas, poderá 
aplicar a proponente credenciada, as seguintes penalidades: 

a) Advertência; 

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta: 

o) Suspensão de Contratar com a Administração Pública por 02 (dois) anos. 

15.2 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no sistema de Registro de Cadastro do Município, 
e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das 
multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais. 

15.3 - Nenhum pagamento será processado ao proponente penalizado, sem que antes, este tenha pagado 
ou lhe seja relevada a multa imposta. 

16- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS E DA FORMA DE PAGAMENTO 

16.1 - Dos Recursos Orçamentários: 

16.1.1 - Os recursos orçamentários para o cumprimento do objeto licitado são os seguintes: 

CÓDIGO 	DA 
DESPESA FICHA FONTE RECURSO ESPECIFICAÇAO 	DA 

DESPESA 

3.1.90.04.00 

171 
—Contratação 
por 	tempo 
Determinado 

1.29.00 Transt Rec. Fund. Nacional A. Social-
FNA S 08.243.2004.2105 	MANT. 

PROGR. 	 PRIM. 
INFÂNIA/CRIANÇA FELIZ 

3.1.90.04.00 

178-
Contratação por 
tempo 
Determinado 

1.00.0 	Recursos Ordinários 
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A. Social-
FNA 5 

08.244.2007.2036 PROT. E 
ATENÇÃO 	INTEGRAL Á 
FAMILIA-PAIF 

3.1.90.04.00 

201 	 - 

Contrtação por 
tempo 
Determinado 

1.00.0 	Recursos Ordinários 
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A. Social-
FNA S 
1.29.00 Transf. Rec. Fund.Nacional A. Social-
FEA 5 

08.244.2007.2041 
MANUTENÇÃO CREAS 

4.4.90.52,00 

L   	- 	 

244-
Equipamento 
material 
permanente 

1.02.00 	Recursos 	Próprios-Saúde 	mínimo 
15% 

10.122.2001.2046 
ATIVIDADES SECRETÁRIA 
DE SAÚDE 
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31.90.04,00 
288 
Contratação por 
tempo 
Determinado 

102.00 	Recursos 	Próprios-Saúde 	mínimo 
15% 
1.48.00 Tranf. Recursos do SUS p1 Atenção 
Básica 

10.301 .2008.20M$IiJT. 
DO PROGRAMA SAUDE 
FAMILIA P.S.F 

31 9004 00 

344 
Contratação por 
tempo 
Determinado 

1.02.00 	Recursos 	Próprios-Saúde 	mínimo 
15% 
1.50.00 Tranf. Recursos do SUS p1 Vigilância 
Saúde 
1.55.00 Tranf. Recursos Fundo Estadual de 
Saúde 

10.305.2008.2062 	MANUT. 
ATIVIDAD. 	EQUIP. 	E 
CONT. DOENÇA-TFVS 

3.1.90.04.00 303"Contração 
por 	tempo 
Determinado 

1.02.00 	Recursos 	Próprios-Saúde 	mínimo 
15% 
1.48.00 Tranf. Recursos do SUS p1 Atenção 
Básica 
1.55.00 Tranf, Recursos Fundo Estadual de 
Saúde 

10.301.2008.2057 	MANUT. 
ATIV. 	ATENÇÃO 	AOS 
POVOS INDÍGENAS 

3.1.90.04.000 
308 
Contração 	por 
tempo 
Determinado 

1.02.00 	Recursos 	Próprios-Saúde 	mínimo 
15% 
1.48.00 Tranf. Recursos do SUS p/ Atenção 
Básica 
1.55.00 Trant Recursos Fundo Estadual de 
Saúde 

10.301.2008.2100 	MANUT. 
PROG. SAUDE E CASA, 
NASF E OUTROS 

16.2.1 - Os recursos financeiros para pagamento do objeto licitado serão os de origem própria local e 
proveniente de transferências constitucionais e legais recebidas por este Ente Federado, conforme exigências 
deste ato. 

16.3 - Do Pagamentõ: 

16.3.1 - O pagamento dos serviços executados será feito após determinado o seu valor, procedendo 
conforme as seguintes condições: 

a) Os serviços serão realizados conforme autorização de cada Secretaria Municipal de Santa Helena de 
Minas e pagos, em até 30 (trinta) dias da prestação dos serviços, mediante o recebimento do relatório dos 
serviços prestados, juntamente com as autorizações emitidas pelo Setor de Compras e a nota fiscal de 
prestação de serviços. 

17—DO REAJUSTAMENTO 

17.1 - O valor dos serviços não será reajustado durante a vigência do contrato. 

18- DAS OBRIGAÇÕES 

18.1 - O CREDENCIADO se obriga a: 

a) Executar os serviços com dignidade e respeito de modo universal e igualitário, mantendo-se sempre a 
qualidade na prestação de serviços; 

b) Garantir a confidencial idade dos dados e informações do paciente; 
PÇ EUCLIDES SILVEIRA TOLENTINO, 141 - CENTRO - FONE: (33)3626-9000 / 3626-9001 
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c) Prestar os serviços pelo valor estipulado pelo Município, sendo proibida a cobrança de qualquer despesa 
que venha a incidir sobre os serviços prestados; 

d) Responsabilizar-se pelos danos que possam a vir ocorrer aos pacientes atendidos, não cabendo ao 
contratante responsabilidade sobre os mesmos. 

18.2 - Compete ao MUNICIPIO: 
a) Efetuar o pagamento ajustado; 

b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do Contrato; 

c) Modificar o contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, 
respeitados os direitos do contratado; 

d) Rescindir o contrato, unilateralmente, nos casos especificados no inciso 1 do art. 79 desta Lei; 

e) Acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços por meio de seus representantes,-

0 

epresentantes;

f) Notificar, por escrito, a contratada a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução do 
contrato, para que sejam tomadas providências em face de quaisquer irregularidades; 

g) Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; 

h) Prestar esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada. 

19— DO FORO 

19.1 - Para as questões que se suscitarem entre os eventuais interessados e a Administração Municipal de 
Santa Helena de Minas na interpretação das cláusulas do presente edital e que não forem resolvidas 
amigavelmente na esfera administrativa, fica eleito o foro da Comarca de Aguas Formosas-MG para a 
solução judicial, desistindo os interessados de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

20— DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

20.1 - Qualquer cidadão poderá impugnar o ato convocatório deste credenciamento, devendo protocolizar o 
pedido no setor de protocolo, situado no prédio sede da Prefeitura Municipal - cabendo a Comissão 
Permanente de Licitação decidir sobre a petição no prazo de até 3 (três) dias úteis. 

20.2 - Caso seja acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova abertura de 
credenciamento. 

20.3 - Decairá do direito de impugnar os termos deste edital, por falhas ou irregularidades, o licitante que não 
o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, hipótese em que tal 
comunicação não terá efeito de recurso. 

20.4 - A impugnação feita tempestivamente pelo interessado não o impedirá de se credenciar. 
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20.5 - Os documentos necessários para a habilitação e assinatura do Contrato poderão ser apresen. 
qualquer processo de cópia autenticada por Servidor Público Municipal. 

20.6 - O Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Administração Municipal, a qualquer momento, 
atendendo a oportunidade e conveniência administrativa, não recebendo a contratada qualquer valor a título 
de indenização pela unilateral rescisão. 

20.7 - É do Credenciado a responsabilidade pelos danos que possam afetar o Município ou terceiros em 
qualquer caso, durante a execução dos serviços, bem como o custo para a reparação dos mesmos. 

20.8 - É do Credenciado a obrigação do pagamento de impostos, tributos e demais que incidirem sobre os 
serviços prestados, em qualquer esfera. 
20.9 - O Município de Santa Helena de Minas reserva-se o direito de anular ou revogar a presente licitação, 
nos casos previstos em Lei, ou de homologar o seu objeto no todo ou em parte, por conveniência 
administrativa, técnica ou financeira, sem que, com isso caiba aos proponentes o direito de indenização ou 
reclamação de qualquer natureza. 

20.10 - Maiores informações e cópia do Edital poderão ser obtidas junto ao Departamento de Compras e 
licitações da Prefeitura Municipal, sito a Praça Euclides Silveira Tolentino, 141, Centro, Santa Helena de 
Minas, ou pelo fone (33) 3626-9000, em horário de expediente. 

20.11 - Fazem parte do presente Edital.- 

Anexo 

dital:

Anexo 1 - Termo de Referência 

Anexo II - Declaração de Idoneidade 

Anexo III - Declaração de não emprego de menores 

Anexo IV - Ficha de Solicitação de Credenciamento 

Anexo V - Declaração de que atende aos requisitos do Edital de Credenciamento 

Anexo VI - Minuta do Contrato 

Anexo Vil - Modelo de Declaração de Recebimento de Informações 

Anexo VIII - Modelo de Declaração de não Impedimento. 

Santa Helena de Minas, 03 de Agosto de 2020. 

LAVINIA ALVES DOS SANTOS 
Presidente da CPI- PL 
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ANEXOI 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 038/2020 
INEXEGIBILIDADE N° 004/2020 
CREDENCIAMENTO 002/2020 

TERMO DE REFERÊNCIA 

Processo Licitatôrio n°: 038/2020 

Assunto: CREDENCIAMENTO NA ÁREA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 

1. OBJETO - Credenciamento para Contratação de Profissionais Especializados para a Prestação de 
Serviços de Assistência em Saúde e Assistência Social, para combate a propagação da pandemia causada 
pelo do COVID-19, em conformidade com as especificações contidas nos anexos, observadas as 
necessidades aos Munícipes de Santa Helena de Minas/MG. 

2. OBJETIVO - Credenciamento prestador de serviços de assistência em saúde e Assistência Social ao Município 
de Santa Helena de Minas, 

3. JUSTIFICATIVA - Considerando a necessidade de prestação de serviços listados abaixo e em 
atendimentos aos programas existentes no município junto às Unidades de Saúde, imprescindíveis à 
complementação dostrabalhos desenvolvidos pelas Secretarias Municipais, visto a dificuldade de contratação 
de profissionais externada nos últimos processos seletivos já realizados, bem como procedimentos licitatórios 
e que a realização de novos concursos públicos, nesse momento, ante a necessidade de estudo para a 
realização dos mesmos e tornaria moroso, e que a contratação na modalidade credenciamento se faz viável 
ante a inviabilidade de competição, também, visto que a remuneração por valores será previamente tabelada 
pela Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Recursos Humanos, e que tal credenciamento 
atenderá a todos os interessados para fins de atendimento à demanda dos serviços já elencados. Ainda visto 

• que o Município de Santa Helena de Minas/MG não dispõe, em seu quadro funcional, de pessoal, cujas 
atribuições de seus cargos sejam as especificadas neste Termo de Referência. 
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PROFISSIONAIS AREA DE SAÚDE 

ITEM ESPECIALIDADE VALOR UNT. 
MENSAL 

TOTAL DE VAGAS 

1.  MEDICO 25.000,00 

2.  AUX. SERVIÇOS GERAIS 1.045,00 16 

3.  ENFERMEIRO 4.011,25 
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1 

LISTAGEM DE ESPECIALIDADES/SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOSIVALORES ÁREA DA ÚDE E 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, 

4. DAS CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1 Realizar os procedimentos e serviços contratados, de acordo com a melhor técnica e com a observância 
de toda a legislação em vigor aplicável à prestação dos serviços, sem cobrança de qualquer valor adicional 
do paciente e/ou assistidos. 

A) Os atendimentos deverão obedecer aos seguintes: 

MEDICO Mínimo de 220 horas por mês. 

   

AUX. SERVIÇOS GERAIS 

 

Mínimo de 220 horas por mês. 

  

ENFERMEIRO 

 

Minimo de 220 horas por mês. 

4.2 Os procedimentos serão prestados no prédio da unidade da secretaria municipal de saúde, e anexos da 
respectiva secretaria, -situado no Município de Santa Helena de Minas. 

4.3 Dos valores a serem pagos serão descontados IR-Imposto de Renda e ISS- Imposto Sobre Serviços. 

4.4 As despesas com alimentação, transporte, remuneração e impostos incidentes sobre os serviços, serão 
de responsabilidade dos profissionais credenciados ou das clínicas credenciadas. 

4.5 Permitir e facilitar a fiscalização ou supervisão do Município de Santa Helena de Minas devendo prestar 
todos os informes e esclarecimentos solicitados. 

4.6 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
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ANEXO II 
(ENVELOPE HABILITAÇÃO) 

PROCESSO LICITATÕRIO N° 038/2020 
NEXEGIBILIDADE N° 004/2020 

CREDENCIAMENTO N° 002/2020 

DECLARAÇÃO de IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a 
modalidade de Credenciamento n° 002/2020, instaurado por esse órgão público, que não fomos declarados 
inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 
Por expressão da verdade, firmamos o presente. 

Local e Data. 

RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO E CNPJ / CPF 
NOME RESPONSÁVEL 

e 	 CARGO OU FUNÇÃO 

el 

1 
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ANEXO III 
(ENVELOPE HABILITAÇÃO) 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 038/2020 
INEXEGIBILIDADE N° 004/2020 

CREDENCIAMENTO N° 002/2020 

DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO ART. 27, INCISO V, DA LEI N° 8.666/93 E ART. 70, INCISO XXXIII, 
DA CF. 

	

S  A Pessoa Física /Jurídica 	 inscrita no CPF/CNPJ sob o 
no 	 , sediada 	 por intermédio do seu 

	

representante legal o(a) Sr(a) 	  portador(a) da Carteira de Identidade n° 
	SSP/ 	 eCPFn° 	  DECLARA para fins do disposto no inciso V, do 
art. 27, da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesseis). 

*Ressalva:  emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz o. 

Local e Data. 

RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO E CNPJ / CPF 
NOME RESPONSÁVEL 
CARGO OU FUNÇÃO 
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ANEXO IV 
(ENVELOPE DE PROPOSTA) 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 038/2020 
NEXEGIBILIDADE N° 004/2020 

CREDENCIAMENTO N° 002/2020 

FICHA DE SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 

1. DADOS CADASTRAIS 
NOME: 
RG: 
CPF/CNPJ: 
PROFISSÃO: - 

ESTADO CIVIL: 
TELEFONE: 

2. ENDEREÇO COMERCIAL 
AV./RUA 	N° 
COMPLEMENTO: BAIRRO: 	 MUNICIPIO: 
CEP: 
TELEFONE FIXO: 
EMAIL: 
BANCO: 
AGÊNCIA: 
CONTA CORRENTE: 

Para todos os fins de direito, declaro que: 

1. Estou ciente e concordo com as condições estabelecidas no Edital de Credenciamento no. 002/2020, 
inclusive quanto à forma de atendimento e aos valores: 

2. Comprometo-me a fornecer ao MUNICIPIO DE SANTA HELENA DE MINAS quaisquer informações ou 
documentos solicitados referentes aos serviços prestados aos usuários do Município; 

3. Comprometo-me a informar, de imediato, toda e qualquer alteração que venha a ocorrer nos meus dados 
cadastrais. 

4. Declaro, sob as penalidades da lei, preencher, nesta data, todas as condições exigidas no Edital de 
Credenciamento n° 002/2020 e, especialmente, nunca ter sofrido qualquer penalidade no exercício da 
atividade. 

5. Apresento documentos, declarando expressamente a concordância com todas as condições apresentadas 
no Edital e ciência de que o pedido de Credenciamento poderá ser deferido ou indeferido, segundo a 
avaliação da Comissão de Credenciamento, 
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TEM DESCRIÇÃO VALOR DO 
PROCEDIMENTO VALOR MENSAL VALOR TOTAL MESES 
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6. As intimações e. comunicações decorrentes deste requerimento poderão ser feitas 
infraindicado, seja pessoalmente, por carta ou outro meio idôneo. 

7. Solicita credenciamento, em parceria com o Município de Santa Helena de Minas/MG, na(s) 
especialidade(s) e pelo(s) respectivo(s) valore(s: 

Termos em que. Pede deferimento. 

Data e local: 	  , 	 de 	  de 	 

Assinatura do Representante Legal 

RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO E CNPJ / CPF 
NOME RESPONSÁVEL 
CARGO OU FUNÇÃO 
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ANEXO  
(FORA DOS ENVELOPES) 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 038/2020 
INEXEGIBILIDADE N° 004/2020 

CREDENCIAMENTO N° 002/2020 

DECLARAÇÃO 

PARTICIPANTE, devidamente representado por (qualificação do preposto com procuração em caso de 
empresa), declara, para o fim de credenciar-se junto ao Município de Santa Helena de Minas, a fim de prestar 
serviços médicos, que aceita as condições do Edital de Credenciamento n° 002/2020, sem restrições de 
qualquer natureza, e que prestarei os serviços pelo preço estabelecido no referido Edital. 

RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO E CNPJ / CPF 
NOME RESPONSÁVEL 
CARGO OU FUNÇÃO 
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ANEXO VI 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 038/2020 
INEXEGIBILIDADE N° 004/2020 

CREDENCIAMENTO N° 002/2020 

MINUTA DE CONTRATO 
O MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE MINAS, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n° 
01.613.395/0001-60, com sede à Praça Euclides Silveira Tolentino, 141, Centro, representado neste ato pelo 
seu Prefeito Municipal, Sr. Artur Rodrigues da Silva, doravante, denominado MUNICIPIO CREDENCIANTE e 
	  pessoa jurídica/física de direito privado, com sede a Rua 	  n°. 
	 Cidade de 	 , Estado de 	 , inscrita no CNPJ/CPF sob o n°. 
	  neste ato representado por seu Diretor ou representante legal o Sr. 
	  a seguir denominado CREDENCIADO, tem entre si justo e acordado 
celebrar o presente Contrato de Credenciamento que se regerá pelas normas do Edital de Credenciamento n° 
002/2020 e pelas condições que estipulam a seguir. 

CLÁUSULA PRIMEIRA• DO OBJETO E DA VIGÊNCIA 

1.1 - Este Contrato tem como origem o Edital de Credenciamento n° 002/2020, instaurado pelo Município de 
Santa Helena de Minas, objetivando Credenciamento para Contratação de Profissionais Especializados para 
a Prestação de Serviços de Assistência em Saúde e Assistência Social, para combate a propagação da 
pandemia causada pelo do COVID-19, em conformidade com as especificações contidas nos anexos., 
observadas as necessidades aos munícipes de Santa Helena de Minas e de acordo com as especificações 
constantes no item 1.1 do Edital de Credenciamento n° 002/2020, observadas as quantidades contratadas, 
dentro do período de vigência do contrato a ser celebrado entre as partes. 

1.2 - O prazo de vigência do credenciamento será até 31/12/2020, iniciando-se a partir da data de assinatura 
do Termo devido, podendo ser prorrogado, a critério da administração sempre respeitando os limites e 
condições legais, nos termos do art. 57 da Lei Federal n° 8.666/93. 

CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇOS 

2.1 - Pela prestação dos serviços em que se credenciou, o Município de Santa Helena de Minas, pagará a 
CREDENCIADA o valor mensal de referente aos serviços: 

2.2 - A Credenciada prestará os serviços de acordo com a autorização de cada Secretaria Municipal, e 
apresentará até o dia 30 (trinta) de cada mês o relatório dos serviços prestados, juntamente com as 
autorizações emitidas pelo Setor de Compras e a nota fiscal de prestação de serviços. 

2.3 - O (A) CREDENCIADO (A) obriga-se a prestar os serviços objeto deste instrumento contratual, pelo valor 
estabelecido pelo Município de Santa Helena de Minas, qual seja R$_ ( 	). 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS E DA FORMA DE PAGAMENTO 
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3.1 - Dos Recursos Orçamentários 
3.1.1 - Os recursos orçamentários para o cumprimento do objeto licitado são os seguintes: 

1 

CÓDIGO DA DESPESA FICHA FONTE RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA 

Dos Recursos Financeiros: 

3.2.1 - Os recursos financeiros para pagamento do objeto contratado serão os de origem própria local e 
proveniente de transferências constitucionais e legais recebidas por este Ente Federado, conforme exigências 
deste ato. 

3.3 - Do Pagamento: 

3.3.1 - O pagamento dos serviços executados será feito após determinado o seu valor, procedendo conforme 
as seguintes condições: 

a) A realização dos serviços sociais ocorrerá na Unidade de Assistência Social, indicada pelo Município de 
Santa Helena de Minas, através da sua Secretaria Municipal de Assistência social. observadas as 
quantidades contratadas, dentro do período de vigência do contrato a ser celebrado entre as partes e pagos, 
até dia 10 (dez) do mês subsequente ao da prestação dos serviços, mediante o recebimento do relatório dos 
serviços prestados, juntamente com as autorizações emitidas pelo Setor de Compras e a nota fiscal de 
prestação de serviços. 

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO 

4.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no Edital, é vedado qualquer reajustamento de preços, a 
não ser que seja comprovado a quebra do equilíbrio econômico financeiro entre as partes como trata o art. 
65, inciso II, alínea "d' da Lei 8.666/93, até que seja completado o período de 12 (doze) meses, contado a 
partir da data de assinatura deste contrato. 

4.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da 
superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA QUINTA - DAS PENALIDADES  
5.1 - Se o credenciado descumprir as condições do presente contrato, ficará sujeito às penalidades 
estabelecidas na Lei n.° 8.666/93. 

5.2 - Nos termos do artigo 87 da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do contrato, o Município de 
Santa Helena de Minas, poderá aplicar à credenciada, as seguintes penalidades: 

- Advertência; 

II - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta; 

III - Suspensão de C6ntratar com a Administração Pública por 02 (dois) anos. 

5.3 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no sistema de Registro de Cadastro do Município, e 
no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das 
multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais. 
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5.4 - Nenhum pagamento será processado à credenciada penalizada, sem que antes, esta tenha pa.o ou 
lhe seja relevada a multa imposta. 

CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE  

6.1 - Caberá ao Contratante as seguintes responsabilidades: 

a) efetuar o pagamento ajustado; 

b) dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do Contrato; 

c) modificar o contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, 
respeitados os direitos do contratado; 

d) rescindir o contrato, unilateralmente, nos casos especificados no inciso 1 do art. 79 desta Lei,-

e) 

ei;

e) acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços por meio de seus representantes; 

f) notificar, por escrito, a contratada a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução do 
contrato, para que sejam tomadas providências em face de quaisquer irregularidades; 

g) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste,-

h) 

juste;

h) prestar esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada. 

CLAUSULA SÉTIMA - RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO  

7.1 - O CONTRATADO (credenciado) responsabilizar-se-á por: 

a) Atender aos pacientes com dignidade e respeito de modo universal e igualitário, mantendo-se sempre a 
qualidade na prestação de serviços; 

b) Garantir a confidencialidade dos dados e informações do paciente; 

c) Prestar os serviços pelo valor estipulado pelo Município, sendo proibida a cobrança de qualquer despesa 
que venha a incidir sobre os serviços prestados. 

d) Responsabilizar-se pelos danos que possam a vir ocorrer aos pacientes atendidos, não cabendo ao 
contratante responsabilidade sobre os mesmos. 

e) Participar das reuniões convocadas pela direção da CREDENCIANTE; 

f) Manter-se habilitado junto aos órgãos de fiscalização da sua categoria. 

g) Prestar atendimento, ao paciente que apresente o devido encaminhamento, emitido pelo Credenciante: 

h) Realizada a consulta se houver necessidade de exames complementares esses deverão ser solicitados em 
formulário próprio do SUS, de acordo com os parâmetros da Podaria GM n°1.101/2002. 
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i) O credenciado deverá devolver ao usuário o formulário de encaminhamento com o item contra' -ferência 
devidamente preenchido. 

j) O CREDENCIADO obriga-se a zelar pelo cumprimento das normas Internas da CREDENCIANTE, bem 
como, de higiene e segurança do trabalho, seguindo as normas do Ministério do Trabalho. 

k) O (A) CREDENCIADO (A) responsabilizar-se-á por todos os danos causados à CREDENCIANTE e/ou 
terceiros, decorrentes'de sua culpa ou dolo, provocados pela negligência, imprudência ou imperícia quando 
da execução dos serviços prestados, devendo repará-las e corrigi-Ias às suas expensas. 

1) O (A) CREDENCIADO (A) deverá comunicar à CREDENCIANTE qualquer alteração que possa 
comprometer a manutenção do Contrato, 

S
m) Os procedimentos realizados pelo CREDENCIADO (A) são de inteira responsabilidade do mesmo, sendo 
que o credenciante se reserva o direito de descredenciar qualquer profissional quando se verificar supostos 
abusos injustificados relacionados a qualquer procedimento nitidamente desnecessário, 

n) Não delegar ou transferir a terceiros a prestação de serviços ora pactuados, sob pena de 
descredenciamento. 

CLÁUSULA OITAVA- RESCISÃO 

8.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no Art. 78 e 
seguinte da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores vigentes. 

FARAGRAFO ÚNICO - Nos casos de rescisão. previstos nos incisos 1 a XI e XVIII do artigo 78 da Lei n.° 
8.666/93, se sujeita a contratada ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, 

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1 - A presente contratação não gera entre CREDENCIADO (A) e CREDENCIANTE qualquer vínculo. 

• principalmente, de caráter empregatício, arcando cada qual com o pagamento de todos os tributos e 
encargos, decorrentes deste instrumento, que sejam de sua responsabilidade, quer sejam trabalhistas. 
previdenciários, securitários, tributários, fiscais ou para fiscais. 

9.2 - Sempre que houver afastamento do (a) CREDENCIADO (A) por qualquer motivo, este terá que 
comunicar a direção da Secretaria. 

9.3 - Fica expressamente proibida a transferência ou subcontratação dos serviços, no todo ou em parte, bem 
como, realizar a associação com outrem, cessão, fusão, cisão ou incorporação, sem prévia e expressa 
anuência da CREDENCIANTE, em qualquer hipótese, o (a) CREDENCIADO (A) continuará responsável 
perante a CREDENCIANTE por todos os atos e obrigação inerentes ao contrato. 

9.4 - As partes se comprometem a manter a confidencialidade de todos os documentos envolvidos nesta 
prestação de serviços, de forma a proteger informações privilegiadas dos pacientes da CREDENCIANTE, 
com exceção daqueles que por força de iei são considerados públicos. 
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9.5 Fazem parte deste instrumento os documentos constantes do processo de licitação, o e 
anexos, tendo plena validade entre as partes. 

9.6 - A tolerância de qualquer das partes, relativa às infrações cometidas contra disposições deste contrato, 
não exime o infrator de ver exigido, a qualquer tempo, seu cumprimento integral. 

9.7 - O contrato poderá ser aditado ou prorrogado de acordo com a conveniência da Administração Pública, 
observados os dispositivos da Lei 8.666/93 e outras legislações pertinentes. 

9.8 - É da Credenciada a responsabilidade pelos danos que possam afetar o Município ou terceiros em 
qualquer caso, durante a execução do objeto, bem como o custo para a reparação dos mesmos. 

9.10 - A validade do-presente contrato será contada a partir da assinatura do presente contrato até 31 de 
dezembro de 2020. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO 

10.1 - A área competente para fiscalizar a execução dos serviços é a Secretaria Municipal de Administração, 
Planejamento e Recursos Humanos, observados os artigos 73 a 76, da Lei Federal n8.666/93 e suas 
alterações, não excluindo ou restringindo a responsabilidade do (a) CREDENCIADO (A) na prestação dos 
serviços, objeto desse Termo. 

10.2 - O Município de Santa Helena de Minas reserva-se o direito de não receber os serviços em desacordo 
com o previsto neste ato convocatório, podendo rescindir o contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DO FORO 

11.1 - Para dirimir as questões decorrentes da execução deste Termo Contratual, fica eleito o Foro da 
Comarca de Aguas Formosas/MG, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegio ou especial 
que possa ser. 

E, por estarem assim justos e acordes, firmam o presente, em três ou mais vias de igual teor e forma, sem 
rasuras, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, 

Santa Helena de Minas, 	 De 	  De 	 

PREFEITO DO MUNIClPIO 
MUNICíPIO CREDENCIANTE 

RAZAO SOCIAL 
REPRESENTANTE LEGAL 

CREDENCIADA 

TESTEMUNHAS: 
ia 	 CPF: 
2a 	 CPF. 
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ANEXO VII 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 038/2020 
INEXEGIBILIDADE N° 004/2020 

CREDENCIAMENTO N° 002/2020 

(MODELO PARA PESSOA FÍSICA) 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE INFORMAÇÕES 

	  Inscrito no CPF N° 	  portador(a) da 

40 	necessárias 
de Identidade N° 	  DECLARA, sob as penas da lei, que recebi todas as informações 

necessàrias para os fins de credenciamento constantes do Edital acima referido. 

de 	 de 2020. 

Assinatura do Representante Legal 

RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO E CNPJ 
NOME RESPONSÁVEL 
CARGO OU FUNÇÃO 
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ANEXO VIII 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 038/2020 
INEXEGIBILIDADE N° 004/2020 

CREDENCIAMENTO N° 002/2020 

(MODELO PARA PESSOA FíSICA) 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO 

Declaramos, sob as penas da lei, que esta proponente não incorre em quaisquer das seguintes situações 

a) Ter sido declarada inidônea por ato do Poder Público,- 

b) 

úblico;

b) Ter sido apenada com suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração, nos últimos dois anos: 

o) impedida de licitar, de acordo com o art. 91  da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações. 

Nos termos do art. 55, inc. XIII da Lei n, 8.666/93 e suas alterações, comprometemo-nos a informar a 
ocorrência de fato superveniente impeditivo da habilitação e qualificação exigidas no edital. 

de 	de 2020. 

Representante Legal/Assinatura do interessado 
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CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO 

Certifico, para os devidos fins de direito, especialmente aos que se destinam a lei 8666/93, e suas 

posteriores alterações, que foi publicado no átrio da sede do município de Santa Helena de Minas/MG, em seu 

quadro público de avisos, o extrato de publicação conforme abaixo discriminado. 

Prefeitura Municipal de Santa Helena De Minas 

Aviso de Licitação 
Credenciamento N° 002/2020 
Inexigibilidade N° 004/2020 

Aviso de licitação: processo licitatório 038/2020 - credenciamento 002/2020 - inexigibilidade 004/2020 objeto: 
"credenciamento para contratação de profissionais especializados para a prestação de serviços de assistência 
em saúde e assistência social, para combate a propagação da pandemia causada pelo do covid-19, em 
conformidade com as especificações contidas nos a, para combate a propagação da pandemia causada pelo 
do covid-19, ", designa o dia 04/08/2020 até 31/12/2020, às 09h00min. Local: sala de licitações da prefeitura 
situada na praça Euclides Silveira Tolentino, 141. Edital e informações no mesmo endereço, de segunda a 
sexta-feira, das 07h00min às 13h00min horas ou pelo telefone: (33) 3626-9000. Santa Helena de Minas/MG, 
03/08/2020. Lavínia Alves dos Santos - Presidente da Cpl. 

Prefeitura Municipal de Santa Helena de Minas/MG, 03 de Agosto de 2020. 

IUV(nju AIes d.ts Santos 
Cwe  e 	. Pregom 

..,7.91659  

Lavíni • 	e; - -. os 
Presi 

1 	Observação: este documento foi enviado em O 18/2020 ao jornal do diário da imprensa oficial de Minas 
Gerais para publicação. 
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03111303(1.134, 013)130(310(3 juui.Iio. 1,00iduOo diopnoa do (.olaçl". 
(11113113111" doan 21. lo,)'., (Id, Si O.ólO3:'?)  ,o((0o,uuu o00auaçâ.' 
d'oojoo'u pou )310(aç0.. 34.. .00iço. do rel.,que do u.k.ulou da Ou. 
lÃiftu3. \I000ip,b .6.. l(ou.. .1.. M.1i. SI'). .Oukoii,u 0.daipu'.oda Sd..a. 
lOoloil.. \luo.çipab. :55-SI) (SI'. l.lCl'IAÇM( )'II(ICISSIlLKlF.l.-
'l'OKl1'731'Il7-'252), 110:1100 l'KESFNCIA( 131'  0.5-32020(3)3)1'). 
((bico.: Rof0300010laOralaç6( dcu(ocapaoopoo43çlodoaaoiçoo 
do o'.uoouo Iabooukuioi, puoom dagooroi,.. do 0.".RS.Cu)V2. 10)5 II)-
('3). 'a,u oo,bolo. .. '(000 0—.5..,,,,, 3,di.:i),d,' peloLs.par,a. 
01,1)4,4) Soldo 4.. '.lonc(p,.,. ,OOS)o,o opu.ukado o,aoo'o' Ido 
1'd.luI..'boo.36.u.ul..oIro'a.:a)uoranad.'000.4.puSo'oãao.dia 7 
.1.. .o'.3)okllIo 211211,0..o,,13% ,1lio. (KI3)l'11C1376413N'I1), 4' 1310,. 
.311)0. (5-lo 10 bx)C4;R1;\Mb (('dOu).. .o.00o. olOooa3(u. o.a6o 
Ju.(.nno( 1u Solo da PoIlanou 1.Iw,i.'.pol iii.. iRua Anl.10u Mao...,. 
dl Sibl'u. o" 96 	60l181l 	31 lick, 0(33 l0001'lll003lllfl(l),,fl30 1,,131 lar - 
.5.143,34. ll.l..guo' da S.lu-a (I',okih, M,miupa5' lldiS,m Ruo. 'Olou. 
(I3)03('6i301). 

5ua..001302766.1 

I'IlEFPITUIl.% MI'.I(lr,aI IWTI10MAI.IN.t,'M(,. 
l'10b:001 '(li 'ii '(1,01 \"I0(l 2(020, 

01l'(I-R.37Ç3737l .1. odüol 	1(3)5-.'. '(.5(5 do ahodura 01. Koo,4u., 
(3) I0'IÇI" 3311 b'ul,luo, .0,13011,3)00430(331034,1Cio o,o33)..3 )070'Olali. 
odo paul b6l,,r,..onaooa,u Oo'480ld 0011440. doo,oaoça pú~ 

.,n,odec 1,1)3103611.. ,no2rdku para alll3)3'111033060 .30 alOr,. 
0000. .3' ,.o,00uIo,l,,, da '.u.00iaoa 31Iu00i3o( 36 (u(Ianao 
.I"oouiu37piod..'li,00al,,.a. '.3(1.33343 o)doaç5oadoquu,i..do.I-4,. 
101 1)4(3.. ,o0("Oorn 000)3.5.. no,lnpoo dop.opo,oa o S.r)I,:a,.k. 
o,' '0531 I,,oa, do (3., II doa33a(.do 2020" 1.173-SE '04000300(3 
d.". ,ono(,.pou 0,.. poouoo.o olabililoçu.' 4,13:3(6 ).oa, do do 17,30 
.330713.3,129231. no'. 0001., ,1, 1 10 I37&raI o' 3l34ló'O?olei 101001 
n'lo 52(6312. IXoa' .nl..rolaçOou o od.lal 003plol, .doioocçio ou 

.11u0l1l0.aI:louOg.(.11 la 'O,,.. l'b(l:ll:l'('l'l(-o 1.31 '31IC(l'.ól. 1)1' 
1101.1:01 303011. , \4.Ia,, \4u.I,o33.0(' 2311, ('3350 (dohuo 
fl' (III) 1)27. 1257. I(,o,,411r,o MO. 01 do 0(0410 (63 2020. 534Jo3ao 
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l'RIil'I'.I5URA 013:013 -IrAI. DE ('BER71I1,1VM(1 
(.1.(1o3ouloi"3111.\N 9.1.2020 

1*1310,: (..olr,Iu3,'d000.pooa 	 cnisenha- 
na para o..00ç3).da l..roap5-u.a31all. ('u.im.3oIaç$loo.uloau o..opko.ua,- 
)0..,10030I,ld,..bdnob,I,,3,013'dO, '.041 SI,,o,Cipio,ouu, uI,',1dro..ol,'a 
3104333,31. do Sor.io'.b'0oo.00(4.00' ti53,030)133 ooço(6dlaI 033' 
(314 o.. o'poiScuçiul 0001311 lo'. o, .0 0(30(4 Iquo aoo.opaoh. ., 1 .(ibd 
V.l.nl'..Ioo,obo' 63)25? '.l0.7. !oo.d, data oI,oru)n)od0000jo: .1304. 
III, b,p,aSnoo( l,onou .10 dia lcd (qu.R")  do 10 50030,. dcl"l(l. 'Coo-
ln'Adl000,S((34,,,, Jo.oaIi'l. .Su.b.ha (310311, '01k"' (lop.00.00no .1., 
l.o..açd.'d.330or.3lo.io0Iun0lpuI36S.00ç.'..1'taun.....l4oc. 3,10040 

R- l)I,,uu M ou Sa,o.00, 141,I1.ai,o,' Soou 4501.. 15,0,1,. '.3(1 
lol,.o,açCo, c06 lodauoauuld.,oabad,8ulaI,ouoo.b. polo 1306.101' 
)14441)0.00R0 l)lLSI'llVtÇtlr l9odo36.pa"1paa..I..0010mo.'u(ioi. 
3)007poakoi,6.000 á. urald,33o5 da bolo ao. Ronu.'. 'lo ro(ouó, o,. 
10,oçoiku cont,  3)uI"o,' l'Ian-J,u.?doJadIn'4o2,121' 43137,1.5- 01,50 
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Id- 

2.a.-03331272*-1 
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)0a361..d'.'.0500cod..000l. 13(0 .0000,,çiod.1p3,3olod'oi,np)aulaçO,. 

.30.140,  oophóood.o .1,  ubc,6031,no,,l,, de agi.  . o'çno 3010)10' 
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l.'uapa.'aqoo'M0( o a-ao(000. S,d,aoliI., .5314, 41.0. SI) 1)0)1511, 
(oOawçao do 00(0003 Pion, 00000ç11O da ooforo,a o mo(hn,io .46 (liS 
(0)d.do (lâo)oo do Saioloj Fm,Iia,o,  (o bonS, l'Oo.,ina. (oualiodno. 

Oodri0000.,.112 .33.000., 0'1 M1oiop)n do Cllpar.quOMG. 301)30 
0l000 o).l.aoaçIoJoo pnok. o*uo51.000rallpkm33laloo. S1O(100 
LIS (05(oiuo.(o,o30,o.ol4u6o.1puOirda data doil1ki0do0ldro'içoo 
ooaol.nOo a )'od.ou (o.oialdo S.'rOç.0 0-05-00: 07 P0.')97.2.l (oro. 

mil o,,oS'oo,o60,3 noventa 000(oroai*,çin(,,o3400,ola-
1,33) Rna,,'u..' ('Sç,00,Oori..'. 1,20(11110121(1(2017 )23'i( .C.(ç.. 
oo.k'd"Pãlo'daSoano0n.oM.io.paldoSaúdo4.d.401I04"0bo.o 
o (o.ol.1,ç000 Soado do 004(00,2 0)'Ol - Toaooí Inià,, Poro. CuoR. 
l'l. PbolIOlçáa' 110h. 0409 Con(r.lada: Sobooiuo ,Sh'oo Sono .5413. 
CNPJ .oho'23).975.50)-000I.93. (,oOola,,lo: I'ro6oil,ra Sluoiuip.b do 
('opo.qo.o'MlS .333)OP) 'oh., aO(,6(5,42201001 1.14, 

loa..031312471-1 

PRI1I51ITI'RA 71Il'NI(IPAI, DE SÃO 3111.483505130331)/540 
.OVISO 1)431.1331134330(1 

'(O'ool,'b'no,.o,o,oI ri' 25:2020. 1uMuokIpoodoSlI314doSuaçu.. 
31(0. l.1n,o (0(3.1001 9110 liará r,onluao uma )iuivaçl, o. ,lodx),dad,o IYt> 
33ol'no.00ia(,00dia (7061029.4000bo,oa(.o. mia dç reuniões da 
)'oo33'.o, 1.1.olaopa(. 1oo.Ik3d. o, A000,da ISo. .6(oipo. Rul000ludO(iI,. 

50 -3' l'açimuoul.' .ua,ul,,,. 0103,36. :6qwoçào olo ooç..' 
30,,.'. .,..003)r.01u.. pOÇaS 00(03030 lola ,,Lo,lo,,çãod,. oçodo31oo 
OOlO"0O0l0p311 0501404. oo.000d.d,uuda 1owo50,, \lo,ioip)) do 
03la.,Urba,,i.ao,.o 	 setárotarmã  
(oa oSlo,,' -405)000 &'lgdodo lo3)Ia( diopooioo( n'lo') oo'o30013rou.. 
duo,.aooi mg.30.o3noln.o iol33anoaç0oo polo Io(ol31'no 1.111.15-00.1570 
Id. 3534, 1. '.1.501.09 do ogonI.. 362025 Fh.o 4(i(o,iro do Sou,.. 
(So(o310 '.Suu.io.p,l. 

l cita 'OO)302590'I 

10)11:11(30.0611.711(1001. ISP. PEDRA 1)0 1711)610(010 
(61'.I(0l.00i,3.ÇÃ11. PR,'1('F,SS()31'',03-2(,20 

.Tuoocdo tio IOoçlul.'OI 120129. 1111$01,. ('ooIt.l.çA.do 01901.0a0050. 
u4,I,oad, par. ouou,n'.du. do lo,o..'n onolool.. a000l,, pou.o.Ioboçd.' 
&2 u.i,o dio,,o uobulao n.,034b30a '0010 ,..dun,4,l,,,lio.( ,k 100 o,', 
I)icI)(,.0 do (lolanu). o Ioo,h.o. ,,,okond,, poolo clé~ Sidra,,(ioo o. 
paa6oaçood-.'uuo poç,'ol(3)50i1.,obo(loalnia.o,olh00009100líIxaç(1cn 
o doo.,. o(omook,' 31on,o,. u.aanl.olondo 1'4)baI000uoaoo,00. OPro' 
33101,-do )'od,a do Iodai.. ,aoud,,00do a rqn,liddo dolo p1000010 
000(10,1(0 00',O'ol,ol4,OOl(3)S1031.000,',,, 30000310111,1000.., lioilaai,. 
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n'0ll/2020.Cuo101ooM: Município doPodr. ti. ladeia '\30-('sl'J. 
IRIOK,759101011.00. Coaotlolada, )'llliolç36' o S,050çaol liuoo(al,, 
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CEMIG DIsTRIBUIçÃo S.A. 	nta Fiscal - Conta de Energia Elétrica 

CCM,GCRPJ 	
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Processo Licitatório n° 038/2020 
Denominação do envelope: Proposta para credenciamento 



ANEXO IV 
(ENVELOPE DE PROPOSTA) 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 038/2020 
INEXEGIBILIDADE N° 004/2020 

CREDENCIAMENTO N° 002/2020 

FICHA DE SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 

1. DADOS CADASTRAIS 
NOME: Arnóbio Augusto Ferreira Júnior 
RG: 22046.010 
CPF/CNPJ: 128.020.546-60 
PROFISSÃO: Auxiliar de Serviços Gerais 
ESTADO CIVIL: Solteiro 
TELEFONE: (33) 99939-2644 

2. ENDEREÇO COMERCIAL 
AV./RUA Maria Aparecida N° 28 
COMPLEMENTO: 	Casa 	BAIRRO: 	Bom Jesus da Vitória 
Santa Helena de Minas 

MUNICIPIO: 

CEP: 39874-000 
TELEFONE FIXO]j 	- 
EMAIL: arnobiojuniorgmaiI.com  
BANCO: 	- 
AGÊNCIA: 	 - 
CONTA CORRENTE: 	- 

Para todos os fins de direito, declaro que.- ue: 

1. 1. Estou ciente e concordo com as condições estabelecidas no Edital de Credenciamento n°. 
002/2020, inclusive quanto à forma de atendimento e aos valores,-alores;

2. 2. Comprometo-me a fornecer ao MUNICIPIO DE SANTA HELENA DE MINAS quaisquer 
informações ou documentos solicitados referentes aos serviços prestados aos usuários do 
Município,- unicípio; 

3. 3. Comprometo-me a informar, de imediato, toda e qualquer alteração que venha a ocorrer nos 
meus dados cadastrais. 

4. Declaro, sob as penalidades da lei, preencher, nesta data, todas as condições exigidas no Edital 
de Credenciamento n° 002/2020 e, especialmente, nunca ter sofrido qualquer penalidade no 
exercício da atividade. 

5. Apresento documentos, declarando expressamente a concordância com todas as condições 
apresentadas o Edital e ciência de que o pedido de Credenciamento poderá ser deferido ou 
indeferido, segundo a avaliação da Comissão de Credenciamento. 



6. As intimações e comunicações decorrentes deste requerimento poderão ser feitas no endereço 
infraindicado, seja pessoalmente, por carta ou outro meio idôneo. 

7. Solicita credenciamento, em parceria com o Município de Santa Helena de Minas/MG, na(s) 
especialidade(s) e pelo(s) respectivo(s) valore(s: 

r 

ITEM DESCRICÂO MESES VALOR DO 
PROCEDIMENTO VALOR MENSAL VALOR TOTAL 

01 Auxiliar de Serviços Gerais 05 1.04500 1.04500 5,225,00 

Termos em que, Pede deferimento. 

Santa Helena de Minas, 05 de Agosto de 2020. 

Aw0.~Ro- 	Wa 
Assinatura doRepresentante Legal 	J 

RUA MARIA APARECIDA, CPF: 128.020.546-60 
ARNÓBIO AUGUSTO FERREIRA JÚNIOR 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 



,<N 

PROPOSTA PARA CREDENCIAMENTO 

CELIA FERREIRA SILVA 
Edital de CREDENCIAMENTO N° 002/2020 
Processo Licitatório n° 038/2020 

010.015.015.011 



PROCESSO UCITATÓRIO N° 038/2020 
INEXEGIBILIDADE N° 004/2020 

CREDENCIAMENTO N° 002/2020 

FICHA DE SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 

1. 	DADOS CADASTRAIS 
NOME: CELIA FERREIRA SILVA 
RG: MG.13.573.461 
CPF/CNPJ: 067.480.546-13 
PROFISSÃO: Auxiliar de Serviços Gerais 
ESTADO CIVIL: Solteira 
TELEFONE: (33) 98878-4237 

2. 	ENDEREÇO COMERCIAL 
Rua Belo Horizonte 	N° 130 
BAIRRO: Centro 	MUNICIPIO: Santa Helena de Minas 
CEP: 39.874-000 
TELEFONE FIXO: Não possui 
EMAIL: 
BANCO: 
AGENCIA: 
CONTA CORRENTE: 

Para todos os fins de direito, declaro que: 

1. Estou ciente e concordo com as condições estabelecidas no Edital de Credenciamento n°. 
002/2020, inclusive quanto à forma de atendimento e aos valores; 

2. Comprometo-me a fornecer ao MUNICIPIO DE SANTA HELENA DE MINAS quaisquer 
informações ou documentos solicitados referentes aos serviços prestados aos usuários do 
Município 

3. Comprometo-me a informar, de imediato, toda e qualquer alteração que venha a ocorrer nos 
meus dados cadastrais. 

4. Declaro, sob as penalidades da lei, preencher, nesta data, todas as condições exigidas no 
Edital de Credenciamento n° 00212020 e, especialmente, nunca ter sofrido qualquer penalidade 
no exercício da atividade. 

5. Apresento documentos, declarando expressamente a concordância com todas as condições 
apresentadas no Edital e ciência de que o pedido de Credenciamento poderá ser deferido ou 
indeferido, segundo a avaJiação da Comissão de Credenciamento. 

6. As intimações e comunicações decorrentes deste requerimento poderão ser feitas no 
endereço infraindicado, seja pessoal mente, por carta ou outro meio idôneo. 

7. Solicita credenciamento, em parceria com o Município de Santa Helena de Minas/MG, (a(s) 
especialidade(s), e pelo(s) respectivo(s) valore(s): 



ITEM DESCRIÇÃO 	 MESES VALOR DO 
PROCEDIMENTO VALOR MENSAL VALOR TOTAL 

2 Auxiliar de Serviços Gerais 	04 1.045,00 1.045,00 4.180,00 

Termos em que, Pede deferimento. 

Santa Helena de Minas, 05 de Agosto de 2020. 

tlfl/½ô 4J&  
CELIA FERREIRA SILVA - CPF: 067.480.546-13. 

RUA BELO HORIZONTE, 130, CENTRO, SANTA HELENA DE MINAS/MG. 
CARGO: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. 



Shelia Neves Pinto 
Edital de CREDENCIAMENTO N° 002/2020 
Processo Licitatório n° 03812020 
Denominação do envelope: Proposta para credenciamento 

010.015.015.011 



ANEXO IV 
(ENVELOPE DE PROPOSTA) 

PROCESSO IJCITATÓRIO N° 038/2020 
INEXEGIBILIDADE N° 004/2020 

CREDENCIAMENTO N° 00212020 

FICHA DE SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 

1. DADOS CADASTRAIS 
NOME:Sheila Neves Pinto 
RG:22.795.943 
CPF/CNPJ:1 57.900.726-07 
PROFISSÃO:Auxiliar de Serviços Gerais 
ESTADO CIVIL:Solteira 
TELEFONE: (33)999790059 

2. 	ENDEREÇO COMERCIAL - 
AVJRUA:Fazenda Boa Esperança N° - 
COM PLEMENTO:Casa 	BAIRRO:Bom Jesus da Vitória 	MUNICIPIO:Santa Helena de Minas 
CEP:39874-000 
TELEFONE FIXOI: - 
EMAlL:nevesscheiIa43gmail.com 
BANCO: - 
AGÉNCIA:- 
CONTA CORRENTE:. 

Para todos os fins de direito, declaro que: 

1. Estou ciente e concordo com as condições estabelecidas no Edital de Credenciamento n°. 002/2020, 
inclusive quanto à forma de atendimento e aos valores,-alores;

2. 2. Comprometo-me a fornecer ao MUNICIPIO DE SANTA HELENA DE MINAS quaisquer informações ou 
documentos solicitados referentes aos serviços prestados aos usuários do Município; 

3. Comprometo-me a informar, de imediato, toda e qualquer alteração que venha a ocorrer nos meus dados 
cadastrais. 

4. Declaro, sob as penalidades da lei, preencher, nesta data, todas as condições exigidas no Edital de 
Creõenciamento n° 00212020 e, especialmente, nunca ter sofrido qualquer penalidade no exercício da 
atividade. 



6. As intimações e comunicações decorrentes deste requerimento poderão ser feitas no endereço 
infraindicado, seja pessoalmente, por carta ou outro meio idôneo. 

7. Solicita credenciamento, em parceria com o Município de Santa Helena de Minas/MG, na(s) 
especialidade(s) e pelo(s) respectivo(s) valore(s: 

ITEM DESCRIÇÃO MESES VALOR DO
PROCEDIMENTO VALOR MENSAL VALOR TOTAL 

01 Auxiliar de Serviços Gerais 05 01 1.045,00 5.255,00 

Termos em que, Pede deferimento. 

Santa Helena de Minas, 05 de Agosto de 2020. 

Assinatura do Representante Legal 

FAZENDA BOA ESPERANÇA, CPF: 157.900.726-07 
SHEILA NEVES PINTO 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

5i'uda JL€ V2LAi& 
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PROPOSTA PARA CREDENCIAMENTO 

MARIA DA GLORIA ANDRADE SILVA 
Edital de CREDENCIAMENTO N° 002/2020 
Processo Licitatório n° 03812020 



PROCESSO LICITATÓRIO N° 038/2020 
INEXEGIBILiDADE N°004/2020 

CREDENCIAMENTO N° 002/2020 

FICHA DE SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 

1. 	DADOS CADASTRAIS 
NOME: MARIA DA GLORIA ANDRADE SILVA 
RG: 64.689.828-0 
CPF/CNPJ: 061.059.096-08 
PROFISSÃO: Auxiliar de Serviços Gerais 
ESTADO CIVIL: Casada 
TELEFONE: 339924-6139 

2. 	ENDEREÇO COMERCIAL 
Rua Floriano Peixoto, 550 
BAIRRO: Centro 	MUNICIPIO: Santa Helena de Minas 
CEP: 39.874-000 
TELEFONE FIXO: Não possui 
EMAIL: 
BANCO: Sicoob 
AGÊNCIA: 0001-9 
CONTA CORRENTE: 60.046.609-4 

Para todos os fins de direito, declaro que: 

1. Estou ciente e concordo com as condições estabelecidas no Edital de Credenciamento n°. 
002/2020. inclusive quanto à forma de atendimento e aos valores; 

2. Comprometo-me a fornecer ao MUNICIPIO DE SANTA HELENA DE MINAS quaisquer 
informações ou documentos solicitados referentes aos serviços prestados aos usuários do 
Município; 

3. Comprometo-me a informar, de imediato, toda e qualquer alteração que venha a ocorrer nos 
meus dados cadastrais. 

4. Declaro, sob as penalidades da lei, preencher, nesta data, todas as condições exigidas no 
Edital de Credenciamento n° 002/2020 e, especialmente, nunca ter sofrido qualquer penalidade 
no exercício da atividade. 

5. Apresento documentos, declarando expressamente a concordância com todas as condições 
apresentadas no Edital e ciência de que o pedido de Credenciamento poderá ser deferido ou 
indeferido, segundo a avaliação da Comissão de Credenciamento. 

6. As intimações e comunicações decorrentes deste requerimento poderão ser feitas no 
endereço infraindicado, seja pessoalmente, por carta ou outro meio idôneo. 

7. Solicita credenciamento, em parceria com o Município de Santa Helena de Minas/MG, na(s) 
especialidade(s) e pelo(s) respectivo(s) valore(s: 



ITEM DESCRIÇÃO MESES VALOR DO 
PROCEDIMENTO VALOR MENSAL VALOR TOTAL 

2 Auxiliar de Serviços Gerais 04 1045,00 1.045,00 4.180,00 

Termos em que, Pede deferimento 

4N L iv \ 

cl. 	- 

, 	 - 

 

Santa Helena de Minas. 05 de Agosto de 2020. 

' ~), Á ( '  4  
MARIA DA GLORIA ANDRADE SILVA - CPF 061.059.096-08. 

RUA FLORIANO PEIXOTO, 550, CENTRO, SANTA HELENA DE MINAS/MG. 
CARGO = AUILIAR DE SERVICOS GERAIS. 
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Marina de Jesus Baidrala 
Edital de CREDENCIAMENTO N° 002/2020 
Processo Licitatório n° 038/2020 
Denominação do envelope: Proposta para credenciamento 

Ir 

010.015.015.011 



ANEXO IV 	\' 
(ENVELOPE DE PROPOSTA)'\°  

PROCESSO LICITATÓRIO N° 038/2020 
INEXEGIBILIDADE N° 004/2020 

CREDENCIAMENTO N° 00212020 

FICHA DE SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 

1. DADOS CADASTRAIS 
NOME:Manna de Jesus Baldraia 
RG:20.805.229 
CPFICNPJ:144.073.21 6-79 
PROFISSÃO:Auxiliar de Serviços Gerais 
ESTADO CML:Solteira 
TELEFONE: (33)999868103 

2. ENDEREÇO COMERCIAL - 
AVJRUA:Euclinia de Souza 	N°57 
COMPLEMENTO: Casa 	BAIRRO:Bom Jesus da Vitória MUNICIPIO:Santa Helena de Minas 
CEP:39.874-000 
TELEFONE FIXO!: - 
EMAIL:marybaIdraíagmaiI.com 
BANCO:Sicoob 
AGÊNCIA:000I 
CONTA CORRÈNTE:628472021 

Para todos os fins de direito, declaro que.- ue: 

1. 1. Estou ciente e concordo com as condições estabelecidas no Edital de Credenciamento n°. 002/2020, 
inclusive quanto à forma de atendimento e aos valores; 

2. Comprometo-me a fornecer ao MUNICIPIO DE SANTA HELENA DE MINAS quaisquer informações ou 
documentos solicitados referentes aos serviços prestados aos usuários do Município; 

3. Comprometo-me a informar, de imediato, toda e qualquer alteração que venha a ocorrer nos meus dados 
cadastrais. 

4. Declaro, sob as penalidades da lei, preencher, nesta data, todas as condições exigidas no Edital de 
Credenciamento ii°  002/2020 e, especialmente, nunca ter sofrido qualquer penalidade no exercício da 
atividade. 



6. As intimações e comunicações decorrentes deste requerimento poderão -: -. .s no endereço 
infraindicado, seja pessoalmente, por carta ou outro meio idôneo. 

7. Solicita credenciamento, em parceria com o Município de Santa Helena de Minas/MG, na(s) 
especialidade(s) e pelo(s) respectivo(s) valore(s: 

ITEM DESCRIÇÃO 	MESES VALOR DO
PROCEDIMENTO VALOR MENSAL VALOR TOTAL 

01 Auxiliar de Serviços Gerais 	05 	01 1.045,00 5.255,00 

Termos em que, Pede deferimento. 

Santa Helena de Minas, 05 de Agosto de 2020. 

Assinatura db Representante Legal 

RUA EUCLINA DE SOUZA, CPF: 144.073.216-79 
MARINA DE JESUS BALDRAIA 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

1'7 



Sebastião Gonçalves Souza 
Edital de CREDENCIAMENTO N° 002/2020 
Processo Licitatórió n° 038/2020 
Denominação do envelope: Proposta para credenciamento 

010.015.015.011 



ANEXO IV 
(ENVELOPE DE PROPOSTA) 

PROCESSO LJCITATÓRIO N° 038/2020 
INEXEGIBILIDADE N° 004/2020 

CREDENC lAMENTO N° 002/2020 

FICHA DE SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 

1. 	DADOS CADASTRAIS 
NOME: Sebastião Gonçalves Souza 
RG: MG172.229-89 
CPF/CNPJ: 107.194.096-16 
PROFISSÁÕ: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 
ESTADO CIVIL: SOLTEIRO 
TELEFONE: (33) 98875-1443 

2. 	ENDEREÇO 
AV./RUA 	N° CORREGO DOS GONÇALVES 
COMPLEMENTO: CS - BAIRRO: 	FAZENDA 
MINAS 

MUNICIPIO: SANTA HELENA DE 

CEP: 39.874-000 
TELEFONE FIXOI: 	- 
EMAIL: 	- 
BANCO: -ANCO:-
AGENCIA: - AGENCIA: 
CONTA CORRENTE: 

Para todos os fins de direito, declaro que: 

49 	1. Estou ciente e concordo com as condições estabelecidas no Edital de Credenciamento n°. 
002/2020, inclusive quanto à forma de atendimento e aos valores; 

2. Comprometo-me a fornecer ao MUNICIPIO DE SANTA HELENA DE MINAS quaisquer 
informações ou documentos solicitados referentes aos srviços prestados aos usuários do 
Município; 

3. Comprometo-me a informar, de imediato, toda e qualquer alteração que venha a ocorrer nos 
meus dados cadastrais. 

4. Declaro, sob.as  penalidades da lei, preencher, nesta data, todas as condições exigidas no Edital 
de Credenciamento n° 002/2020 e. especialmente, nunca ter sofrido qualquer penalidade no 
exercício da atividade 

5. Apresento documentos, declarando expressamente a concordància com todas as condições 
apresentadas no Edital e ciência de que o pedido de Credenciamento poderá ser deferido ou 
indeferido, segundo a avaliação da Comissão de Credenciamento. 

4 /t1 



DESCRIÇÃO VALOR DO 
PROCEDIMENTO (TEM MESES VALOR MENSAL VALOR 'TOTAL 

01 
	

AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 1.045,00 1.045,00 04 

A 	• 

6. As intimações e comunicações decorrentes deste requerimento poderão ser feitas no endereço 
infraindicado, seja pessoalmente, por carta ou outro meio idôneo. 

7. Solicita credenciamento, em parceria com o Município de Santa Helena de Minas/MG, na(s) 
especialidade(s) e pelo(s) respectivo(s) valore(s: 

Termos em que. Pede deferimento. 

Data e local: Santa Helena de Minas, 05 de Agosto de 2020. 

/f7  
Assinatura do Rpresentante Legal 

-~ãÀ9~~ - 

CORREGO Dos GONÇALVES, CPF: 107.194.096-16 
SEBASTIÃO GONÇALVES SOUZA 

AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 

Ó 
k/ÇL 47 

t, 



PROPOSTA PARA CREDENCIAMENTO 

TATIANI RODRIGUES NUNES 
Edital de CREDENCIAMENTO N° 002/2020 
Processo Licítatório n° 038/2020 

010.015.015.011 



'9 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 038/20 
INEXEGIBILIDADE N° 004/2020 

CREDENCIAMENTO N° 002/2020 

FICHA DE SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 

1. DADOS CADASTRAIS 
NOME: Tatiani Rodrigues Nunes 
RG: MG-20.803.717 
CPF/CNPJ:_132158.016-8 
PROFISSÃO: Auxiliar de Serviços Gerais 
ESTADO CIVIL: Casada 
TELEFONE: 33 9881-0675 

2. 	ENDEREÇO COMERCIAL 
Rua Jose Ferreira Sena N° 253 
BAIRRO: Planalto 	MUNICIPIO: Santa Helena de Minas 
CEP: 39.874-000 
TELEFONE FIXO: Não possui 
EMAIL: 
BANCO: Sicoob 
AGÊNCIA: 3045 
CONTA CORRENTE: 616188900 

Para todos os fins de direito, declaro que: 

1. Estou ciente e concordo com as condições estabelecidas no Edital de Credenciamento n°. 
002/2020, inclusive quanto à forma de atendimento e aos valores; 

2. Comprometo-me a fornecer ao MUNICIPIO DE SANTA HELENA DE MINAS quaisquer 
informações ou documentos solicitados referentes aos serviços prestados aos usuários do 
Município; 

3. Comprometo-me a informar, de imediato, toda e qualquer alteração que venha a ocorrer nos 
meus dados cadastrais. 

4. Declaro, sob as penalidades da lei, preencher, nesta data, todas as condições exigidas no 
Edital de Credenciamento n° 002/2020 e, especialmente, nunca ter sofrido qualquer penalidade 
no exercício da atividade. 

5. Apresento documentos, declarando expressamente a concordância com todas as condições 
apresentadas no Edital e ciência de que o pedido de Credenciamento poderá ser deferido ou 
indeferido, segundo a avaliação da Comissão de Credenciamento. 

6. As intimações e comunicações decorrentes deste requerimento poderão ser feitas no 
endereço infraindicado, seja pessoalmente, por carta ou outro meio idôneo. 

7. Solicita credenciamento, em parceria com o Município de Santa Helena de Minas/MG, na(s) 
especiaIidade(s e pelo(s) respectivo(s) valore(s: 



MESES 

04 1.045,00 

VALOR MENSAL VALOR TOTAL 

1.045,00 

VALOR DO 
PROCEDIMENTO 

4.180,00 

DESCRIÇÃO 

Auxiliar de Serviços Gerais 

Termos em que, Pede deferimento o 

ITEM 

2 

Santa Helena de Minas, 05 de Agosto de 2020. 

TATIANI RODRIGUES NUNES - CPF 132.158.016-98. 
RUA JOSE FERREIRA SENA, 253, PLANALTO, SANTA HELENA DE MINAS/MG. 

CARGO = AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 



MARIA EUBANUSIA SILVA SANTANA 
Editar de CREDENCAMENTO N 02/2020 
Processo Lcitatá;io n 0:380202O 
Denominação do tvekp: Proposta para credencíamente  1 

010.015.015.011 



ANEXO IV 

PROCESSO LICITATÓRIO N'03812020 
INEXEGIBILIDADE N° 004/2020 

CREDENCIAMENTO N° 002/2020 

FICHA DE SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 

1. 	DADOS CADASTRAIS 
NOME: Maria Eubanusia Silva Santana 
RG: MG-34.904.716-9 
CPF/CNPJ: 271.019.538-08 
PROFISSÃO: ENFERMEIRA 
ESTADO CIVIL: CASADA 
TELEFONE: (33) 98890-8701 

2. ENDEREÇO 
AV./RUA 	N° RUA RIO DE JANEIRO 
COMPLEMENTO: CASA BAIRRO: CENTRO MUNICIPIO: SANTA HELENA DE MINAS 
CEP: 39.874-000 
TELEFONE FIXOI: 	- 
EMAIL: eubanusia©maiI.com  
BANCO: - 
AGÊNCIA: - 
CONTA CORRENTE: 	- 

Para todos os fins de direito, declaro que: 

1 	1. Estou ciente e concordo com as condições estabelecidas no Edital de Credenciamento no. 
002/2020, inclusive quanto à forma de atendimento e aos valores; 

2. Comprometo-me a fornecer ao MUNICIPIO DE SANTA HELENA DE MINAS quaisquer 
informações ou documentos solicitados referentes aos serviços prestados aos usuários do 
Município; 

3. Comprometo-me a informar, de imediato, toda e qualquer alteração que venha a ocorrer nos 
meus dados cadastrais. 

4. Declaro, sob as penalidades cia lei, preencher, nesta data, todas as condições exigidas no Edital 
de Credenciamento n° 002/2020 e, especialmente, nunca ter sofrido qualquer penalidade no 
exercício da atividade. 

5. Apresento documentos, declarando expressamente a concordância com todas as condições 
apresentadas no Edital e ciência de que o pedido de Credenciamento poderá ser deferido ou 
indeferido, segundo a avaliação da Comissão de Credenciamento. 



04 ENFERMEIRA 01 16,04500 4.011,25 4.011,25 

DESCRIÇÃO 	 MESES VALOR DO 
PROCEDIMENTO ITEM VALOR MENSAL VALOR TOTAL 

1 

6. As intimações e comunicações decorrentes deste requerimento poderão ser feitas no endereço 
infraindicado, seja pessoalmente, por carta ou outro meio idôneo. 

7. Solicita crecíenciarnento, em parceria com o Município de Santa Helena de Minas/MG, na(s) 
especialidade(s) e pelo(s) respectivo(s) valore(s: 

Termos em que, Pede deferimento. 

Santa Helena de Minas, 05 de Agosto de 2020. 

Assinatura do Repr:éntante Legal 

RUA RIO DE JANEIRO, CPF: 271.019.538-08 
MARIA EUBANUSIA SILVA SANTANA 

ENFERMEIRA 



ENVELOPE N° 02 

Rosemary Andrade de Souza 
Edital de CREDENCIAMENTO N° 002/2020 
Processo Licitatório n° 038/2020 
Proposta para Credenciamento 

010.015.015.011. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE MINAS DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS 

CNPJ - 01.613.395/0001-60 
ADM2O17A 2020 

ANEXO IV 

PROCESSO LICITATÕRIO N° 038/2020 
INEXEGIBILIDADE N° 004/2020 

CREDENCIAMENTO N° 002/2020 

FICHA DE SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 

1. DADOS CADASTRAIS 
NOME: Rosemary Andrade de Souza 

RG: 131517724 SSP MG 
CPF: 073.595.896-30 
PROFISSÃO: Auxiliar de serviços gerais 
ESTADO CIVIL: Casado 
TELEFONE: (33) 98866-9221 

2. 	ENDEREÇO COMERCIAL 
RUA Duque de Caxias 	N° 173 
COMPLEMENTO: Casa 	BAIRRO: 	Centro MUNICÍPIO: Santa Helena de Minas 
CEP: 39874-000 
TELEFONE FIXOJ: (33) 98866-9221 
EMAIL: ronnie-meire@hotmail.com  
BANCO: 
AGÊNCIA: 
CONTA CORRENTE: 

Para todos os fins de direito, declaro que: 

S 1. Estou ciente e concordo com as condições estabelecidas no Edital de Credenciamento no. 002/2020, 
inclusive quanto à forma de atendimento e aos valores,-alores;

2. 2. Comprometo-me a fornecer ao MUNICIPIO DE SANTA HELENA DE MINAS quaisquer informações ou 
documentos solicitados referentes aos serviços prestados aos usuários do Município; 

3. Comprometo-me a informar, de imediato, toda e qualquer alteração que venha a ocorrer nos meus dados 
cadastrais. 

4. Declaro, sob as penalidades da lei, preencher, nesta data, todas as condições exigidas no Edital de 
Credenciamento n° 002/2020 e, especialmente, nunca ter sofrido qualquer penalidade no exercício da 
atividade. 

5. Apresento documentos, declarando expressamente a concordância com todas as condições apresentadas 
no Edital e ciência de que o pedido de Credenciamento poderá ser deferido ou indeferido, segundo a 
avaliação da Comissão de Credenciamento. 

PÇ EUCLIDES SILVEIRA TOLENTINO, 141 - CENTRO - FONE: (33)3626-9000 / 3626-9001 
EMAIL: santahelenamg@hotmail.com  

CEP: 39.874-000 	 SANTA HELENA DE MINAS - MG 

t 



AUX. SERVIÇOS GERAIS 2 1.045,00 

DESCRIÇÃO VALOR DO 
PROCEDIMENTO ITEM MESES VALOR MENSAL VALOR TOTAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE MINAS DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS 

CNPJ - 01.613.395/0001-60 
ADM 2017 A 2020 

6. As intimações e comunicações decorrentes deste requerimento poderão 
infraindicado, seja pessoalmente, por carta ou outro meio idôneo. 

no endereço ser feitas 

7. Solicita credenciamento, em parceria com o Município de Santa Helena de Minas/MG, na(s) 
especialidade(s) e pelo(s) respectivo(s) valore(s: 

Termos em que, Pede deferimento. 

Santa Helena de Minas, 05 de Julho de 2020 

/ T) 

.Ddc/ '&(X - 
(1071.59 .896-30 (i.59.896-30 	c:) 

Rosernary Andrade de Souza 
Aux. Serviços Gerais 

PÇ EUCLIDES SILVEIRA TOLENTINO, 141 - CENTRO - FONE: (33)3626-9000 / 3626-9001 
EMAIL: santahelenamg@hotmail.com  

(TFP: 9.974-000 	 SANTA HELENA DE MINAS - MG 



PROPOSTA PARA CREDENCIAMENTO 

MAIRANE ALVES FERREIRA 
Edital de CREDENCIAMENTO N° 002/2020 
Processo Licitatórío n° 038/2020 

010. 015.015.011 



PROCESSO LICITATÓRIO N° 038/2020 
INEXEGIBILIDADE N°004/2020 

CREDENCIAMENTO N° 002/2020 

FICHA DE SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 

1. 	DADOS CADASTRAIS 
NOME: MAIRANE ALVES FERREIRA 
RG: MG- 19.537.120 
CPF/CNPJ: 155.525.716-06 
PROFISSÃO: Auxiliar de Serviços Gerais 
ESTADO CIVIL: Solteira 
TELEFONE: 33 9805-5713 

2. 	ENDEREÇO COMERCIAL 
Fazenda Boa Vista - Comunidade Córrego do Norte 
BAIRRO: Zona rural 	MUNICIPIO: Santa Helena de Minas 
CEP: 39.874-000 
TELEFONE FIXO: Não .ossui 
EMA 1 L: 
BANCO: 
AGÊNCIA: 
CONTA CORRENTE: 

Para todos os fins de direito, declaro que: 

1 Estou ciente e concordo com as condições estabelecidas no Edital de Credenciamento n°. 
002/2020, inclusive quanto à forma de atendimento e aos valores; 

2. Comprometo-me a fornecer ao MUNICIPIO DE SANTA HELENA DE MINAS quaisquer 
informações ou documentos solicitados referentes aos serviços prestados aos usuários do 
Município; 

o 	3. Comprometo-me a informar, de imediato, toda e qualquer alteração que venha a ocorrer nos 
meus dados cadastrais. 

4. Declaro, sob as penalidades da lei, preencher. nesta data, todas as condições exigidas no 
Edital de Credenciamento n° 00212020 e, especialmente, nunca ter sofrido qualquer penalidade 
no exercício da atividade. 

5. Apresento documentos, declarando expressamente a concordância com todas as condições 
apresentadas no Edital e ciência de que o pedido de Credenciamento poderá ser deferido ou 
indeferido, segLndo a avaliação da Comissão de Credenciamento. 

6. As intimações e comunicações decorrentes deste requerimento poderão ser feitas no 
endereço infraindicado, seja pessoalmente, por carta ou outro meio idôneo. 

7. Solicita credenciamento, em parceria com o Município de Santa Helena de Minas/MG, na(s) 
especialidade(s) e pelo(s) respectivo(s) valore(s: 



ITEM DESCRIÇÃO MESES VALOR DO
PROCEDIMENTO VALOR MENSAL VALOR TOTAL 

2 Auxiliar de Serviços Gerais 04 1.045,00 1.045,00 4.180,00 

Termos em que, Pede deferimento. 

 

Santa Helena de Minas. 05 de Agosto de 2020, 

MAIRANE ALVES FERREIRA - CPF 155.525.716-06. 
FAZENDA BOA VISTA, COMUNIDADE CORREGO DO NORTE. 

SANTA HELENA DE MINAS/MG. 
CARGO =AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. 



PROPOSTA PARA CREDENCIAMENTO 

MIREYA SOUZA OLIVEIRA 
Edital de CREDENCIAMENTO N° 002/2020 
Processo Licitatório n° 038/2020 

   

010.015.015.011 



PROCESSO LICITATÓRIO N° 038/2020 
INEXEGIBILIDADE N° 004/2020 

CREDENCIAMENTO N° 002/2020 

FICHA DE SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 

1. DADOS CADASTRAIS 
NOME: MIREYA SOUZA OLIVEIRA 
RG: MG-20.291.356 
CPF1CNPJ: 088.745.536-09 
PROFISSÃO: Auxiliar de Serviços Gerais 
ESTADO CIVIL: Solteira 
TELEFONE: (33) 98705-0715 

2. ENDEREÇO COMERCIAL 
Rua Valdívio da Rocha Sobrinho 	N° 53 
BAIRRO: Planalto 	MUNICIPIO: Santa Helena de Minas 
CEP: 39.874-000 
TELEFONE FIXO: Não possui 
EMAIL: 
BANCO: Sicoob 
AGÊNCIA: 0001 
CONTA POUPANÇA: 633923516 

Para todos os fins de direito, declaro que: 

1. Estou ciente e concordo com as condições estabelecidas no Edital de Credenciamento no. 
002/2020, inclusive quanto à forma de atendimento e aos valores; 

2. Comprometo-me a fornecer ao MUNICíPIO DE SANTA HELENA DE MINAS quaisquer 
informações ou documentos solicitados referentes aos serviços prestados aos usuários do 
Município; 

3. Comprometo-me a informar, de imediato, toda e qualquer alteração que venha a ocorrer nos 
meus dados cadastrais. 

4. Declaro, sob as penalidades da lei, preencher, nesta data, todas as condições exigidas no 
Edital de Credenciamento n° 002/2020 e, especialmente, nunca ter sofrido qualquer penalidade 
no exercício da atividade. 

5. Apresento documentos, declarando expressamente a concordância com todas as condições 
apresentadas no Edital e ciência de que o pedido de Credenciamento poderá ser deferido ou 
indeferido, segundo a avaliação da Comissão de Credenciamento. 

6. As intimações e comunicações decorrentes deste requerimento poderão ser feitas no 
endereço infraindicado, seja pessoalmente, por carta ou outro meio idôneo. 

7. Solicita credenciamento, em parceria com o Município de Santa Helena de Minas/MG, na(s) 
especialidade(s) e pelo(s) respectivo(s) valore(s): 

cx 	 c9L1-. 



ITEM DESCRIÇÃO MESES VALOR DO 
PROCEDIMENTO VALOR MENSAL VALOR TOTAL 

2 Auxiliar de Serviços Gerais 04 1.04500 1.045,00 4.180,00 

Termos em que, Pede deferimento. 

Santa Helena de Minas, 05 de Agosto de 2020. 

ÂLL&4 	ÇO9jAJÃ 

MIREYA SOUZA OLIVEIRA - CPF: 088.745.536-09. 
RUA VALDÍVIO DA ROCHA SOBRINHO, 53, PLANALTO 

SANTA HELENA DE MINAS/MG. 
CARGO: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. 



PROPOSTA PARA CREDENCIAMENTO 

OUANA PEREIRA DA SILVA 
Edita' de CREDENC!AMENTO N° 002/2020 
Processr Licitatório n° 038/2020 

cvi ni '.ni sni 1 



PROCESSO LICITATÓRIO N° 038/2020 
INEXEGIBILIDADE N° 004/2020 

CREDENCIAMENTO N° 002/2020 

FICHA DE SOLICITAÇÂO DE CREDENCIAMENTO 

1. 	DADOS CADASTRAIS 
NOME: Poliana Pereira da Silva - 	- 	- 
RG: MG-20.805.311 
CPF: 157.568.616-37 
PROFISSÃO: Auxiliar de Serviços Gerais 
ESTADO CIVIL: Solteira - 	- 	- 
TELEFONE: 3398801-9894 

2. ENDEREÇO COMERCIAL - 
Rua Pirapora 	N° 208 
BAIRRO: Centro 	MUNICIPIO: Santa Helena de Minas 
CEP: 39.874-000 
TELEFONE FIXO: Não possui 
EMAIL: 
BANCO: 
AGÊNCIA: 
CONTA CORRENTE: 

Para todos os fins de direito, declaro que: 

1. Estou ciente e concordo com as condições estabelecidas no Edital de Credenciamento n°. 
002/2020, inclusive quanto à forma de atendimento e aos valores; 

2. Comprometo-me a fornecer ao MUNICIPIO DE SANTA HELENA DE MINAS quaisquer 
informações ou documentos solicitados referentes aos serviços prestados aos usuários do 
Município 

3. Comprometo-me a informar, de imediato, toda e qualquer alteração que venha a ocorrer nos 
meus dados cadastrais. 

4. Declaro, sob as penalidades da lei, preencher, nesta data, todas as condições exigidas no 
Edital de Credenciamento n° 002/2020 e, especialmente, nunca ter sofrido qualquer penalidade 
no exercício da atividade. 

5. Apresento documentos, declarando expressamente a concordância com todas as condições 
apresentadas no Edital e ciência de que o pedido de Credenciamento poderá ser deferido ou 
indeferido, segundo a avaliação da Comissão de Credenciamento. 

6. As intmaçôes e comunicações decorrentes deste requerimento poderão ser feitas no 
endereço infraindicado, seja oessoalmente, por carta ou outro meio idóneo. 

7. Solicita credenciamento, em parceria com o Município de Santa Helena de Minas/MG, na(s) 
especialidade(s) e pelo(s) respectivo(s) valore(s: 



ITEM MESES 

04 1.045,00 1.045,00 2 

VALOR MENSAL VALOR TOTAL 

4.180,00 

VALOR DO 
PROCEDIMENTO 

Auxiliar de Serviços Gerais 

DESCRIÇÃO 

Termos em que, Pede deferiment 

Santa Helena de Minas, 05 de Agosto de 20 

s 
POLIANA PEREIRA DA SILVA— CPF: 157.568.616-37. 

RUA PIRAPORA, 208, CENTRO- SANTA HELENA DE MINAS. 
CARGO = AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. 



PROPOSTA PARA CREDENCIAMENTO 

THALITA ANTUNES DA SIVA 
Edital de CREDENCIAMENTO N° 002/2020 
Processo Licitatório n° 038/2020 

1 

010.015.015.011 



PROCESSO LICITATÓRIO N° 038/2020 
INEXEGIBILIDADE N° 004/2020 

CREDENCIAMENTO N° 002/2020 

FICHA DE SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 

1. 	DADOS CADASTRAIS 
NOME: THALITA ANTUNES DA SILVA 
RG: MG- 20.805-259 
CPF/CNPJ: 144.136.266-56 
PROFISSÃO: Auxiliar de Serviços Gerais 
ESTADO CIVIL: Solteira 
TELEFONE: 3398707-8408 

2. 	ENDEREÇO COMERCIAL 
Rua Costa e Silva N°665 
BAIRRO: Centro 	MUNICIPIO: Santa Helena de Minas 
CEP: 39.874-000 
TELEFONE FIXO: Não possui 
EMAIL: 
BANCO:_________________ 
AGÊNCIA: 
CONTA CORRENTE: 

Para todos os fins de direito, declaro que.- ue: 

1. 1. Estou ciente e concordo com as condições estabelecidas no Edital de Credenciamento no. 
002/2020, inclusive quanto à forma de atendimento e aos valores; 

2. Compromete-me a fornecer ao MUNICíPIO DE SANTA HELENA DE MINAS quaisquer 
informações ou documentos solicitados referentes aos serviços prestados aos usuários do 
Município; 

- 	3. Comprometo-me a informar, de imediato, toda e qualquer alteração que venha a ocorrer nos 
meus dados cadastrais. 

4. Declaro, sob as penalidades da lei, preencher, nesta data, todas as condições exigidas no 
Edital de Credenciamento n° 002/2020 e, especialmente, nunca ter sofrido qualquer penalidade 
no exercício da atividade. 

5. Apresento documentos, declarando expressamente a concordância com todas as condições 
apresentadas no Edital e ciência de que o pedido de Credenciamento poderá ser deferido ou 
indeferido, segundo a avaliação da Comissão de Credenciamento. 

S. 4s intimações e comunicações decorrentes deste requerimento poderão ser feitas no 
endereço infraindicado, seja pessoalmente, por carta ou outro meio idôneo. 

7. Solicita credenciamento, em parceria com o Município de Santa Helena de Minas/MG, na(s) 
especialidade(s) e pelo(s) respectivo(s) valore(s: 



ITEM DESCRIÇÃO MESES 
VALOR DO 

PROCEDIMENTO VALOR MENSAL VALOR TOTAL 

2 Auxiliar de Serviços Gerais 04 10459 00 1,045,00 4.180,00 

Termos em que, Pede deferiment 

Santa Helena de Minas. 05 de Agosto de 2020. 

	 Lt' 	\  

THALITA ANTUNES DA SILVA -CPF 144.136.266-56. 
RUA COSTA E SILVA, 665, CENTRO, SANTA HELENA DE MINAS/MG. 

CARGO = AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. 

4 



ANEXO IV 

PROCESSO LtCITATÓRIO N° 038/2020 
INEXEO-IBILIDADE N°004/2020 

CREDENCIAMENTO N° 002/2020 

FICHA DE SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 

1. 	DADOS CADASTRAIS 
NOME: MARIA APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA 
RG: MG-15.645.609 
CPF/CNPJ: 087.665.916-43 
PROFISSÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
TELEFONE: (67) 98484-5034 

2. 	ENDEREÇO 
AV./RUA: RUA FLORIANO PEIXOTO N°86 
COMPLEMENTO: CASA BAIRRO: CENTRO 	MUNICIPIO: SANTA HELENA DE MINAS 
CEP: 39.874-000 
TELEFONE FIXOI: 	- 
EMAIL: - 
BANCO: - 
AGENCIA: 	- 
CONTA CORRENTE: 	- 

Para todos os fins de direito, declaro que.- ue: 

1. 1. Estou ciente e concordo com as condições estabelecidas no Edital de Credenciamento no. 
002/2020, inclusive quanto à forma de atendimento e aos valores; 

2. Comprometo-me a fornecer ao MUNICIPIO DE SANTA HELENA DE MINAS quaisquer 
informações ou documentos solicitados referentes aos serviços prestados aos usuários do 
Município; 

3. Comprometo-me a informar, de imediato, toda e qualquer alteração que venha a ocorrer nos 
meus dados cadastrais. 

4. Declaro, sob as penalidades da lei, preencher, nesta data, todas as condições exigidas no Edital 
de Credenciamento n° 002/2020 e, especialmente, nunca ter sofrido qualquer penalidade no 
exercício da atividade. 

5. Apresento dbcumentos, declarando expressamente a concordância com todas as condições 
apresentadas no Edital e ciência de que o pedido de Credenciamento poderá ser deferido ou 
indeferido, segundo a avaliação da Comissão de Credenciamento. 

JL CJ 



6. As intimações e comunicações decorrentes deste requerimento poderão ser feitas no endereço 
içfraindicado, seja pessoalmente, por carta ou outro meio idôneo. 

7. Solicita credenciamento, em parceria com o Município de Santa Helena de Minas/MG, na(s) 
especialidade(s) e pelo(s) respectivo(s) valore(s: 

(TEM DESCRIÇÃO MESES VALOR DO 
PROCEDIMENTO VALOR MENSAL VALOR TOTAL 

01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 04 1.045,00 1.0445,00 4.180,00 

Termos em que, Pede deferimento. 

Santa Helena de Minas, 05 de Agosto de 2020. 

fl 
Assinatura do Representante Legal 

RUA FLORIANO PEIXOTO, CPF: 087.665.916-43 
MARIA APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 



L.T!CA IOSA iJARTINS 
Ecttal de CREDENCIA1\!ENTO  W' 002/2020 
-Processo Lcitatório ri°  038/2020 
Deiornimtção do  Cnviope: Proposta para 
crcclenciamento 

010.015.015.011 



ANEXO IV 

PROCESSO LJCITATÓRIO N° 038/2020 
INEXEGIBILIDADE N° 004/2020 

CREDENCIAMENTO N° 002/2020 

FICHA DE SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 

1. 	DADOS CADASTRAIS 
NOME: LETTCIA ROSA MARTINS - 
RG: MG-18.844.632 
CPF/CNPJ:_120.889.316-51 
PROFISSÃO: MEDICA 
ESTADO CIVIL: SOLTEIRO 
TELEFONE: (31) 39711-2699 

2. 	ENDEREÇO 
AV./RUA 	140  RUA ALMIRANTE TAMANDARÉ 
COMPLEMENTO: HOTEL BAIRRO: CENTRO MUNICIPIO: SANTA HELENA DE MINAS 
CEP: 39.874-000 
TELEFONE FIXOj 
EMAIL: Ieticiarosamartins4gmaiI.com  
BANCO: - 
AGENCIA: 
CONTA CORRENTE; 	- 

Para todos os fins de direito, declaro que: 

1. Estou ciente e concordo com as condições estabelecidas no Edital de Credenciamento no. 
002/2020, inclusive quanto à forma de atendimento e aos valores,- alores: 

2. 2. Comprometo-me a fornecer ao MUNICIPIO DE SANTA HELENA DE MINAS quaisquer 
informações ou documentos solicitados referentes aos serviços prestados aos usuários do 
Município; 

3. Comprometo-me a informar, de imediato, toda e qualquer alteração que venha a ocorrer nos 
meus dados cadastrais. 

4. Declaro, sob as penalidades da lei, preencher, nesta data, todas as condições exigidas no Edital 
de Credenciamento n° 002/2020 e, especialmente, nunca ter sofrido qualquer penalidade no 
exercício da atividade. 

5. Apresento documentos, declarando expressamente a concordância com todas as condições 
apresentadas no Edita e ciência de que o pedido de Credenciamento poderá ser deferido ou 
indeferido, segundo a avaliação da Comissão de Credenciamento. 



o 

6. As intimações e comunicações decorrentes deste requerimento poderão ser feitas no endereço 
infraindicado, seja pessoalmente, por carta ou outro meio idôneo. 

7. Solicita credenciamento, em parceria com o Município de Santa Helena de Minas/MG, na(s) 
especialidade(s) e pelo(s) respectivo(s) valore(s) 

      

ITEM 

01 
	

MEDICA 

DESCRIÇÃO MESES VALOR DO 
PROCEDIMENTO VALOR MENSAL 

	
VALOR TOTAL 

25.000,00 
	

100.000,00 

 

04 25.000,00 

 

      

Termos em que, Pede deferimento. 

Santa Helena de Minas, 05 de Agosto de 2020. 

o 
CAÃ~_  ~~~ ~~~4NnIv 

Assinatura do Representante Legal 

RUA ALMIRANTE TAMANDARÉ, CPF: 120.889.316-51 
LETíCIA ROSA MARTINS 

MÉDICA 



Lavinia 
Pres nte da Cpl 
l.—sdo~ 

Lavínja Alves dos Santos 
Chefe de Licitação - Pregoeira 

CPF: 149.967.91659 
Santos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE MINAS ESTA 
MINAS GERAIS 

CNPJ - 01.613.395/0001-60 
ADM 2017 A 2020 

iof 	 

Despacho da comissão permanente de licitaçã 

Cumpridas as formalidades legais, na qualidade de presidente da comissão permanente de licitação (cpl), 
designado pela portaria. 002/2020, determino a remessa do processo de inexigibilidade n1 004/2020 
processo licitatõrio n°. 038/2020, à assessoria jurídica para apreciação e emissão de parecer prévio, no 
sentido de dar prosseguimento ao mesmo. 

Cumpra-se. Junte-se. 

SANTA HELENA DE MINAS/MG, 04 de Agosto de 2020. 

PÇ EUCLIDES SILVEIRA TOLENTINO, 141 - CENTRO - FONE: (33)3626-9000 / 3626-9001 
EMAIL: santahelenamg@hotmail.com  

CEP: 39874-000 	 SANTA HELENA DE MINAS - MG 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE MINAS ESTA 

MINAS GERAIS 
CNPJ - 01.613.395/0001-60 

ADM 2017 A 2020 

Assessoria jurídica 

Parecer final em processo de inexigibilidade 

Considerações legais 

Atendendo ao despacho do presidente da cpl da prefeitura municipal de Santa Helena de Minas, sr. 
Lavínia Alves dos Santos vimos emitir parecer final, sobre o processo de inexigibilidade instaurado 
sob o n°. 004/2020 	processo licitatório n°. 038/2020, realizado para a credenciamento para 
contratação de profissionais especializados para a prestação de serviços de assistência em saúde e 
assistência social, para combate a propagação da pandemia causada pelo do covid-19, em 
conformidade com as especificações contidas nos a, para combate a propagação da pandemia 
causada pelo do covid-19, observado o parecer prévio, emitido, verifico que o valor global da 
despesa, foi observado junto à contabilidade, a existência de saldo orçamentário, e o número da 
respectiva dotação e elemento de despesa, consignados no orçamento do município, conforme 
informação da assessoria contábil. 

A proposta e documentação apresentada foi devidamente observada e apreciada pela comissão 
permanente de licitação, conforme lavratura na ata, passando as mesmas fazerem parte do processo. 

Portanto, afirmamos que a comissão permanente de licitação obedeceu às formalidades impostas 
pela lei n°: 8.666/93, com vista a obter a proposta satisfatória aos interesses do poder executivo. 

É nosso parecer, s.m.j. 

SANTA HELENA DE MINAS—MG, 04 de agosto de 2020. 

1 
Lazara Pra--s ernandes Sã 

Assessoria Jurídica 

PÇ EUCLIDES SILVEIRA TOLENTINO, 141 - CENTRO - FONE: (33)3626-9000 / 3626-9001 
EMAIL: santahelenamg@hotmail.com  

CEP: 39874-000 	 SANTA HELENA DE MINAS - MG 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE MINAS ESTA 
MINAS GERAIS 

CNPJ - 01.613.395/0001-60 
ADM 2017 A 2020 

Despacho do presidente da cp 

Cumpridas as formalidades legais, na qualidade de presidente da cpl, designado pela 
portaria. 002/2020, determino a remessa do processo de inexigibitidade n°. 004/2020. 
Processo Licitatório n°. 038/2020, à controladoria interna da prefeitura municipal de santa 
helena de minas/mg para apreciação, no sentido de atestar sua regularidade. 

SANTA HELENA DE MINAS/MG, 04 de Agosto de 2020. 

Lavínja Alves dos Santos 
Chefe de Licitação - Pregoeira 

CPF: 149967,916.59 
Lavínia Alve - 'os Santos 

Presid T  da cr)[ 
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Parecer do serviço de controle interno 

O sistema de controle interno, no uso de suas atribuições, após a análise do processo de 
inexigibilidade no. 004/2020, processo licitatório n°. 038/2020 emite parecer favorável 
pela realização da despesa, haja vista terem sido cumpridos todos os procedimentos 
necessários à sua legalização, sendo que, foram atendidos os pressupostos existentes na 
lei de responsabilidade fiscal, lei de licitação públicas, lei 4.320/64 e demais disposições 
aplicáveis à matéria. 

Outrossim, fora certificado a correta externização dos atos administrativos, com a 
correta publicação em local próprio estabelecido na lei orgânica municipal e lei de 
licitações. 

Em assim sendo, somos favoráveis à realização da despesa. 

SANTA HELENA DE MINAS/ MG, 04 de Agosto de 2020. 

Br .. ier:L Wlinger 
Controlador Interno 
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Lavínja Alves dos Santos 
Chefe de Licitação - Pregoeira 

CPF: 149.967.916-59 
tos Lavínia AI 

Presideite da cpl 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CPI- 

Cumpridas as formalidades legais, na qualidade de presidente da cpl, designado pela 
portaria', 002/2020, determino a remessa do processo inexigibilidade no. 004/2020 
processo licitatório n°. 038/2020, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de santa 
helena de minas para apreciação, no sentido de entendendo possível, ratificar a 
legalidade do processo. 

SANTA HELENA DE MINAS/MG. 04 de agosto de 2020. 

PÇ EUCLIDES SILVEIRA TOLENTINO, 141 - CENTRO - FONE: (33)3626-9000 / 3626-9001 
EMAIL: santahelenamg@hotmail.com  

CEP: 39874-000 	 SANTA HELENA DE MINAS - MG 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE MINAS ES)A..\  
MINAS GERAIS 

CNPJ - 01.613.395/0001-60 	 lo 
ADM2017A2020 

12, 

Ratificação da inexigibilidade 

Exigência legal: leis n1.8.666/93, e suas posteriores alterações e instrução do tribunal de contas do 
estado de Minas Gerais. 

Do objeto: credenciamento para contratação de profissionais especializados para a prestação de 
serviços de assistência em saúde e assistência social, para combate a propagação da pandemia 
causada pelo do covid-19, em conformidade com as especificações contidas nos a, para combate a 
propagação da pandemia causada pelo do covid-1 9. 

Fim específico: Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Assistência Social. 

Vigência: 05/08/2020 à 31/12/2020 

O prefeito municipal de Santa Helena de Minas/Mg ratifica o reconhecimento da situação de 
inexigibilidade de licitação necessária à contratação das seguintes pessoas físicas: Arnobio Augusto 
Ferreira Júnior Cpf:128.020.546-60, Celia Ferreira Silva Cpf:067.480.546-13, Sheila Neves Pinto 
Cpf:157.900.726-07, Maria Da Gloria Andrade Silva Cpf:061.059.096-08, Marina De Jesus Baldraia 
Cpf:144.073.216-79, Sebastião Goncalves Souza Cpf:107.194.096-16, Tatiani Rodrigues Nunes 
Cpf:132.158.016-98, Maria Eubanusia Silva Santana Cpf:271.019.538-08, Rosemary Andrade De 
Souza Cpf:073.595.896-30, Mairane Alves Ferreira Cpf:155.525.716-06, Mireya Souza Oliveira 
Cpf:088.745.536-09, Poliana Pereira Da Silva Cpf:157.568.616-37, Thalita Antunes Da Silva 
Cpf:144.136.266-56, Maria Aparecida Gonçalves De Souza Cpf:087.665.916-43, Leticia Rosa Martins 
o pf: 120.889.316-51. 

Firmamos a presente ratificação, determinamos a sua publicação. 

Santa Helena de Minas/MG, 05 de agosto de 2020. 

Artur Redrig a Silva 
Prefeito Municipal, de .anta Helena De Minas 
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EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°. 004/2020 

O município de Santa Helena de Minas/MG - em vista das razões alinhadas pela comissão permanente 
de licitação, contidas no processo de inexigibilidade n°. 004i/2020, processo 1icitatóiio n°. 038/2020, 
tendo como objeto: credenciamento para contratação de profissionais especializados para a pi-estação 
de serviços de assistência em saúde e assistência social, para combate a propagação da pandemia 
causada pelo do covid-19, em conformidade com as especificações contidas nos a, para combate a 
propagação da pandemia causada pelo do covid-19. Tendo em vista o relatório e julgamento favorável 
da comissão de licitação, fica autorizado a contratação, por inexigibilidade de licitação, dos serviços 
técnicos especializados das pessoas físicas: Arnobio Augusto Feri-eira Júnior Cpf 128.020.546-60 Aux. 
Serviços Gerais R$1.045,00(mil  e quarenta cinco reais), Celia Ferreira Silva Cpfl067.480.546-13 Aux. 
Serviços Gerais R$1.045,00(mil  e quarenta cinco reais), Sheila Neves Pinto Cp€ 157.900.726-07 Aux. 
Sei-viços Gerais R$1.045,00(mil e quarenta cinco reais), Maria Da Gloria Andrade Silva 
Cpf061.059.096-08 Aux. Serviços Gerais R$1.045,00(mil  e quarenta cinco reais), Marina De Jesus 
Baldraia Cpf: 144.073.216-79 Aux. Sei-viços Gerais R$1.045,00(mil  e quarenta cinco reais), Sebastião 
Goncalves Souza Cp€107.194.096-16 Aux. Serviços Gerais 11$1.045,00(mil e quarenta cinco 
reais),Tatiani Rodrigues Nunes Cp€132.158.016-98 Aux. Sei-viços Gerais 11$1.045,00(mil  e quarenta 
cinco reais), Maria Eubanusia Silva Santana Cp€27 1.019.538-08 Enfermagem 11$4.01  1,25(quatro mil 
e onze reais e vinte e cinco centavos), Rosemary Andrade De Souza Cp€073.595.896-30 Aux. Serviços 
Gerais 11$1.045,00(mil  e quarenta cinco reais), Maii-ane Alves Ferreira Cpfl155.525.716-06 Aux. 
Serviços Gerais 11$1.045,00(mil  e quarenta cinco reais), Mireya Souza Oliveira Cp€088.745.536-09 
Aux. Sei-viços Gerais R$1.045,00(Mil  E Quarenta Cinco Reais), Poliana Pereira Da Silva 
Cp€157.568.616-37 Aux. Sei-viços Gerais 11$1.045,00(mil  e quarenta cinco reais), Thalita Antunes Da 
Silva Cpf 144.136.266-56 Aux. Sei-viços Gerais R$ 1.045,00(mil e quarenta cinco reais), Maria 
Aparecida Gonçalves De Souza Cp€087.665.916-43 Aux. Serviços Gerais 11$1.045,00(mil  e quarenta 
cinco reais), Leticia Rosa Martins Cpfl120.889.316-51 Medica R$ 25.000,00(vinte e cinco 
mil).determino a publicação deste despacho, na foi-ma prevista no artigo 26, da lei n°  8.666/93 e 
autorizo a celebração do respectivo contrato, nos termos do artigo 25, inciso i da lei 8.666/93 e suas 
posteriores alterações. 

Santa Helena de Minas/MG, 05 de agosto de 2020. 
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Certidão 

Certifico, para os devidos fins de direito, especialmente aos que se destinam o art. 
26 da lei 8.666/93, e suas posteriores alterações, que foi publicado no átrio da sede 
da prefeitura municipal de santa helena de minas/mg, em seu quadro público de 
avisos, o termo de ratificação do ato de inexigibilidade n°. 004/2020, processo 
licitatório n°. 038/2020, que como objeto: credenciamento para contratação de 
profissionais especializados para a prestação de serviços de assistência em saúde 
e assistência social, para combate a propagação da pandemia causada pelo do 
covid-19, em conformidade com as especificações contidas nos a, para combate 
a propagação da pandemia causada pelo do covid-]9. 

Por ser verdade, firmo a presente. 

Santa Helena de Minas/MG, 05 de agosto de 2020. 

Rosimary Rodrigues da Silva 
Secretaria de administração 
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TERMO DE CONTRATO N°. 029/2020 EM CARÁTER EMERGENCIAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 
40  LEI FEDERAL N° 13.979— COVID-19, QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTA HE NA.D 

MINAS/MG E O SR. ARNÓBIO AUGUSTO FERREIRA JÚNIOR 
o 

CREDENCIAMENTO N°.002/2020  

PROCESSO LICITATÓRIO N°038/2020 - INEXIGIBILIDADE N°.0041202 o 

O MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE MINAS, Estado de Minas Gerais, inscrito no CNPJ/MF sob o n°. 
01.613.395/0001-60, com sede situada na Praça Euclides Silveira Tolentino, 141, cep: 39.874-000, Centro, 
Santa Helena de Minas., neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Artur Rodrigues da Silva, 
residente e domiciliado neste Município, a seguir denominado simplesmente "CONTRATANTE", e de outro 
lado a Pessoa Física: ARNOBIO AUGUSTO FERREIRA JUNIOR, inscrito no CPF: 128.020.546-60, com 
endereço à Rua Maria Aparecida n°. 28, Bairro: Bom Jesus da Vitoria, CEP:39.874-000, Município: Santa 
Helena de Minas, Estado: Minas Gerais, de ora em diante denominado simplesmente "CONTRATADO", 
firmam o presente mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 - O presente instrumento tem por objeto a Credenciamento para a Prestação de Serviços de Auxiliar de 
Serviços Gerais, em virtude do combate a propagação da Pandemia causada pelo do COVID-19. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DOS PREÇOS 

2.1 - O valor global atribuído ao presente contrato constitui a importância fixada em R$ 4.180,00(quatro mil e 
cento e oitenta reais) que será pago em parcelas mensais no valor de R$ 1.045,00(um mil e quarenta cinco 
reais). 

CLÁUSULA TERCEIRA — DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO 

3.1 - As despesas decorrentes do presente contrato, serão pagas com recursos previstos no orçamento 
vigente, conforme disponibilidade financeira dos recursos de acordo com a seguinte classificação econômica: 

3.3.90.36.00 552 OUTROS SERVIÇOS-PESSOA FÍSICA 
1 .54.00 outras transferencias de recursos do sus 

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO 

4.1- O pagamento da Nota Fiscal será até o dia 100  (decimo) dua util do mes subsequente ao da prestação de 
serviços após atestada a efetiva execução do objeto através de crédito em conta bancária de titularidade do 
contratado. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DO 
CONTRATO 

5.1 - O CONTRATADO se obriga à oferecer a prestação do serviço pactuado no presente contrato, de 
acordo com a necessidade da CONTRATANTE. 
5.2 - O contrato firmado como resultado do presente procedimento licitatório, terá a sua vigência a contar de 
05 de agosto de 2020 a 31 dedezembro de 2020, contados da data da sua assinatura, podendo ser, 
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prorrogado na forma do Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93, se houver necessidade e interesse da 
CONTRATANTE, observando-se os procedimentos legais; sendo necessário para tanto, a elaboração de um 
termo aditivo, a ser assinado por ambas as partes. 

CLÁUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

6.1 - Uma vez firmado o termo de contrato, a CONTRATADA fica obrigada a prestar os serviços de acordo 
com as especificações constantes na Proposta Comercial apresentada. 

6.2 - O objeto do presente contrato, será recebido como de acordo" pela Secretaria Municipal de Saúde. 

6.3 - Constatadas irregularidades na entrega do objeto contratual, a 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; 

b) Na hipótese de substituição, no todo ou em parte, a CONTRATADA deverá fazê-lo em conformidade com a 
indicação da Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido 
o preço inicialmente contratado; 

c) Se disser respeito à diferença quantitativa ou qualitativa, determinar sua complementação ou rescindir a 
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

d) Na hipótese de complementação, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 
CONTRATANTE, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço 
inicialmente contratado. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 

7.1 - Dos Direitos: 

a) Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto nas condições avençadas e da CONTRATADA 
perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados. 

7.2- Das Obrigações: 

7.2.1- Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

a) Efetuar o pagamento ajustado; 

b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução docontrato; 

c) Prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários para o fornecimento. 

7.2.2 . Constituem obrigações da CONTRATADA: 

a) Fornecer o objeto do presente contrato de acordo com as especificações da proposta, responsabilizando-se 
pela exatidão dos fornecimentos, obrigando-se a reparar, exclusivamente às suas custas, todos os defeitos, 
erros, falhas, omissões e quaisquer outras irregularidades; 
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b) Prestar garantia a partir do termo de aceite dos itens, durante o qual correrão por sua conta as despesas de 
qualquernatureza; 

c) Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução do presente contrato,-ontrato;

d) d) Comunicar à CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas qualquer ocorrência anormal, que 
impeça o fornecimento; 

e) Cumprir todas as orientações da CONTRATANTE para o fiel cumprimento do objeto; 

f) Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste contrato paraterceiros; 

h) Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE, prestando todos os e 
sclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações, caso ocorram; 

i) Arcar com todos os tributos que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos 
vendidos; 

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 

8.1 - Pelo não cumprimento de quaisquer das exigências contidas na legislação em vigor ou nas 
condições contratuais pactuadas, sujeitar-se-á a CONTRATADA às penalidades e sanções previstas na Lei 
Federal n° 8.666/93 e suas atualizações posteriores, sem prejuízo da reparação dos danos causados a 
CONTRATANTE pelo infrator e, em especial: 

a) Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para as quais haja concorrido; 

8.2 - Multas sobre o valor total do contrato: 

a). De 5% pelo descumprimento da cláusula contratual, ou norma de legislação pertinente; 

b) De 20% no caso de não assinatura do instrumento contratual no prazo fixado no edital; 

c). De 1% por dia de atraso que exceder o prazo fixado para o atendimento do objeto contratual. 

8.3 - A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% do valor atualizado do 
contrato, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse público, 
ensejando a possibilidade da rescisão contratual. 

8.4 - Suspensões temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração por período não superior a 
02 (dois) anos e, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja 
promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou apenalidade; 

8.5 - Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, nos casos de falta grave, tais 
como frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do 
processo licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do 
objeto da licitação, devendo ser publicada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais. 
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8.6 - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia 
interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe facultado vista ao processo, desde que 
requerido previamente e motivando tal pedido. 

CLÁUSULA NONA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO 

9.1 - A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará sua rescisão, com as consequências contratuais, de 
acordo com o disposto nos Artigos 78 a 80 da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores. 

9.2 - São motivos para rescisão do presente Contrato: 

a) o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, rotas, horários ou prazos; 

b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações rotas, horários ou prazos; 

c) a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da realização da 
prestação de serviço, nos prazos, rotas e horários estipulados; 

d) o atraso injustificado na execução dos serviços; 

e) a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou 
transferência total ou parcial, sem a prévia comunicação e autorização da Administração,-

f) 

dministração;

f) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a 
sua execução, assim como as de seus superiores; 

g) o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1° do art. 67 desta lei; 

h) a decretação de falência; 

i) a dissolução da sociedade ou do falecimento docontratado; 

j) a supressão, por parte da Administração, de serviços, acarretando modificação do valor inicial do contrato 
além do limite permitido no § 1 ° do art. 65 desta Lei; 

k) a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e 
vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por 
repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de 
indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras 
previstas, assegurado à contratada, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das 
obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 

1) a não liberação, por parte da Administração, do objeto para execução, nos prazos contratuais; 

m) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do 
contrato; 

n) descumprimento do disposto no inciso V do Artigo 27 da Lei n° 8.666/93, sem prejuízo das sanções penais 
cabíveis; 
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§ 1° - Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório 
e a ampla defesa. 

§ 20  - A rescisão deste Contrato poderá ser: 

- Determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos l a XII e XVII 
desta cláusula. 

II - Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 
conveniência para a Administração; 

III - Judicial, nos termos da legislação. 

§ 3° - A rescisão administrativa ou amigável, deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente. 

§ 4° - Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo anterior, sem que haja culpa da 
contratada, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda 
direito a: 

IV - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; 

§ 5°- A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos 
decorrentes deste contrato, até o limite dos prejuízos causados à Contratante, além das sanções Previstas 
neste instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

10.1 - Da penalidade aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, à Prefeitura 
Municipal de Santa Helena de Minas, ficando sobrestada a mesma até o julgamento do pleito. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS 

11.1 - A execução desse contrato, bem como os casos nele omissos, serão regulados pelas cláusulas 
contratuais, e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral 
dos contratos e das disposições do direito privado, na forma do artigo 54 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas 
atualizações, combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO 

12.1 - A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do presente contrato, nos termos do parágrafo 
único, do Artigo 61, da Lei Federal 8.666/93 e suas atualizações posteriores. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DO FORO 

13.1 - Aplica-se a presente contratação a Lei 13.979/2020, bem como, subsidiariamente a Lei 8.6669/93, no 
caso em que couber. 
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13.2 - O FORO do presente contrato será o da Comarca de Águas Formosas/MG, excluído qualquer 
ainda que privilegiado. 

E por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente contrato em 03 (três) vias 
de igual teor e para o mesmo efeito, o qual, após lido e achado conforme, é assinado pelo CONTRATANTE, 
CONTRATADA e testemunhas. 

Santa Helena de Minas/MG, 05 de agosto de 2020. 

MUNICÍP O f SINTA HELENA DE MINAS 
CNJ: 01.613.39510001-60 

Artur Rodrigues da Silva 
Prefeito Municipal 

ARNOBIOVAUGUSTO FERREIRA JÚNIOR 
CPF: 128.020.546-60 

Testemunhas: 

1-Nome: 	  
CPF: 	  
2-Nome:   Jft2Juf;Y;L)   

• PF:   j 	  
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TERMO DE CONTRATO N°. 030/2020 EM CARÁTER EMERGENCIAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIG 
40• LEI FEDERAL N° 13.979— COVID-19, QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE 

MINAS/MG E O SR. CELIA FERREIRA SILVA 

CREDENCIAMENTO N°.00212020 

PROCESSO LICITATÓRIO N°038/2020 - INEXIGIBILIDADE N°.004/2020 

O MUNICIPIO DE SANTA HELENA DE MINAS, Estado de Minas Gerais, inscrito no CNPJ/MF sob o no. 
01.613.395/0001-60, com sede situada na Praça Euclides Silveira Tolentino, 141, cep: 39.874-000, Centro, 
Santa Helena de Minas,, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Artur Rodrigues da Silva, 
residente e domiciliado neste Município, a seguir denominado simplesmente 'CONTRATANTE", e de outro 
lado a Pessoa Física: CELIA FERREIRA SILVA, inscrito no CPF: 067.480,546-13, com endereço à Rua 
BELO HORIZONTE n°. 130, Bairro: CENTRO, CEP:39.874-000, Município: Santa Helena de Minas, Estado: 
Minas Gerais, de ora em diante denominado simplesmente "CONTRATADO", firmam o presente mediante as 
seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 - O presente instrumento tem por objeto a Credenciamento para a Prestação de Serviços de Auxiliar de 
Serviços Gerais, em virtude do combate a propagação da Pandemia causada pelo do COVID-19. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS 

2.1 - O valor global atribuído ao presente contrato constitui a importância fixada em R$ 4.180,00(quatro mil e 
cento e oitenta reais) que será pago em parcelas mensais no valor de R$ 1 .045,0 (um mil e quarenta cinco 
reais). 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO 

3.1 - As despesas decorrentes do presente contrato, serão pagas com recursos previstos no orçamento 
b 	vigente, conforme disponibilidade financeira dos recursos de acordo com a seguinte classificação econômica: 

3.3.90.36.00 552 OUTROS SERVIÇOS-PESSOA FÍSICA 
1 .54.00 outras transferencias de recursos do sus 

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO 

4.1- O pagamento da Nota Fiscal será até o dia 100  (decimo) dua util do mes subsequente ao da prestação de 
serviços após atestada a efetiva execução do objeto através de crédito em conta bancária de titularidade do 
contratado. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DO 
CONTRATO 

5.1 - O CONTRATADO se obriga à oferecer a prestação do serviço pactuado no presente contrato, de 
acordo com a necessidade da CONTRATANTE. 
5.2 - O contrato firmado como resultado do presente procedimento licitatório, terá a sua vigência a contar de 
05 de agosto de 2020 a 31 dedezembro de 2020, contados da data da sua assinatura, podendo ser 
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prorrogado na forma do Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93, se houver necessidade e interesse §a 
CONTRATANTE, observando-se os procedimentos legais; sendo necessário para tanto, a elaboração de um 
termo aditivo, a ser assinado por ambas as partes. 

CLÁUSULA SEXTA — DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

6.1 - Uma vez firmado o termo de contrato, a CONTRATADA fica obrigada a prestar os serviços de acordo 
com as especificações constantes na Proposta Comercial apresentada. 

6.2 - 0 objeto do presente contrato, será recebido como "de acordo" pela Secretaria Municipal de Saúde. 

6.3 - Constatadas irregularidades na entrega do objeto contratual, a 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; 

b) Na hipótese de substituição, no todo ou em parte, a CONTRATADA deverá fazê-lo em conformidade com a 
indicação da Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido 
o preço inicialmente contratado; 

c) Se disser respeito à diferença quantitativa ou qualitativa, determinar sua complementação ou rescindir a 
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

d) Na hipótese de complementação, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 
CONTRATANTE, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço 
inicialmente contratado. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 

7.1 - Dos Direitos: 

a) Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto nas condições avençadas e da CONTRATADA 
perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados. 

7.2 - Das Obrigações: 

7.2.1- Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

a) Efetuar o pagamento ajustado; 

b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato; 

c) Prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários para o fornecimento. 

7.2.2 - Constituem obrigações da CONTRATADA: 

a) Fornecer o objeto do presente contrato de acordo com as especificações da proposta, responsabilizando-se 
pela exatidão dos fornecimentos, obrigando-se a reparar, exclusivamente às suas custas, todos os defeitos, 
erros, falhas, omissões e quaisquer outras irregularidades; 
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b) Prestar garantia a partir do termo de aceite dos itens, durante o qual correrão por sua conta as despesas de 
q u alq uernatureza; 

c) Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução do presente contrato,- ontrato; 

d) d) Comunicar à CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas qualquer ocorrência anormal, que 
impeça o fornecimento; 

e) Cumprir todas as orientações da CONTRATANTE para o fiel cumprimento do objeto; 

f) Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste contrato paraterceiros; 

h) Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE, prestando todos os e 
LF 	sclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações, caso ocorram; 

i) Arcar com todos os tributos que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos 
vendidos: 

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 

8.1 - Pelo não cumprimento de quaisquer das exigências contidas na legislação em vigor ou nas 
condições contratuais pactuadas, sujeitar-se-á a CONTRATADA às penalidades e sanções previstas na Lei 
Federal n° 8.666/93 e suas atualizações posteriores, sem prejuízo da reparação dos danos causados a 
CONTRATANTE pelo infrator e, em especial: 

a) Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para as quais haja concorrido; 

8.2- Multas sobre o valor total do contrato: 

a). De 5% pelo descumprimento da cláusula contratual, ou norma de legislação pertinente; 

b) De 20% no caso de não assinatura do instrumento contratual no prazo fixado no edital; 

c). De 1% por dia de atraso que exceder o prazo fixado para o atendimento do objeto contratual. 

8.3 - A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% do valor atualizado do 
contrato, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse público, 
ensejando a possibilidade da rescisão contratual. 

8.4 - Suspensões temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração por período não superior a 
02 (dois) anos e, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja 
promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou apenalídade; 

8.5 - Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, nos casos de falta grave, tais 
como frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do 
processo licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do 
objeto da licitação, devendo ser publicada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais. 
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8.6 - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do 
interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe facultado vista ao processo, desde que 
requerido previamente e motivando tal pedido. 

CLÁUSULA NONA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO 

9.1 - A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará sua rescisão, com as consequências contratuais, de 
acordo com o disposto nos Artigos 78 a 80 da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores. 

9.2 - São motivos para rescisão do presente Contrato: 

a) o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, rotas, horários ou prazos; 

b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações rotas, horários ou prazos; 

ÇV  c) a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da realização da 
prestação de serviço, nos prazos, rotas e horários estipulados,- 

d) 

stipulados;

d) o atraso injustificado na execução dos serviços; 

e) a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou 
transferência total ou parcial, sem a prévia comunicação e autorização da Administração; 

f) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a 
sua execução, assim como as de seus superiores; 

g) o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 10 do art, 67 desta lei; 

h) a decretação de falência; 

i) a dissolução da sociedade ou do falecimento docontratado; 

j) a supressão, por parte da Administração, de serviços, acarretando modificação do valor inicial do contrato 
além do limite permitido no § 1° do art. 65 desta Lei; 

k) a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e 
vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por 
repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de 
indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras 
previstas, assegurado à contratada, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das 
obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 

1) a não liberação, por parte da Administração, do objeto para execução, nos prazos contratuais; 

m) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do 
contrato; 

n) descumprimento do disposto no inciso V do Artigo 27 da Lei n° 8.666/93, sem prejuízo das sanções penais 
cabíveis; 
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§ 1° - Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório 
e a ampla defesa. 

§ 20  - A rescisão deste Contrato poderá ser: 

- Determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos 1 a XII e XVII 
desta cláusula. 

II - Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 
conveniência para a Administração; 

III - Judicial, nos termos da legislação. 

§ 3° - A rescisão administrativa ou amigável, deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente. 

§ 4° - Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo anterior, sem que haja culpa da 
contratada, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda 
direito a: 

IV - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; 

§ 50 - A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos 
decorrentes deste contrato, até o limite dos prejuízos causados à Contratante, além das sanções Previstas 
neste instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

10.1 - Da penalidade aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, à Prefeitura 
Municipal de Santa Helena de Minas, ficando sobrestada a mesma até o julgamento do pleito. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS 

11.1 - A execução desse contrato, bem como os casos nele omissos, serão regulados pelas cláusulas 
contratuais, e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral 
dos contratos e das disposições do direito privado, na forma do artigo 54 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas 
atualizações, combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO 

12.1 - A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do presente contrato, nos termos do parágrafo 
único, do Artigo 61 da Lei Federal 8.666/93 e suas atualizações posteriores. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 

13.1 - Aplica-se a presente contratação a Lei 13.979/2020, bem como, subsidiariamente a Lei 8.6669/93, no 
caso em que couber. 
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13.2 - O FORO do presente contrato será o da Comarca de Águas Formosas/MG, excluído qualqu 
ainda que privilegiado. 

E por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente contrato em 03 (três) vias 
de igual teor e para o mesmo efeito, o qual, após lido e achado conforme, é assinado pelo CONTRATANTE, 
CONTRATADA e testemunhas. 

Santa Helena de Minas/MG, 05 de agosto de 2020. 

MUNICÍPIO DE A HELENA DE MINAS 
CNPJ:01.6 .395/0001-60 

Artur Rodrigues da Silva 
Prefeito Municipal 

CELIA FERREIRA SILVA 
CPF- 067.480.546-13 

Testemunhas: 

1-Nome: 	  
CPF: 	  
2-Nome: 	  
CPF: 	  
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TERMO DE CONTRATO N°. 031/2020 EM CARÁTER EMERGENCIAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 
40  LEI FEDERAL N° 13.979— COVID.19, QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE 

MINAS/MG E O SR. SHEILA NEVES PINTO 

CREDENCIAMENTO N°.00212020 

PROCESSO LICITATÓRIO N°.038/2020 - INEXIGIBILIDADE N°004/2020 

O MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE MINAS, Estado de Minas Gerais, inscrito no CNPJ/MF sob o n°. 
01.613.395/0001-60, com sede situada na Praça Euclides Silveira Tolentino, 141, cep: 39.874-000, Centro, 
Santa Helena de Minas., neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Artur Rodrigues da Silva, 
residente e domiciliado neste Município, a seguir denominado simplesmente "CONTRATANTE", e de outro 
lado a Pessoa Física: SHEILA NEVES PINTO, inscrito no CPF: 157.900.726-07, com endereço à Rua 
FAZENDA BOA ESPERANÇA n°,S/N, Bairro- BOM JESUS DA VITORIA , CEP:39.874-000, Município: Santa 
Helena de Minas, Estado: Minas Gerais, de ora em diante denominado simplesmente "CONTRATADO", 
firmam o presente mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 - O presente instrumento tem por objeto a Credenciamento para a Prestação de Serviços de Auxiliar de 
Serviços Gerais, em virtude do combate a propagação da Pandemia causada pelo do COVID-1 9. 

CLÁUSULA SEGUNDA. DOS PREÇOS 

2.1 - O valor global atribuído ao presente contrato constitui a importância fixada em R$ 4.180,00(quatro mil e 
cento e oitenta reais) que será pago em parcelas mensais no valor de R$ 1 .045,0 (um mil e quarenta cinco 
reais). 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO 

3.1 - As despesas decorrentes do presente contrato, serão pagas com recursos previstos no orçamento 
t.. 	vigente, conforme disponibilidade financeira dos recursos de acordo com a seguinte classificação econômica: 

3.3.90.36.00  552 OUTROS SERVIÇOS-PESSOA FÍSICA 
1 .54.00 outras transferencias de recursos do sus 

CLÁUSULA QUARTA- DO PAGAMENTO 

4.1- O pagamento da Nota Fiscal será até o dia 100  (decimo) dua util do mes subsequente ao da prestação de 
serviços após atestada a efetiva execução do objeto através de crédito em conta bancária de titularidade do 
contratado. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DO 
CONTRATO 

5.1 - O CONTRATADO se obriga à oferecer a prestação do serviço pactuado no presente contrato, de 
acordo com a necessidade da CONTRATANTE. 
5.2 - O contrato firmado como resultado do presente procedimento licitatório, terá a sua vigência a contar de 
05 de agosto de 2020 a 31 dedezembro de 2020, contados da data da sua assinatura, podendo ser 
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prorrogado na forma do Art. 57, inciso II, da Lei 8666/93, se houver necessidade e interesse da 
CONTRATANTE, observando-se os procedimentos legais; sendo necessário para tanto, a elaboração de um 
termo aditivo, a ser assinado por ambas as partes. 

CLÁUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

6.1 - Uma vez firmado o termo de contrato, a CONTRATADA fica obrigada a prestar os serviços de acordo 
com as especificações constantes na Proposta Comercial apresentada. 

6.2 - O objeto do presente contrato, será recebido como de acordo" pela Secretaria Municipal de Saúde. 

6.3 - Constatadas irregularidades na entrega do objeto contratual, a 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; 

b) Na hipótese de substituição, no todo ou em parte, a CONTRATADA deverá fazê-lo em conformidade com a 
indicação da Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido 
o preço inicialmente contratado; 

c) Se disser respeito à diferença quantitativa ou qualitativa, determinar sua complementação ou rescindir a 
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

d) Na hipótese de complementação, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 
CONTRATANTE, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço 
inicialmente contratado. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 

7.1 - Dos Direitos: 

k. 	a) Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto nas condições avençadas e da CONTRATADA 
perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados. 

7.2 - Das Obrigações: 

7.2.1 - Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

a) Efetuar o pagamento ajustado; 

b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato; 

c) Prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários para o fornecimento. 

7.2.2 - Constituem obrigações da CONTRATADA: 

a) Fornecer o objeto do presente contrato de acordo com as especificações da proposta, responsabilizando-se 
pela exatidão dos fornecimentos, obrigando-se a reparar, exclusivamente às suas custas, todos os defeitos, 
erros, falhas, omissões e quaisquer outras irregularidades; 
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b) Prestar garantia a partir do termo de aceite dos itens, durante o qual correrão por sua conta as despesas de 
qualquernatureza; 

c) Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução do presente contrato; 

d) Comunicar à CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas qualquer ocorrência anormal, que 
impeça o fornecimento; 

e) Cumprir todas as orientações da CONTRATANTE para o fiel cumprimento do objeto; 

f) Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste contrato paraterceiros; 

h) Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE, prestando todos os e 
sclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações, caso ocorram; 

i) Arcar com todos os tributos que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos 
vendidos,- endidos;

CLÁUSULA CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 

8.1 - Pelo não cumprimento de quaisquer das exigências contidas na legislação em vigor ou nas 
condições contratuais pactuadas, sujeitar-se-á a CONTRATADA às penalidades e sanções previstas na Lei 
Federal n° 8.666/93 e suas atualizações posteriores, sem prejuízo da reparação dos danos causados a 
CONTRATANTE pelo infrator e, em especial: 

a) Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para as quais haja concorrido; 

8.2. Multas sobre o valor total do contrato: 

a). De 5% pelo descumprimento da cláusula contratual, ou norma de legislação pertinente; 

b) De 20% no caso de não assinatura do instrumento contratual no prazo fixado no edital; 

c). De 1% por dia de atraso que exceder o prazo fixado para o atendimento do objeto contratual. 

8.3 - A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% do valor atualizado do 
contrato, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse público, 
ensejando a possibilidade da rescisão contratual. 

8.4 - Suspensões temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração por período não superior a 
02 (dois) anos e, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja 
promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou apenalidade; 

8.5 - Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, nos casos de falta grave, tais 
como frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do 
processo licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do 
objeto da licitação, devendo ser publicada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais. 
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8.6 - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do 
interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe facultado vista ao processo, desde que 
requerido previamente e motivando tal pedido. 

CLÁUSULA NONA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO 

9.1 - A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará sua rescisão, com as consequências contratuais, de 
acordo com o disposto nos Artigos 78 a 80 da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores. 

9.2 - São motivos para rescisão do presente Contrato.- 

a) 

ontrato:

a) o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, rotas, horários ou prazos; 

b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações rotas, horários ou prazos; 
( 

c) a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da realização da 
prestação de serviço, nos prazos, rotas e horários estipulados,- 

d) 

stipulados;

d) o atraso injustificado na execução dos serviços,- 

e) 

erviços;

e) a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou 
transferência total ou parcial, sem a prévia comunicação e autorização da Administração; 

f) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a 
sua execução, assim como as de seus superiores; 

g) o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1 O  do art. 67 desta lei; 

h) a decretação de falência; 

i) a dissolução da sociedade ou do falecimento docontratado; 

j) a supressão, por parte da Administração, de serviços, acarretando modificação do valor inicial do contrato 
além do limite permitido no § 1 0  do art. 65 desta Lei; 

k) a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e 
vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por 
repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de 
indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras 
previstas, assegurado à contratada, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das 
obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 

1) a não liberação, por parte da Administração, do objeto para execução, nos prazos contratuais; 

m) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do 
contrato; 

n) descumprimento do disposto no inciso V do Artigo 27 da Lei n° 8.666/93, sem prejuízo das sanções penais 
cabíveis; 
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§ 1° - Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório 
e a ampla defesa. 

§ 20 - A rescisão deste Contrato poderá ser: 

- Determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos 1 a XII e XVII 
desta cláusula, 

11 - Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 
conveniência para a Administração,- dministração; 

111 III - Judicial, nos termos da legislação. 

§ 3° - A rescisão administrativa ou amigável, deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente. 

§ 4° - Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo anterior, sem que haja culpa da 
contratada, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda 
direito a: 

IV - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; 

§ 5°- A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos 
decorrentes deste contrato, até o limite dos prejuízos causados à Contratante, além das sanções Previstas 
neste instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

10.1 - Da penalidade aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, à Prefeitura 
Municipal de Santa Helena de Minas, ficando sobrestada a mesma até o julgamento do pleito. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS 

11.1 - A execução desse contrato, bem como os casos nele omissos, serão regulados pelas cláusulas 
contratuais, e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral 
dos contratos e das disposições do direito privado, na forma do artigo 54 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas 
atualizações, combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO 

12.1 - A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do presente contrato, nos termos do parágrafo 
único, do Artigo 61, da Lei Federal 8.666/93 e suas atualizações posteriores. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DO FORO 

13.1  -  Aplica-se a presente contratação a Lei 13.979/2020, bem como, subsidiariamente a Lei 8.6669/93, no 
caso em que couber. 
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13.2 - O FORO do presente contrato será o da Comarca de Águas Formosas/MG, excluído qualquer is ro, 
ainda que privilegiado. 

E por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente contrato em 03 (três) vias 
de igual teor e para o mesmo efeito, o qual, após lido e achado conforme, é assinado pelo CONTRATANTE, 
CONTRATADA e testemunhas. 

Santa Helena de Minas/MG, 05 de agosto de 2020. 

MUNICIPIS PE 'ANTA HELENA DE MINAS 
CNPJ. t .613.395/0001-60 

Artur Rodrigues da Silva 
Prefeito Municipal 

5Ja Àwe,~ VÂ  
SHEILA NEVES PINTO 

CPF: 157.900.726-07 

Testemunhas: 

1-Nome:  IYki)rrc  di (5IÁ/)  
CPF: 	 -. 

2-Nome:  ,4iwi  Ê  40 
CPF: 	cL2-9  
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TERMO DE CONTRATO N°. 03212020 EM CARÁTER EMERGENCIAL, COM FUNDAMENTO NO A 
40  LEI FEDERAL N° 13.979— COVID-19, QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE 

MINAS/MG E O SR. MARIA DA GLORIA ANDRADE SILVA 

CREDENCIAMENTO N°.002I2020 

PROCESSO LICITATÓRIO N°.038/2020 - INEXIGIBILIDADE N°.004/2020 

O MUNICíPIO DE SANTA HELENA DE MINAS, Estado de Minas Gerais, inscrito no CNPJ/MF sob o n°. 
01.613.395/0001-60, com sede situada na Praça Euclides Silveira Tolentino, 141, cep: 39.874-000, Centro, 
Santa Helena de Minas., neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Artur Rodrigues da Silva, 
residente e domiciliado neste Município, a seguir denominado simplesmente "CONTRATANTE", e de outro 
lado a Pessoa Física: MARIA DA GLORIA ANDRADE SILVA, inscrito no CPF: 061.059.096-08, com 
endereço à Rua FLORIANO PEIXOTO n°550, Bairro- CENTRO , CEP:39.874-000, Município: Santa Helena 
de Minas, Estado: Minas Gerais, de ora em diante denominado simplesmente "CONTRATADO", firmam o 
presente mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 - O presente instrumento tem por objeto a Credenciamento para a Prestação de Serviços de Auxiliar de 
Serviços Gerais, em virtude do combate a propagação da Pandemia causada pelo do COVID-19. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS 

2.1 - O valor global atribuído ao presente contrato constitui a importância fixada em R$ 4.180,00(quatro mil e 
cento e oitenta reais) que será pago em parcelas mensais no valor de R$ 1 .045,0 (um mil e quarenta cinco 
reais). 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO 

3.1 - As despesas decorrentes do presente contrato, serão pagas com recursos previstos no orçamento 
vigente, conforme disponibilidade financeira dos recursos de acordo com a seguinte classificação econômica: 

3.3.90.36.00 552 OUTROS SERVIÇOS-PESSOA FÍSICA 
1 .54.00 outras transferencias de recursos do sus 

CLÁUSULA QUARTA- DO PAGAMENTO 

4.1- O pagamento da Nota Fiscal será até o dia 100  (decimo) dua util do mes subsequente ao da prestação de 
serviços após atestada a efetiva execução do objeto através de crédito em conta bancária de titularidade do 
contratado. 

CLÁUSULA QUINTA- DO PRAZO DE VIGÊNCIA E CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DO 
CONTRATO 

5.1 - O CONTRATADO se obriga à oferecer a prestação do serviço pactuado no presente contrato, de 
acordo com a necessidade da CONTRATANTE. 
5.2 - O contrato firmado como resultado do presente procedimento licitatório, terá a sua vigência a contar de 
05 de agosto de 2020 a 31 dedezembro de 2020, contados da data da sua assinatura, podendo ser 
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prorrogado na forma do Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93, se houver necessidade e interesse da 
CONTRATANTE, observando-se os procedimentos legais; sendo necessário para tanto, a elaboração de um 
termo aditivo, a ser assinado por ambas as partes. 

CLÁUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

6.1 - Uma vez firmado o termo de contrato, a CONTRATADA fica obrigada a prestar os serviços de acordo 
com as especificações constantes na Proposta Comercial apresentada. 

6.2 - O objeto do presente contrato, será recebido como de acordo" pela Secretaria Municipal de Saúde. 

6.3 - Constatadas irregularidades na entrega do objeto contratual, a 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; 

b) Na hipótese de substituição, no todo ou em parte, a CONTRATADA deverá fazê-lo em conformidade com a 
indicação da Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido 
o preço inicialmente contratado; 

c) Se disser respeito à diferença quantitativa ou qualitativa, determinar sua complementação ou rescindir a 
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

d) Na hipótese de complementação, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 
CONTRATANTE, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço 
inicialmente contratado. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 

7.1 - Dos Direitos: 

a) Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto nas condições avençadas e da CONTRATADA 
perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados. 

7.2 - Das Obrigações: 

7.2.1 - Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

a) Efetuar o pagamento ajustado; 

b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato; 

c) Prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários para o fornecimento. 

7.2.2. Constituem obrigações da CONTRATADA: 

a) Fornecer o objeto do presente contrato de acordo com as especificações da proposta, responsabilizando-se 
pela exatidão dos fornecimentos, obrigando-se a reparar, exclusivamente às suas custas, todos os defeitos,  erros, falhas, omissões e quaisquer outras irregularidades; k 
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b) Prestar garantia a partir do termo de aceite dos itens, durante o qual correrão por sua conta as despesas de 
qualquernatureza; 

c) Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução do presente contrato; 

d) Comunicar à CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas qualquer ocorrência anormal, que 
impeça o fornecimento; 

e) Cumprir todas as orientações da CONTRATANTE para o fiel cumprimento do objeto; 

O Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste contrato paraterceiros; 

h) Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE, prestando todos os e 
sclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações, caso ocorram; 

i) Arcar com todos os tributos que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos 
vendidos; 

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 

8.1 - Pelo não cumprimento de quaisquer das exigências contidas na legislação em vigor ou nas 
condições contratuais pactuadas, sujeitar-se-á a CONTRATADA às penalidades e sanções previstas na Lei 
Federal n° 8.666/93 e suas atualizações posteriores, sem prejuízo da reparação dos danos causados a 
CONTRATANTE pelo infrator e, em especial: 

a) Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para as quais haja concorrido; 

8.2 - Multas sobre o valor total do contrato: 

a). De 5% pelo descumprimento da cláusula contratual, ou norma de legislação pertinente; 

b) De 20% no caso de não assinatura do instrumento contratual no prazo fixado no edital; 

c). De 1% por dia de atraso que exceder o prazo fixado para o atendimento do objeto contratual. 

8.3 - A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% do valor atualizado do 
contrato, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse público, 
ensejando a possibilidade da rescisão contratual. 

8.4 - Suspensões temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração por período não superior a 
02 (dois) anos e, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja 
promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou apenalidade; 

8.5 - Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, nos casos de falta grave, tais 
como frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do 
processo licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do 
objeto da licitação, devendo ser publicada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais. 
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8,6 - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do 
interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe facultado vista ao processo, desde que 
requerido previamente e motivando tal pedido. 

CLÁUSULA NONA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO 

9.1 - A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará sua rescisão, com as consequências contratuais, de 
acordo com o disposto nos Artigos 78 a 80 da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores. 

9.2 - São motivos para rescisão do presente Contrato: 

a) o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, rotas, horários ou prazos; 

b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações rotas, horários ou prazos; 

c) a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da realização da 
prestação de serviço, nos prazos, rotas e horários estipulados,-

d) 

stipulados;

d) o atraso injustificado na execução dos serviços; 

e) a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou 
transferência total ou parcial, sem a prévia comunicação e autorização da Administração; 

f) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a 
sua execução, assim como as de seus superiores; 

g) o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1° do art. 67 desta lei; 

h) a decretação de falência; 

i) a dissolução da sociedade ou do falecimento docontratado; 

j) a supressão, por parte da Administração, de serviços, acarretando modificação do valor inicial do contrato 
além do limite permitido no § 1° do art. 65 desta Lei; 

k) a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e 
vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por 
repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de 
indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras 
previstas, assegurado à contratada, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das 
obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 

1) a não liberação, por parte da Administração, do objeto para execução, nos prazos contratuais; 

m) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do 
contrato; 

n) descumprimento do disposto no inciso V do Artigo 27 da Lei n° 8.666/93, sem prejuízo das sanções penais 
cabíveis; 
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§ 1 
0 - Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório 

e a ampla defesa. 

§ 2° - A rescisão deste Contrato poderá ser: 

- Determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos 1 a XII e XVII 
desta cláusula. 

II - Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 
conveniência para a Administração; 

III - Judicial, nos termos da legislação. 

§ 3° - A rescisão administrativa ou amigável, deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente. 

§ 4° - Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo anterior, sem que haja culpa da 
contratada, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda 
direito a: 

IV - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; 

§ 50.. A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos 
decorrentes deste contrato, até o limite dos prejuízos causados à Contratante, além das sanções Previstas 
neste instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

10.1 - Da penalidade aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, à Prefeitura 
Municipal de Santa Helena de Minas, ficando sobrestada a mesma até o julgamento do pleito. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DOS CASOS OMISSOS 

11.1 - A execução desse contrato, bem como os casos nele omissos, serão regulados pelas cláusulas 
contratuais, e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral 
dos contratos e das disposições do direito privado, na forma do artigo 54 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas 
atualizações, combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO 

12.1 - A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do presente contrato, nos termos do parágrafo 
único, do Artigo 61, da Lei Federal 8.666/93 e suas atualizações posteriores. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 

13.1 - Aplica-se a presente contratação a Lei 13.979/2020, bem como, subsidiariamente a Lei 8.6669/93, no 
caso em que couber. 
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13.2 - O FORO do presente contrato será o da Comarca de Águas Formosas/MG, excluído qualquer outro, 
ainda que privilegiado. 

E por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente contrato em 03 (três) vias 
de igual teor e para o mesmo efeito, o qual, após lido e achado conforme, é assinado pelo CONTRATANTE, 
CONTRATADA e testemunhas. 

Santa Helena de Minas/MG, 05 de agosto de 2020. 

4 ki 
MUNICÍPIO DE SI NTA HELENA DE MINAS 

CNPJ: e .613.395/0001-60 
Artur ffiodrigues da Silva 

Prefeito Municipal 

4VdTW, 9QÂJ 
MARIA DA GLORIA ANDRADE SILVA 

CPF:061 .059,096-08 

Testemunhas: 

1-Nome: 	  
CPF: 	  
2-Nome: 	  
CPF: 	  
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TERMO DE CONTRATO N°, 033/2020 EM CARÁTER EMERGENCIAL, COM FUNDAMENTO NO A 
40. LEI FEDERAL N° 13.979— COVID-19, QUE CELEBRAM O MUNICIPIO DE SANTA HELENA DE 

MINAS/MG E O SR. MARINA DE JESUS BALDRAIA 

CREDENCIAMENTO N°.002/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO N°.03812020 - INEXIGIBILIDADE N°.004/2020 

O MUNICíPIO DE SANTA HELENA DE MINAS, Estado de Minas Gerais, inscrito no CNPJ/MF sob o n°. 
01.613.395/0001-60, com sede situada na Praça Euclides Silveira Tolentino, 141, cep: 39.874-000, Centio, 
Santa Helena de Minas., neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Artur Rodrigues da Silva, 
residente e domiciliado neste Município, a seguir denominado simplesmente CONTRATANTE", e de outro 
lado a Pessoa Física: MARINA DE JESUS BALDRAIA, inscrito no CPF: 144.073.216-79, com endereço à 
Rua EUCLINIA DE SOUZA n°.57, Bairro -.BOM JESUS DA VITORIA , CEP:39.874-000, Município: Santa 
Helena de Minas, Estado: Minas Gerais, de ora em diante denominado simplesmente "CONTRATADO", 
firmam o presente mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 - O presente instrumento tem por objeto a Credenciamento para a Prestação de Serviços de Auxiliar de 
Serviços Gerais, em virtude do combate a propagação da Pandemia causada pelo do COVID-19. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DOS PREÇOS 

2.1 - O valor global atribuído ao presente contrato constitui a importância fixada em R$ 4.180,00(quatro mil e 
cento e oitenta reais) que será pago em parcelas mensais no valor de R$ 1 .045,0 (um mil e quarenta cinco 
reais). 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO 

3.1 - As despesas decorrentes do presente contrato, serão pagas com recursos previstos no orçamento 
vigente, conforme disponibilidade financeira dos recursos de acordo com a seguinte classificação econômica: 

3.3.90.36.00552 OUTROS SERVIÇOS-PESSOA FÍSICA 
1 .54.00 outras transferencias de recursos do sus 

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO 

4.1- O pagamento da Nota Fiscal será até o dia 100  (decimo) dua util do mes subsequente ao da prestação de 
serviços após atestada a efetiva execução do objeto através de crédito em conta bancária de titularidade do 
contratado. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DO 
CONTRATO 

5.1 - O CONTRATADO se obriga à oferecer a prestação do serviço pactuado no presente contrato, de 
acordo com a necessidade da CONTRATANTE. 
5.2 - O contrato firmado como resultado do presente procedimento licitatório, terá a sua vigência a contar de 
05 de agosto de 2020 a 31 dedezembro de 2020, contados da data da sua assinatura, podendo ser 
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prorrogado na forma do Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93, se houver necessidade e interesse da 
CONTRATANTE, observando-se os procedimentos legais; sendo necessário para tanto, a elaboração de um 
termo aditivo, a ser assinado por ambas as partes. 

CLÁUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

6.1 - Uma vez firmado o termo de contrato, a CONTRATADA fica obrigada a prestar os serviços de acordo 
com as especificações constantes na Proposta Comercial apresentada. 

6.2 - O objeto do presente contrato, será recebido como de acordo" pela Secretaria Municipal de Saúde. 

6.3 - Constatadas irregularidades na entrega do objeto contratual, a 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; 

b) Na hipótese de substituição, no todo ou em parte, a CONTRATADA deverá fazê-lo em conformidade com a 
indicação da Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido 
o preço inicialmente contratado; 

c) Se disser respeito à diferença quantitativa ou qualitativa, determinar sua complementação ou rescindir a 
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

d) Na hipótese de complementação, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 
CONTRATANTE, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço 
inicialmente contratado. 

CLÁUSULA SÉTIMA- DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 

7.1 - Dos Direitos: 

a) Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto nas condições avençadas e da CONTRATADA 
perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados. 

7.2 - Das Obrigações: 

7.21- Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

a) Efetuar o pagamento ajustado; 

b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato; 

c) Prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários para o fornecimento. 

7.2.2 - Constituem obrigações da CONTRATADA: 

a) Fornecer o objeto do presente contrato de acordo com as especificações da proposta, responsabilizando-se 
pela exatidão dos fornecimentos, obrigando-se a reparar, exclusivamente às suas custas, todos os defeitos, 
erros, falhas, omissões e quaisquer outras irregularidades; 

PÇ EUCLIDES SILVEIRA TOLENTINO, 141 - CENTRO - FONE: (33)3626-9000 1 3626-9001 
EMAIL: santahelenamg@hotmail.com 	A .~, 1 	44 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE MINAS DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS 

CNPJ - 01.613.395/0001-60 
ADM 2017 A 2020 

b) Prestar garantia a partir do termo de aceite dos itens, durante o qual correrão por sua conta as despesas de 
q ualq uernatu reza; 

c) Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução do presente contrato; 

d) Comunicar à CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas qualquer ocorrência anormal, que 
impeça o fornecimento; 

e) Cumprir todas as orientações da CONTRATANTE para o fiel cumprimento do objeto; 

f) Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste contrato paraterceiros; 

h) Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE, prestando todos os e 
sclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações, caso ocorram; 

i) Arcar com todos os tributos que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos 
vendidos; 

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 

8.1 - Pelo não cumprimento de quaisquer das exigências contidas na legislação em vigor ou nas 
condições contratuais pactuadas, sujeitar-se-á a CONTRATADA às penalidades e sanções previstas na Lei 
Federal n° 8.666/93 e suas atualizações posteriores, sem prejuízo da reparação dos danos causados a 
CONTRATANTE pelo infrator e, em especial: 

a) Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para as quais haja concorrido; 

8.2 - Multas sobre o valor total do contrato: 

a). De 5% pelo descumprimento da cláusula contratual, ou norma de legislação pertinente; 

b) De 20% no caso de não assinatura do instrumento contratual no prazo fixado no edital; 

c). De 1% por dia de atraso que exceder o prazo fixado para o atendimento do objeto contratual. 

8.3 - A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% do valor atualizado do 
contrato, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse público, 
ensejando a possibilidade da rescisão contratual. 

8.4 - Suspensões temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração por período não superior a 
02 (dois) anos e, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja 
promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou apenalidade; 

8.5 - Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, nos casos de falta grave, tais 
como frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do 
processo licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do 
objeto da licitação, devendo ser publicada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais. 
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8.6 - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do 
interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe facultado vista ao processo, desde que 
requerido previamente e motivando tal pedido. 

CLÁUSULA NONA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO 

9.1 - A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará sua rescisão, com as consequências contratuais, de 
acordo com o disposto nos Artigos 78 a 80 da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores. 

9.2 - São motivos para rescisão do presente Contrato: 

a) o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, rotas, horários ou prazos; 

b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações rotas, horários ou prazos; 

c) a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da realização da 
prestação de serviço, nos prazos, rotas e horários estipulados; 

d) o atraso injustificado na execução dos serviços; 

e) a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou 
transferência total ou parcial, sem a prévia comunicação e autorização da Administração; 

f) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a 
sua execução, assim como as de seus superiores; 

g) o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1° do art, 67 desta lei: 

h) a decretação de falência; 

i) a dissolução da sociedade ou do falecimento docontratado; 

j) a supressão, por parte da Administração, de serviços, acarretando modificação do valor inicial do contrato 
além do limite permitido no § 1° do art. 65 desta Lei,-ei;

k) k) a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e 
vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por 
repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de 
indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras 
previstas, assegurado à contratada, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das 
obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 

1) a não liberação, por parte da Administração, do objeto para execução, nos prazos contratuais; 

m) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do 
contrato; 

n) descumprimento do disposto no inciso V do Artigo 27 da Lei n° 8.666/93, sem prejuízo das sanções penais 
cabíveis; 
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§ 1 
O - Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório 

e a ampla defesa. 

§ 20 - A rescisão deste Contrato poderá ser: 

- Determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos l a XII e XVII 
desta cláusula. 

II - Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 
conveniência para a Administração; 

III - Judicial, nos termos da legislação. 

§ 3° - A rescisão administrativa ou amigável, deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente. 

§ 4° - Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo anterior, sem que haja culpa da 
contratada, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda 
direito a: 

IV - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; 

§ 5°- A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos 
decorrentes deste contrato, até o limite dos prejuízos causados à Contratante, além das sanções Previstas 
neste instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

10.1 - Da penalidade aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, à Prefeitura 
Municipal de Santa Helena de Minas, ficando sobrestada a mesma até o julgamento do pleito. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. DOS CASOS OMISSOS 

11.1 - A execução desse contrato, bem como os casos nele omissos, serão regulados pelas cláusulas 
contratuais, e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral 
dos contratos e das disposições do direito privado, na forma do artigo 54 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas 
atualizações, combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO 

12.1 - A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do presente contrato, nos termos do parágrafo 
único, do Artigo 61, da Lei Federal 8.666/93 e suas atualizações posteriores. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 

13.1 - Aplica-se a presente contratação a Lei 13.979/2020, bem como, subsidiariamente a Lei 8.6669/93, no 
caso em que couber. 
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13.2 - O FORO do presente contrato será o da Comarca de Águas Formosas/MG, excluído qualquer o 
ainda que privilegiado. 

E por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente contrato em 03 (três) vias 
de igual teor e para o mesmo efeito, o qual, após lido e achado conforme, é assinado pelo CONTRATANTE, 
CONTRATADA e testemunhas. 

Santa Helena de Minas/MG, 05 de agosto de 2020. 

MUNICÍPIO D SÁ  TA HELENA DE MINAS 
CNPJ: 01 .13.395/0001-60 

Artur Roerigues da Silva 
Prefeito Municipal 

dL S2Ld/XZZt 
MARINA DE JESUS BALDRAIA 

CPF -1144.073.216-79 

Testemunhas: 
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TERMO DE CONTRATO N°. 034/2020 EM CARÁTER EMERGENCIAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 
40. LEI FEDERAL N° 13.979— COVID-19, QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE 

MINAS/MG E O SR. SEBASTIÃO GONCALVES SOUZA 

CREDENCIAMENTO N°.00212020 

PROCESSO LICITATÓRIO N°038/2020 - INEXIGIBILIDADE N°.004/2020 

O MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE MINAS, Estado de Minas Gerais, inscrito no CNPJ/MF sob o n°. 
01.613,395/0001-60, com sede situada na Praça Euclides Silveira Tolentino, 141, cep: 39.874-000, Centro, 
Santa Helena de Minas., neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Artur Rodrigues da Silva, 
residente e domiciliado neste Município, a seguir denominado simplesmente "CONTRATANTE", e de outro 
lado a Pessoa Física: SEBASTIÃO GONCALVES SOUZA, inscrito no CPF:107.194,096-16, com endereço à 
Rua CORREGO DOS GONÇALVES n°.57, Bairro-.FAZENDA , CEP:39.874-000, Município: Santa Helena de 
Minas, Estado: Minas Gerais, de ora em diante denominado simplesmente "CONTRATADO", firmam o 
presente mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 - O presente instrumento tem por objeto a Credenciamento para a Prestação de Serviços de Auxiliar de 
Serviços Gerais, em virtude do combate a propagação da Pandemia causada pelo do COVID-19. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS 

2.1 - O valor global atribuído ao presente contrato constitui a importância fixada em R$ 4.180,00(quatro mil e 
cento e oitenta reais) que será pago em parcelas mensais no valor de R$ 1,045,0 (um mil e quarenta cinco 
reais). 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO 

3.1 - As despesas decorrentes do presente contrato, serão pagas com recursos previstos no orçamento 
vigente, conforme disponibilidade financeira dos recursos de acordo com a seguinte classificação econômica: 

3.3.90.36.00 552 OUTROS SERVIÇOS-PESSOA FÍSICA 
1 .54.00 outras transferencias de recursos do sus 

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO 

4.1- O pagamento da Nota Fiscal será até o dia 101  (decimo) dua util do mes subsequente ao da prestação de 
serviços após atestada a efetiva execução do objeto através de crédito em conta bancária de titularidade do 
contratado. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DO 
CONTRATO 

5.1 - O CONTRATADO se obriga à oferecer a prestação do serviço pactuado no presente contrato, de 
acordo com a necessidade da CONTRATANTE. 
5.2 - O contrato firmado como resultado do presente procedimento licitatório, terá a sua vigência a contar de 
05 de agosto de 2020 a 31 dedezembro de 2020, contados da data da sua assinatura, podendo ser 
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 prorrogado na forma do Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93, se houver necessidade e interesse da 
CONTRATANTE, observando-se os procedimentos legais; sendo necessário para tanto, a elaboração de um 
termo aditivo, a ser assinado por ambas as partes. 

CLÁUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

6.1 - Uma vez firmado o termo de contrato, a CONTRATADA fica obrigada a prestar os serviços de acordo 
com as especificações constantes na Proposta Comercial apresentada. 

6.2 - O objeto do presente contrato, será recebido como de acordo" pela Secretaria Municipal de Saúde. 

6.3 - Constatadas irregularidades na entrega do objeto contratual, a 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; 

b) Na hipótese de substituição, no todo ou em parte, a CONTRATADA deverá fazê-lo em conformidade com a 
indicação da Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido 
o preço inicialmente contratado; 

c) Se disser respeito à diferença quantitativa ou qualitativa, determinar sua complementação ou rescindir a 
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

d) Na hipótese de complementação, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 
CONTRATANTE, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço 
inicialmente contratado. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 

7.1 - Dos Direitos: 

a) Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto nas condições avençadas e da CONTRATADA 
perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados. 

7.2 - Das Obrigações: 

7.2.1- Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

a) Efetuar o pagamento ajustado; 

b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato; 

c) Prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários para o fornecimento. 

7.2.2 - Constituem obrigações da CONTRATADA: 

a) Fornecer o objeto do presente contrato de acordo com as especificações da proposta, responsabilizando-se 
pela exatidão dos fornecimentos, obrigando-se a reparar, exclusivamente às suas custas, todos os defeitos, 
erros, falhas, omissões e quaisquer outras irregularidades; 
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b) Prestar garantia a partir do termo de aceite dos itens, durante o qual correrão por sua conta as despesas de 
qualquernatureza; 

c) Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução do presente contrato; 

d) Comunicar à CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas qualquer ocorrência anormal, que 
impeça o fornecimento; 

e) Cumprir todas as orientações da CONTRATANTE para o fiel cumprimento do objeto; 

f) Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste contrato paraterceiros; 

h) Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE, prestando todos os e 
sclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações, caso ocorram; 

i) Arcar com todos os tributos que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos 
vendidas; 

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 

8.1 - Pelo não cumprimento de quaisquer das exigências contidas na legislação em vigor ou nas 
condições contratuais pactuadas, sujeitar-se-á a CONTRATADA às penalidades e sanções previstas na Lei 
Federal n° 8.666/93 e suas atualizações posteriores, sem prejuízo da reparação dos danos causados a 
CONTRATANTE pelo infrator e, em especial: 

a) Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para as quais haja concorrido; 

8.2 - Multas sobre o valor total do contrato: 

a). De 5% pelo descumprimento da cláusula contratual, ou norma de legislação pertinente; 

b) De 20% no caso de não assinatura do instrumento contratual no prazo fixado no edital; 

c). De 1% por dia de atraso que exceder o prazo fixado para o atendimento do objeto contratual. 

8.3 - A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% do valor atualizado do 
contrato, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse público, 
ensejando a possibilidade da rescisão contratual. 

8.4 - Suspensões temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração por período não superior a 
02 (dois) anos e, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja 
promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou apenalidade; 

8.5 - Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, nos casos de falta grave, tais 
como frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do 
processo licitatôrio, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do 
objeto da licitação, devendo ser publicada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais. 
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8.6 - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do 
interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe facultado vista ao processo, desde que 
requerido previamente e motivando tal pedido. 

CLÁUSULA NONA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO 

9.1 - A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará sua rescisão, com as consequências contratuais, de 
acordo com o disposto nos Artigos 78 a 80 da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores. 

9.2 - São motivos para rescisão do presente Contrato.- 

a) 

ontrato:

a) o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, rotas, horários ou prazos; 

b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações rotas, horários ou prazos; 

c) a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da realização da 
prestação de serviço, nos prazos, rotas e horários estipulados; 

d) o atraso injustificado na execução dos serviços; 

e) a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou 
transferência total ou parcial, sem a prévia comunicação e autorização da Administração; 

O o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a 
sua execução, assim como as de seus superiores; 

g) o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1° do art, 67 desta lei; 

h) a decretação de falência; 

) a dissolução da sociedade ou do falecimento docontratado; 

j) a supressão, por parte da Administração, de serviços, acarretando modificação do valor inicial do contrato 
além do limite permitido no § 1° do art. 65 desta Lei; 

k) a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e 
vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por 
repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de 
indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras 
previstas, assegurado à contratada, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das 
obrigações assumidas até que seja normalizada a situação,- ituação; 

1) 1) a não liberação, por parte da Administração, do objeto para execução, nos prazos contratuais,- ontratuais; 

m) m) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do 
contrato; 

n) descumprimento do disposto no inciso V do Artigo 27 da Lei n° 8.666/93, sem prejuízo das sanções penais 
cabíveis; 
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§ 1 
O - Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório 

e a ampla defesa. 

§ 2° - A rescisão deste Contrato poderá ser: 

- Determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos 1 a XII e XVII 
desta cláusula. 

II - Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 
conveniência para a Administração; 

III - Judicial, nos termos da legislação. 

§ 3° - A rescisão administrativa ou amigável, deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente. 

§ 4° - Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo anterior, sem que haja culpa da 
contratada, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda 
direito a: 

IV - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; 

§ 50- A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos 
decorrentes deste contrato, até o limite dos prejuízos causados à Contratante, além das sanções Previstas 
neste instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

10.1 - Da penalidade aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, à Prefeitura 
Municipal de Santa Helena de Minas, ficando sobrestada a mesma até o julgamento do pleito. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. DOS CASOS OMISSOS 

11.1 - A execução desse contrato, bem como os casos nele omissos, serão regulados pelas cláusulas 
contratuais, e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral 
dos contratos e das disposições do direito privado, na forma do artigo 54 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas 
atualizações, combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO 

12.1 - A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do presente contrato, nos termos do parágrafo 
único, do Artigo 61, da Lei Federal 8.666/93 e suas atualizações posteriores. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 

13.1 - Aplica-se a presente contratação a Lei 13.979/2020, bem como, subsidiariamente a Lei 8.6669/93, no 
caso em que couber. 
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13.2 - O FORO do presente contrato será o da Comarca de Águas Formosas/MG, excluído qualquer outro, 
ainda que privilegiado. 

E por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente contrato em 03 (três) vias 
de igual teor e para o mesmo efeito, o qual, após lido e achado conforme, é assinado pelo CONTRATANTE, 
CONTRATADA e testemunhas. 

Santa Helena de Minas/MG, 05 de agosto de 2020. 

MUNICIPI DE .AN1 HELENA DE MINAS 
CNPJ: 11.613.395/0001-60 

Artut Rodrigues da Silva 
Prefeito Municipal 

LI8>Z2,() 4? 5 po;r~ 
SEBASTIÃO GONCALVS SOUZA 

CPF:107.194,096-16 

Testemunhas: 

1-Nome: 	  
CPF: 	  
2-Nome: 	  
CPF: 	  
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TERMO DE CONTRATO N°. 035/2020 EM CARÁTER EMERGENCIAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 
40  LEI FEDERAL N° 13.979 - COVID-19, QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE 

MINAS/MG E O SR. TATIANI RODRIGUES NUNES 

CREDENCIAMENTO N°.00212020 

PROCESSO LICITATÓRIO N°.03812020 - INEXIGIBILIDADE N°.00412020 

O MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE MINAS, Estado de Minas Gerais, inscrito no CNPJ/MF sob o n°. 
01.613.395/0001-60, com sede situada na Praça Euclides Silveira Tolentino, 141, cep: 39.874-000, Centro, 
Santa Helena de Minas., neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Artur Rodrigues da Silva, 
residente e domiciliado neste Município, a seguir denominado simplesmente CONTRATANTE", e de outro 
lado a Pessoa Física: TATIANI RODRIGUES NUNES, inscrito no CPF:132.158,016-8, com endereço à Rua 
JOSE FERREIRA SENA n°253, Baírro:PLANALTO , CEP:39.874-000, Município: Santa Helena de Minas, 
Estado: Minas Gerais, de ora em diante denominado simplesmente "CONTRATADO", firmam o presente 
mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 - O presente instrumento tem por objeto a Credenciamento para a Prestação de Serviços de Auxiliar de 
Serviços Gerais, em virtude do combate a propagação da Pandemia causada pelo do COVID-19. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DOS PREÇOS 

2.1 - O valor global atribuído ao presente contrato constitui a importância fixada em R$ 4.180,00(quatro mil e 
cento e oitenta reais) que será pago em parcelas mensais no valor de R$ 1 .045,0 (um mil e quarenta cinco 
reais). 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO 

3,1 - As despesas decorrentes do presente contrato, serão pagas com recursos previstos no orçamento 
vigente, conforme disponibilidade financeira dos recursos de acordo com a seguinte classificação econômica: 

3.3.90.36.00 552 OUTROS SERVIÇOS-PESSOA FÍSICA 
1 .54.00 outras transferencias de recursos do sus 

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO 

4.1- O pagamento da Nota Fiscal será até o dia 101  (decimo) dua util do mes subsequente ao da prestação de 
serviços após atestada a efetiva execução do objeto através de crédito em conta bancária de titularidade do 
contratado. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DO 
CONTRATO 

5.1 - O CONTRATADO se obriga à oferecer a prestação do serviço pactuado no presente contrato, de 
acordo com a necessidade da CONTRATANTE. 
5.2 - O contrato firmado como resultado do presente procedimento licitatório, terá a sua vigência a contar de 
05 de agosto de 2020 a 31 dedezembro de 2020, contados da data da sua assinatura, podendo ser 
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prorrogado na forma do Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93, se houver necessidade e interesse da 
CONTRATANTE, observando-se os procedimentos legais; sendo necessário para tanto, a elaboração de um 
termo aditivo, a ser assinado por ambas as partes. 

CLÁUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

6.1 - Uma vez firmado o termo de contrato, a CONTRATADA fica obrigada a prestar os serviços de acordo 
com as especificações constantes na Proposta Comercial apresentada. 

6.2 - O objeto do presente contrato, será recebido como 'de acordo" pela Secretaria Municipal de Saúde, 

6.3 - Constatadas irregularidades na entrega do objeto contratual, a 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; 

b) Na hipótese de substituição, no todo ou em parte, a CONTRATADA deverá fazê-lo em conformidade com a 
indicação da Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido 
o preço inicialmente contratado; 

c) Se disser respeito à diferença quantitativa ou qualitativa, determinar sua complementação ou rescindir a 
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

d) Na hipótese de complementação, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 
CONTRATANTE, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço 
inicialmente contratado. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 

7.1 - Dos Direitos: 

a) Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto nas condições avençadas e da CONTRATADA 
perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados. 

7.2 - Das Obrigações: 

7.2,1 - Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

a) Efetuar o pagamento ajustado; 

b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução docontrato; 

c) Prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários para o fornecimento. 

7.2.2 - Constituem obrigações da CONTRATADA: 

a) Fornecer o objeto do presente contrato de acordo com as especificações da proposta, responsabilizando-se 
pela exatidão dos fornecimentos, obrigando-se a reparar, exclusivamente às suas custas, todos os defeitos, 
erros, falhas, omissões e quaisquer outras irregularidades; 
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b) Prestar garantia a partir do termo de aceite dos itens, durante o qual correrão por sua conta as despesas de 
q u alq ue rnatu reza; 

c) Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução do presente contrato,- 

d) 

ontrato;

d) Comunicar à CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas qualquer ocorrência anormal, que 
impeça o fornecimento; 

e) Cumprir todas as orientações da CONTRATANTE para o fiel cumprimento do objeto; 

O Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste contrato paraterceiros; 

h) Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE, prestando todos os e 
sclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações, caso ocorram; 

i) Arcar com todos os tributos que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos 
vendidos; 

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 

8.1 - Pelo não cumprimento de quaisquer das exigências contidas na legislação em vigor ou nas 
condições contratuais pactuadas, sujeitar-se-á a CONTRATADA às penalidades e sanções previstas na Lei 
Federal n° 8.666/93 e suas atualizações posteriores, sem prejuízo da reparação dos danos causados a 
CONTRATANTE pelo infrator e, em especial: 

a) Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para as quais haja concorrido; 

8.2 - Multas sobre o valor total do contrato: 

a). De 5% pelo descumprimento da cláusula contratual, ou norma de legislação pertinente; 

b) De 20% no caso de não assinatura do instrumento contratual no prazo fixado no edital; 

c). De 1% por dia de atraso que exceder o prazo fixado para o atendimento do objeto contratual. 

8.3 - A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% do valor atualizado do 
contrato, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse público, 
ensejando a possibilidade da rescisão contratual. 

8.4 - Suspensões temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração por período não superior a 
02 (dois) anos e, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja 
promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou apenalidade; 

8.5 - Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, nos casos de falta grave, tais 
como frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do 
processo licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do 
objeto da licitação, devendo ser publicada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais. 
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8.6 - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia 'o 
interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe facultado vista ao processo, desde que 
requerido previamente e motivando tal pedido. 

CLÁUSULA NONA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO 

9.1 - A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará sua rescisão, com as consequências contratuais, de 
acordo com o disposto nos Artigos 78 a 80 da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores. 

9.2 - São motivos para rescisão do presente Contrato: 

a) o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, rotas, horários ou prazos; 

b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações rotas, horários ou prazos; 

c) a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da realização da 
prestação de serviço, nos prazos, rotas e horários estipulados,-stipulados;

d) d) o atraso injustificado na execução dos serviços; 

e) a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou 
transferência total ou parcial, sem a prévia comunicação e autorização da Administração; 

f) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a 
sua execução, assim como as de seus superiores; 

g) o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 10 do art. 67 desta lei; 

h) a decretação de falência; 

i) a dissolução da sociedade ou do falecimento docontratado; 

j) a supressão, por parte da Administração, de serviços, acarretando modificação do valor inicial do contrato 
além do limite permitido no § 1 O  do art. 65 desta Lei,-ei;

k) k) a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e 
vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por 
repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de 
indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras 
previstas, assegurado à contratada, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das 
obrigações assumidas até que seja normalizada a situação,- ituação; 

1) 1) a não liberação, por parte da Administração, do objeto para execução, nos prazos contratuais,- ontratuais; 

m) m) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do 
contrato; 

n) descumprimento do disposto no inciso V do Artigo 27 da Lei n° 8.666/93, sem prejuízo das sanções penais 
cabíveis; 
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§ 1° - Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório 
e a ampla defesa. 

§ 2° - A rescisão deste Contrato poderá ser: 

- Determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos l a Xli e XVII 
desta cláusula. 

II - Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 
conveniência para a Administração; 

III - Judicial, nos termos da legislação. 

§ 3° - A rescisão administrativa ou amigável, deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente. 

§ 4° - Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo anterior, sem que haja culpa da 
contratada, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda 
direito a: 

IV - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; 

§ 5°- A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos 
decorrentes deste contrato, até o limite dos prejuízos causados à Contratante, além das sanções Previstas 
neste instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

10.1 - Da penalidade aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, à Prefeitura 
Municipal de Santa Helena de Minas, ficando sobrestada a mesma até o julgamento do pleito. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DOS CASOS OMISSOS 

11.1 - A execução desse contrato, bem como os casos nele omissos, serão regulados pelas cláusulas 
contratuais, e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral 
dos contratos e das disposições do direito privado, na forma do artigo 54 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas 
atualizações, combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO 

12.1 - A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do presente contrato, nos termos do parágrafo 
único, do Artigo 61, da Lei Federal 8.666/93 e suas atualizações posteriores. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 

13.1 - Aplica-se a presente contratação a Lei 13.979/2020, bem como, subsidiariamente a Lei 8.6669/93, no 
caso em que couber. 
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13.2 - O FORO do presente contrato será o da Comarca de Águas Formosas/MG, excluído qualquer outro, 
ainda que privilegiado. 

E por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente contrato em 03 (três) vias 
de igual teor e para o mesmo efeito, o qual, após lido e achado conforme, é assinado pelo CONTRATANTE, 
CONTRATADA e testemunhas. 

Santa Helena de Minas/MG, 05 de agosto de 2020. 

MUNICIPIS DE SANTA HELENA DE MINAS 
CNPJ: 11.613.395/0001-60 

Artur 'odrigues da Silva 
Prefeito Municipal 

TATIANI RODRIGUES NUNES 
CPF:132.158.016-8 

Testemunhas: 

1-Nome: 	  
CPF: 	  
2-Nome: 	  
CPF: 	  
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TERMO DE CONTRATO N°. 036/2020 EM CARÁTER EMERGENCIAL, COM FUNDAMENTO NO 
40  LEI FEDERAL N° 13.979— COVID-19, QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE 

MINAS/MG E O SR. MARIA EUBANUSIA SILVA SANTANA, 

CREDENCIAMENTO N°.002/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO N°.038/2020 - INEXIGIBILIDADE N°.00412020 

O MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE MINAS, Estado de Minas Gerais, inscrito no CNPJ/MF sob o n°. 
01.613.395/0001-60, com sede situada na Praça Euclides Silveira Tolentino, 141, cep: 39.874-000, Centro, 
Santa Helena de Minas,, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Artur Rodrigues da Silva, 
residente e domiciliado neste Município, a seguir denominado simplesmente "CONTRATANTE", e de outro 
lado a Pessoa Física MARIA EUBANUSIA SILVA SANTANA, inscrito no CPF:271.019.538-08, com 
endereço à Rua RIO DE JANEIRO n°515 Bairro:CENTRO , CEP:39.874-000, Município: Santa Helena de 
Minas, Estado: Minas Gerais, de ora em diante denominado simplesmente "CONTRATADO", firmam o 
presente mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 - apresente instrumento tem por objeto a Credenciamento para a Prestação de Serviços de Enfermeira, 
em virtude do combate a propagação da Pandemia causada pelo do COVID-19. 

CLÁUSULA SEGUNDA. DOS PREÇOS 

2.1 - O valor global atribuído ao presente contrato constitui a importância fixada em R$16.045,00(dezesseis 
mil e quarenta e cinco reais) que será pago em parcelas mensais no valor de R$ 4.011,25 (quatro mil e onze 
reais e vinte e cinco centavos). 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO 

3.1 - As despesas decorrentes do presente contrato, serão pagas com recursos previstos no orçamento 
vigente, conforme disponibilidade financeira dos recursos de acordo com a seguinte classificação econômica: 

3.3.90.36.00 552 OUTROS SERVIÇOS-PESSOA FÍSICA 
1 .54.00 outras transferencias de recursos do sus 

CLÁUSULA QUARTA- DO PAGAMENTO 

4.1- O pagamento da Nota Fiscal será até o dia 100  (decimo) dia util do mes subsequente ao da prestação de 
serviços após atestada a efetiva execução do objeto através de crédito em conta bancária de titularidade do 
contratado. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DO 
CONTRATO 

5.1 - O CONTRATADO se obriga à oferecer a prestação do serviço pactuado no presente contrato, de 
acordo com a necessidade da CONTRATANTE. 
5.2 - O contrato firmado como resultado do presente procedimento licitatório, terá a sua vigência a contar de 
05 de agosto de 2020 a 31 dedezembro de 2020, contados da data da sua assinatura, podendo ser 
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prorrogado na forma do Art. 57, inciso II, da Lei 8666/93, se houver necessidade e interesse 
CONTRATANTE, observando-se os procedimentos legais; sendo necessário para tanto, a elaboração de um 
termo aditivo, a ser assinado por ambas as partes. 

CLÁUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

6.1 - Uma vez firmado o termo de contrato, a CONTRATADA fica obrigada a prestar os serviços de acordo 
com as especificações constantes na Proposta Comercial apresentada. 

6.2 - O objeto do presente contrato, será recebido como "de acordo" pela Secretaria Municipal de Saúde. 

6.3 - Constatadas irregularidades na entrega do objeto contratual, a 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; 

b) Na hipótese de substituição, no todo ou em parte, a CONTRATADA deverá fazê-lo em conformidade com a 
indicação da Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido 
o preço inicialmente contratado; 

c) Se disser respeito à diferença quantitativa ou qualitativa, determinar sua complementação ou rescindir a 
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

d) Na hipótese de complementação, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 
CONTRATANTE, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço 
inicialmente contratado. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 

7.1 - Dos Direitos: 

a) Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto nas condições avençadas e da CONTRATADA 
perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados. 

7.2 - Das Obrigações: 

7.2.1- Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

a) Efetuar o pagamento ajustado; 

b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato; 

c) Prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários para o fornecimento. 

7.2.2 - Constituem obrigações da CONTRATADA: 

a) Fornecer o objeto do presente contrato de acordo com as especificações da proposta, responsabilizando-se 
pela exatidão dos fornecimentos, obrigando-se a reparar, exclusivamente às suas custas, todos os defeitos, 
erros, falhas, omissões e quaisquer outras irregularidades; 
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b) Prestar garantia a partir do termo de aceite dos itens, durante o qual correrão por sua conta as despesas de 
qualquernatureza; 

c) Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução do presente contrato; 

d) Comunicar à CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas qualquer ocorrência anormal, que 
impeça o fornecimento; 

e) Cumprir todas as orientações da CONTRATANTE para o fiel cumprimento do objeto; 

f) Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste contrato paraterceiros; 

h) Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE, prestando todos os e 
sclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações, caso ocorram; 

i) Arcar com todos os tributos que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos 
vendidos; 

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 

8.1 - Pelo não cumprimento de quaisquer das exigências contidas na legislação em vigor ou nas 
condições contratuais pactuadas, sujeitar-se-á a CONTRATADA às penalidades e sanções previstas na Lei 
Federal n° 8.666/93 e suas atualizações posteriores, sem prejuízo da reparação dos danos causados a 
CONTRATANTE pelo infrator e, em especial: 

a) Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para as quais haja concorrido; 

8.2 - Multas sobre o valor total do contrato: 

a). De 5% pelo descumprimento da cláusula contratual, ou norma de legislação pertinente; 

b) De 20% no caso de não assinatura do instrumento contratual no prazo fixado no edital; 

c). De 1% por dia de atraso que exceder o prazo fixado para o atendimento do objeto contratual. 

8.3 - A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% do valor atualizado do 
contrato, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse público, 
ensejando a possibilidade da rescisão contratual. 

8.4 - Suspensões temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração por período não superior a 
02 (dois) anos e, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja 
promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou apenalidade; 

8.5 - Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, nos casos de falta grave, tais 
como frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do 
processo licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do 
objeto da licitação, devendo ser publicada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais. 
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8.6 - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do 
interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe facultado vista ao processo, desde que 
requerido previamente e motivando tal pedido. 

CLÁUSULA NONA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO 

9.1 - A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará sua rescisão, com as consequências contratuais, de 
acordo com o disposto nos Artigos 78 a 80 da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores. 

9.2 - São motivos para rescisão do presente Contrato: 

a) o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, rotas, horários ou prazos; 

b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações rotas, horários ou prazos,-

c) 

razos;

c) a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da realização da 
prestação de serviço, nos prazos, rotas e horários estipulados; 

d) o atraso injustificado na execução dos serviços; 

e) a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou 
transferência total ou parcial, sem a prévia comunicação e autorização da Administração; 

f) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a 
sua execução, assim como as de seus superiores; 

g) o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1° do art. 67 desta lei; 

h) a decretação de falência; 

i) a dissolução da sociedade ou do falecimento do contratado; 

j) a supressão, por parte da Administração, de serviços, acarretando modificação do valor inicial do contrato 
além do limite permitido no § 1° do art. 65 desta Lei; 

k) a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e 
vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por 
repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de 
indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras 
previstas, assegurado à contratada, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das 
obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 

1) a não liberação, por parte da Administração, do objeto para execução, nos prazos contratuais; 

m) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do 
contrato; 

n) descumprimento do disposto no inciso V do Artigo 27 da Lei n° 8.666/93, sem prejuízo das sanções penais 
cabíveis; 
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§ 1° - Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório 
e a ampla defesa, 

§ 2° - A rescisão deste Contrato poderá ser: 

- Determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos 1 a XII e XVII 
desta cláusula, 

II - Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 
conveniência para a Administração; 

III - Judicial, nos termos da legislação. 

§ 3° - A rescisão administrativa ou amigável, deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente. 

§ 4° - Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo anterior, sem que haja culpa da 
contratada, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda 
direito a: 

IV - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; 

§ 5°- A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos 
decorrentes deste contrato, até o limite dos prejuízos causados à Contratante, além das sanções Previstas 
neste instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

10.1 - Da penalidade aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, à Prefeitura 
Municipal de Santa Helena de Minas, ficando sobrestada a mesma até o julgamento do pleito. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DOS CASOS OMISSOS 

11.1 - A execução desse contrato, bem como os casos nele omissos, serão regulados pelas cláusulas 
contratuais, e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral 
dos contratos e das disposições do direito privado, na forma do artigo 54 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas 
atualizações, combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO 

12.1 - A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do presente contrato, nos termos do parágrafo 
único, do Artigo 61, da Lei Federal 8.666/93 e suas atualizações posteriores. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 

13.1 - Aplica-se a presente contratação a Lei 13.979/2020, bem como, subsidiariamente a Lei 8.6669/93, no 
caso em que couber. 
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13.2 - O FORO do presente contrato será o da Comarca de Águas Formosas/MG, excluido qualquer outro, 
ainda que privilegiado. 

E por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente contrato em 03 (três) vias 
de igual teor e para o mesmo efeito, o qual, após lido e achado conforme, é assinado pelo CONTRATANTE, 
CONTRATADA e testemunhas. 

Santa Helena de Minas/MG, 05 de agosto de 2020. 

MUNICÍPIO !.E s À NTA HELENA DE MINAS 
C PJ: 0.613.395/0001-60 

Artur Ródrigues da Silva 
Prefeito Municipal 

"~ou /L~./ 
MARIA EUBANUSIA SILVA SANTANA 

CPF:271 .019.538-08 

Testemunhas: 

1-Nome: 	  
CPF: 	  
2-Nome: 	  
0FF: 	  
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TERMO DE CONTRATO N°. 037/2020 EM CARÁTER EMERGENCIAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 
40. LEI FEDERAL N° 13.979 - COVID-19, QUE CELEBRAM O MUNICíPIO DE SANTA HELENA DE 

MINAS/MG E O SR. ROSEMARY ANDRADE DE SOUZA 

CREDENCIAMENTO N°.00212020 

PROCESSO LICITATÓRIO N°.038/2020 - INEXIGIBILIDADE N°.004/2020 

O MUNICíPIO DE SANTA HELENA DE MINAS, Estado de Minas Gerais, inscrito no CNPJ/MF sob o n°. 
01.613.395/0001-60, com sede situada na Praça Euclides Silveira Tolentino, 141, cep: 39.874-000, Centro, 
Santa Helena de Minas., neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Artur Rodrigues da Silva, 
residente e domiciliado neste Município, a seguir denominado simplesmente "CONTRATANTE", e de outro 
lado a Pessoa Física ,ROSEMARY ANDRADE DE SOUZA, inscrito no CPF:073,595.896-30, com endereço 
à Rua DUQUE DE CAXIAS n°173 Bairro:CENTRO , CEP:39.874-000, Município: Santa Helena de Minas, 
Estado: Minas Gerais, de ora em diante denominado simplesmente "CONTRATADO", firmam o presente 
mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 - O presente instrumento tem por objeto a Credenciamento para a Prestação de Serviços de Auxiliar de 
Serviços Gerais, em virtude do combate a propagação da Pandemia causada pelo do COVID-19. 

CLÁUSULA SEGUNDA. DOS PREÇOS 

2,1 - O valor global atribuído ao presente contrato constitui a importância fixada em R$ 4.180,00(quatro mil e 
cento e oitenta reais) que será pago em parcelas mensais no valor de R$ 1 .045,0 (um mil e quarenta cinco 
reais). 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO 

3.1 - As despesas decorrentes do presente contrato, serão pagas com recursos previstos no orçamento 
vigente, conforme disponibilidade financeira dos recursos de acordo com a seguinte classificação econômica: 

3.3.90.36.00 552 OUTROS SERVIÇOS-PESSOA FÍSICA 
1 .54.00 outras transferencias de recursos do sus 

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO 

4.1- O pagamento da Nota Fiscal será até o dia 100  (decimo) dia util do mes subsequente ao da prestação de 
serviços após atestada a efetiva execução do objeto através de crédito em conta bancária de titularidade do 
contratado. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DO 
CONTRATO 

5.1 - O CONTRATADO se obriga à oferecer a prestação do serviço pactuado no presente contrato, de 
acordo com a necessidade da CONTRATANTE. 
5.2 - O contrato firmado como resultado do presente procedimento licitatório, terá a sua vigência a contar de 
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05 de agosto de 2020 a 31 dedezembro de 2020, contados da data da sua assinatura, podendo ser 
prorrogado na forma do Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93, se houver necessidade e interesse da 
CONTRATANTE, observando-se os procedimentos legais; sendo necessário para tanto, a elaboração de um 
termo aditivo, a ser assinado por ambas as partes. 

CLÁUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

6.1 - Uma vez firmado o termo de contrato, a CONTRATADA fica obrigada a prestar os serviços de acordo 
com as especificações constantes na Proposta Comercial apresentada. 

6.2 - O objeto do presente contrato, será recebido como de acordo" pela Secretaria Municipal de Saúde. 

6.3 - Constatadas irregularidades na entrega do objeto contratual, a 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,-abíveis;

b) b) Na hipótese de substituição, no todo ou em parte, a CONTRATADA deverá fazê-lo em conformidade com a 
indicação da Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido 
o preço inicialmente contratado; 

c) Se disser respeito à diferença quantitativa ou qualitativa, determinar sua complementação ou rescindir a 
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis,-abíveis;

d) d) Na hipótese de complementação, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 
CONTRATANTE, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço 
inicialmente contratado. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 

7.1 - Dos Direitos: 

a) Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto nas condições avençadas e da CONTRATADA 
perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados. 

7.2 - Das Obrigações: 

7.2.1 - Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

a) Efetuar o pagamento ajustado; 

b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato; 

c) Prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários para o fornecimento. 

72.2 - Constituem obrigações da CONTRATADA: 

a) Fornecer o objeto do presente contrato de acordo com as especificações da proposta, responsabilizando-se 
pela exatidão dos fornecimentos, obrigando-se a reparar, exclusivamente às suas custas, todos os defeit 
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erros, falhas, omissões e quaisquer outras irregularidades; 

b) Prestar garantia a partir do termo de aceite dos itens, durante o qual correrão por sua conta as despesas de 
q u alq uern atu reza 

c) Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução do presente contrato; 

d) Comunicar à CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas qualquer ocorrência anormal, que 
impeça o fornecimento; 

e) Cumprir todas as orientações da CONTRATANTE para o fiel cumprimento do objeto; 

f) Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste contrato paraterceiros; 

h) Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE, prestando todos os e 
sclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações, caso ocorram; 

i) Arcar com todos os tributos que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos 
vendidos; 

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 

8.1 - Pelo não cumprimento de quaisquer das exigências contidas na legislação em vigor ou nas 
condições contratuais pactuadas, sujeitar-se-á a CONTRATADA às penalidades e sanções previstas na Lei 
Federal n° 8.666/93 e suas atualizações posteriores, sem prejuízo da reparação dos danos causados a 
CONTRATANTE pelo infrator e, em especial: 

a) Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para as quais haja concorrido; 

8.2- Multas sobre o valor total do contrato: 

a). De 5% pelo descumprimento da cláusula contratual, ou norma de legislação pertinente; 

b) De 20% no caso de não assinatura do instrumento contratual no prazo fixado no edital; 

c). De 1% por dia de atraso que exceder o prazo fixado para o atendimento do objeto contratual. 

8.3 - A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% do valor atualizado do 
contrato, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse público, 
ensejando a possibilidade da rescisão contratual, 

8.4 - Suspensões temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração por período não superior a 
02 (dois) anos e, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja 
promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou apenalidade; 

8.5 - Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, nos casos de falta grave, tais 
como frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do 
processo licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do 
objeto da licitação, devendo ser publicada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais. 
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8.6 - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do 
interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe facultado vista ao processo, desde que 
requerido previamente e motivando tal pedido. 

CLÁUSULA NONA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO 

9.1 - A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará sua rescisão, com as consequências contratuais, de 
acordo com o disposto nos Artigos 78 a 80 da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores. 

9.2 - São motivos para rescisão do presente Contrato: 

a) o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, rotas, horários ou prazos; 

b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações rotas, horários ou prazos; 

c) a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da realização da 
prestação de serviço, nos prazos, rotas e horários estipulados; 

d) o atraso injustificado na execução dos serviços; 

e) a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou 
transferência total ou parcial, sem a prévia comunicação e autorização da Administração; 

f) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a 
sua execução, assim como as de seus superiores; 

g) o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1° do art. 67 desta lei; 

h) a decretação de falência; 

i) a dissolução da sociedade ou do falecimento docontratado; 

j) a supressão, por parte da Administração, de serviços, acarretando modificação do valor inicial do contrato 
além do limite permitido no § 1° do art. 65 desta Lei; 

k) a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e 
vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por 
repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de 
indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras 
previstas, assegurado à contratada, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das 
obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 

1) a não liberação, por parte da Administração, do objeto para execução, nos prazos contratuais; 

m) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do 
contrato; 

n) descumprimento do disposto no inciso V do Artigo 27 da Lei n° 8.666/93, sem prejuízo das sanções penai 
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§ 1° - Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório 
e a ampla defesa, 

§ 20  - A rescisão deste Contrato poderá ser: 

- Determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos 1 a XII e XVII 
desta cláusula. 

II - Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 
conveniência para a Administração; 

III - Judicial, nos termos da legislação. 

§ 3° - A rescisão administrativa ou amigável, deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente. 

§ 40 - Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo anterior, sem que haja culpa da 
contratada, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda 
direito a: 

IV - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; 

§ 50- A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos 
decorrentes deste contrato, até o limite dos prejuízos causados à Contratante, além das sanções Previstas 
neste instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

10.1 - Da penalidade aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, à Prefeitura 
Municipal de Santa Helena de Minas, ficando sobrestada a mesma até o julgamento do pleito. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS 

11.1 - A execução desse contrato, bem como os casos nele omissos, serão regulados pelas cláusulas 
contratuais, e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral 
dos contratos e das disposições do direito privado, na forma do artigo 54 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas 
atualizações, combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO 

12.1 - A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do presente contrato, nos termos do parágrafo 
único, do Artigo 61, da Lei Federal 8.666/93 e suas atualizações posteriores. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DO FORO 

13.1 - Aplica-se a presente contratação a Lei 13.979/2020, bem como, subsidiariamente a Lei 8.6669/93, 
caso em que couber. 
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13.2 - O FORO do presente contrato será o da Comarca de Águas Formosas/MG, excluído qualquer outro, 
ainda que privilegiado. 

E por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente contrato em 03 (três) vias 
de igual teor e para o mesmo efeito, o qual, após lido e achado conforme, é assinado pelo CONTRATANTE, 
CONTRATADA e testemunhas. 

Santa Helena de Minas/MG, 05 de agosto de 2020. 

MUNICÍPIO DE S)ANTA HELENA DE MINAS 
CNPJ: 01.613.395/0001-60 

Artur Rodrigues da Silva 
Prefeito Municipal 

Testemunhas.-estemunhas:

1-Nome: 1-Nome: 	  
CPF: 	  
2-Nome: 	 -  
CPF: 	  
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TERMO DE CONTRATO N°, 038/2020 EM CARÁTER EMERGENCIAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 
40. LEI FEDERAL N° 13.979— COVID-19, QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE 

MINAS/MG E O SR. MAIRANE ALVES FERREIRA 

CREDENCIAMENTO N°.00212020 

PROCESSO LICITATÓRIO N°.03812020 - INEXIGIBILIDADE N°.004/2020 

O MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE MINAS, Estado de Minas Gerais, inscrito no CNPJ/MF sob o n°. 
01.613.395/0001-60, com sede situada na Praça Euclides Silveira Tolentino, 141, cep: 39.874-000, Centro, 
Santa Helena de Minas., neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Artur Rodrigues da Silva, 
residente e domiciliado neste Município, a seguir denominado simplesmente "CONTRATANTE", e de outro 
lado a Pessoa Física ,MAIRANE ALVES FERREIRA, inscrito no CPF:155.525.716-06, com endereço à 
FAZENDA BOA VISTA n°.S/N Bairro-.COMUNIDADE CORREGO DO NORTE , CEP:39.874-000, Município: 
Santa Helena de Minas, Estado: Minas Gerais, de ora em diante denominado simplesmente 
"CONTRATADO', firmam o presente mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 - O presente instrumento tem por objeto a Credenciamento para a Prestação de Serviços de Auxiliar de 
Serviços Gerais, em virtude do combate a propagação da Pandemia causada pelo do COVID-19. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS 

2.1 - O valor global atribuído ao presente contrato constitui a importância fixada em R$ 4.180,00(quatro mil e 
cento e oitenta reais) que será pago em parcelas mensais no valor de R$ 1,045,0 (um mil e quarenta cinco 
reais). 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO 

3.1 - As despesas decorrentes do presente contrato, serão pagas com recursos previstos no orçamento 
vigente, conforme disponibilidade financeira dos recursos de acordo com a seguinte classificação econômica: 

33903600 195 ENFREMTA MENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19 
1.61.00 Aux.Fin.Covid 19 Apl.Saúde/Assist.Social 

CLÁUSULA QUARTA- DO PAGAMENTO 

4.1- O pagamento da Nota Fiscal será até o dia 100  (decimo) dia util do mes subsequente ao da prestação de 
serviços após atestada a efetiva execução do objeto através de crédito em conta bancária de titularidade do 
contratado. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DO 
CONTRATO 

5.1 - O CONTRATADO se obriga à oferecer a prestação do serviço pactuado no presente contrato, de 
acordo com a necessidade da CONTRATANTE. 
5.2 - O contrato firmado como resultado do presente procedimento licitatório, terá a sua vigência a contar de 
05 de agosto de 2020 a 31 dedezembro de 2020, contados da data da sua assinatura, podendo ser 
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prorrogado na forma do Ar!. 57, inciso II, da Lei 8.666/93, se houver necessidade e interesse da 
CONTRATANTE, observando-se os procedimentos legais; sendo necessário para tanto, a elaboração de um 
termo aditivo, a ser assinado por ambas as partes. 

CLÁUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

6.1 - Uma vez firmado o termo de contrato, a CONTRATADA fica obrigada a prestar os serviços de acordo 
com as especificações constantes na Proposta Comercial apresentada. 

6.2 - O objeto do presente contrato, será recebido como de acordo" pela Secretaria Municipal de Assistência 
Social, 

6.3 - Constatadas irregularidades na entrega do objeto contratual, a 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; 

b) Na hipótese de substituição, no todo ou em parte, a CONTRATADA deverá fazê-lo em conformidade com a 
indicação da Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido 
o preço inicialmente contratado; 

c) Se disser respeito à diferença quantitativa ou qualitativa, determinar sua complementação ou rescindir a 
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

d) Na hipótese de complementação, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 
CONTRATANTE, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço 
inicialmente contratado. 

CLÁUSULA SÉTIMA• DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 

7.1 - Dos Direitos: 

a) Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto nas condições avençadas e da CONTRATADA 
perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados. 

7.2 - Das Obrigações: 

7.2.1 - Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

a) Efetuar o pagamento ajustado; 

b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução docontrato; 

c) Prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários para o fornecimento. 

7.2.2 - Constituem obrigações da CONTRATADA: 
a) Fornecer o objeto do presente contrato de acordo com as especificações da proposta, responsabilizando-se 
pela exatidão dos fornecimentos, obrigando-se a reparar, exclusivamente às suas custas, todos os defeitos, 
erros, falhas, omissões e quaisquer outras irregularidades; 
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; 

b) Prestar garantia a partir do termo de aceite dos itens, durante o qual correrão por sua conta as despesas de 
q ualquernatureza; 

c) Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução do presente contrato; 

d) Comunicar à CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas qualquer ocorrência anormal, que 
impeça o fornecimento; 

e) Cumprir todas as orientações da CONTRATANTE para o fiel cumprimento do objeto; 

f) Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste contrato paraterceiros; 

h) Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE, prestando todos os e 
sclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações, caso ocorram; 

i) Arcar com todos os tributos que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos 
vendidos; 

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 

8.1 - Pelo não cumprimento de quaisquer das exigências contidas na legislação em vigor ou nas 
condições contratuais pactuadas, sujeitar-se-á a CONTRATADA às penalidades e sanções previstas na Lei 
Federal n° 8.666/93 e suas atualizações posteriores, sem prejuízo da reparação dos danos causados a 
CONTRATANTE pelo infrator e, em especial: 

a) Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para as quais haja concorrido; 

8.2- Multas sobre o valor total do contrato: 

a). De 5% pelo descumprimento da cláusula contratual, ou norma de legislação pertinente; 

b) De 20% no caso de não assinatura do instrumento contratual no prazo fixado no edital; 

c). De 1% por dia de atraso que exceder o prazo fixado para o atendimento do objeto contratual. 

8.3 - A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% do valor atualizado do 
contrato, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse público, 
ensejando a possibilidade da rescisão contratual. 

8.4 - Suspensões temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração por período não superior a 
02 (dois) anos e, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja 
promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou apenalidade; 

8.5 - Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, nos casos de falta grave, tais 
como frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do 
processo licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do 	- 
objeto da licitação, devendo ser publicada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais. 	 j,p- 

PÇ EUCLIDES SILVEIRA TOLENTINO, 141 - CENTRO - FONE: (33)3626-9000 / 3626-909. 
EMAIL: santaheIenama@hotmaiI.com 	 tt' 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE MINAS DO ESTADO D 
MINAS GERAIS 

CNPJ - 01.613.395/0001-60 
ADM2O17A 2020 

8.6 - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do 
interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe facultado vista ao processo, desde que 
requerido previamente e motivando tal pedido. 

CLÁUSULA NONA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO 

9.1 - A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará sua rescisão, com as consequências contratuais, de 
acordo com o disposto nos Artigos 78 a 80 da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores. 

9.2 - São motivos para rescisão do presente Contrato: 

a) o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, rotas, horários ou prazos; 

b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações rotas, horários ou prazos; 

c) a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da realização da 
prestação de serviço, nos prazos, rotas e horários estipulados; 

d) o atraso injustificado na execução dos serviços; 

e) a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou 
transferência total ou parcial, sem a prévia comunicação e autorização da Administração; 

f) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a 
sua execução, assim como as de seus superiores; 

g) o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1° do art. 67 desta lei; 

h) a decretação de falência; 

i) a dissolução da sociedade ou do falecimento docontratado; 

j) a supressão, por parte da Administração, de serviços, acarretando modificação do valor inicial do contrato 
além do limite permitido no § 1 O  do art. 65 desta Lei; 

k) a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e 
vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por 
repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de 
indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras 
previstas, assegurado à contratada, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das 
obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 

1) a não liberação, por parte da Administração, do objeto para execução, nos prazos contratuais,-

m) 

ontratuais;

m) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do 
contrato; 

n) descumprimento do disposto no inciso V do Artigo 27 da Lei n° 8.666/93, sem prejuízo das sanções penais 
cabíveis; 
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13.1 - Aplica-se a presente contratação a Lei 13.979/2020, bem como, subsidiariamente a Lei 8.6669/93, no 
caso em que couber. 
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§ 1° - Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o cont 1!? io4  
e a ampla defesa. 

§ 20  - A rescisão deste Contrato poderá ser: 

- Determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos 1 a XII e XVII 
desta cláusula. 

II - Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 
conveniência para a Administração; 

III - Judicial, nos termos da legislação. 

qp 	§ 3° - A rescisão administrativa ou amigável, deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente. 

§ 40 - Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo anterior, sem que haja culpa da 
contratada, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda 
direito a: 

IV - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; 

§ 50- A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos 
decorrentes deste contrato, até o limite dos prejuízos causados à Contratante, além das sanções Previstas 
neste instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

10.1 - Da penalidade aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, à Prefeitura 

( 
	Municipal de Santa Helena de Minas, ficando sobrestada a mesma até o julgamento do pleito. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS 

11.1 - A execução desse contrato, bem como os casos nele omissos, serão regulados pelas cláusulas 
contratuais, e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral 
dos contratos e das disposições do direito privado, na forma do artigo 54 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas 
atualizações, combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO 

12.1 - A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do presente contrato, nos termos do parágrafo 
único, do Artigo 61, da Lei Federal 8.666/93 e suas atualizações posteriores. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 
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13.2 - O FORO do presente contrato será o da Comarca de Águas Formosas/MG, excluído qualquer outro, 
ainda que privilegiado. 

E por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente contrato em 03 (três) vias 
de igual teor e para o mesmo efeito, o qual, após lido e achado conforme, é assinado pelo CONTRATANTE, 
CONTRATADA e testemunhas. 

Santa Helena de Minas/MG, 05 de agosto de 2020. 

MUNICIPIO'DE ANTA HELENA DE MINAS 
CNPJ:bi .613.395/0001-60 

Artur/Rodrigues da Silva 
Prefeito Municipal 

Ixá 
jj¼Li EtMtvi 

MAIRANE ALVES FERREIRA 
CPF: 155.525.716-06 

Testemunhas: 

1-Nome: 	  
CPF: 	  
2-Nome: 	  
CPF: 	  
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TERMO DE CONTRATO N°. 039/2020 EM CARÁTER EMERGENCIAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 
40. LEI FEDERAL N° 13.979— COVID-19, QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE 

MINAS/MG E O SR. MIREYA SOUZA OLIVEIRA 

CREDENCIAMENTO N°.00212020 

PROCESSO LICITATÓRIO N0.038/2020 - INEXIGIBILIDADE N°.00412020 

O MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE MINAS, Estado de Minas Gerais, inscrito no CNPJ/MF sob o n°. 
01.613.395/0001-60, com sede situada na Praça Euclides Silveira Tolentino, 141, cep: 39.874-000, Centro, 
Santa Helena de Minas., neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Artur Rodrigues da Silva, 
residente e domiciliado neste Município, a seguir denominado simplesmente "CONTRATANTE", e de outro 
lado a Pessoa Física ,MIREYA SOUZA OLIVEIRA, inscrito no CPF:088.745.536-09, com endereço à Rua 
VALDIVIO DA ROCHA SOBRINHO n°53 Bairro: PLANALTO ' CEP:39,874-000, Município: Santa Helena de 
Minas, Estado: Minas Gerais, de ora em diante denominado simplesmente "CONTRATADO", firmam o 
presente mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 - O presente instrumento tem por objeto a Credenciamento para a Prestação de Serviços de Auxiliar de 
Serviços Gerais, em virtude do combate a propagação da Pandemia causada pelo do COVID-19. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS 

2.1 - O valor global atribuído ao presente contrato constitui a importância fixada em R$ 4.180,00(quatro mil e 
cento e oitenta reais) que será pago em parcelas mensais no valor de R$ 1 .045,0 (um mil e quarenta cinco 
reais). 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO 

3.1 - As despesas decorrentes do presente contrato, serão pagas com recursos previstos no orçamento 
vigente, conforme disponibilidade financeira dos recursos de acordo com a seguinte classificação econômica: 

33903600 195 ENFREMTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19 
1.61.00 Aux,Fin.Covidl9 Apl.Saúde/Assist.Social 

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO 

4.1- O pagamento da Nota Fiscal será até o dia 100  (decimo) dia util do mes subsequente ao da prestação de 
serviços após atestada a efetiva execução do objeto através de crédito em conta bancária de titularidade do 
contratado. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DO 
CONTRATO 

5.1 - O CONTRATADO se obriga à oferecer a prestação do serviço pactuado no presente contrato, de 
acordo com a necessidade da CONTRATANTE. 
5.2 - O contrato firmado como resultado do presente procedimento licitatório, terá a sua vigência a contar de 
05 de agosto de 2020 a 31 dedezembro de 2020, contados da data da sua assinatura, podendo ser 
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prorrogado na forma do Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93, se houver necessidade e interesse da 
CONTRATANTE, observando-se os procedimentos legais; sendo necessário para tanto, a elaboração de um 
termo aditivo, a ser assinado por ambas as partes. 

CLÁUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

6.1 - Uma vez firmado o termo de contrato, a CONTRATADA fica obrigada a prestar os serviços de acordo 
com as especificações constantes na Proposta Comercial apresentada. 

6.2 - O objeto do presente contrato, será recebido como 'de acordo" pela Secretaria Municipal de assistência 
social. 

6.3 - Constatadas irregularidades na entrega do objeto contratual, a 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; 

b) Na hipótese de substituição, no todo ou em parte, a CONTRATADA deverá fazê-lo em conformidade com a 
indicação da Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido 
o preço inicialmente contratado; 

c) Se disser respeito à diferença quantitativa ou qualitativa, determinar sua complementação ou rescindir a 
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

d) Na hipótese de complementação, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 
CONTRATANTE, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço 
inicialmente contratado. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 

7.1 - Dos Direitos: 

a) Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto nas condições avençadas e da CONTRATADA 
perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados. 

7.2 - Das Obrigações: 

7.2.1- Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

a) Efetuar o pagamento ajustado; 

b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução docontrato; 

c) Prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários para o fornecimento. 

7.2.2- Constituem obrigações da CONTRATADA: 
a) Fornecer o objeto do presente contrato de acordo com as especificações da proposta, responsabilizando-se 
pela exatidão dos fornecimentos, obrigando-se a reparar, exclusivamente às suas custas, todos os defeitos, 
erros, falhas, omissões e quaisquer outras irregularidades; 
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b) Prestar garantia a partir do termo de aceite dos itens, durante o qual correrão por sua conta as despesas de 
qualquernatureza; 

c) Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução do presente contrato; 

d) Comunicar à CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas qualquer ocorrência anormal, que 
impeça o fornecimento; 

e) Cumprir todas as orientações da CONTRATANTE para o fiel cumprimento do objeto; 

f) Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste contrato paraterceiros; 

h) Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE, prestando todos os e 
sclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações, caso ocorram; 

i) Arcar com todos os tributos que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos 
vendidos,- endidos; 

CLÁUSULA CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 

8.1 - Pelo não cumprimento de quaisquer das exigências contidas na legislação em vigor ou nas 
condições contratuais pactuadas, sujeitar-se-á a CONTRATADA às penalidades e sanções previstas na Lei 
Federal n° 8.666/93 e suas atualizações posteriores, sem prejuízo da reparação dos danos causados a 
CONTRATANTE pelo infrator e, em especial: 

a) Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para as quais haja concorrido; 

8.2- Multas sobre o valor total do contrato: 

a). De 5% pelo descumprimento da cláusula contratual, ou norma de legislação pertinente; 

b) De 20% no caso de não assinatura do instrumento contratual no prazo fixado no edital; 

c). De 1% por dia de atraso que exceder o prazo fixado para o atendimento do objeto contratual. 

8.3 - A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% do valor atualizado do 
contrato, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse público, 
ensejando a possibilidade da rescisão contratual. 

8.4 - Suspensões temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração por período não superior a 
02 (dois) anos e, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja 
promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou apenalidade; 

8.5 - Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, nos casos de falta grave, tais 
como frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do 
processo licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do 
objeto da licitação, devendo ser publicada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais. 
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8.6 - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do 
interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe facultado vista ao processo, desde que 
requerido previamente e motivando tal pedido. 

CLÁUSULA NONA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO 

9.1 - A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará sua rescisão, com as consequências contratuais, de 
acordo com o disposto nos Artigos 78 a 80 da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores. 

9.2 - São motivos para rescisão do presente Contrato: 

a) o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, rotas, horários ou prazos; 

b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações rotas, horários ou prazos; 

c) a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da realização da 
prestação de serviço, nos prazos, rotas e horários estipulados,- 

d) 

stipulados;

d) o atraso injustificado na execução dos serviços; 

e) a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou 
transferência total ou parcial, sem a prévia comunicação e autorização da Administração; 

f) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a 
sua execução, assim como as de seus superiores; 

g) o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1° do art. 67 desta lei; 

h) a decretação de falência; 

i) a dissolução da sociedade ou do falecimento docontratado; 

j) a supressão, por parte da Administração, de serviços, acarretando modificação do valor inicial do contrato 
além do limite permitido no § 1 O  do art. 65 desta Lei; 

k) a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e 
vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por 
repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de 
indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras 
previstas, assegurado à contratada, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das 
obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 

1) a não liberação, por parte da Administração, do objeto para execução, nos prazos contratuais; 

m) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do 
contrato; 

n) descumprimento do disposto no inciso V do Artigo 27 da Lei n° 8.666/93, sem prejuízo das sanções penais 
cabíveis; 	 7' 
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§ 1° - Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório 
e a ampla defesa. 

§ 2° - A rescisão deste Contrato poderá ser: 

- Determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos 1 a XII e XVII 
desta cláusula. 

li - Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 
conveniência para a Administração; 

III - Judicial, nos termos da legislação. 

WW 	§ 3° - A rescisão administrativa ou amigável, deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente. 

§ 4° - Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo anterior, sem que haja culpa da 
contratada, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda 
direito a: 

IV - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; 

§ 50- A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos 
decorrentes deste contrato, até o limite dos prejuízos causados à Contratante, além das sanções Previstas 
neste instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA - Dos RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

10.1 - Da penalidade aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, à Prefeitura 

( 

	Municipal de Santa Helena de Minas, ficando sobrestada a mesma até o julgamento do pleito. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DOS CASOS OMISSOS 

11.1 - A execução desse contrato, bem como os casos nele omissos, serão regulados pelas cláusulas 
contratuais, e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral 
dos contratos e das disposições do direito privado, na forma do artigo 54 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas 
atualizações, combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO 

12.1 - A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do presente contrato, nos termos do parágrafo 
único, do Artigo 61, da Lei Federal 8.666/93 e suas atualizações posteriores. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. DO FORO 

13.1 - Aplica-se a presente contratação a Lei 13.979/2020, bem como, subsidiariamente a Lei 8.6669/93, no 
caso em que couber. 
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13.2 - O FORO do presente contrato será o da Comarca de Águas Formosas/MG, excluido qualquer o 
ainda que privilegiado. 

E por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente contrato em 03 (três) vias 
de igual teor e para o mesmo efeito, o qual, após lido e achado conforme, é assinado pelo CONTRATANTE, 
CONTRATADA e testemunhas. 

Santa Helena de Minas/MG, 05 de agosto de 2020. 

MUNICÍPIO DE ..ANTA HELENA DE MINAS 
CNPJ: 1.613.395/0001-60 

Artur codrigues da Silva 
Prefeito Municipal 

) 
IREYA SOUZA OLIVEIRA 

CPF:088.745.536-09 

Testemunhas: 

1-Nome: 	  
CPF: 	  
2-Nome: 	  
CPF: 	  
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TERMO DE CONTRATO N°. 040/2020 EM CARÁTER EMERGENCIAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 
40. LEI FEDERAL N° 13.979— COVID.19, QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE 

MINAS/MG E O SR. POLIANA PEREIRA DA SILVA 

CREDENCIAMENTO N°.002/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO N°.038/2020 - INEXIGIBILIDADE N°.004/2020 

O MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE MINAS, Estado de Minas Gerais, inscrito no CNPJ/MF sob o n°. 
01.613.395/0001-60, com sede situada na Praça Euclides Silveira Tolentino, 141, cep: 39.874-000, Centro, 
Santa Helena de Minas., neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Artur Rodrigues da Silva, 
residente e domiciliado neste Município, a seguir denominado simplesmente "CONTRATANTE", e de outro 
lado a Pessoa Física ,POLIANA PEREIRA DA SILVA, inscrito no CPF:157.568.616-37, com endereço à Rua 
PIRAPORA n°208 Bairro:CENTRO , CEP:39,874-000, Município: Santa Helena de Minas, Estado: Minas 
Gerais, de ora em diante denominado simplesmente 'CONTRATADO", firmam o presente mediante as 
seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 - O presente instrumento tem por objeto a Credenciamento para a Prestação de Serviços de Auxiliar de 
Serviços Gerais, em virtude do combate a propagação da Pandemia causada pelo do COVID-19. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS 

2.1 - O valor global atribuído ao presente contrato constitui a importância fixada em R$ 4.180,00(quatro mil e 
cento e oitenta reais) que será pago em parcelas mensais no valor de R$ 1 .045,0 (um mil e quarenta cinco 
reais). 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO 

3.1 - As despesas decorrentes do presente contrato, serão pagas com recursos previstos no orçamento 
vigente, conforme disponibilidade financeira dos recursos de acordo com a seguinte classificação econômica: 

33903600 195 ENFREMTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19 
1.61.00 Aux.Fin.Covidl 9 Apl,Saúde/Assist.Social 

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO 

4.1- O pagamento da Nota Fiscal será até o dia 100  (decimo) dia util do mes subsequente ao da prestação de 
serviços após atestada a efetiva execução do objeto através de crédito em conta bancária de titularidade do 
contratado. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DO 
CONTRATO 

5.1 - O CONTRATADO se obriga à oferecer a prestação do serviço pactuado no presente contrato, de 
acordo com a necessidade da CONTRATANTE. 
5.2 - O contrato firmado como resultado do presente procedimento licitatório, terá a sua vigência a contar de 
05 de agosto de 2020 a 31 dedezembro de 2020, contados da data da sua assinatura, podendo ser 
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prorrogado na forma do Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93, se houver necessidade e interesse da 
CONTRATANTE, observando-se os procedimentos legais; sendo necessário para tanto, a elaboração de um 
termo aditivo, a ser assinado por ambas as partes. 

CLÁUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

6.1 - Uma vez firmado o termo de contrato, a CONTRATADA fica obrigada a prestar os serviços de acordo 
com as especificações constantes na Proposta Comercial apresentada. 

6.2 - O objeto do presente contrato, será recebido como "de acordo" pela Secretaria Municipal de assistência 
social. 

6.3 - Constatadas irregularidades na entrega do objeto contratual, a 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; 

b) Na hipótese de substituição, no todo ou em parte, a CONTRATADA deverá fazê-lo em conformidade com a 
indicação da Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido 
o preço inicialmente contratado; 

c) Se disser respeito à diferença quantitativa ou qualitativa, determinar sua complementação ou rescindir a 
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis,-abíveis;

d) d) Na hipótese de complementação, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 
CONTRATANTE, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço 
inicialmente contratado. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 

7.1 - Dos Direitos: 

a) Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto nas condições avençadas e da CONTRATADA 
perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados. 

7.2 - Das Obrigações: 

7.2.1- Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

a) Efetuar o pagamento ajustado; 

b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato; 

c) Prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários para o fornecimento. 

7.2.2 - Constituem obrigações da CONTRATADA: 
a) Fornecer o objeto do presente contrato de acordo com as especificações da proposta, responsabilizando-se 
pela exatidão dos fornecimentos, obrigando-se a reparar, exclusivamente às suas custas, todos os defeitos, 
erros, falhas, omissões e quaisquer outras irregularidades; 
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b) Prestar garantia a partir do termo de aceite dos itens, durante o qual correrão por sua conta as despesas de 
qualquernatureza; 

c) Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução do presente contrato; 

d) Comunicar à CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas qualquer ocorrência anormal, que 
impeça o fornecimento; 

e) Cumprir todas as orientações da CONTRATANTE para o fiel cumprimento do objeto; 

f) Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste contrato paraterceiros; 

h) Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE, prestando todos os e 
sclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações, caso ocorram; 

i) Arcar com todos os tributos que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos 
vendidos; 

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 

8.1 - Pelo não cumprimento de quaisquer das exigências contidas na legislação em vigor ou nas 
condições contratuais pactuadas, sujeitar-se-á a CONTRATADA às penalidades e sanções previstas na Lei 
Federal n° 8.666/93 e suas atualizações posteriores, sem prejuízo da reparação dos danos causados a 
CONTRATANTE pelo infrator e, em especial: 

a) Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para as quais haja concorrido; 

8.2 - Multas sobre o valor total do contrato: 

a). De 5% pelo descumprimento da cláusula contratual, ou norma de legislação pertinente; 

b) De 20% no caso de não assinatura do instrumento contratual no prazo fixado no edital; 

c). De 1% por dia de atraso que exceder o prazo fixado para o atendimento do objeto contratual. 

8.3 - A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% do valor atualizado do 
contrato, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse público, 
ensejando a possibilidade da rescisão contratual. 

8.4 - Suspensões temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração por período não superior a 
02 (dois) anos e, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja 
promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou apenalidade; 

8.5 - Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, nos casos de falta grave, tais 
como frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do 
processo licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do 
objeto da licitação, devendo ser publicada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais. 
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8.6 - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia 
interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe facultado vista ao processo, desde que 
requerido previamente e motivando tal pedido. 

CLÁUSULA NONA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO 

9.1 - A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará sua rescisão, com as consequências contratuais, de 
acordo com o disposto nos Artigos 78 a 80 da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores. 

9.2 - São motivos para rescisão do presente Contrato: 

a) o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, rotas, horários ou prazos; 

b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações rotas, horários ou prazos; 

c) a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da realização da 
prestação de serviço, nos prazos, rotas e horários estipulados,-

d) 

stipulados;

d) o atraso injustificado na execução dos serviços; 

e) a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou 
transferência total ou parcial, sem a prévia comunicação e autorização da Administração; 

f) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a 
sua execução, assim como as de seus superiores; 

g) o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § l°do art. 67 desta lei; 

h) a decretação de falência; 

i) a dissolução da sociedade ou do falecimento docontratado; 

j) a supressão, por parte da Administração, de serviços, acarretando modificação do valor inicial do contrato 
além do limite permitido no § 1° do art. 65 desta Lei; 

k) a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e 
vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por 
repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de 
indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras 
previstas, assegurado à contratada, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das 
obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 

1) a não liberação, por parte da Administração, do objeto para execução, nos prazos contratuais; 

m) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do 
contrato; 

n) descumprimento do disposto no inciso V do Artigo 27 da Lei n° 8.666/93, sem prejuízo das sanções penais 
cabíveis; 
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§ 1 
O - Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório 

e a ampla defesa. 

§ 20  - A rescisão deste Contrato poderá ser: 

- Determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos 1 a XII e XVII 
desta cláusula. 

II - Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 
conveniência para a Administração; 

III - Judicial, nos termos da legislação. 

§ 3° - A rescisão administrativa ou amigável, deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente. 

§ 4° - Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo anterior, sem que haja culpa da 
contratada, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda 
direito a: 

IV - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; 

§ 5°- A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos 
decorrentes deste contrato, até o limite dos prejuízos causados à Contratante, além das sanções Previstas 
neste instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA - Dos RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

10.1 - Da penalidade aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, à Prefeitura 

e 	Municipal de Santa Helena de Minas, ficando sobrestada a mesma até o julgamento do pleito. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS 

11.1 - A execução desse contrato, bem como os casos nele omissos, serão regulados pelas cláusulas 
contratuais, e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral 
dos contratos e das disposições do direito privado, na forma do artigo 54 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas 
atualizações, combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO 

12.1 - A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do presente contrato, nos termos do parágrafo 
único, do Artigo 61, da Lei Federal 8.666/93 e suas atualizações posteriores. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 

13.1 - Aplica-se a presente contratação a Lei 13.979/2020, bem como, subsidiariamente a Lei 8.6669/93, no 
caso em que couber. 
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13.2 - O FORO do presente contrato será o da Comarca de Águas Formosas/MG, excluído qualquer ou ro, 
ainda que privilegiado. 

E por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente contrato em 03 (três) vias 
de igual teor e para o mesmo efeito, o qual, após lido e achado conforme, é assinado pelo CONTRATANTE, 
CONTRATADA e testemunhas, 

Santa Helena de Minas/MG, 05 de agosto de 2020. 

MUNICÍPIO DE SN'TÀ HELENA DE MINAS 
CNPJ: 01.613.395/0001-60 

Artur Rodrigus da Silva 
Prefeito Municipal 

POLIANA PEREIRA DA SILVA 	( 
CPF:157.568.616-37 

Testemunhas: 

1 -Nome: 	  
CPF:   k1 	J'5C  
2-Nome: 	  
CPF: 	  
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TERMO DE CONTRATO N°. 041/2020 EM CARÁTER EMERGENCIAL, COM FUNDAMENTO NO ARTI 
40. LEI FEDERAL N° 13.979— COVID-19, QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE 

MINAS/MG E O SR. THALITA ANTUNES DA SILVA 

CREDENCIAMENTO N°.00212020 

PROCESSO LICITATÓRIO N°038/2020 - INEXIGIBILIDADE N°.004/2020 

O MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE MINAS, Estado de Minas Gerais, inscrito no CNPJ/MF sob o n°. 
01.613.395/0001-60, com sede situada na Praça Euclides Silveira Tolentino, 141, cep: 39.874-000, Centro, 
Santa Helena de Minas., neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Artur Rodrigues da Silva, 
residente e domiciliado neste Município, a seguir denominado simplesmente "CONTRATANTE", e de outro 
lado a Pessoa Física ,THALITA ANTUNES DA SILVA, inscrito no CPF:144.136.266-56, com endereço à Rua 
COSTA E SILVA n°565 Bairro:CENTRO, CEP:39.874-000, Município: Santa Helena de Minas, Estado: Minas 
Gerais, de ora em diante denominado simplesmente 'CONTRATADO", firmam o presente mediante as 
seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 - O presente instrumento tem por objeto a Credenciamento para a Prestação de Serviços de Auxiliar de 
Serviços Gerais, em virtude do combate a propagação da Pandemia causada pelo do COVID-19. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS 

2.1 - O valor global atribuído ao presente contrato constitui a importância fixada em R$ 4.180,00(quatro mil e 
cento e oitenta reais) que será pago em parcelas mensais no valor de R$ 1 .045,0 (um mil e quarenta cinco 
reais). 

CLÁUSULA TÊRCEIRA - DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO 

3.1 - As despesas decorrentes do presente contrato, serão pagas com recursos previstos no orçamento 
vigente, conforme disponibilidade financeira dos recursos de acordo com a seguinte classificação econômica: 

33903600 195 ENFREMTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19 
1.61.00 Aux.Fin.Covid19 ApI.Saúde/Assist.Social 

CLÁUSULA QUARTA- DO PAGAMENTO 

4.1- O pagamento da Nota Fiscal será até o dia 100  (decimo) dia util do mes subsequente ao da prestação de 
serviços após atestada a efetiva execução do objeto através de crédito em conta bancária de tituaridade do 
contratado. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DO 
CONTRATO 

5.1 - O CONTRATADO se obriga á oferecer a prestação do serviço pactuado no presente contrato, de 
acordo com a necessidade da CONTRATANTE. 
5.2 - O contrato firmado como resultado do presente procedimento licitatório, terá a sua vigência a contar de 
05 de agosto de 2020 a 31 dedezembro de 2020, contados da data da sua assinatura, podendo ser 
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o 

prorrogado na forma do Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93, se houver necessidade e interesse da 
CONTRATANTE, observando-se os procedimentos legais; sendo necessário para tanto, a elaboração de um 
termo aditivo, a ser assinado por ambas as partes. 

CLÁUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

6.1 - Uma vez firmado o termo de contrato, a CONTRATADA fica obrigada a prestar os serviços de acordo 
com as especificações constantes na Proposta Comercial apresentada. 

6.2 - O objeto do presente contrato, será recebido como "de acordo" pela Secretaria Municipal de assistência 
social, 

6.3 - Constatadas irregularidades na entrega do objeto contratual, a 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; 

b) Na hipótese de substituição, no todo ou em parte, a CONTRATADA deverá fazê-lo em conformidade com a 
indicação da Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido 
o preço inicialmente contratado; 

c) Se disser respeito à diferença quantitativa ou qualitativa, determinar sua complementação ou rescindir a 
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

d) Na hipótese de complementação, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 
CONTRATANTE, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço 
inicialmente contratado. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 

7.1 - Dos Direitos: 

a) Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto nas condições avençadas e da CONTRATADA 
perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados. 

7.2 - Das Obrigações: 

7.2.1- Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

a) Efetuar o pagamento ajustado; 

b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução docontrato; 

c) Prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários para o fornecimento. 

7.2.2 - Constituem obrigações da CONTRATADA: 
a) Fornecer o objeto do presente contrato de acordo com as especificações da proposta, responsabilizando-se 
pela exatidão dos fornecimentos, obrigando-se a reparar, exclusivamente às suas custas, todos os defeitos, 
erros, falhas, omissões e quaisquer outras irregularidades; 
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b) Prestar garantia a partir do termo de aceite dos itens, durante o qual correrão por sua conta as despesas de 
q u alquernatureza 

c) Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução do presente contrato; 

d) Comunicar à CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas qualquer ocorrência anormal, que 
impeça o fornecimento; 

e) Cumprir todas as orientações da CONTRATANTE para o fiel cumprimento do objeto; 

f) Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste contrato para terceiros; 

h) Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE, prestando todos os e 
sclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações, caso ocorram; 

i) Arcar com todos os tributos que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos 
vendidos; 

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 

8,1 - Pelo não cumprimento de quaisquer das exigências contidas na legislação em vigor ou nas 
condições contratuais pactuadas, sujeitar-se-á a CONTRATADA às penalidades e sanções previstas na Lei 
Federal n° 8.666/93 e suas atualizações posteriores, sem prejuízo da reparação dos danos causados a 
CONTRATANTE pelo infrator e, em especial: 

a) Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para as quais haja concorrido; 

8.2 - Multas sobre o valor total do contrato: 

a). De 5% pelo descumprimento da cláusula contratual, ou norma de legislação pertinente; 

b) De 20% no caso de não assinatura do instrumento contratual no prazo fixado no edital; 

c). De 1% por dia de atraso que exceder o prazo fixado para o atendimento do objeto contratual. 

8.3 - A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% do valor atualizado do 
contrato, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse público, 
ensejando a possibilidade da rescisão contratual. 

8.4 - Suspensões temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração por período não superior a 
02 (dois) anos e, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja 
promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou apenalidade; 

8.5 - Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, nos casos de falta grave, tais 
como frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do 
processo licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do 
objeto da licitação, devendo ser publicada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais. 
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8.6 - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo que , 	prevê defesa 
interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe facultado vista ao processo, desde que 
requerido previamente e motivando tal pedido. 

CLÁUSULA NONA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO 

9.1 - A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará sua rescisão, com as consequências contratuais, de 
acordo com o disposto nos Artigos 78 a 80 da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores. 

9.2 - São motivos para rescisão do presente Contrato: 

a) o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, rotas, horários ou prazos,- 

b) 

razos;

b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações rotas, horários ou prazos; 

c) a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da realização da 
prestação de serviço, nos prazos, rotas e horários estipulados; 

d) o atraso injustificado na execução dos serviços; 

e) a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou 
transferência total ou parcial, sem a prévia comunicação e autorização da Administração; 

f) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a 
sua execução, assim como as de seus superiores; 

g) o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1° do art. 67 desta lei; 

h) a decretação de falência; 

i) a dissolução da sociedade ou do falecimento do contratado; 

j) a supressão, por parte da Administração, de serviços, acarretando modificação do valor inicial do contrato 
além do limite permitido no § 1° do art. 65 desta Lei,-ei;

k) k) a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e 
vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por 
repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de 
indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras 
previstas, assegurado à contratada, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das 
obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 

1) a não liberação, por parte da Administração, do objeto para execução, nos prazos contratuais; 

m) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do 
contrato; 

n) descumprimento do disposto no inciso V do Artigo 27 da Lei n° 8.666/93, sem prejuízo das sanções penais 
cabíveis; 
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§ 1° - Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório 
e a ampla defesa. 

§ 2° - A rescisão deste Contrato poderá ser: 

- Determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos 1 a XII e XVII 
desta cláusula. 

II - Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 
conveniência para a Administração; 

III - Judicial, nos termos da legislação. 

§ 30  - A rescisão administrativa ou amigável, deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente. 

§ 4° - Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo anterior, sem que haja culpa da 
contratada, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda 
direito a: 

IV - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; 

§ 5°- A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos 
decorrentes deste contrato, até o limite dos prejuízos causados à Contratante, além das sanções Previstas 
neste instrumento, 

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

10.1 - Da penalidade aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, à Prefeitura 
Municipal de Santa Helena de Minas, ficando sobrestada a mesma até o julgamento do pleito. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS 

11.1 - A execução desse contrato, bem como os casos nele omissos, serão regulados pelas cláusulas 
contratuais, e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral 
dos contratos e das disposições do direito privado, na forma do artigo 54 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas 
atualizações, combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO 

12.1 - A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do presente contrato, nos termos do parágrafo 
único, do Artigo 61, da Lei Federal 8.666/93 e suas atualizações posteriores. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 

13.1 - Aplica-se a presente contratação a Lei 13.979/2020, bem como, subsidiariamente a Lei 8.6669/93, no 
caso em que couber. 
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13.2 - O FORO do presente contrato será o da Comarca de Águas Formosas/MG, excluído qualq 
ainda que privilegiado. 

E por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente contrato em 03 (três) vias 
de igual teor e para o mesmo efeito, o qual, após lido e achado conforme, é assinado pelo CONTRATANTE, 
CONTRATADA e testemunhas. 

Santa Helena de Minas/MG, 05 de agosto de 2020. 

MUNICIPIO 1 SA TA HELENA DE MINAS 
CNPJ: O .613.395/0001-60 

Artur 'odrigues da Silva 
Prefeito Municipal 

THALITA ANTUNES DA SILVA 
CPF: 144.136.266-56 
	 o 

3 Lt 	1 QT) Ct  D-- 

Testemunhas: 

1-Nome:  	 uii ij: 	'JiCA. 
CPF:  	 - )  
2-Nome: 	  
CPF: 	  
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TERMO DE CONTRATO N°. 042/2020 EM CARÁTER EMERGENCIAL, COM FUNDAMENTO NO 
40  LEI FEDERAL N° 13.979— COVID-19, QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE 

MINAS/MG E O SR. MARIA APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA 

CREDENCIAMENTO N°.00212020 

PROCESSO LICITATÕRIO N°.03812020 - INEXIGIBILIDADE N°.00412020 

O MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE MINAS, Estado de Minas Gerais, inscrito no CNPJIMF sob o n°. 
01.613.395/0001-60, com sede situada na Praça Euclides Silveira Tolentino, 141, cep: 39.874-000, Centro, 
Santa Helena de Minas., neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr, Artur Rodrigues da Silva, 
residente e domiciliado neste Município, a seguir denominado simplesmente CONTRATANTE", e de outro 
lado a Pessoa Física MARIA APARECIDA GONÇALVES DE SOUZA , inscrito no CPF:087.665.916-43, 
com endereço à Rua FLORIANO PEIXOTO n°86 Bairro:CENTRO , CEP:39.874-000, Município: Santa 

( 

	

Helena de Minas, Estado: Minas Gerais, de ora em diante denominado simplesmente CONTRATADO', 
firmam o presente mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 - apresente instrumento tem por objeto a Credenciamento para a Prestação de Serviços de Auxiliar de 
Serviços Gerais, em virtude do combate a propagação da Pandemia causada pelo do COVID-19. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS 

2,1 - O valor global atribuído ao presente contrato constitui a importância fixada em R$ 4.180,00(quatro mil e 
cento e oitenta reais) que será pago em parcelas mensais no valor de R$ 1 .045,0 (um mil e quarenta cinco 
reais). 

b

CLÁUSULA TERCEIRA - DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO 

3.1 - As despesas decorrentes do presente contrato, serão pagas com recursos previstos no orçamento 
vigente, conforme disponibilidade financeira dos recursos de acordo com a seguinte classificação econômica: 

3.3.90.36.00 552 OUTROS SERVIÇOS-PESSOA FÍSICA 
1.54.00 outras transferencias de recursos do sus 

CLÁUSULA QUARTA- DO PAGAMENTO 

4.1- O pagamento da Nota Fiscal será até o dia 101  (decimo) dia util do mes subsequente ao da prestação de 
serviços após atestada a efetiva execução do objeto através de crédito em conta bancária de titularidade do 
contratado. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DO 
CONTRATO 

5.1 - O CONTRATADO se obriga à oferecer a prestação do serviço pactuado no presente contrato, de 
acordo com a necessidade da CONTRATANTE. 
5.2 - O contrato firmado como resultado do presente procedimento licitatório, terá a sua vigência a contar de 
05 de agosto de 2020 a 31 dedezembro de 2020, contados da data da sua assinatura, podendo ser 
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prorrogado na forma do Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93, se houver necessidade e interesse da 
CONTRATANTE, observando-se os procedimentos legais; sendo necessário para tanto, a elaboração de um 
termo aditivo, a ser assinado por ambas as partes. 

CLÁUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

6.1 - Uma vez firmado o termo de contrato, a CONTRATADA fica obrigada a prestar os serviços de acordo 
com as especificações constantes na Proposta Comercial apresentada. 

6.2 - O objeto do presente contrato, será recebido como de acordo" pela Secretaria Municipal de Saúde. 

6.3 - Constatadas irregularidades na entrega do objeto contratual, a 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; 

b) Na hipótese de substituição, no todo ou em parte, a CONTRATADA deverá fazê-lo em conformidade com a 
indicação da Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido 
o preço inicialmente contratado; 

c) Se disser respeito à diferença quantitativa ou qualitativa, determinar sua complementação ou rescindir a 
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis,-abíveis;

d) d) Na hipótese de complementação, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 
CONTRATANTE, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço 
inicialmente contratado. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 

7.1 - Dos Direitos: 

a) Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto nas condições avençadas e da CONTRATADA 
perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados. 

7.2- Das Obrigações: 

7.2.1- Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

a) Efetuar o pagamento ajustado; 

b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato; 

c) Prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários para o fornecimento. 

7.2.2 - Constituem obrigações da CONTRATADA: 

a) Fornecer o objeto do presente contrato de acordo com as especificações da proposta, responsabilizando-se 
pela exatidão dos fornecimentos, obrigando-se a reparar, exclusivamente às suas custas, todos os defeitos, 
erros, falhas, omissões e quaisquer outras irregularidades; 
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b) Prestar garantia a partir do termo de aceite dos itens, durante o qual correrão por sua conta as despesas de 
qualquernatureza; 

c) Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução do presente contrato,- 

d) 

ontrato;

d) Comunicar à CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas qualquer ocorrência anormal, que 
impeça o fornecimento; 

e) Cumprir todas as orientações da CONTRATANTE para o fiel cumprimento do objeto; 

O Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste contrato paraterceiros; 

h) Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE, prestando todos os e 
sclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações, caso ocorram; 

i) Arcar com todos os tributos que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos 
vendidos; 

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 

8.1 - Pelo não cumprimento de quaisquer das exigências contidas na legislação em vigor ou nas 
condições contratuais pactuadas, sujeitar-se-á a CONTRATADA às penalidades e sanções previstas na Lei 
Federal n° 8.666/93 e suas atualizações posteriores, sem prejuízo da reparação dos danos causados a 
CONTRATANTE pelo infrator e, em especial: 

a) Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para as quais haja concorrido; 

8.2 - Multas sobre o valor total do contrato: 

a). De 5% pelo descumprimento da cláusula contratual, ou norma de legislação pertinente; 

b) De 20% no caso de não assinatura do instrumento contratual no prazo fixado no edital; 

c). De 1% por dia de atraso que exceder o prazo fixado para o atendimento do objeto contratual. 

8.3 - A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% do valor atualizado do 
contrato, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse público, 
ensejando a possibilidade da rescisão contratual. 

8.4 - Suspensões temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração por período não superior a 
02 (dois) anos e, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja 
promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou apenalidade; 

8.5 - Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, nos casos de falta grave, tais 
como frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do 
processo licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do 
objeto da licitação, devendo ser publicada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais. 
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8.6 - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do 
interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe facultado vista ao processo, desde que 
requerido previamente e motivando tal pedido. 

CLÁUSULA NONA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO 

9.1 - A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará sua rescisão, com as consequências contratuais, de 
acordo com o disposto nos Artigos 78 a 80 da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores. 

9.2 - São motivos para rescisão do presente Contrato: 

a) o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, rotas, horários ou prazos; 

b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações rotas, horários ou prazos; 

c) a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da realização da 
prestação de serviço, nos prazos, rotas e horários estipulados; 

d) o atraso injustificado na execução dos serviços,- 

e) 

erviços;

e) a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou 
transferência total ou parcial, sem a prévia comunicação e autorização da Administração,- 

f) 

dministração;

f) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a 
sua execução, assim como as de seus superiores; 

g) o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1 O  do art. 67 desta lei; 

h) a decretação de falência; 

i) a dissolução da sociedade ou do falecimento docontratado; 

j) a supressão, por parte da Administração, de serviços, acarretando modificação do valor inicial do contrato 
além do limite permitido no § 1 ° do art. 65 desta Lei; 

k) a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e 
vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por 
repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de 
indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras 
previstas, assegurado à contratada, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das 
obrigações assumidas até que seja normalizada a situação,- ituação; 

1) 1) a não liberação, por parte da Administração, do objeto para execução, nos prazos contratuais; 

m) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do 
contrato; 

n) descumprimerito do disposto no inciso V do Artigo 27 da Lei n° 8.666/93, sem prejuízo das sanções penais 
cabíveis; 

PÇ EUCLIDES SILVEIRA TOLENTINO, 141 - CENTRO - FONE: (33)3626-9000 / 3626-9001 	Á 7) 
EMAIL: santaheIenamg@hotmaiI.cor,,,, 	,.- , 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE MINAS DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS 

CNPJ - 01.613.395/0001-60 
ADM2O17A 2020 

§ 1° - Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditorio 
e a ampla defesa, 

§ 20  - A rescisão deste Contrato poderá ser: 

- Determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos 1 a XII e XVII 
desta cláusula. 

II - Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 
conveniência para a Administração; 

III - Judicial, nos termos da legislação. 

§ 3° - A rescisão administrativa ou amigável, deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente. 

§ 4° - Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo anterior, sem que haja culpa da 
contratada, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda 
direito a: 

IV - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; 

§ 50- A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos 
decorrentes deste contrato, até o limite dos prejuízos causados à Contratante, além das sanções Previstas 
neste instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

10.1 - Da penalidade aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, à Prefeitura 
Municipal de Santa Helena de Minas, ficando sobrestada a mesma até o julgamento do pleito. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS 

11.1 - A execução desse contrato, bem como os casos nele omissos, serão regulados pelas cláusulas 
contratuais, e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral 
dos contratos e das disposições do direito privado, na forma do artigo 54 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas 
atualizações, combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO 

12.1 - A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do presente contrato, nos termos do parágrafo 
único, do Artigo 61, da Lei Federal 8.666/93 e suas atualizações posteriores. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DO FORO 

13.1 - Aplica-se a presente contratação a Lei 13.979/2020, bem como, subsidiariamente a Lei 8.6669/93, no 
caso em que couber. 
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13.2 - O FORO do presente contrato será o da Comarca de Águas Formosas/MG, excluído qualquer ou ro, 
ainda que privilegiado. 

E por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente contrato em 03 (três) vias 
de igual teor e para o mesmo efeito, o qual, após lido e achado conforme, é assinado pelo CONTRATANTE, 
CONTRATADA e testemunhas. 

Santa Helena de Minas/MG, 05 de agosto de 2020. 

MUNICÍPII DE .ANTA HELENA DE MINAS 
CNPJ: 01.613.395/0001-60 

Artur Rodrigues da Silva 
Prefeito Municipal 

Ok 
MARIA APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA 

CPF -.087.665.916-43 

Testemunhas 

1-Nome: 	  
CPF: 	  
2-Nome: 	  
CPF: 	  
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TERMO DE CONTRATO N°. 04312020 EM CARÁTER EMERGENCIAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 
40• LEI FEDERAL N° 13.979 - COVID-19, QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE 

MINAS/MG E O SR. LETICIA ROSA MARTINS 

CREDENCIAMENTO N°.002I2020 

PROCESSO LICITATÓRIO N0 038/2020 - INEXIGIBILIDADE N°.004I2020 

O MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE MINAS, Estado de Minas Gerais, inscrito no CNPJ/MF sob o n°. 
01.613.395/0001-60, com sede situada na Praça Euclides Silveira Tolentino, 141, cep: 39.874-000, Centro, 
Santa Helena de Minas., neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Artur Rodrigues da Silva, 
residente e domiciliado neste Município, a seguir denominado simplesmente 'CONTRATANTE", e de outro 
lado a Pessoa Física ,LETICIA ROSA MARTINS , inscrito no CPF:120.889.316-51, com endereço à Rua 
ALMIRANTE TAMANDARE n°.462 Bairro:CENTRO , CEP:39.874-000, Município: Santa Helena de Minas, 
Estado: Minas Gerais, de ora em diante denominado simplesmente "CONTRATADO", firmam o presente 
mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 - O presente instrumento tem por objeto a Credenciamento para a Prestação de Serviços de Medica, em 
virtude do combate a propagação da Pandemia causada pelo do COVID-19. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS 

2.1 - O valor global atribuído ao presente contrato constitui a importância fixada em R$ 100.000,00(cem mil 
reais) que será pago em parcelas mensais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO 

3.1 - As despesas decorrentes do presente contrato, serão pagas com recursos previstos no orçamento 
vigente, conforme disponibilidade financeira dos recursos de acordo com a seguinte classificação econômica: 

3.3.90.36.00 552 OUTROS SERVIÇOS-PESSOA FÍSICA 
1 .54.00 outras transferencias de recursos do sus 

CLÁUSULA QUARTA- DO PAGAMENTO 

4.1- O pagamento da Nota Fiscal será até o dia 101  (decimo) dia util do mes subsequente ao da prestação de 
serviços após atestada a efetiva execução do objeto através de crédito em conta bancária de titularidade do 
contratado, 

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DO 
CONTRATO 

5.1 - O CONTRATADO se obriga à oferecer a prestação do serviço pactuado no presente contrato, de 
acordo com a necessidade da CONTRATANTE. 

5.2 - O contrato firmado como resultado do presente procedimento licitatório, terá a sua vigência a contar de 
05 de agosto de 2020 a 31 dedezembro de 2020, contados da data da sua assinatura, podendo se 
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prorrogado na forma do Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93, se houver necessidade e interesse da 
CONTRATANTE, observando-se os procedimentos legais; sendo necessário para tanto, a elaboração de um 
termo aditivo, a ser assinado por ambas as partes. 

CLÁUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

6.1 - Uma vez firmado o termo de contrato, a CONTRATADA fica obrigada a prestar os serviços de acordo 
com as especificações constantes na Proposta Comercial apresentada. 

6.2 - O objeto do presente contrato, será recebido como "de acordo" pela Secretaria Municipal de Saúde. 

6.3 - Constatadas irregularidades na entrega do objeto contratual, a 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,-abíveis;

b) b) Na hipótese de substituição, no todo ou em parte, a CONTRATADA deverá fazê-lo em conformidade com a 
indicação da Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido 
o preço inicialmente contratado; 

c) Se disser respeito à diferença quantitativa ou qualitativa, determinar sua complementação ou rescindir a 
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

d) Na hipótese de complementação, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 
CONTRATANTE, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço 
inicialmente contratado. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 

7.1 - Dos Direitos: 

a) Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto nas condições avençadas e da CONTRATADA 
perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados. 

7.2 - Das Obrigações: 

7.2.1- Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

a) Efetuar o pagamento ajustado; 

b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato; 

c) Prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários para o fornecimento. 

7.2.2 - Constituem obrigações da CONTRATADA: 

a) Fornecer o objeto do presente contrato de acordo com as especificações da proposta, responsabilizando-se 
pela exatidão dos fornecimentos, obrigando-se a reparar, exclusivamente às suas custas, todos os defeitos, 
erros, falhas, omissões e quaisquer outras irregularidades; 
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b) Prestar garantia a partir do termo de aceite dos itens, durante o qual correrão por sua conta as despesas de 
qualquernatureza; 

c) Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução do presente contrato; 

d) Comunicar à CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas qualquer ocorrência anormal, que 
impeça o fornecimento; 

e) Cumprir todas as orientações da CONTRATANTE para o fiel cumprimento do objeto; 

O Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste contrato paraterceiros; 

h) Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE, prestando todos os e 

1 	sclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações, caso ocorram; 

i) Arcar com todos os tributos que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos 
vendidos; 

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 

8.1 - Pelo não cumprimento de quaisquer das exigências contidas na legislação em vigor ou nas 
condições contratuais pactuadas, sujeitar-se-á a CONTRATADA às penalidades e sanções previstas na Lei 
Federal n° 8.666/93 e suas atualizações posteriores, sem prejuízo da reparação dos danos causados a 
CONTRATANTE pelo infrator e, em especial: 

a) Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para as quais haja concorrido; 

8.2 - Multas sobre o valor total do contrato: 

a). De 5% pelo descumprimento da cláusula contratual, ou norma de legislação pertinente; 

b) De 20% no caso de não assinatura do instrumento contratual no prazo fixado no edital; 

c). De 1% por dia de atraso que exceder o prazo fixado para o atendimento do objeto contratual. 

8.3 - A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% do valor atualizado do 
contrato, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse público, 
ensejando a possibilidade da rescisão contratual. 

8.4 - Suspensões temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração por período não superior a 
02 (dois) anos e, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja 
promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou apenalidade; 

8.5 - Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, nos casos de falta grave, tais 
como frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do 
processo licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do 
objeto da licitação, devendo ser publicada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais. 
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c) descumprimento do disposto no inciso V do Artigo 27 da Lei n° 8.666/93, sem prejuízo das sanções penais 
cabíveis; 
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8.6 - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia 'o 
interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe facultado vista ao processo, desde que 
requerido previamente e motivando tal pedido. 

CLÁUSULA NONA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO 

9.1 - A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará sua rescisão, com as consequências contratuais, de 
acordo com o disposto nos Artigos 78 a 80 da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores. 

9.2 - São motivos para rescisão do presente Contrato: 

a) o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, rotas, horários ou prazos; 

b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações rotas, horários ou prazos; 

c) a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da realização da 
prestação de serviço, nos prazos, rotas e horários estipulados; 

d) o atraso injustificado na execução dos serviços,- 

e) 

erviços;

e) a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou 
transferência total ou parcial, sem a prévia comunicação e autorização da Administração; 

f) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a 
sua execução, assim como as de seus superiores; 

g) o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1° do art. 67 desta lei; 

h) a decretação de falência; 

i) a dissolução da sociedade ou do falecimento docontratado; 

j) a supressão, por parte da Administração, de serviços, acarretando modificação do valor inicial do contrato 
além do limite permitido no § 1° do art. 65 desta Lei; 

k) a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e 
vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por 
repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de 
indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras 
previstas, assegurado à contratada, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das 
obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 

1) a não liberação, por parte da Administração, do objeto para execução, nos prazos contratuais; 

m) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do 
contrato: 
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§ 1 
O - Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório 

e a ampla defesa. 

§ 20  - A rescisão deste Contrato poderá ser: 

- Determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos 1 a XII e XVII 
desta cláusula, 

II - Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 
conveniência para a Administração; 

III - Judicial, nos termos da legislação. 

§ 3° - A rescisão administrativa ou amigável, deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente. 

§ 4° - Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo anterior, sem que haja culpa da 
contratada, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda 
direito a: 

IV - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; 

§ 5°- A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos 
decorrentes deste contrato, até o limite dos prejuízos causados à Contratante, além das sanções Previstas 
neste instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

10.1 - Da penalidade aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, à Prefeitura 
Municipal de Santa Helena de Minas, ficando sobrestada a mesma até o julgamento do pleito. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS 

11.1 - A execução desse contrato, bem como os casos nele omissos, serão regulados pelas cláusulas 
contratuais, e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral 
dos contratos e das disposições do direito privado, na forma do artigo 54 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas 
atualizações, combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO 

12.1 - A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do presente contrato, nos termos do parágrafo 
único, do Artigo 61, da Lei Federal 8.666/93 e suas atualizações posteriores. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 

13.1 - Aplica-se a presente contratação a Lei 13.979/2020, bem como, subsidiariamente a Lei 8.6669/93, no 
caso em que couber. 
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Õ 

13.2 - O FORO do presente contrato será o da Comarca de Águas Formosas/MG, excluído qualquer 	o, 
ainda que privilegiado. 

E por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente contrato em 03 (três) vias 
de igual teor e para o mesmo efeito, o qual, após lido e achado conforme, é assinado pelo CONTRATANTE, 
CONTRATADA e testemunhas. 

Santa Helena de Minas/MG, 05 de agosto de 2020. 

MUNICÍPIO DE -ANTA HELENA DE MINAS 
CNPJ: 11.613.395/0001-60 

Artur ffiodrigues da Silva 
Prefeito Municipal 

Á2AUDIW P~QÂ~'~ 
LETICIA ROSA MARTINS 

CPF :1 20.889.316-51 

Testemunhas: 

1-Nome: 	  
CPF: 	  

to 2-Nome: 	  
CPF: 	  
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da Lo 0.0ó93. Demais i,,li,o0.Io, Edilg disposição 
nalOs( M (h3p,,d.d..N.,rwM(LàR. João Luís R,doo,9os03*01 
h* 101 - C*O,, . Charada .1,0 N,,c,'M(i .(I:P 39645-000-Eo,3: 
03937,09'IIO)o,, p4,' e-mail:  l,,i48o,o44io6.p*4d(cs*1( 0( 440404 
-24411024120. (4.1, 1.45 do M40o1' l5,-,id,11I'4 CPL. 

4on'291414039'1 

PRIII'EIT('R/, 0144441(21445.44, 1)44 I11U!M,4.DINII0/MG 
CONTRATO 06021V0 

(os,. p0b449,4,',',4,4*,,,14 2' ,,,, .di64, 9300,1415' 564,2020. 
10jsl. .5.q,i,çl., 4, Co.. 41, .I1oa,4o, 14,5110044 pala , Secretaria 4' 
F4o.ç4.. 40146094041409(4841, raiO,, ,,i,l. q,.d. ,,,kI6ê,, 1, 

)01poo* 4414444414(10) DISTRIIIIJIIX'RA Ii EMPACO—
TADOS 4/IREI) 4444'. Asititar do 4)81,, I4,,osk"I'r,I',i4o Mm44p.l. 

2on'291414070-1 

PREFRm-RA MUNICIP'*I.DE (1APEI,ANOVAI9IG 
SETOR los I.ICI'EAÇÃ(' AVISO LICITAÇÃO 

441144(2(120 PRCOIAV2O2O. 
014)1/TI)' aqosoç4o de ,s.Io13I d, oopoiicn0. Rmsbimc,d,. 441* 
I9.'p.2o 09.40 do 11.211 I0'2('20 alô 40(X(304,k,d,. IIIII"21120, 

"0'' 14, Poopoono. 09'31h do dia 1441120201 
S.col,, do d,pt, )t,.OIh do dia II'l)-'2020Edital rua integra ato,  

.1144 "I'9'" m$.44010. 414,114,04444910*41,, telefone)3)4 
37271)7). Iku*':o'.pd.,',.m0.0O9.l'f s, ,Ii,o,a,,ot, 19 Prefei- 
tura Municipal A,IoIo,' ,(, I19',r,,k 41,.,,,,, 	01(11118, M,a,,,ip.I. 
C.prl,, N,,o. 2910 21?. 

3ø,'24 44)366)' 

PI(EFEIT1130 MUNICIPAl, DE ORLIMADINHO/MG 
-'ON'(l(AT() 064.2020 

20-"- p6Id000*c4.4' 1' ,",,,, ,14,ioo contrato 450441'2020. 
*')'j"-. Aq13siç1'4d,*44sd.9Iio'o'8osh4464'spoc..Sor.0a13d6 

para 40, do 's.'i""b4' 000)0190. E,poo' 0)110. 
44' 4), I'ISTRIRUIIX)l(A 144(4(1 ME, 	45 M,lo I)0,oIo*' 
I''fniaMunicipal. 

2,a,-291414077-1 

PRE)'I(ITUR.'. 44I1'IICIPAI.DE IIRIIMADINIIO04oK, 
1)l'M'1I060AV)S() 4415+201(205120 

P. 4 'i oo gri—m(na 	12 ml4c Vem 1.1,44, 0,omcd.c,1 454.4 
M14s,,' 1)190645.04, 1.0),,, S,(,I' Diçoost1o. Ilda Da-O, 23. 
191,,.4.4.1 444491(740(44), 1110.441401(04441!? 

l cara .291414074-I 

£IINAS GERAIS 'CADERNO 2 
I'REPED'UR,'. MI(NICIFAIIIE 
CONGONIIAS DO NORTFJM(. 

AVISO 1)44 LICITAÇÀ('. PREGÃO PRESENCIAl, 5505r2021 
0 M,mkipo 5, Co,1g,,mh,-i 4,000, c3*o*4 I01000,I leito- 

iô,5, 45401770244 P,q42. IOsoo,c) ,'03I:2020. C,,,4344).. 4, 
,,44p1,49 p44* 0s,moi800o il430I,Ç4Ildl 1444003,mo,,,l,14m(0,' 
4400C(0044,4 para op19r as-c~dades do 121mb,., Mosiï,p*, 
E,icg .,,bo,i,o, dos ,00,19t'oo. I1'11.20211 ,oO9hO44n,1',o19,-
449444 4.41,44) e inibistraçArs 04'4 6,44000)' 4*00'  443gO0h3*40'44 
,oR.g,,,.br. Iio,56,00oons,,6..do.'4',,,, ç'5 cita 46.. 445" 
Momira. o"22. (colo'. i4,),I,*,, )31(99-)I5-)297 

3.-291413762-I 

PKIoIIlflh'RA MI S4ICIPALDE I,AJINIIA/M(. 
P.P070/2020. 

T,m. público. que fará 404)19.94 Poomo Admio5*rmio,, I.,,i09S*i,' 
4' 65:2020, ta,, ,,,,,d,,Iidn,I, 4494,4,, I'4)3,31)$I o"  01,121120 ,q,,i.,' 
çlodc06*,m981,,,00'ki,'m,400dimo,4"4Soso3,'.dslSd,.o.ç11' 
O,o,4,,4i,.,,o,13,a catarei d,00,4'.6ps*4so4o%E )'II(lI'OSIA 

000IIMIINTAÇAO tretá lI)) o OOhOOoosd" 4., 4)  II 2(421) 
,boI,,rs 44440444 noo,o dia ,,hoc45i,. ,,s.I, d,00,,,/, 44)4)3194 lia 
R091)r.Sidos4I1414m.1I'ra4.ç212109'04'.o 1044,", 44095o,)3j,,,h, 

MG. 1), i3Oo,ad,,'.. rioderílo 94'400? .,.d,,.I 000441', 4000' 
.Io stie ,',colaj,,h*,,g.ço,.14,, *4, ,,do,o,l,*,,s 3,,  Municipo 
de I.44i,ha'M(i. Demais icl'o,msçl44o os cl,kmço 0443,114 oslo,', 
,1o13h01'm,nM 17I0JOmi,, 105d444 48,4,01 pelo l',kÍ'ocl3)3.l.44-
20I'6. opors0I. Coso,, Riond,' AI,c'.dc(il,,ara I'rrç000 
OOo,d em 29 outubm de 2020 

4, -291414179-1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CA#IPOAZUIJMG, 
TPN'O0).2020. 2'ADITIVOAOCONTRAIO *1 

02442020. PR(X? 0' 2102020. IIP N°00142021.1 
OIo5s I/xoouç4' de 4,4,444' p.b'imonlaçk 41, mits 	*4.1,,,  
l'MF o calçamento 41, 48,0410 m,aaado'.do c310044. E,00m,,,,,00, 
IIl)MII Ild'.niz.. I'romç.ç01- lo praro para 120 dias 44,64,. 
final: 0302.12021 OnuoAI,,rid"J,,,,os-I'O45ciI0M,0'cp.l. 

2,.s-29)414004 1 

PREFEm/RA MI NICIPALDE JEQL'ERVMG. 
CRIIDENCIAMENTO N'0224(1120 

Mo,k,ro d, 3,q,.c,o'MC, Atei 41. Adj*1o,,ç43 )Iosokg,ç10 
Co,do,'i,mosl,' ,'02/2020. O41o. l',,osoio,oO,, .4., Odoç'mS 
Sim. 444(44,0 o RonII.d,,: A,udo.ço l)'os'kg.ç6'. 4431,,, 
de 1449,010 ompo.,' 1/6,4, 15)41,1. (iodo, 09176457613. CO)') 
3-l.I56.l97000I.7I o, ,,I', 4,4,1 d, R$4) 3.13.33SQc4coo49, 4,, 
mil trezentos ,, trinta 'otais mais c trinta e416.,0043'.(  Nefoim 
Municipal d,kq3*.Aon45d,Go)0ioVoç.*,7)-Co3o'-leqoo 
MIS kqooi. 27152020 Ed,M. Ilo,.,. I"r,o CII. 

3,m-291414442'I 

p5pp4441'R24. MOINICIPAI,DF PAPA(;1104144(1 
PRF.OÃO N'595444'202)) 

Al',,foI,oa,k)'cp,g*4o1AOom44504qoo"I4400s'1-4444.ri' 
11/.'2020 I44gà' n'00-4.2020 bá REV((iAIX). iofo,m.çO,*o,' 
*4. o,o popoço,os.,o.ço.bc ,u *'m*l I,,boo.'4o'40(59,,c. 
mg goe brou p4,'14.. 437)3274'1291. ISo0oo,. 

241291414002 1 

PKP,PEITIIRA MIINICIP,%I. 1)44 MARAVII.OIASOI(.. 
PRI-(,Ã(l PRESENCIAI. 11'024302.'. 

RI/TlI1CAÇÃ() 1)11 LICITAÇÃO 
,44P3*i4osdo M,,a,ilho-MC, ':ma p)lo' que 1490150'. ,, 40'.) 
4,Po.oso, I,icil,44611,, 45 101.202,), 44,141,131, 1',ço4,' )'o,00I 
,'0252S21). l)49e1.: Regi.~ do Poço, 49,13 r0 03l43) .944441.' do 
materiais de Ii,,p,,, higiene o ,to,cil,,'* ,io,o'1i,00 440141 o, 
049 0490491 d', Mamo,f,' do Mw,, ilho MOI. )034'4dO 1044440 4,401' 
I)o,umoc),' de II,hili4a'â,' ,,',imiia4' do 4 ,o,o,,amo,,-' 4, 
Ao,,aoA),aeá So,lwi, 4409" il4410m.,14,om 4,494,904)44144440. 
0.090409 4,44041544401. higi,,, I900,,d o ,',rml,,", I)i,,o4) d,,.-o 1,  
lOsg6,Ioloo',d.49dc41100,o, 10'l('2021'44o'49 ala, h,',s',l,),,,' 
maçOco p19c.miI' Ii,i48,"d,,,oal'iI6, mg,g,,,'.b, 'lo, 1 1919l, 
15,01009' Prco*ro. 

31—  '29 1413999 - 4 

PREFEITURA MIINICIPAI,DE ('1441 5.lp,NDE.S/Mc;. 
CHAMADA PIJRLICA N'0012020 

Aos,),' Avio de 114)11,1 Procela— o' 44492020 . CHAMADA 
PUBLICA 0" 0012020 O49ot,, C,odo,i,,omo,00 
,10 reserva d, r~ juridica para ,,440494561 do wn iço'. .1, ,00s' 
,14, 490,119,9340, de 4mm,,,, o,I,'m,r 4.,,3*, p4. S,,mlco, 
Municipal d Agricultura ' Meio Ambiento. )0.mo,,ko'mcilo4.'o-
136, Municipal de E5w,,.o. I)opo14m.oto do F,naI,1o. 
~incita cotia a di,ço.,ç0c 00501400' s,,4c 'di,,,), 

recebimento dc documentação d, 23102021) ala, M)11202,- 
0 Edital 

07o
Olidilo) .04 di,44006,,) 04,510. 000ck,,,,codo, mg.çm 1',, 
59131d4,914l0414(0116440On lo 1.1*' 3000934045 pd9' II',, 351 
32)14.34)4 Mó, M,nde,, 21110202/. 44,81.' ISihon,' 44.194', II.,',-
Iho' Po45n1)oMo»oipsi. 

3'm-291413996-I 

PREFEITURA M0/NI0PALDE 111441 MENDES/MG 
PREOÃO N'21512020 11 (xrrRos 

Iix56I,, do AO.. Po.as.c 45 II4/2020 Pmk' o'20 2020 C'.-
19*144' Mu64ipo de P1441 M,olm, C,mS*4d. A,. 4101,. (64193 
Chegas. (Meio,  Aqs50 d, p0.l,tl4 de limpo'.. .4009iho9 do 
4,,7ha e podos, de higiene pom.l ç4,.,,bosdo,,09r,r99d'.)rl 
dos Soo?o,i,o Municipais. ,00f,',,,o ,,posSs,ç4400 , pa,dodo, 
s0l060l14,dc4 por Reginan do 904.. 4440.1491016 04044.44) 350'. 
,ç48. 5, ,os,oh, os,, s 00000id.,k J. A4,,,il,lOsik' Municipal 

14-44,3*,,,: 31-00/2020 VII.,r, 1)40V: ')216 IR) 2.960.904 20031 
4445 14446304, 31431 4)044 14.6441.44'), 1171,1 xPIS 4)00,004420)2') 
(44$ 2.434.001 13110 (4451 75044). 251044 400 4209.7(44 295.41 
1011 I.I31,00. 20423 (RS 3.076,93). Vig6ci.. 31 002021. T,gc- 
munI,..: joIIa,, Ap. 4541,48. Moo,, RoMpo Soc,. 	CII 
COMERCIA[. 1,11)1-ME. A01,,,os: 314444-2024) V,Im, I1 I/N5: 
29528 (111$ $711.00116921144$ 1.725.001, 11699(4$ 700,10'), 54423 
(50 27,64243)), 19271 110$ 2.469-4451, 192711(44$ 12930,001.17672 
(RS I&075.00), 19M40$ 3.112,001,9272(005290,50429)4,5 
(50,0240,00), T,to,,,mh*. J',siu,c Ap. P.i0.. Maioria R.'dio 
3,,,,,. Nos,.., ORLA I))S10101(IIX)RA 1)41 PRODUTOO 44144441.1 
Acdn,)ur., 31'0*'202/. V,10,,. TENS: 40277 IRS 14.190,4104, 
29)27 (02 12,570.00), 19267 (412 3.444.006 142452 (OS 972,43k 
22249 (RS 2.430,001, 31413 IRR 1,2101,004 31416)44552)0.1944 
4264 (11$ 0.480.041, 41640 40(1 7148,00. 14251 )S 2430,00,. 

23019 111$ 740.006 0063 (OS 2091''))!. 3142(1,05 4,4400,4, 
1146,14R$ 1.776.0044)421 )RS20'0.O0. 31422444$ 173.00,20119 
dOS 299.00, 628 (RI 1.1141.00,. 20)22,4, 4.90S,tol4 314.44)55 
2,911,(9)). VigIo.: .11,00/2021, Toom,c,h.c' Jmio,,c Ap 10414, 
M.ico, Rodcl44S,w,No'.,s,NIlTRII'ENIXCOMURC4O VIRE-
31044$ E SERVIÇOS LTDA. Assinatura: 3)007070. 4444,,,,  1113.1 
29539(1t54940.001 Víliência. 31'05'2021. Tooem,,,h,o 4145,,, 
Ah', Josituto, Ap, 154140,. oll:flMAX 1311E:I1 - ML Aio,.009. 
345142020 0$Ior, II4)NS: 31400 (0$ 300,10,11, 263 144446060,00), 
15940 (R$ R.M.OU 20023 (11$ l,4)11,54! 3)4)1 (4,59(2,1041, 
11(43 IRS 4,7711.001, 1041) (4451 4.20004, 31425 (051 2.1,44.004, 
29042 (40$ 4.340,00), 44261) 4044 (00,"1a. 19V4 (OS 42751(0,). 
Vigéncia 31011'252 1. T,400w,I 	)ludo, Alo,, J,',,. Ar. 
'400.114110444,1,, C14oI do A,d,sd,' 11117 Ao'lc0.o: 344042'020, 
0.k'r. ITENS: 314094441) 2113,004. 2441,40)415 764'431, 20101 
40(1 7.099.03417662 (OS 2.052,0$), 20494,40 1065,049. 2140441 - 
(0$ 3.740.001 20104 (11S 354,005 314(4 )111) 1759.10), 22237 

T19,,,,,,.. Documento assilIadO eletrónicamenle (005 t'us3dacllcllto 110 4441 60  do Decreto, n°47.222, de 2" - le julho de 2017. 
/ 	A aIl1ec.l,cIdade desle dcI,ment,, 1x,dc ser v,.'rlfi,:ad.4 no endereço hltp://www.Jorna(mlnasger'Is m, ,44ov,br/autenhlcldade, sob o número 32020(02920(22602(4. 
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NATURALIDADE 
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LETICIA : APTJ 	BOGE REIS 

LEI N07.116 DE 298F83 
ASSINA 'ORETOR RA DO 

DATA DE NASCIMENTO 

CONFERE COM O ORIGINAL 
SANTA HELENA DE MINAS * MG 

05J  cofá  
p 

lq  
RESPONSÁVEL 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO 

Número 
128020.546-60 

Nome 
ARNOBIO AUGUSTO FERREIRA JUNIOR 

Nascimento 
09/11/2000 

VÁLIDO SOMENTE COM COMPRONTE DE IDENTIFICAÇÃO 

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 

DATA DE 
EXPEDIÇÃO 

 

NOME 

REGISTO 
GER/ 



RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 038/2020 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 004/2020 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 002/2020 

Nome/Razão Social: Arnóbio Augusto Ferreira Júnior 

CPF/CNPJ N° 128.020.546-60 

Endereço: Rua Maria Aparecida 

E-mail: Arnobiojuniori 1 @gmail.corri 

Cidade: Bom Jesus da Vitória Estado: MC Telefone: (33) 99939-2644 

Pessoa para contato: Arnóbio Augusto Ferreira Júnior 

Recebemos, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação nesta data, cópia do 
instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

Local: Santa Helena de Minas, 05 de Agosto de 2020. 

/q )w9(9  
A sinatura 



ANEXO VIII 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 038/2020 
INEXEGIBILIDADE N° 004/2020 

CREDENCIAMENTO N° 002/2020 

DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO 

Declaramos, sob as penas da lei, que esta proponente não incorre em quaisquer das seguintes 
situações: 

a) Ter sido declarada inidônea por ato do Poder Público; 

b) Ter sido apenada com suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, nos últimos dois anos; 

c) Impedida de licitar, de acordo com o art. 91  da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações. 

Nos termos do art. 55, inc. XIII da Lei n. 8.666/93 e suas alterações, comprometemo-nos a informar 
a ocorrência de fato superveniente impeditivo da habilitação e qualificação exigidas no edital. 

Santa Helena de Minas, 05 de Agosto de 2020. 

Assinatura  Representante Legal 

,1 	1 	1 	 11 41 	 C- 



ANEXOU 
(ENVELOPE HABILITAÇÃO) 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 038/2020 
INEXEGIBILIDADE N° 004/2020 

CREDENCIAMENTO N° 00212020 

DECLARAÇÃO de IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a 
modalidade de Credenciamento n° 00212020, instaurado por esse órgão público, que não fomos declarados 
inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 
Por expressão da verdade, firmamos o presente. 

Santa Helena de Minas,05 de Agosto de 2020. 

RUA MARIA APAREC DA,CPF:128.020.546-60 
ARNÕBIO AUGUSTO FERREIRA JÚNIOR 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 



PROCESSO LICITATÓRIO N° 038/2020 
INEXEGIBiLIDADE N° 004/2020 

CREDENCIAMENTO N° 00212020 

DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO ART. 27, INCISO V, DA LEI N° 8.666193 E ART. 70, INCISO XXXIII, 
DA CF. 

A Pessoa Física- /Jurídica Amóbio Augusto Ferreira Júnior inscrita no CPF/CNPJ sob o n°128.020.546-60, 
sediada Rua Maria Aparecida,por intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a) Amóbio Augusto Ferreira 
Júnior, portador(a) da Carteira de Identidade n122.795.943 SSP/MG e CPF n1128.020.546-60, DECLARA 
para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854/99, que não emprega 
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 16 
(dezesseis). 

*Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz . 

Santa Helena de Minas,05 de Agosto de 2020. 

RUA 	IAAPAR 
rzraQ 	 y~ 

IDA,CPF:1 28.020.546-60  1 

ARNÓBIO AUGUSTO FERREIRA JÚNIOR 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 



ANEXO  
(FORA Dos ENVELOPES) 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 038/2020 
INEXEGIBILIDADE N° 004/2020 

CREDENCIAMENTO N° 002/2020 

DECLARAÇÃO 

PARTICIPANTE, devidamente representado por (qualificação do preposto com procuração em caso de 
empresa), declara, para o fim de credenciar-se junto ao Município de Santa Helena de Minas, a fim de prestar 

C 	serviços médicos, que aceita as condições do Edital de Credenciamento no 002/2020, sem restrições de 
qualquer natureza, e que prestarei os serviços pelo preço estabelecido no referido Edital. 

RUA MARIA APARECIDA,CPF:128.020.546-60 	J 

ARNÓBIO AUGUSTO FERREIRA JÚNIOR 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

1 



ANEXO VII 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 038/2020 
INEXEGIBILIDADE N° 004/2020 

CREDENCIAMENTO N° 002/2020 

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE INFORMAÇÕES 

Arnõbio Augusto Ferreira Júnior, Inscrito no CPF W. 128.020.546-60, portador(a) da Carteira 
de Identidade W. 22.010. DECLARA, sob as penas da lei, que recebi todas as informações 
necessárias para os fins de credenciamento constantes do Edital acima referido. 

Santa Helena de Minas, 05 de Agosto de 2020. 

Assinatura,  @o Representante Legal 

RUA MARIA APARECIDA, CPF: 128.020.546-60 
ARNÓBIO AUGUSTO FERREIRA JÚNIOR 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 



HABILITAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

CELIA FERREIRA SILVA 
Edital de CREDENCIAMENTO N° 002/2020 
Processo Licitatório n° 038/2020 

010.015.015.011 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO 

1 

SSNATURA DO TITULAR 

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  

GERAL 
REGIS-AO MG-13.573.461 
NOME 

DATA DE 
EXPEDIÇÃO 16/ 12/2016 

CELIA FERREIRA SILVA 
It 

FL'AÇAO 

JURANDIR FERREIRA DOS SANTOS 
TEREZA FERREIRA SILVA 
NATURALIDADE 
	 DATA DE NASCIMEN19 

AGUAS FORMOSAS-MG 
	

14/1/1994 
DOC.ORIGEMNPÍSC. LV-9A FL-120 
AGUAS FORMOSAS-M6 
CPF 067480546-13 

LETÍCIA BAPTI A GA BOGE REIS 
ASSINAT4RA DO DIRETOR 

LEI N7.116DE29/O8f83 ffl  

li 



CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 	
Nota Fiscal - Conta de Eneraia Elétrica 

CNPJ 11,111,11010001-11 Série: 111 	NF: 15504038 

cr.MIG  Inscr. Estadual 062.322136.0087 	 Controle: 
AvBarbacena, 1200- lr Andar - Ala AI 
Santo Agostinho - CEP 3O19O-131 	02.11' /R4S00BA333/0003 
Belo Ho2zonte 

Emissão: 18/10/2019 	fmpressao: 18Jj/iBOmO:5O:5O 	Tarifa Social de Energia Elétrica - 'Í SEI i nado pela 
Emissão autorizada pelo 881lme Especial/FIA W 45.000009162.31 - SEFIMG 	Lei nu  10,438 de abril de 2002 

CLEMENTE ANDRADE3A CRUZ 
	

N° DO CLIENTE: 7201667221 
RUA BELO HORIZONTE 130 CS 

CENTRO 
SANTA HELENA DE MINAS - MG 
CEP: 39074-000 
	 Anterior 

MEDIDOR N°: APH187057554 	119109 
informações Técnicas 

Leitura Anterior 	Leitura 	Atual 

22 	 29 

VALORES FATURADOS 
Descrição 	 Guantidide 	-Preço 	Vaiar (R$) 
Custo do Disponibilidade 	 13,91 

ENCARGOS/COBRANÇAS 
Descrição 	 Valor RI 
Cobrança da Conta de Energia de 08 12019 	 16,67 
Cobrança da Conta de Energia de 09/2019 	 15,30 
DII. recalculo tanta integral 	 16,31 

TARIFAS APLICAOAS(Sem Impostos 
Custo d8 Disponibilidade 	 0,2068897 
Energia de 31 a 50 kWh 	 0,35 60966 

ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES 
Subsídio tarifa líquida 	 -15,51 

ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluido no Valoi a Pagar) 
BANDEIRA VERMELHA P1 	 0,35 
BANDEIRA AMARELA 	 0,20 

N° da Instalação 
3013848941 

Datas de Leitura 

18/10 
Atual 

Subclasse 	Classe 
Residencial Balsa 	Residencial 

Renda 	lilfásico 
	 Modalidade Tarifária 
	 Tarifa Convencional 

2(1/11  
Próxima 

Tipo de Medição 

Energia Elétrica 

Constante de Medição Consumo kWh 

7 .  

Pág 1 de 1 
7TAt66 	 

CPF: 338'.572.818-55 

RSERVADO AO FISCO 
RE ,ff  Ã 

	

Ãi 4NIPAGAR 
771 

Base de Cálculo (R$): 	Allquota%: 	 Valor (R$): 
ICMS 

	

PASEP 	 30,22 

	

COFINS 	 30,22 
cé100*f0co do CflpJno 	Dias de 

	

Mês/Ano 	kWh 	kWh/dia 	Faturam. 

	

SET/2019 	 0,20 	3 

	

AG012019 	 0,21 	3 

	

JUL/2019 	 0,16 	3 

	

JUN/2019 	 0,10 	2 

	

MAI/2019 	 0,00 	1 

	

Â8R12019 	 0,00 	- 

	

MARI2019 	 o;oo 

	

FEV/2019 	 0,00 

	

JAN/2019 	 0,00 

	

DE 712010 	 0,00 

	

NOV/2018 	 0,00 

	

OUT/2018 	 0,00 

	

0.89 	 RI 0,28 

	

4.1 	 RI 1,23 
REAVISO DE CONTAS VENCIDAS! DÉBITOS ANTERIORES 

informações Gerais 
FATURAMÍNTO PELA 1ARIFA SOCIAL DESCONTO DE R$15 51 
Tarifa vinto conforme Res Aneel n 2.550, de 21/051201h. 

1 
ET/2019Band. Verm. P1  OUT/2019 Band. Amar. 

Pela legislação regulatonia, os descontos a que se refere o Decieto Federal 1.891/13 lambem InteUlan a 
base de c;ilcuto do PASEP e COFINS. 
O pagamento desta conta não quita debllos anteriores. Pala estes, estão sujei:as penalidades legais 
vigentes (muitas) e/ou atualização financeira juios)baseadas no vencimento las mesmas. 
E dever do consumidor manter os dados cadas rais sempre atualizados e infol nar alterações da atividude 

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁlL, RÁPIDA E SEGURA. 
ACESSE AGORA www.cemig.com.br  



RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 038/2020 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 00412020 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 002/2020 

Nome/Razão Social: CELIA FERREIRA SILVA 

CPF/ CNPJ N°: 067.480.546-13 

Endereço: Rua Belo Horizonte, 130, Centro. 

Cidade: Santa Helena de Minas /MG 

Pessoa para con:atc: Oélia 

Telefone: (33) 98878-4237 

Recebemos, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação nesta data, cópia do 
instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

Santa Helena de Minas, 05 de Agosto de 2020. 

v 
	

zpl   
Assinatura 

6L 	1U)rn,r 



PROCESSO LICITATÓRIO N° 038/2020 
INEXEGIBILJDADE N° 004/2020 

CREDENCIAMENTO N° 002/2020 

DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO ART. 27, INCISO V, DA LEI N° 8.666/93 
E ART. 70,  INCISO XXXIII, DA CF. 

A Pessoa Física CELIA FERREIRA SILVA, inscrita no CPF sob o n° 067.480.546-13, residente à 
Rua Belo Horizonte, 130, Centro, Santa Helena de Minas/MG DECLARA para fins do disposto 
rio inciso V, do art. 27, da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854/99, que não emprega menor de 
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 16 
(dezesseis). 

*Ressalva:  emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz o, 

Santa Helena de Minas, 05 de Agosto de 2020. 

64- &uí'? t,— lUn- 
CELIA FERREIRA SILVA - CPF: 067.480.546-13. 

RUA BELO HORIZONTE, 130, CENTRO, SANTA HELENA DE MINASIMG. 
CARGO: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. 

k  rVZP2OJ 4L;11O 



PROCESSO LICITATÓRIO N° 038/2020 
INEXEGIBILIDADE N° 004/2020 

CREDENCIAMENTO N° 002/2020 

DECLARAÇÃO 

CELIA FERREIRA SILVA declara, para o fim de credenciar-se junto ao Município de Santa 
Helena de Minas, a fim de prestar serviços como auxiliar de serviços gerais, que aceita as 
condições do Edital de Credenciamento n° 002/2020, sem restrições de qualquer natureza, e que 
prestarei os serviços pelo preço estabelecido no referido Edital. 

Santa Helena de Minas, 05 de Agosto de 2020. 

&Zc 	L17D /z1L  
CELIA FERREIRA SILVA - CPF: 067.480.546-13. 

RUA BELO HORIZONTE, 130, CENTRO, SANTA HELENA DE MINAS/MG. 
CARGO: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. 

0/ 
a 



ANEXO VII 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 038/2020 
INEXEGIBILIDADE N° 004/2020 

CREDENCIAMENTO N° 002/2020 

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE INFORMAÇÕES 

CELIA FERRERA SILVA Inscrita no CPF N° 067.480.546-13, portadora da Carteira de 
identidade N° MG-13.573.461, DECLARO, sob as penas da lei, que recebi todas as informações 
necessárias para os fins de credenciamento constantes do Edital acima referido. 

Santa Helena de Minas, 05 de Agosto de 2020. 

CELtA FERREIRA SILVA - CPF: 067.480.546-13. 
RUA BELO HORIZONTE, 130, CENTRO, SANTA HELENA DE MINAS/MG. 

CARGO: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. 



(p 
C_,)  

c rede nc ia me nto 

SheilaNeves Pinto 
Edital de CREDENCIAMENTO N° 002/2020 
Processo Licitatório n° 038/2020 
Denominação do envelope: Habilitação para 

r ri 



62,26 
62.28 

Histórico do Consumo 

Consumo 	Media 	Dias de 
Mlkro 	kWh 	kWh/dia 	Faturam, 
ABR/20 	105 	3,75 	28 
MAR/21 	129 	4,30 	30 
FEV120 	105 	3,28 	32 

	

'(20 	105 	3,38 	31 

	

9 	75 	20 	29 
NOV/19 	110 	3,43 	32 
OtJT/19 	108 	3,72 	29 
SET1I9 	109 	3,30 	33 
A5Üji9 	109 	3,80 	30 
JUL/19 	108 	3,85 	29 
JUII/19 	109 	3,40 	32 

REAVTSO DEGONTAS V80c5M8IDtmTOS 

	

0.74 
	

R$0,46 

	

3,40 
	

R$2.11 

Informações Gerais 
Tarifa vigente conforme Reá fintei o' 2.5501  de 23/0512019. 
AHR/2020 BanO. Verde.- MAI/2020 Bar. Verdv 
Pela legislação reuialórIa, os descontos a que se refere o Decreta federal 7891/13 também ierarr a 
base de cálculo do PASEP e COFINS. 
O poQamenlo desta conta não quita deéitosanteiiores, Para estes, estão sujeias penalidades legais 
vigentes (muitas) e/ou atualização financeira (juros)baseadas no aencimenlo Ias mesmas. 
isenção ICMS: Decreto N' 43.080/02, Anexe 1, item iSA 
E deter do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e mmi nor alteraces da atividodt 

ENDEREÇO RURAL - 1NSTALACAO: 3011582i641 
COMUNIDADE CAMILO 99999 

SANTA HELENA DE MINAS - MG / CEP: 39874-000 

• MIG 

cóomooE lÉ9ffO noMÁco 

000058266479 

VENCIMENTO 
*a ** **** 

TOTAL  PAGAR 

    

 

MAI/2020 	rrMJ;i1J: 3005826647 

 

m4  

o 

o 

CMIG ÚlSrRIBIJIÇÂO s.A. 	Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica 
G4PJO6.98l.18OOO146 	 Séria: Ul 	NF: 202468361 bsx Esisat 082.322136.00e7 
Av.8bsna.1200-17Md-AA1 	 Controla: 
$sn*ooio-EP30.190-131 	 02.12 1R4S008A49910180 
Befr I 	-MC- Brasa 

[missão: 05/05/2020 impressão: 19105/2020 10 3:85 	Tanta Social 8e [Irlia EIÍtda - 1Sf E ulalo palá 
(araio aotooiaada pelo Oqime £siiatPPt 1S ~mu,  - SUAI& 	1 ALe 10 ÁM t. 2v1e-2fi  

N° DO CLIENTE: 7002226649 
Subc 
Ee.oid 

LOC BOM JESUS 	 Datas de Leitura 
SANTA HELENA DE MINAS - MG 
CEP: 39874-000 
MEDIDOR N: ABA 99300W33  

Tipo de Medição 

00"M*  
CREU/A NEVES DE OLIVEIRA PINTO 

AV CLEMENTE OLIVEIRA 13 CS 

(}9/f3 	i1Ç/l16 
Informações Técnicas 

Leitura Anterior 	Leitura Atual 

N° da Instalação 

3005826647 

Constante de Medição 

Iasse 
cial 

Classe 
ilaiuIllesidarial 

g1a 	MdIotlsIfÈo  
	 Modalidade Tarifária 

Próxima 	- 
Tarifa Convencional 

Antada ~1 

Energia kWh 
	

11391 

VALORES FATURADOS 
Descrição 

	

	 Quantidade 	Preço 	Valr (R$) 
ENCARGOS/COBRANÇAS 

Descrição 	 Valor R$ 
Dli. recálculo tarifa integral 	 62.26 
Cobrança da Conta d8 Energia da 04 12020 	 5,50 

TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos 
Energia até 30 kWh 	 0,00(00000 
Energia de 31 a 100 kWh 	 O.00( 00000 
Energia de 101 a 220 kWh 	 0,00(00000 

ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES 
Subsídio tarila líquida 	 59.69 

11497 

Consumo kWh 

106 

CPf: 071.900.206-08 Páot 1 de 1 

  

RESERVADO AO risco A529.4413.046C.0249.81982507.DA27.755A 
REFERENTEA 	 VENCIMENTO 	 VALORA PAGAR 

 

MAI/2020 

 

0110612020 R$8,07 
Valor(R$): 

 

     

rCus 
Base de Cãl".' (R$) 

  

ATENÇÃO: ESTE DOCUMENTO NÃO É VÁLIDO PARA PAGAMENTO 
Esse valor será somado à próxima conta sem niviti. Coso sueira, o códiio 
de barras para pagamento antecipado poderá ser solicitado cru um Posto de 

Atendimento Presencial Comi ou Contrai de Atendimento telefone 146. 
C 



( 

CÓDIGO DE CONTROLE 
• 1430.93CE.6055.F39  

A autenticidade deste comprovante deverá 
ser confirmada na Internet, no endereço 

www.recelta.fazenda.gov.br  
Comprovante emitido pela 

Secretaria da Receta Federal do Brasil 
às 10:41:13 do dia 19/09/2016 (hora e datado Brasília) 

dígito verificador: 00 
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Nome/Razão Social: Sheila Neves Pinto 

CPF/ CNPJ N° 157.900.726-07 

Endereço: Fazenda Boa Esperança 

E-mail: Nevesscheilaqmail.com   

Cidade: Bom Jesus da Vitória Estado: MC Telefone: (33) 99979-0059 

Pessoa para contato: Sheila Neves Pinto 

Recebemos, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação nesta data, cópia do 
instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

Local: Santa Helena de Minas, 05 de Agosto de 2020. 

Assinatura 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 038/2020 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 004/2020 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 002/2020 



ANEXO  
(FORA DOS ENVELOPES) 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 038/2020 
INEXEGIBILIDADE N° 00412020 

CREDENCIAMENTO N° 002/2020 

DECLARAÇÃO 

PARTICIPANTE, devidamente representado por (qualificação do preposto com procuração em caso de 
empresa), declara, para o fim de credenciar-se junto ao Município de Santa Helena de Minas, a fim de prestar 
serviços médicos, que aceita as condições do Edital de Credenciamento n° 002/2020, sem restrições de 
qualquer natureza, e que prestarei os serviços pelo preço estabelecido no referido Edital. . 	S" w4j-e,) k~~ 

FAZENDA BOA ESPERANÇA,CPF:1 57.900.726-07 

SHEILA NEVES PINTO 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

1 



ANEXO III 
(ENVELOPE HABILITAÇÃO) 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 038/2020 
NEXEGIBILIDADE N° 004/2020 

CREDENCIAMENTO N° 00212020 

DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO ART. 27, INCISO V, DA LEI N° 8.666/93 E ART. 70,  INCISO XXXIII, 
DA CF. 

A Pessoa Física /Jurídica Sheila Neves Pinto ,inscrita no CPF/CNPJ sob o n957.900.726-07, sediada 
Fazenda Boa Esperança,por intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a) Sheila Neves Pinto, portador(a) 

' 	da Carteira de Identidade n022.795.943 SSP/MG e CPF n0157900.726-07, DECLARA para fins do disposto 
no inciso V, do art. 27, da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesseis). 

*Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz o . 

Santa Helena de Minas,05 de Agosto de 2020. 

SAJ'flk À4A oiít9 
FAZENDA BOA ESPERANÇA,CPF:1 57.900.726-07 

SHEILA NEVES PINTO 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

kJ& L0 aJ 



ANEXO II 
(ENVELOPE HABILITAÇÃO) 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 038/2020 
INEXEGIBILIDADE N° 004/2020 

CREDENCIAMENTO N° 00212020 

DECLARAÇÃO de IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a 
modalidade de Credenciamento n° 00212020, instaurado por esse órgão público, que não fomos declarados 
inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 
Por expressão da verdade, firmamos o presente. 

Santa Helena de Minas,05 de Agosto de 2020. 

o &ki 
FAZENDA BOA ESPERANÇA,CPF: 157.900.726-07 

SHEILA NEVES PINTO 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

1 



ANEXO VIII 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 038/2020 
INEXEGIBILIDADE N° 004/2020 

CREDENCIAMENTO N° 002/2020 

DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO 

Declaramos, sob as penas da lei, que esta proponente não incorre em quaisquer das seguintes 
situações: 

a) Ter sido declarada inidônea por ato do Poder Público; 

b) Ter sido apenada com suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, nos últimos dois anos; 

c) Impedida de licitar, de acordo com o art. 91  da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações. 

Nos termos do art. 55, inc. XIII da Lei n. 8.666/93 e suas alterações, comprometemo-nos a informar 
a ocorrência de fato superveniente impeditivo da habilitação e qualificação exigidas no edital. 

Santa Helena de Minas, 05 de Agosto de 2020. 

Assinatura do Representante Legal 

sJ4 



ANEXO VII 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 038/2020 
INEXEGIBILIDADE N° 004/2020 

CREDENCIAMENTO N° 002/2020 

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE INFORMAÇÕES 

Sheila Neves Pinto, Inscrito no CPF N°. 157.900.726-07, portador(a) da Carteira de Identidade N°. 
22.795.943. DECLARA, sob as penas da lei, que recebi todas as informações necessárias para 
os fins de credenciamento constantes do Edital acima referido. 

Santa Helena de Minas, 05 de Agosto de 2020. 

Assinatura do Representante Legal 

FAZENDA BOA ESPERANÇA, CPF: 157.900.726-07 
SHEILA NEVES PINTO 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
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HABILITAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

MARIA DA GLORIA ANDRADE SILVA 
Edital de CREDENCIAMENTO N° 002/2020 
Processo Licitatório n° 03812020 



O 	VÁLIDA EM TODO O TERRÕ1O NACIONAL  

64.689.828-0 1 via 	 14/06/2018 

MARIA DA GLÓRIA ANDRADE SILVA 

ALBINO TEIXEIRA DE ANDRADE 
ROSA MENDES DE OLIVEIRA 

MACHACAUS - MC 	 29/0111970 

ÁGUAS FORMOSAS-MG MACHACALÍS CC:LV.801 /FL 038/N0O0038 

061059096/08 

ASSINATURA LJU DIRETOR 

o 

1 

CONFERE COM O ORIGINAL 
SANTA HELENA DE  MIN

j  S 
 - MG 

RE,-)? i"' 3ÀVEL 



MANOEL VIANA DA SILVA 

RUA FLORIANO PEIXOTO 550 CS 

Infomiaç •es écnicas 
Leitura Anterior 	Leitura Atual 

MG  

CO(VFERE Co 
ORIG N11

I. 
RESPONSÁVEL 

RCt 	201  2634  

 

Pg 1 

 

  

   

REFERENTE A VENCIMENTO 	 VALOR A PACAR 

13/07/2020 
Atlquota%: 

30,00 
0,71 

R$ 121,73 
Valor (R): 

R$ 33,93 
R$ 0,56 

JUPI/2020  
ICMS 
PASEP 
COFINS 

Base de Calculo (R$): 

113,10 
79,17 
IQ,1 7  

Histórico cio Consumo 
,2R 	 R$ 2,59 

REAVISO DE CONTAS VENCIDAS! DÉBITOS ANTERIORES 

Mês/Ano 
MAI/2020 
ABR/2020 
MARJ2O2O 
FEVI2O2O 
JANI2O2O 
DE212019 
NOVI2O19 
0UT12019 
SET/2019 
AGO2OI9 
JUU2O1 9 
JUN949 	 

Consumo 
kWh  
114 
131 
120 
116 
155 
116 
114 
101 
116 
113 
110 
130 

Media 
kWh/dia 

4,07 
4.22 
3,63 
4,00 
4,69 
4,14 
3,67 
3,48 
3,62 
364 
3,54 

Dias de 
Faturam. 

28 
31 
:33 
29 
33 
28 
31 
29 
32 
31 
31 

CEMIO DISTRIBUIÇÃO SA 	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica 

Cr..MIG 	ite: Ul 	NF: 214832621 cvwJ oasal.1aa'000l.18 

As. Barbacens, 1200- l7star.AIaA1 	 Controle: 
SacioAostusho - CEP 30190-131 	02.1 251R4S0DBA499/01 15 Selo 'l~te - MG - Brasit 

Impressão: 23kl6I2O2O 0940:40 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela 
abnl d&2Z 

N° DO CLIENTE: 700063475  

	

N° da Instalação 	Subclasse 	Classe 
Residencial 

3003717475 
CENTRO 
	

Datas de Leitura 
SANTA HELENA DE MINAS MG 
CEP: 39874-000 

ix'  Ti 	de Medição 

Emissão. 23612C2O 

Anterior 	Atual 

Constante de Medição 

RESIDENCIAL 	MnnfAsirn 
	 ModalIdade Tarifária 

Irarifa Convencional 

Consumo kWh 

121 Energia Elétrica 31896 32017 1 

VALORES FATURADOS 
Descrição 	 Quantidade 	Preço 
Energia Elétrica kWh 	 121 0,93491749 

ENCARc3OSICOBRANÇAS 
Descrição 
Contrib.Custeio lium. Pública 

TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos) 
Energia Elétrica kWh 	 0,62833000 

Valor (R$) 
113.10 

Valor R$ 
8,63 

RESERVADO AO AO FISCO 978B.61 2F.3FD2.7F92.036C.8FDO.1 04B.DB56 

Informações Gerais 

Tarifa vigente conforme Res Aneel n'2.550, de 215I2019. 
MAU2O2O Band. Verde - JUPrU2O2O and. Verde 
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais 
vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros)baseadas no vencimento das meurrias. 
E dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar atteraçôes da atividade 
exercida no local, 
Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando envwcemig.com.br  
Leitura realizada conf. calendario de faturamento. 

Próxima 

nca& SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL. RÁPIDA E SEGURA. 
ACESSE AGORA WAW.cemlg.cum.br  



RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 038/2020 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 004/2020 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 002/2020 

Nome/Razão Social: MARIA DA GLORIA ANDRADE SILVA 

CPF/ CNPJ N° 061.059.096-08 

Endereço: Rua Floriano Peixoto, 550, Centro, Santa Helena de Minas/MG. 

E-mail: 	  

Cidade: Santa Helena de Minas /MG 	Telefone: (33) 9924-6139 

Pessoa para contato: Gloria 

Recebemos, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação nesta data, cópia do 
instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

Santa Helena de Minas, 05 de Agosto de 2020. 

CMoÁo- 40- 
Assinatura 



PROCESSO LICITATÓRIO N° 038/2020 
INEXEGIBILIDADE N° 004/2020 

CREDENCIAIv1ENTO N° 002/2020 

DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO ART. 27, INCISO V, DA LEI N° 8.666/93 
E ART. 7°, INCISO XXXIII, DA CF. 

A Pessoa Física MARIA DA GLORIA ANDRADE SILVA, inscrita no CPF sob o n° 061.059.08, 
residente à Rua Floriano Peixoto, 550, Centro, Santa Helena Ge Minas/MG DECLARA para fins 
do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854/99, que não 
emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega 
menor de 16 (dezesseis). 

*Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz o. 

Santa Helena de Minas, 05 de Agosto de 2020. 

	 4UJQ 
MARIA DA GLORIA ANDRADE SILVA - CPF 061.059.096-08. 

RUA FLORIANO PEIXOTO, 550, CENTRO, SANTA HELENA DE MINAS/MG. 
CARGO = AUILIAR DE SERVICOS GERAIS. 
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PROCESSO LICITATÓRIO N° 038/2020 
INEXEGIBILIDADE N° 004/2020 

CREDENCIAF1ENTO N° 002/2020 

DECLARAÇÃO 

MARIA DA GLORIA ANDRADE SILVA declara, para o fim de credenciar-se junto ao Município 
de Santa Helena de Minas, a fim de prestar serviços como auxiliar de serviços gerais, que aceita 
as condições do Edital de Credenciamento n° 002/2020, sem restrições de qualquer natureza, e 
que prestarei os serviços pelo preço estabelecido no referido Edital. 

Santa Helena de Minas, 05 de Agosto de 2020. 

Á4A9   
MARIA DA GLORIA ANDRADE SILVA - CPF 061.059.096-08. 

RUA FLORIANO PEIXOTO, 550, CENTRO, SANTA HELENA DE MINAS/MG. 
CARGO = AUILIAR DE SERVICOS GERAIS. 



ANEXO VII 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 038/2020 
INEXEGIBILIDADE N° 004/2020 

CREDENCIAMENTO N° 002/2020 

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE INFORMAÇÕES 

MARIA DA GLORIA ANDRADE SILVA Inscrita no CPF N° 061.059.096-08, portadora da 
Carteira de Identidade N° 64.689.828-0, DECLARO, sob as penas da lei, que recebi todas as 
informações necessárias para os fins de credenciamento constantes do Edital acima referido. 

Santa Helena de Minas. 05 de Agosto de 2020. 

MARIA DA GLORIA ANDRADE SILVA - CPF 061.059.096-08. 
RUA FLORIANO PEIXOTO, 550, CENTRO, SANTA HELENA DE MINAS/MG. 

CARGO = AUILIAR DE SERVICOS GERAIS. 



Marina de Jesus Baldraia 
Edital de CREDENCIAMENTO N° 002/2020 
Processo Licitatório n° 038/2020 
Denominação do envelope: Habilitação para credenciamento 

rn o 01 ç.  01 011 
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ANEXO VIII 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 038/2020 
INEXEGIBILIDADE N° 004/2020 

CREDENCIAMENTO N° 002/2020 

DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO 

Declaramos, sob as penas da lei, que esta proponente não incorre em quaisquer das seguintes 
situações: 

a) Ter sido declarada inidônea por ato do Poder Público; 

b) Ter sido apenada com suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, nos últimos dois anos; 

c) Impedida de licitar, de acordo com o art. 96  da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações. 

Nos termos do art. 55, inc. XIII da Lei n. 8.666/93 e suas alterações, comprometemo-nos a informar 
a ocorrência de fato superveniente impeditivo da habilitação e qualificação exigidas no edital. 

Santa Helena de Minas. 05 de Agosto de 2020. 

.J22iü 	..dL...W?W.... 
Assinatura do Representante Legal 



ANEXO VII 

PROCESSO LICITATÕRIO N° 038/2020 
INEXEGIBILIDADE N° 004/2020 

CREDENCIAMENTO N° 002/2020 

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE INFORMAÇÕES 

Marina de Jesus Baldraia, Inscrito no CPF W. 144.073.216-79, portador(a) da Carteira de 
Identidade W. 20.805.229. DECLARA, sob as penas da lei, que recebi todas as informações 
necessárias para os fins de credenciamento constantes do Edital acima referido, 

Santa Helena de Minas, 05 de Agosto de 2020. 

Assinatura do Representante Legal 

RUA EUCLINA DE SOUZA, CPF: 144.073.216-79 
MARINA DE JESUS BALDRAIA 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 



ANEXO  
(FORA DOS ENVELOPES) 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 038/2020 
INEXEGIBILIDADE N° 004/2020 

CREDENCIAMENTO N° 00212020 

DECLARAÇÃO 

PARTICIPANTE, devidamente representado por (qualificação do preposto com procuração em caso de 
empresa), declara, para o fim de credenciar-se junto ao Município de Santa Helena de Minas, a fim de prestar 
serviços médicos, que aceita as condições do Edital de Credenciamento n° 00212020, sem restrições de 
qualquer natureza, e que prestarei os serviços pelo preço estabelecido no referido Edital. 

J2rr( £L «W r~~ 
RUA EUCLINIA DE SOUZACPF:144073.216-79 

MARINA DE JESUS BALDRAIA 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

1 



PROCESSO LICITATÓRIO N° 038/2020 
INEXEGIBILIDADE N° 004/2020 

CREDENCIAMENTO N° 002/2020 

DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO ART. 27, INCISO V, DA LEI N° 8.666193 E ART. 70,  INCISO )O(JH, 
DA CF. 

A Pessoa Física /Jurídica Marina de Jesus Baidraia,insciita no CPF/CNPJ sob o n1144.073.216-79, sediada 
Rua Euclinia de Souza,por intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a) Marina de Jesus Baidrala, 

• portador(a) da Carteira de Identidade n° 20.805.229 SSPIMG e CPF n0144.073.216-79, DECLARA para fins 
do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854199, que não emprega menor de 
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesseis). 

*Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz o. 

Santa Helena de Minas,05 de Agosto de 2020. 

4 
RUA EUCUNIA DE SOUZA ,CPF:144.073.216-79 

MARINA DE JESUS BALDRAIA 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 



ANEXO II 
(ENVELOPE HABILITAÇÃO) 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 038/2020 
INEXEGIBILIDADE N° 004/2020 

CREDENCIAMENTO N° 002/2020 

DECLARAÇÃO de IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento 
licitatório, sob a modalidade de Credenciamnto n° 002/2020, instaurado por esse órgão público, 
que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer 
de suas esferas. 
Por expressão da verdade, firmamos o presente. 

Santa Helena de Minas, 05 de Agosto de 2020. 

RUA EUCLINA DE SOLIZA, CPF: 144.073.216-79 
MARINA DE JESUS BALDRAIA 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 



Nome/Razão Social: Marina de Jesus Baldraia 

CPF/ CNPJ N° 144.073.216-79 

Endereço: Rua Euclina de Souza 

E-mail: Marybaldraiagmail,com 

Cidade: Bom Jesus da Vitória Estado: MC Telefone: (33) 99986-8103 

Pessoa para contato: Marina de Jesus Baldraia 

Recebemos, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação nesta data, cópia do 
instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

Local: Santa Helena de Minas, 05 de Agosto de 2020. 

Assinatura 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 038/2020 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 004/2020 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 002/2020 

/1 



Sebastião Gonçalves Souza 
Edital de CREDENCIAMENTO N° 002/2020 
Processo Licitatório n° 038/2020 
Denominação do envelope: Habilitação para credenci. mento 

010.015.015.011 
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Nome/Razão Social: Sebastião Gonçalves Souza 

CPF/CNPJ: N° 107.194.096-16 

Endereço: Córrego dos Gonçalves 

E-mail: - 

Cidade: Santa Helena de Minas Estado: MC Telefone: (33) 98875-1443 

Pessoa para contato: - 

Recebemos, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação nesta data, cópia do 
instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

Local: Santa Helena de Minas, 05 de Agosto de 2020. 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 038/2020 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 004/2020 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 002/2020 



Datas de Leitura Modalidade Tarifária 

lar Ia Convwic !orla l Próxima Atual Anterior 

02/04 W'105 05/03 

ELIANE DE SOUZA SILVA N° DO CLIENTE: 7000584586 
N° da Instalação 
3005500798 

Subclasse 
RESifiENCIAI.  

Classe 
Rslduncial 
Moi otasicu 

PCA TIF;ADENTES 47 CS 

CENTRO 
SANTA HELENA DE MINAS - MG 
CEP: 39874-000 
MEDIDOR N°: ABA993005482 

CEMIGDIsTRIBuIçÂ0sA 	Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica 
CNPJ 06 *981.18~1-16 	 Sério: 01 	NF: 195034066 CEM* Inscr.Estadualü62.322136.0087 	 Controlo: Av. Barbacena, 1200- lp ~ar - Aia AI 
Santo Agoallnho- CEP 3O.19u-131 	 02. Ii ,/84S0013A42011J1 04 
Belo Hodzornt. - MG - Brasa 

EndssOu: 03/0412020 	Impressão: 22/04/2020 19:15:04 	lauta Sticlal de Energia Elétrica - ISE[ uriado pela 
Emissão autorizada pelo Rqime Especial/PTA N' 45.0000091623l - SMUG 	leu i 10.430 de abril de 2002  

Informações Técnicas 
Tipo de Medição 

Energia kWIi 

Leitura Anterior 

14981 

Leitura Atual 

15047 

Constante do Medição Consumo kWh 

60 

VALORES FAIURADOS 
Descrição 	 Quantidade Preço 	VaIar (R$) 
Energia Elelrica kWh 	 80 	(1,94t 45427 	 56,10 

ENCARGOS/COBRANÇAS 
Descrição Valor R$ 
VariaLâ3 do IGP—M: R$102,90 0,37 
Multa 2% conta tio 02/2020 subis R$ 90,11 196 
Juros rrora 1%arn: 80 dia(s) sobro R$100,23 267 

TARIFAS APLICADAS(Som IrTostos 
Energia Elétrica kWh 	 0.62E 33000 

SCoro 0  
MINÁqs 

AN1,4 	
MG _ /  -2—

R EC" — PõNSÁvRESPdNÁV 

RG: 00000000000000000000 Págidol 

RESERVADOAO FISCO 002A03B5.7D6F.992D.FC24. I;66D,9A96.4 1 9C 
VENCIMENTO 

07/05/2020 
VALOR A PAGAR 

R 61,70 
°Wdi 

8$0,35 
R$ 1,65 

REFERENTE A 

ABR/2020 

ICMS 
PASEP 
COFINS 

Sul de Cálculo (R$): 
56,70 
56,70 
58,70 

Histórico do Consumo 
Consumo 	Media Dias de 

Mês/Ano kWh kWh/dia Faturam. 
MAR/20 106 3,53 30 
FEV/20 10.3 3,21 32 
JAN/20 114 3,61 31 
DE1/19 101 3,48 29 
NOV/19 99 3,09 32 
OUT/19 144 4,98 29 
SET/19 92 2,78 33 
AGO/19 90 3,00 30 
JU1J19 183 6,31 29 
JUN/19 77 2,40 32 
MAI/19 77 2,58 30 
ABA/19 130 4,64 20 

Aflquota%: 30  

0.9 
4.16 

REAVISO DE CONTAS VENCIDAS O DÉBITOS ANTERIORES 

lnformpços Gerais 
Tarifa vigente conforme Res Arreei n' 2.550, de 21/0512019. 
MR/2020 Ilaod. Verde . ABRf2020 BanO Verde 
O pagamento desta conta n5o Quita débitos anteriores. Pata estes, estão  SUlflids penalidades legais 
vigentes (muI.) e/ou atuatiiaço financeira (juros)baseadas no venclurierito tias mesmas. 
E dever do coosurnldou manter os dados cadastrais sempre atualizados e iriloi trai aIIe;aç5es da alividide 

Ç 

010. 015. 015. 01 



ANEXO VIII 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 038/2020 
INEXEGIBILIDADE N° 004/2020 

CREDENCIAMENTO N° 002/2020 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO 

Declaramos, sob as penas da lei, que esta proponente não incorre em quaisquer das seguintes 
situações: 

• 
a) Ter sido declarada inidônea por ato do Poder Público; 

b) Ter sido apenada com suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, nos últimos dois anos; 

c) Impedida de licitar, de acordo com o art. 90  da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações. 

Nos termos do art. 55, inc. XIII da Lei n. 8.666/93 e suas alterações, comprometemo-nos a informar 
a ocorrência de fato superveniente impeditivo da habilitação e qualificação exigidas no edital. 

Santa Helena de Minas, 05 de Agosto de de 2020. 

Representante LeVaI/Assinatura  do interessa6 



ANEXO III 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 038/2020 
INEXEGIBILIDADE N° 004/2020 

CREDENCIAMENTO N° 002/2020 

DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO ART. 27, INCISO V, DA LEI N° 8.666/93 E ART. 70, 
INCISO XXXIII, DA CF. 

A Pessoa Física Sebastião Gonçalves Souza, inscrito no CPF/CNPJ sob o n°107.194.096-16, 
sediada no córrego São Sebastião, portador(a) da Carteira de Identidade n° MG-17,222-989, 
DECLARA para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 
9.854/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesseis). 

*Ressalva:  emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz o. 

Santa Helena de Minas, 05 de agosto de 2020. 

ç 
CORREGO DOS GONÇA(/ES, CPF: 107.194.096 

SEBASTIÃO GONÇALVES SOUZA 
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 



ANEXO  

PROCESSO LICITATÓRIO N° 038/2020 
INEXEGIBILIDADE N° 004/2020 

CREDENCIAMENTO N° 002/2020 

DECLARAÇÃO 

PARTICIPANTE, devidamente representado por (qualificação do preposto com procuração em 
caso de empresa), declara, para o fim de credenciar-se junto ao Município de Santa Helena de 
Minas, a fim de prestar Serviços de Auxiliar de Serviços Gerias, que aceita as condições do Edital 
de Credenciamento n° 002/2020, sem restrições de qualquer natureza, e que prestarei os serviços 
pelo preço estabelecido no referido Edital. 

. 	, 
CORREGO DOS GON'ÇALVES, CPF: 107.19096-16 

SEBASTIÃO GONÇALVES SOUZA 
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 

-sÁr)\~C-2 



ANEXO VII 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 038/2020 
INEXEGIBILIDADE N° 004/2020 

CREDENCIÁMENTO N° 002/2020 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE INFORMAÇÕES 

C, 	Sebastião Gonçalves Souza, Inscrito no CPF N°107.194096-16, portador(a) da Carteira de 
Identidade N°. Jv1G172,229-89. DECLARA, sob as penas da lei, que recebi todas as informações 
necessárias para os fins de credenciamento constantes do Edital acima referido. 

Santa Helena de Minas, 05 de Agosto de 2020. 

	42iQ  	 SO-e7— 
Assinatura do Representante Legal 

CORREGO DOS GONÇALVES, CPF: 107.194.096-16 
SEBASTIÃO GONÇALVES SOUZA 

AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 



HABILITAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

TATIANI RODRIGUES NUNES 
Edital de CREDENCIAMENTO N° 002/2020 
Processo Licitatório n° 038/2020 

010.015.015. 0L1 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
POLICIA CIVIL DQ ESTADO DE MINAS GERAIS 

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO 

L 	tr 

CARTEIRA DE IDENTIDADE p,0 	Ô  
» 

VÁLIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL 	bT 

'. 

REGISTRO 
GERAL 	NG-2CSÕ37i7 	 '04r2014 

EXPEDIÇÃO 

NOM 

TA1IANI RODRIGUES NUNES 
F!UAÇÃQ 
DULCIMAR NUNES E SILVA 
IRMA RODRIGUES SANTOS 

NATURALIDADE 	 DATA DE NASCIMENTO 

MACHACALIS-MG 	 5/10/1999 
NASC. LV-2 FL-266 

SANTA HELENA DE :MINAS-MG 
132158016-98 

- 	- 	- 	
LETICIAALESSIMC~H 	ROGEDO 

FASSINATU O 
 

- 

LEIN 71 	D 	29/08/83 

CONFERE COM O ORIGINAL 
SANTA HELENA DE MINAS - MG 

RESPOÁVEL 



Pág 1 de 1 
RES°  

REFERENTE A 

JUL/2020 
VENCIMENTO 

10/08/2020 
VALOR A PAGAR 

R$ 31,52 

CEMIO DISTRIBUIÇÃO S.A. 	Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica 
CNPJOÊ.981.18010001-16 	 Série: Ul 	NF: 221743695 C1'.IIMIGInscr. Estadual 062.322136.0087 
Av. Barbacena, 1200- 17'Andar-AJaAI 	 Controle: 
Santo Agostinho - CEP 30.190-131 	02.1 261R4S0DBA49910039 Belo Horizonte - MG - Brasil 

Emissão: 1710712020 Impressão: 171071202009:54:35 	Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela 
.FWieEainti,iAa naln Panima VapariaUTA No 4Ç  'tflAAAQ7fi2 'ti - SFFIM( 	1 ai n 10 4191 de ahril da 2(102  
MÁÍiL4NDË PËiËii-iA OÕS 9ANtÔNO DO CLIENTE: 7010229130 
RUA JOSE FERREIRA SENA 253 

PLANALTO 
SANTA HELENA DE MINAS . MG 
CEP: 39874000 
MEDIDOR N°: AMH1381 61 266 

da Instalação 
3011667812 

Anterior 
19/06 

RW"§Mixa 
Renda 	Monofácico 

Atual 
Datas de Leitura 	  Modalidade Tarifária 

Próxima arifa Convencional 
17107 19/08 

Tipo de Medlçâo 
Informações Técnicas 

Leitura Anterior 	Leitura Atual Constante de Medição Consumo kWh 

Energia Elétrica 4306 4372 66 

VALUF(IS t-/k 1 URADU5 
Descrição 	 Quantidade 	Preço 	Valor (R$) 
Energia até 30 kWh 	 30 0,20746946 	 6,22 
Energia de 31 a 80 kWh 	 36 0,35566827 	 12,79 

ENCARGOS/COBRANÇAS 
Descrição 
Contrib.Custeio Ilum. Pública 
Bônus Itaipu 
Cobrança da Conta de Energia de 06 1 2020 
Dif. recálculo tarifa integral 

TARIFAS APLICA DAS(Sem Impostos) 
Energia até 30 kWh 	 0,19873500 
Energia de 31 a 80 kWh 	 0,34069464 

ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES 
Subsídio tarifa líquida 

Valor R$ 
5,31 

-0,59 
6,95 

20,09 

-19,25 

ORIGINAL O MMG 

RESERVADO AO FISCO 
301 .B927.2769.0997.721 6.6E81 .401 8.B144 

ICMS 
PASEP 

CO FINS 

Base de Cálculo (R$): 

39,10 
39,10 3,46

Con 

Ailquota%: 

0,75 
Valor (R$): 

R$ 0,29 
R$ 1,34 

Htórlgo do nãpo 	Dias de 
Mis/Ano 	kWh 	kWhldia 	Faturam. que sujeitam a unidade consumidora à 
JUNI2020 	76 	 2,53 	 30 	suspensão do fornecimento de energia elétrica 

MA112020 	79 	 2,82 	 28 	a partir das datas discriminadas: 

ABRJ2020 	84 	 2,54 	 33 	 DÉBITO(s) 
MAR020 	75 	 2,41 	 31 	Mês/Ano 	Valor 	Prev.Corte 
FEVI2020 	51 	 1,75 	 29 	OUT/2017 	R$41.55 
JANI2020 	46 	 1,39 	 33 	MAI120I8 	R$49,28 
DEZ12019 	2 	0,07 	28 	AGO/2018 	R$45,90 
N0V12019 	19 	 0,57 	 33 	JAN/2019 	R$110,48 
0UT12019 	O 	 0,00 	 29 	MARI20I9 	R$61.53 
SET0I9 	22 	 0,73 	 30 
AG012019 	39 	 1,18 	 33 	A religação estará condicionada à inexistência 
JUL/2019 	31 	 1,03 	 30 	de débitos vencidos de sua responsabilidade 

FATURAMENTO PELA TARIFA SOCIAL DêNQ$49,25 
Tarifa vigente conforme Res Aneel n°2.707, de 2510612020, 
JUNI2020 Band. Verde - JUL!2020 Band. Verde 
Pela legislação regulatória, os descontos a que se refere o Decreto Federal 7.891113 também integrem a 
base de cálculo do PASEP e COFINS. 
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais 
vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros)baseadas no vencimento das mesmas. 
E dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade 

Conforme MP950 o desconto de 100% no consumo de energia até 220 kWh 
finalizou em 0612020. A partir de 07/2020 voltam a vigorar os descontos 

normais praticados para a Tarifa Social. 

CÓDIGO DE DÉBITO 
AUTOMÁTICO CEMIG 008026450521 

VENCIMENTO TOTAL A PAGAR 

JUL/2020 	• 	 301 16181 
REFERENTE & 	 N* DA lNSTALAÇÂO 

.êQ8.556-80 

ATENÇÃO: ESTE DOCUMENTO NÃO Ê VALIDO PARA PAGAMENTO 
Esse valor será somado à próxima conta sem multa. Caso queira, o código 

de barras para pagamento antecipado poderá ser solicitado em um Posto de 
Lrendimenrn Prenenrit Cemin nu Central de Atendimento. telefone 116. 



PROCESSO LICITATÓRIO N° 038/2020 
NEXEGIBILIDADE N° 004/2020 

CREDENCIAMENTO N° 002/2020 

DECLARAÇÃO 

TATIANI RODRIGUES NUNES declara, para o fim de credenciar-se junto ao Município de Santa 
Helena de Minas, a fim de prestar serviços como auxiliar de serviços gerais, que aceita as 
condições do Edital de Credenciamento no 002/2020, sem restrições de qualquer natureza, e que 
prestarei os serviços pelo preço estabelecido no referido Edital. 

Santa Helena de Minas, 05 de Agosto de 2020. 

TATIANI RODRIGUES NUNES - CPF 132.158.016-98. 
RUA JOSE FERREIRA SENA, 253, PLANALTO, SANTA HELENA DE MINAS/MG. 

CARGO = AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. 



RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 038/2020 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N`00412020 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 002/2020 

Nome/Razão Social: TATIANI RODRIGUES NUNES 

CPF/ CNPJ N° 132.158.016-8 

Endereço: Rua Jose Ferreira Sena, 253, Planalto. 

E-mail:  	 S 	 't 

Cidade: Santa Helena de Minas /MG 	Telefone: (33) 988410675 

Pessoa para contato: Tatiani 

Recebemos, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação nesta data, cópia do 
instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

Santa Helena de Minas, 05 de Agosto de 2020. 

Anatu ra 



PROCESSO LICITATÓRIO N° 038/2020 
INEXEGIBILIDADE N° 004/2020 

CREDENC lAMENTO N° 002/2020 

DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO ART. 27, INCISO V, DA LEI N° 8.666/93 
E ART. 70, INCISO XXXIII, DA CF. 

A Pessoa Física TATIANI RODRIGUES NUNES, inscrita no CPF sob o n° 132.158016-98, 
residente à Rua Jose Ferreira Sena, 253, Planalto, Santa Helena de Minas/MG DECLARA para 
fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei 8,666/93, acrescido pela Lei 9.854/99, que não 
emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega 
menor de 16 (dezesseis). 

*Ressalva:  emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz o. 

Santa Helena de Minas, 05 de Agosto de 2020. 

TATIANI RODRIGUES NUNES - CPF 132.158.016-98. 
RUA JOSE FERREIRA SENA, 253, PLANALTO. 
CARGO = AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. 
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ANEXO VII 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 038/2020 
INEXEGIBILIDADE N° 004/2020 

CREDENC lAMENTO N° 002/2020 

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE INFORMAÇÕES 

TATIANI FERREIRA NUNES Inscrita no CPF N° 132.158.016-98, portadora da Carteira de 
Identidade N° MG-20.803.717, DECLARO, sob as penas da lei, que recebi todas as informações 
necessárias para os fins de credenciamento constantes do Edital acima referido. 

Santa Helena de Minas, 05 de Agosto de 2020. 

Lv  
TATIANI RODRIGUES NUNES - CPF 132158M16-98. 

RUA JOSE FERREIRA SENA, 253, PLANALTO, SANTA HELENA DE MINAS/MG. 
CARGO = AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. 

o 



MARIA EUBANUSIA SILVA SANTANA 
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Processo Lictatorio nQ  038/2020 
Deromnação do rw&ope: ftbtação para credenciamen 

010.015.015.01: 
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MARIA EUBANOSIA SILVA SANTANA 

NAA1I0.AQLF / NCION1.IDADE 

OEIR.AS  
P1 
BRASILEIRA 
ATDE NhScJMLNTO bE.yA1i1DAOF  

03/06/1979 	0/12I2018 

349047169 
ÓRGÃO EXPEDII.5)R 

1 
DAT.'f.MrSS8O  
I06i0.20 14 

F1LlAÇA  

lAMADEU ALVES DA SILVA 
MARIA DE LOURDES SILVA 
CPF 
271.019.538-08 

601131007.0000E800436 

o PROIBIDO PLASTIFICAR 
o o 
co 

191 

010.015.015.011 

CONFERE COM O ORIGINAL 
SA 	ENA DE MINAS - MG / 

RES! SÁVEL 

4 

	

,---, 	 .-.--. 
. 	 c 02 - 

o -H 
_OFZ 	rx:8: 
/.-Q.H:l• 	OcY ' • 	

..: 	WC/)r. 

	

F8 	--:CI)41 --'-.) 

o'til. . 
10 1 	 _f• ;j 	CN 8? 	Y 

	

.. 	 . 

c,) 



ANEXO III 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 038/2020 
INEXEGIBILIDADE N° 004/2020 

CREDENC lAMENTO N° 002/2020 

DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO ART. 27, INCISO V, DA LEI N° 8.666/93 E ART. 70,  
INCISO XXXIII, DA CF. 

• A Pessoa Física Maria Eubanusia Silva Santana, inscrito no CPF/CNPJ sob o n°271.019.538-08, 
sediada na Rua Rio de Janeiro, portador(a) da Carteira de Identidade n° MG-34.904.716-9 
DECLARA para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 
9.854/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesseis). 

*Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz o. 

Santa Helena de Minas, 05 de agosto de 2020. 

RUA RIO DE JANEIRO, CPF: 271.019.53.8-08 
MARIA EUBANUSIA SILVA SANTANA 

ENFERMEIRA 



ANEXO  

PROCESSO LICITATÓRIO N° 038/2020 
INEXEGIBILIDADE N° 004/2020 

CREDENC lAMENTO N° 002/2020 

DECLARAÇÃO 

PARTICIPANTE, declara, para o fim de credenciar-se junto ao Município de Santa Helena de 
Minas, a fim de prestar assistência em ENFERMAGEM, que aceita as condições do Edital de 
Credenciamento n° 002/2020, sem restrições de qualquer natureza, e que prestarei os serviços 
pelo preço estabelecido no referido Edital. 

RUA RIO DE JANEIRO -CF: 27.101.953-808 
MARIA EUBANUSIA SILVA SANTANA 

ENFERMEIRA 



ANEXO VIII 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 038/2020 
INEXEGIBILIDADE N° 004/2020 

CREDENCIAMENTO N° 002/2020 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO 

Declaramos, sob as penas da lei, que esta proponente não incorre em quaisquer das seguintes 
situações: 

a) Ter sido declarada inidônea por ato do Poder Público; 

b) Ter sido apenada com suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, nos últimos dois anos; 

c) Impedida de licitar, de acordo com o art. 91  da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações. 

Nos termos do art. 55, inc. XIII da Lei n. 8.666193 e suas alterações, comprometemo-nos a informar 
a ocorrência de fato superveniente impeditivo da habilitação e qualificação exigidas no edital. 

Santa Helena de Minas, 05 de Agosto de de 2020. 

Representante Legal/ áP. 	do interessado 



Nome/Razão Social: Maria Eubanusia Silva Santana 

CPF/ CNPJ: N° 271.019.538-08 

Endereço: Rua Rio de Janeiro 

E-mail: eubanusiagmail.com  

Cidade: Santa Helena de Minas Estado: MG Telefone: (33) 98890-8701 

Pessoa para contato: - 

Recebemos, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação nesta data, cópia do 
instrumento convocatória da licitação acima identificada. 

Local: Santa Helena de Minas, 05 . 	tosto de 2020. 

Assn 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 038/2020 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 004/2020 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 002/2020 
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CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO 

CERTIDÃO DE TRANSFERÊNCIA 
Impresso em: 04/08/2020 às 21:07:16 

O Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, Coren-SP, no uso de suas atribuições e 
atendendo ao que foi requerido por  MARIA EI.113ANUSIA SILVA SANTANA, inscrito(a) no CPF/MF sob n° 
271.019.538-08, CERTIFICA que o(a) profissional é  Enfermeiro(a) com inscrição definitiva principal ATIVA, 
registrada sob o n° 395450, desde 05/12/2013; 

O demonstrativo abaixo refere-se aos registros do título do profissional correspondentes à Inscrição Definitiva 
Principal: 

Registros Anotados no Titulo 
Estabelecimento 	UF[Número  LivroíFolha(s)Í  Data 
CONSELHO  FEDERAL DE  ENFERMAGEMrDF  395450 1508  153 d411212Õ13  
EXPEDIDOR  

CERTIFICA que NÃO CONSTA, até a presente  data, condenação transitada em julgado decorrente de 
processo ético e/ou administrativo: 

CERTIFICA, ainda, que o(a) profissional  ESTÁ QUITE  com a situação eleitoral perante o COREN-SP até a 
presente data. 

CERTIFICA, ademais, ressalvado o direito do COREN-SP de inscrever débitos ainda não registrados ou que 
venham a ser apurados, que NÃO CONSTAM,  até a presente data, pendências relativas a débitos do ano 
atual e/ou dos anos anteriores, em nome do(a) profissional acima identificado(a). 

O(A) profissional está apto(a) ao exercício da profissão, rios termos do art. 21  da Lei no 7.498, de 25 de junho 
de 1986. Esta certidão tem prazo de validade de 60 (sessenta) das a partir da emissão. 

Conforme Resolução Cofen n° 631/2020, em virtude da situação gerada pela pandemia do COVID-19, fica 
permitido até 31/07/2020, o exercício profissional, dispensando os procedimentos de transferência, para os 
profissionais com inscrição ativa de Conselhos Regionais de outra jurisdição. 

São Paulo, 04 de agosto de 2020. 

Para sua segurança,  esse documento possui mecanismos para validação de autenticidade. Para confirmar a 
veracidade dessas informações, acesse: http://www.coren-sp.gov.br/autenticidadedocurnentos  e utilize o 

código de acesso: 56BE2D3AA7B. 

Código de segurança: 663656231303535656135353565336263316233313463633739306432356365 

AI. Ribeirão Preto, 82- Bela Vista - EP 01331 -000 - São Paulo - SP 
5960925 	 Telefone: (11) 3225-6300 - Internet: www.coren-sp.gov.br  



y 
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO 

CERTIDÃO NEGATIVA 
Impresso em; 04/08/2020 às 21:05:43 

O Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, COREN-SP,  CNPJ 44.413.680/0001-40, 
no uso de suas atribuições e atendendo ao que foi requerido por MARIA EUBANUSIA SILVA SANTANA, 
inscrito(a) no CPF/MF sob n° 271.019.538-08, CERTIFICA que o(a) profissional é Enfermeiro(a)  com 
INSCRIÇÃO DEFINITIVA PRINCIPAL ATIVA, registrada  sob o n°395450, desde 05112/2013; 

CERTIFICA que NÃO CONSTA,  até a presene cata, condenação transitada em julgado decorrente de 
processo ético e/ou administrativo; 

CERTIFICA, ainda, que o(a) profissional ESTÁ QUITE com a situação eleitoral perante o COREN-SP até a 
presente data; 

CERTIFICA, ademais, ressalvado o direito do COREN-SP de inscrever débitos ainda não registrados ou que 
venham a ser apurados, que NÃO CONSTAM, até a presente data, pendências relativas a débitos do ano 
atual e/ou dos anos anteriores, em nome do(a) profissional acima identificado(a). 

O(A) profissional está apto(a) ao exe:cício da profissão, nos termos do art. 20  da Lei n° 7.498, de 25 de junho 
de 1986. 

Este documento foi expedido cor base nos dados disponíveis até 03/08/2020. É válido por 60 (sessenta) 
dias a partir da emissão. 

Conforme Resolução Cofen n° 631/2020, em virtude da situação gerada pela pandemia do COVID-19, a 
presente certidão é o documento hábil e legal para permitir o exercício profissional, devendo ser 
acompanhada de documento de identificação com foto válido em todo o território nacional, não sendo 
necessária a apresentação da carteira de identidade profissional. 

São Paulo, 04 de agosto de 2020. 

Para sua segurança, esse documento possui mecanismos para validação de autenticidade. Para confirmar a 
veracidade dessas informações, acesse: http://www.coren-sp.gov.br/autenticidade-docurnentos  e utilize o 

código de acesso; 5613E2AA0269. 

Código de segurança: B63636337616561333065663031353531663763336533643639316135366533 

AI. Ribeirão Preto, 82- Bela Vista - CEP 01331-000 - São Paulo - SP 	 301488819 

5960922 
	 Telefone: (li) 3225-6300 - Interret: www.coren-sp.gov.br  



RES SÁVEL 

VENCIMENTO 

0610712020 

CEMIG DISTRIBUIÇÃO SÃ Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica 
CNPJ 06.981.180/0001-16 

CEMIG

Inscr. Estadual 062.322136.0087 	Série: til 	NF: 211 645927 	IR  
As. Barbacena, 1200- 17'Andar-JaA1 	 Controle: 	 O Santo Agostinho - CEP 30.190-131 	02.1 2 	0D 51R4SBA49901 1 10 #Xr  Belo Horizonte - MG - Brasil 	 (1) 	4I41 & Emissão: 091060020 Impressão: 22106/2020 1150:55 	Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pe 

N° DO CLIENTE: 

	

Subclasse 	Classe 

RESIDENCIAL 
CENTRO 	 Datas de Leitura 
SANTA HELENA DE MINAS - MG 
CEP: 39874-000 	 Tarifa Convencional 
MDtDOR- Nt. ANri3O1008373O InC 	 0O!06 02/07 	  ormaçoes 1 écnucas 

Tipo de Medição 	Leitura Anterior 	Leitura Atua! 	Constante de Medição 	Consumo kWh 

DAVI TOLEN11NO FAGUNDES 

RUA RIO DE JANEIRO 515 CS S 
N° da Instalação 

3006118273 
Residencial 
Msnafasirs 

Modalidade Tarifária 
Anterior 	Atual 	Próxima 

Energia kWh 164 

VALORES FATURADOS 
Descrição 	 Quantidade 	Preço 	Valor (R$) 
Energia Elétrica kWh 	 164 0,93491 749 	 153,31 

TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos) 
Energia Elétrica kWh 	 0,62833000 

CONFERE COM O ORIGINAL 
SANTA HELENA DE MJNA3 

- MG 

-. 	0915.425. 	 

 

Pág 1 de 1 

 

RESERVADO AO FISCO 
4D1313.1 F64.1`8C4.669121.1 397.94C7.D2DF.0078 

24226 24390 

VALOR A PAGAR REFERENTE A 

R$ 153,31 
Valor (R$): 

R$ 45,99 
R$ 0,76 

J UN12020 

 

Base de Cálculo (R$): 

 

Atlquota%: 
ICMS 
RASEI' 
CD FINS 

153,31 
107,32 

 

30,00 
0,71 

Histórico dool,sumo REAVISO DE CONTAS VENCIDAS 4 DÉBITOS ANTERIORES 

 

Consumo 	Mediu 	Dias de 
Mês/Ano 	kWh 	kWh/dia 	Faturam. 
MAII20 	143 	 4,33 	 33 
ABRI20 	56 	 2,00 
MAR/20 	157 	 4,90 
FEV/20 	167 	5,56 	 30 
JANI20 	192 	6,19 	 31 
DEZ/19 	149 	 4.80 	 31 
NOV/19 	148 	 4,93 	 30 
OUT/19 	84 	 2,89 	 29 
SET/19 	155 	 4,69 	 33 
AGO/19 	153 	 5,10 	 30 
JUL/19 	165 	 5,32 	 31 

Inforõaçâes Gerais 

Tarifa vigente conforme Res Aneel n°2.550, de 21/05/2019. 
MAI12020 Band. Verde -JUN/2020 Band. Verde 
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais 
vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros)baseadas no vencimento das mesmas. 
E dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade 
exercida no local. 
Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessatido vsmw.comig.com.br  

Leitura informada pelo cliente 

ENDEREÇO RURAL - INSTALACAO: 3006118273 
CORREI-O NORTE 99999 

SANTA HELENA DE MINAS - MC 1 CEP: 39874-000 

 

TOTAL A PAGAR CÕDIGO DE oÉsiTo 	 VENCIMENTO 

0 1~ ~JÁ  I G 	
AUTOMÁTICO 

008027500076 0610712020-_--R$45331---- 
REFERENTE k 	 14' DA INSTALAÇÃO: 

JUN12020 	 '4L1cuLia27  

(fliflfl1 0 	'1 01 2001 -7 91288373311-1 08027500076-0 



ANEXO VII 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 038/2020 
INEXEGIBILJDADE N° 004/2020 

CREDENCIAMENTO N° 002/2020 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE INFORMAÇÕES 

Maria Eubanusia, Inscrito no CPF N°271.019.538-08, portador(a) da Carteira de Identidade N°. 
34.904.716-9, DECLARA, sob as penas da lei, que recebi todas as informações necessárias para 
os fins de credenciamento constantes do Edital acima referido. 

Santa Helena de Minas, 05 de Agosto de 2020. 

Assinatura do Representante Legal 

RUA RIO DE JANEIRO, CPF: 27.101.953-808 
MARIA EUBANUSIA SILVA SANTANA 

ENFERMEIRA 
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ENVELOPE N° 01 

Rosemary Andrade de Souza 
Edital de CREDENCIAMENTO N° 002/2020 
Processo Licitatório n° 038/2020 
Habilitação para Credenciamento 

010.015. 015.011 



C;ONFERE COM O ORIGINAL 
SANTA HELENA DE MINAS MG 

RESP' SÁVEL 

REPUBtICA FEDERATIVA DO BRASIE 

ESTADO bEMINAS GERAIS 
SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA 

INSTiTUTOE IDENTIFICAÇÃO 

RENALDG RO 
MAR 1 

Pot-1s 

OR1GM 

eNtSR1óDÀMZE?4DA 

Receta FederaL 

j.-. 	

Cadastro de Pessoas Fss 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO 

Número 
073.595.89630 

Nome 
ROSEMARY ANDRADE DE SOUZA 

Nasciieflto 
17103/1979 

VALIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDEN1 IFICAÇAO 
------ 



MIMSTÉRO DO TRABALHO 
EMPREGO 

CARTflR.A DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL 

134.03459.62-3 

- 	 

8574339 	0040 

na'çjf 	 de 000 
SSP'A .uiÂ 	I',1ULA4 

o 

FIROSF-~ 	RO 
MARIA DE ANOR 'DE 	No 

~11979 	
SEXO- 

00  NAscn*EtO. SO%T° 
ESTA 	BtR-rópoLIS  - MG 

,T~ADE 	51724 SSP MG131 
DOCUMENTO 	 DE IWS  
i.E W 

 
9.049, DE j8E9589630 	 ZONA: 

CpI: ....... 
. 	

0299 	 G2704 
ifl.E%EuT . 	 EÕflW' 
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	GRTE 
LOCA-'' EssÁO: 

)1) 

RESPO ÁVEL 
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073.595.896-30 
Rosemary Andrade de Souza 

Aux, Serviços Gerais 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE MINAS DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS 

CNPJ - 01.613.395/0001-60 
ADM2OI7A 2020 

ANEXO II 
PROCESSO LICITATÕRIO N° 038/2020 

INEXEGIBILIDADE N° 004/2020 
CREDENCIAMENTO N° 002/2020 

DECLARAÇÃO de IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a 
modalidade de Credenciamento n° 002/2020, instaurado por esse órgão público, que não fomos declarados 
inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 
Por expressão da verdade, firmamos o presente. 

Santa Helena de Minas, 05 de Julho 2020. 

PÇ EUCLIDES SILVEIRA TOLENTINO, 141 - CENTRO - FONE: (33)3626-9000 / 3626-9001 
EMAIL: santahelenamg@hotmail.com  

CEP: 39.874-000 	 SANTA HELENA DE MINAS - MG 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE MINAS DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS 

CNPJ - 01.613.395/0001-60 
ADM2OI7A 2020 

ANEXO III 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 038/2020 
INEXEGIBILIDADE N° 004/2020 

CREDENCIAMENTO N° 002/2020 

DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO ART. 27, INCISO V, DA LEI N° 8.666/93 E ART. 70,  INCISO XXXIII, 
DA CF. 

A Pessoa Física Rosemary Andrade de Souza, inscrita no CPF sob o n° 073.595.896-30, sediada na Rua 
Duque de Caxias n° 173 DECLARA para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei 8.666/93, acrescido 
pela Lei 9,854/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 
e não emprega menor de 16 (dezesseis). 

*Ressalva:  emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz o. 

Santa Helena de Minas, 05 de Julho 2020. 

frrhd&)  
'T  073.595.896-30 

Rosemary Andrade de Souza 
Aux. Serviços Gerais 

PÇ EUCLIDES SILVEIRA TOLENTINO, 141 - CENTRO - FONE: (33)3626-9000 / 3626-9001 
EMAIL: santahelenamg@hotmail.com  

CEP: 39.874-000 	 SANTA HELENA DE MINAS - MG 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE MINAS DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS 

CNPJ - 01.613.395/0001-60 
ADM 2017 A 2020 

ANEXO  
(FORA DOS ENVELOPES) 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 038/2020 
INEXEGIBILIDADE N° 004/2020 

CREDENCIAMENTO N° 002/2020 

DECLARAÇÃO 

S

Rosemary Andrade de Souza, declara, para o fim de credenciar-se junto ao Município de Santa Helena de 
Minas, a fim de prestar serviços como Aux. De Serviços Gerais, que aceita as condições do Edital de 
credenciamento n° 002/2020, sem restrições de qualquer natureza, e que prestarei os serviços pelo preço 
estabelecido no referido Edital. 

Y(»i4   
73.595,896-30 

Rosemary Andrade de Souza 
Aux. Serviços Gerais 

PÇ EUCLIDES SILVEIRA TOLENTINO, 141 - CENTRO - FONE: (33)3626-9000 / 3626-900 
EMAIL: santahelenamg@hotmail.com  

CFP 	q 74-flflfl 	 SANTA HELENA DE MINAS - MG 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE MINAS DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS 

CNPJ - 01.613.395/0001-60 
ADM 2017 A 2020 

ANEXO VIII 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 038/2020 
INEXEGIBILIDADE N° 004/2020 

CREDENCIAMENTO N° 002/2020 

DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO 

Declaramos, sob as penas da lei, que esta proponente não incorre em quaisquer das seguintes situações: 

a) Ter sido declarada inidônea por ato do Poder Público; 

Ir 	b) Ter sido apenada com suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração, nos últimos dois anos; 

c) Impedida de licitar, de acordo com o art. 90  da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações. 

Nos termos do art. 55, inc. XIII da Lei n. 8.666/93 e suas alterações, comprometemo-nos a informar a 
ocorrência de fato superveniente impeditivo da habilitação e qualificação exigidas no edital. 

Santa Helena de Minas, 05 de Julho de 2020. 

CURE 91 LQ& 
Representan1tégaI/Assinaturado i'ereo 

PÇ EUCLIDES SILVEIRA TOLENTINO, 141 - CENTRO - FONE: (33)3626-9000 / 3626-9001 
EMAIL: santahelenamg@hotmail.com  

CEP: 39.874-000 	 SANTA HELENA DE MINAS - MG 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE MINAS DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS 

CNPJ - 01.613.395/0001-60 
ADM 2017A 2020 

ANEXO VII 

PROCESSO LICITATÕRIO N° 038/2020 
INEXEGIBILIDADE N° 004/2020 

CREDENCIAMENTO N° 002/2020 

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE INFORMAÇÕES 

Rosemary Andrade de Souza Inscrito no CPF N° 073.595.896-30, portador (a) da Carteira de Identidade 
N° MG13151724. DECLARA, sob as penas da lei, que recebi todas as informações necessárias para os fins 
de credenciamento constantes do Edital acima referido. 

Santa Helena de Minas, 05 de Julho de 2020. 

1 
rnct   

(1  073.595.896-30 	--' 
Rosemary Andrade de Souza 

Aux. Serviços Gerais 

PÇ EUCLIDES SILVEIRA TOLENTINO, 141 - CENTRO - FONE: (33)3626-9000 / 3626-9001 
EMAIL: santahelenamg@hotmail.com  

CEP: 39.874-000 	 SANTA HELENA DE MINAS - MG 



HABILITAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

MAIRANE ALVES FERREIRA 
Edital de CREDENCIAMENTO N° 002/2020 
Processo Licitatório n° 038/2020 

010.015.015.011 
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OL3O VO310d 

TÍTULO ELEITORAL 
1OMÊTRICA 

NOME DO ELOTOR 

LI - DATA DE NASCIMENTO 	- N ESCRIÇÃO 	DV 	fl ZONA 	SEÇA0 - 

SANTA HELENA DE JA3/ 	1 i3tO112o 

MAIRM4 ALVES FjE,4 

	

07/06/2000 1 2 $0 440$ 0213 	J 004  
MUMCÍPO,UF  

 DATA DE EMISSÃO 	 

20  
JMZ ELEITORAL 

OU313 00 TLIOIO OVSS3dEI no VHflIVNISSV 

CONFERE COM O ORIGINAL 
SANTA HELENA DE MINAS -MG 

MINisTERIc DA FA2ND/ 

Receita Federal 
C*dsto d Pessoa Rsícas  
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO 

Número 
155.525.716-06 

Nome 
MAIRANE ALVES FERREIRA 

RESPONSÁVEL

4c  

 

Nascimento 
07106/2000 

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO 



Email - Verlane Dias - Outlook 04/08/2020 

CONFERE COM O ORIGINAL 
SANTA HELENA DE MINAS - MG 

_CS7  ?1  i2L)4)   
RESPO SAVEL 

j 



RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 038/2020 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 004/2020 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 002/2020 

Nome/Razão Social: MAIRANE ALVES FERREIRA 

CPF/ CNPJ N° 155.525.716-06 

Endereço: Fazenda Boa Vista, Comunidade Córrego do Norte - Helena de Minas/MG 

E-mail: 	  

Cidade: Santa Helena de Minas /MG Telefone: (33) 9805-5713 

Pessoa para contato: Mairane 

Recebemos, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação nesta data, cópia do 
instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

Santa Helena de Minas, 05 de Agosto de 2020. 

(JLOrnQ J1 1) 	Àjv  

Assinatura 



PROCESSO LICITATÓRIO N°  038/2020 
INEXEGIBILIDADE N° 004/2020 

CREDENCIAMENTO N° 002/2020 

DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO ART. 27, INCISO V, DA LEI N° 8.666/93 
EART. 7°, INCISO XXXIII, DACF. 

A Pessoa Física MAIRANE ALVES FERREIRA, inscrita no CPF sob o n° 155.525.716-06, 
residente â Fazenda Boa Vista, Comunidade Córrego do Norte, Santa Helena de Minas/MG 
DECLARA para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 
9.854/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesseis). 

*Ressalva:  emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz o. 

Santa Helena de Minas, 05 de Agosto de 2020. 

& Àr  xx jxc   
MAIRANE ALVES FERREIRA - CPF 155.525.716-06. 

FAZENDA BOA VISTA, COMUNIDADE CORREGO DO NORTE. 
SANTA HELENA DE MINAS/MG. 

CARGO = AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. 



PROCESSO LICITATÓRIO N° 038/2020 
INEXEGIBILIDADE N° 004/2020 

CREDENCIAMENTO N° 002/2020 

DECLARAÇÃO 

MAIRANE ALVES FERREIRA declara, para o fim de credenciar-se junto ao Município de Santa 
Helena de Minas, a fim de prestar serviços como auxiliar de serviços gerais, que aceita as 
condições do Edital de Credenciamento n° 002/2020, sem restrições de qualquer natureza, e que 
prestarei os serviços pelo preço estabelecido no referido Edital, 

Santa Helena de Minas, 05 de Agosto de 2020. 

MAIR.ANE ALVES FERREIRA - CPF 155.525.716-06. 
FAZENDA BOA VISTA, COMUNIDADE CORREGO DO NORTE. 

SANTA HELENA DE MINASIMG. 
CARGO = AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. 



ANEXO VII 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 038/2020 
INEXEGIBILIDADE N°004/2020 

CREDENCIAMENTO N° 002/2020 

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE INFORMAÇÕES 

MAIRANE ALVES FERREIRA, inscta no CPF N° 155.525.16-06, portadora da Carteira de 
Identidade N° MG-19.537.120, DECLARA, sob as penas da lei, que recebeu todas as 
informações necessárias para os fins de credenciamento constantes do Edital acima referido. 

Santa Helena de Minas, 05 de Agosto de 2020. 

CWui 
MAIRANE ALVES FERREIRA - CPF 155.525.716-06. 

FAZENDA BOA VISTA, COMUNIDADE CORREGO DO NORTE. 
SANTA HELENA DE MINAS/MG. 

CARGO = AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. 



HABILITAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

MIREM SOUZA OLIVEIRA 
Edital de CREDENCIAMENTO N° 002/2020 
Processo Licitatório n° 038/2020 

6 

010.015.015.01: 



YÃLPAEMTObOOJEARTÓRtONACONAL 	o:o 

MG-20. 291. 356- 	03/05/2013 

MIREYSOuzÃ OLIVEIR 

DIOMILSON JOSE DLIVEIR 
TELMA MARIA DE SDUZA 

L 	.'CH DO ROGÉDÓ 
ADO RETO 

LETÍCIA ALÉSS 
ASSINTL 

LEi N 	1 

::TADU L)E. 
PCCA VL )C ESL5fl 

o 

o 

AGUAS FORMOSAS-MG 	23/11/1994 
LV--3.51 FL-184 

7 
.O88745536-0.9 ' 

CONFERE COM O ORIGINAL 
SANTA HELENA DE MINAS - MG 

O?j' 	 
RESPONSÁVEL 



 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 

PROCESSO LICITÂTÓRIO N° 038/2020 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 004/2020 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 002/2020 

Nome/Razão Social: MIREYA SOUZA OLIVEIRA 

CPF/ CNPJ N°: 088.745.536-09 

Endereço: Rua Valdívio da Rocha Sobrinho, 53 Planalto. 

Cidade: Santa Helena de Minas !MG 	Telefone: (33) 98705-0715 

Pessoa para contato: Mireya 

Recebemos, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação nesta data, cópia do 
instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

Santa Helena de Minas, 05 de Agosto de 2020. 

Assinatura 

O t&Ytc. 



PROCESSO LICITATÓRIO N° 038/2020 
INEXEGIBILIDADE N° 004/2020 

CREDENCIAMENTO N° 002/2020 

DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO ART. 27, INCISO V, DA LEI N° 8.666/93 
E ART. 70, INCISO XXXIII, DA CF. 

A Pessoa Física MIREYA SOUZA OLIVEIRA, inscrita no CPF sob o n° 088.745.536-09, 
residente à Rua Valdívio da Rocha Sobrinho, 53, Planalto, Santa Helena de Minas/MG 
DECLARA para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 
9.854/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesseis). 

*Ressalva:  emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz o. 

Santa Helena de Minas, 05 de Agosto de 2020. 

ÀLÃ 	(O  

MIREYA SOUZA OLIVEIRA - CPF: 088.745.536-09. 
RUA VALDÍVIO DA ROCHA SOBRINHO, 53, PLANALTO 

SANTA HELENA DE MINAS/MG. 
CARGO: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. 

s s1 



NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS 
Copasa Serviços de Saneamento lntegra990o Norte e Nordeste 
de Minas Gerais S.A. - COPANOR 
Rua Joaquim Ananias Toledo, 125 Teófilo oroni - MG - CEP.: 39.803-171 
CNPJ: 09.104.426/0001-60 - lnsc. Estadual: 001.044.731.0070 

AGÊNCIA 
MAIS 

PRÓXIMA 
TELt 

PLANALTO R VALO IVIO DA ROCHA SOBRINHO 	 53 
SANTA HELENA DE MINAS 	MG 
39874-000 

Atual 
821 

24/04/2020 Y11N 0524775 

HIDRÔMETRO 

HISTÓRICO DE CONSUMO 

CONSUMO FATURADO 'r QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS 
Diaà rn3 Litros Serviço Social Residencial Comercial 

30 20 20.000 Água 1' 

Esgoto 

TARIFA 
JLO 	SOOtAL 

lnduii1 Pública 

n 

LEITURA 
Anterior 

801 
25/03/2020 

Próxima 
27/0512020 

E 
Número 	Data de Emissão 

00 .20 .00E2472-9 04/05/2020 

IDENTIFICADOR USUÁRIO 	MATRICULA 
Data de Apresentação Mês 	Grupo 	O 060 372 571 4 	O 030 iiO6 11 /05120~0 0512020 	973 	1 	-1 1 

REFERÊNCIA DA FATURA 

Fale com a COPANOR 
0800 0300 005 

Pag.: 01/01 

R DUQUE DE CAXIAS 5 
CENTRO 
De 10:00 as 12:00 

1A 	Ub SOUZA 	 

litros de água 

M 	 litros  
11 	 11000 

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO 
	bbb 

Escherichia 
00 
10 
o 
10 

Fluoreto(*) Turbidez 
O 	10 
10 	10 
4 	 0 
6 	10 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS 
'ABASTECIMENTO DE AGUA 	 52,73 
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT 	 51.24 

POUPE TEMPO. DEBITO AUTOMATICO. 
MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO. 

INFORMAÇOES SOBRE A QUALIDADE DA AGUA 
,(Portaria de Consolidação n°5 - Anexo XX do MS - Decreto n° 5440)  

Período: v312020 	Número de Amostras 

Observações: *Não obrigatório 	 Significado dos parâmetros: vide verso 

VENCIMENTO ] 	[ TOTAL APAGAR  
**********R$1 03,97 1 23/05/2020 

Cor 
10 
10 
o 
10 

Cloro 
10 
10 
o 
10 

Coliforrnes 
Tj4pis 

10 
o 
10 

Minimo 

Analisadas 
Fora Padrões 
Dentro Padrões 

INFORMAÇÕES GERAIS 

USO ATI PICO DE AGUA, CONFORME RESOLUCAO 40 ARSAE-MG. SEGUNDA VIA DA CONTA DISPONIVEL: WWW.COPANOR.COM.BR  
VERIFIQUE VAZAMENTO, 

L 	CONSUMO MÉDIO 

avi' uc LAJPIIMb vi'iiuí: PlUIVl1-fl'LJ VI IUVULZ-
IES(ANO VALOR VENCIMENTO MES(ANO VALOR VENCIMENTO 
0312020 	28,26 	20/04/2020 

¼TE 28/04/2020 NAO ACUSAMOS PAGAMENTO DOS) SEU(S) 
)EBITO(S). PAGANDO ATE 05/06/2020 VOCE EVITA O CORTE 
RESOLUCAO 040113-ART.95. ARSAE-MG). DESCONSIDERE, CASO JA 
ENHA SIDO PAGO. 

Esgoto 
1,75 

Água 
1,70 

Mi17202o 
Abr12020 
Mar/2020 
Fev12020 
Jan/2020 
Dez/201 9 
Nov/2019 
0utJ2019 
3et12019 

Ago12019 
Jul/2019 
Juní2Ol 9 

Volume Dias 	Média 	Faixas de 
Faturado entre 	Diária 	consumo em 
Litros medições Litros 	1.000 litros 

	

20.000 30 	6w" IIXA 

	

10.000 33 	303 0A3 

	

10.000 28 	357 3A6 

	

10.000 29 	344 6A10 

	

9.000 	30 	300 10  15 

	

10.000 	32 	312 
	

15 A 20 

	

10.000 	29 	344 

	

8.000 30 	266 SOMA 

	

9.000 	32 	 281 

	

7.000 	30 	233 

	

0.000 	30 	266 

	

9.000 	32 	281  

Consumo da 	 R$/ 
	Valor 	R$/ 	Valor 	Sub 

faixa em 	Unidades Volumë 
	

Mi? Litros 
	Água 	Mil Litros 	Esgoto 	Total 

1.000 litros Atendidas 
	Total 
	

Agua 	R$ 	Esgoto 	R$ 
	

R$ 
4,41 4,29 8,70 

3,00 3.00 0,47000 1,41 0,46000 1,38 2,79 
300 3,00 0,74200 2,23 0,72700 2,18 4,41 
4,00 4,00 1,76700 7,07 1,71700 6.87 13,94 
5,00 5,00 3,38500 16,93 3,28300 16.42 33,35 
5.00 5,00 4,13500 20.60 4.01900 20,10 4078 

20,00 20,00 52,73 51,24 103,97 

CONFERE COM O ORIGINAL 
SANTA HELENA DE M AS - MG 

	/ À. 1 	  

  

iCPONSk'JLL 

 



ANEXO VII 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 038/2020 
INEXEGIBILIDADE N° 004/2020 

CREDENCIAMENTO N° 002/2020 

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE INFORMAÇÕES 

MIREYA SOUZA OLIVEIRA Inscrita no CPF N° 088745.536-09, portadora da Carteira de 
Identidade N° MG-20291.356, DECLARO, sob as penas da lei, que recebi todas as informações 
necessárias para os fins de credenciamento constantes do Edital acima referido. 

Santa Helena de Minas, 05 de Agosto de 2020. 

Jtii?   
MIREYA SOUZA OLIVEIRA - CPF: 088.745.536-09. 

RUA VALDIVIO DA ROCHA SOBRINHO, 53, PLANALTO 
SANTA HELENA DE MINAS/MG. 

CARGO: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. 

1-9k"-QTX 6)L  k-j 



HABILITAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

POLIANA PEREIRA DA SILVA 
Edital de CREDENCIAMENTO N° 00212020 
Processo Licitatório n° 03812020 

010.015.015.011 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  

ESTADO Dk MINAS GERAIS 
-?OLTC1A CNn. tOESTAO DE MAS GERAIS sriïuro cn. 	ACÃ0 
1  

ASSNUp 

cp 
LETICIA ALESSI MACI1A90 ROGÉDO 

P 1 C - L 965 	ASSINATURA DO DRTOR 

LEI N716 DE 29.'08183 

VÁLIDA EM TODO O 1ERRITÕRI0 NACIONAL 

1115-20.905. 311 	24/04/2014 

POLIANA PEREIRA DÁ SILVA 

MANOEL PEREIRA DÁ SILVA 
MARIA NIURÁ DE SOUZA 
,mATURAUrrW 	 DATA DE NASCIMENTO 

MACHACALIS-MG 	 21/11/1993 
NSC. LV-27Á FL-212 

MÁCHACAL 1 S-MC' 

CONFERE COM O ORIG'AL 
SANTA HELENA DE MINAS MG 



Consumo kWh Constante de Medição 

68 

N° DO CLIENTE:  7011210111,1 
Subclasse 	Classe 1 

RUA PIRAPORA 208 CS 

CENTRO 
SANTA HELENA DE MINAS - MG 
CEP: 39874-000 
MECflLjOR N: ABN951052829 lnfornn2ecnc206 •°   

Tipo de Medição 	Leitura Anterior 	Leitura Atual 

ra Datas de Leitu 
Aiiteiior Atual  J  Próxima 

Residu-ilcial 
RESIDENCIAL 

Modalidade Tarifária 

Energia Elétrica 16514 16582 

N° da Instalação 

3001715374 

Tarifa Convencional 

MANUEL PEREIRA DA SILVA 

- 

Nota Fiscal Conta de Energia Elétilca 
Série: Ul 	NF: 213962913 

Cor,tr ole: 
02.1 25;R4S0DBA49910076 

-A M2 	içreisio: 1612O20 0931:48 	.aiifa Social de Energia Eetnca - TSEE criado pela 

VALORES FATURADOS 
Descrição 	 Quantidade 	Preço 	Valor (R$) 
Energia Elétrica kWIt 	 68 	CI,9j491749 	 63.54 

ENCARGOS/COBRANÇAS 
Descrição 	 Valor R$ 
Contrib.Custeio Ilum. Pública 	 5,18 

TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos) 
Energia Elétrica kWh 	 0.62833000 

CPU. 	065.00.416-05 

RESERVADO AO FISCO 
 6088.2D53.D839664E.DAOE.B475.71 CO.306A 

VALOR A PAGAR REFERENTE A 

JIJN/2020 R$ 68.72 
Valor (R$): 

R$ 19,06 
R$ 0.31 

VENCIMENTO 

101071202Q  
Alíquota%: 

30.00 
0.71 

JCMS 
PASEP 

COF1NS 

Base de Cálculo (R$): 

63.54 
44,48 

Histórico do onsumo REAVISO DE CONTAS VENCIDAS!  oóerros ANTERIORES 

Consumo 	Media 	Dias de 
MéslAno 	kWh 	kWh/dia 	Faturam. 
MAU2O2O 	50 	1,78 	28 
ABRI2O2O 	65 	1,96 	33 
MARI2020 	66 	2,12 	31 
FEVI2O2O 	63 	2.17 	29 
JANJ2O2O 	76 	2,30 	33 
DEZ M219 	50 	1,78 	28 
NOV$2019 	63 	1,90 	33 
0UT12019 	51 	1,75 	29 
SETI2019 	58 	1,93 	30 
AG012019 	64 	1.93 	33 
JULi2019 	57 	1,90 	30 
JU!O1 	8 

Informações Gerais 

Tarifa vigente conforme Res Aneel ri' 2.550, de 211%019. 
'il/2020 Band. Verde JtJNÍ2O2O Band. Verde 

'smento desta conta não quita debitos anteriores. Para estes. estão sujeitas penalidades legais 
1multas) C!ou otuaIztçào financeira ljuros)baseadas no vencimento, das mesmas. 
çnsumidor manter os dados cadassrais sempre atualizados e informar alterações da atividade 

"a recebimento da conta de energia por e-mail acessando wvsw.cemig.com.br  
endario de faturamento. 

FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FACIL. RÁPIDA E SEGURA, 
ACESSE AGORA www.cemig.com.bi  

SANTA  

/,)/ 

RES 	
'OEL 



TÍTULO ELEITORAL 

	 NOWE DO ELEITOR 
POL1ANA PEREIRA IDA SILVA 

JUIZ ELEITORAL 

41 ttm v 

SI. 	 1MERC oÂGA 

1 

BLPM1( 	IlDFh1RA jr) BR'I.'IL 

MinI3tério da Fazenda 
Receita 
COMPROVANTE DE !NSCRÇÂO CPF 

PNúrn 
568ds1e7 

Nome 
POLIAINA PEREIRA DA SLVA 

Nascimento 
21/1111993 

DATA DE NASCiMENTO 	N INSCRIçÃO 	  1' 	 olA 	SEÇÃO 	' 

	

IF 21111/1993 1F 2125 2713 248 	Ir'U041Íà0441 
 	NIdPIO UF 	

 r- DATA DE EMISSÃO 	1 

SANTA HL.LhNA Dt MU'4AS/MG 	ti i /1091201 

cV3tOIdiIN30Z 30 3ÂdW0 C) 3JN3OS OOfW\ 
00 :iop3.2 op 

(11s!J9 P 	P 	°) 240Z!01P. cipop 6090:11 S 
USiE °P  I1P3 	ep 	iS E& OpilW3 

1 	903G3069088 
31OiLNO3 30 OOl0O 

    

REPL.BLI(:À FLDEiATJ\•A DO BRASIL 

    

      

POLEGAR DIREITO 

  

      

1 

1 

1 

   

  

ASSINATURA OU IMPRE O DIGITAL DO ELEITOR 

    

  

VAtIDO SOMEIT 0W MARCA O-'.4GUA - JUSTIÇA ELEITORAL 

    

      

           

           

           

CONFERE COM O ORIGINAL 
SANTA HELENA DE '  NAS - MG 

RES 0 SAVEL 



Nome/Razão Social: POLIANA PEREIRA DA SILVA 

0FF! CNPJ N°: 157.568.616-37 

Endereço: Rua Pirapora, 208, Centro, Santa Helena de Minas - MG 

E-mail: 	  

Cidade: Santa Helena de Minas /MG 	Telefone: (33) 98801-9894 

Pessoa para contato: Poliana 

Recebemos, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação nesta data, cópia do 
instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

Santa Helena de Minas, 05 de Agosto de 2020. 

P0~,à (10- 	Qçe 	 L 

Assinatura 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 038/2020 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 004/2020 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 002/2020 



PROCESSO LICITATÔRIO N° 038/2020 
INEXEGIBILIDADE N° 004/2020 

CREDENCIAMENTO N° 002/2020 

DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO ART. 27, INCISO V, DA LEI N° 8.666/93 
E ART. 70,  INCISO XXXIII, DA CF. 

A Pessoa Física POLIANA PEREIRA DA SILVA, inscrita no CPF sob o n° 157.568.616-37, 
residente â Rua Pirapora, n° 208, Centro, Santa Helena de Minas/MG DECLARA para fins do 
disposto no inciso V, do art. 27, da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854/99, que não emprega 
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor 
de 16 (dezesseis). 

*Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz o. 

Santa Helena de Minas, 05 de Agosto de 2020. 

POLIANA PEREIRA DA SILVA - CPF: 157.568.616-37. 
RUA PIRAPORA, 208, CENTRO- SANTA HELENA DE MINAS. 

CARGO = AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. 



PROCESSO LICITATÓRIO N° 038/2020 
INEXEGIBILIDADE N° 004/2020 

CREDENCIAMENTO N° 002/2020 

DECLARAÇÃO 

POLIANA PEREIRA DA SILVA declara, para o fim de credenciar-se junto ao Município de Santa 
Helena de Minas, a fim de prestar serviços como auxiliar de serviços gerais, que aceita as 
condições do Edital de Credenciamento n° 002/2020, sem restrições de qualquer natureza, e que 
prestarei os serJiços pelo preço estabelecido no referido Edital. 

Santa Helena de Minas, 05 de Agosto de 2020. 

çQ Ç  

POLIANA PEREIRA DA SILVA - CPF: 157.568.616-37. 
RUA PIRAPORA, 208, CENTRO- SANTA HELENA DE MINAS. 

CARGO = AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. 



ANEXO VII 

PROCESSO LICITATÔRIO N° 038/2020 
INEXEGIBILIDADE N° 004/2020 

CREDENCIAMENTO N° 002/2020 

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE INFORMAÇÕES 

POLIANA PEREIRA DA SILVA Inscrita no CPF N°: 157.568.616-37, portadora da Carteira de 
identidade N° MG-20805.311. DECLARO, sob as penas da lei, que recebi todas as informações 
necessárias para os fins de credenciamento constantes do Edital acima referido. 

Santa Helena de Minas, 05 de Agosto de 2020. 

POLIANA PEREIRA DA SILVA— CPF: 157.568.616-37. 
RUA PIRAPORA, 208, CENTRO- SANTA HELENA DE MINAS. 

CARGO = AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. 

1 

o 



pN EIy 

HABILiTAÇAO PARA CREDENCIAMENTO 
o THALITA ANTUNES DA SIVA 

Edital de CREDENCIAMENTO N° 002/2020 
Processo Licitatório n° 038/2020 

010.015.015.011 



VÁLIDA EM TODO O  TERRITÓRIO NACIONAL 

RIBEIRAO DAS NEVES-MG 	5/12/1998 
NSC. LV-40 FL-150 

RIE3EIRO DAS NEVES-MG 

LETCIA ALESSI MACHADO ROGÉDO 
)\rr\ r)o DIREI OR 

LEI N 7116 DE  29/08183   1 

1 

1IY8 (FVAPiV 1(1EI   

MG-20.8O5259 	 24/04/2014 

THALITA ANTUNES DA SILVA 

GILMAR ANTUNES D SILVA 
LUCILEIDE DA SILVA LISBOA 

CÓDIGO DE (ONTROLE 
El 64.AB8D888E 2959 

A atrtenticldade deste comprovante døvet* 
ser confirmada na lnt*wnet, no endereço 

vwseceitafa:endag 
Comprovante emitido pela 

Se:retaria da Receita federal do Brasil 
às 14:46:46 do dia 21/05/2014 (hora e data de Brasilia) 

dígito vetlflcadDr: 00 

(1) 
-D 

*4isTEmo DAFMA 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃ 
Número 

144 

THALITA ANTUNES 

Nascimen 
0511211998 

VI LIDO SOMENTE COM COMPROVANTE 1)E IDENTIFLCAÇÃO 



ca4looTRl8çosÂ 	Nota Fiscal Conta de EnergIa Llètrlc, 

,br
%eMi

MI,  Atbscse*,12OO- 17,M-AMAI 	Controle: 

CNPJ ~~001-111 	Série: Ul 	NF: 222179867 

o. CEP 3OlO13t 	02;R4S0D8A499/0091 
Selo 	- 

Emissão: 207/2O2O lmprssão: 207t202O09:40O! 
	

Sac aenói)- 	! - TSEctiado pela 
Ià 	1 aio'i' 4a2taf# 

MARIA ZILTA SILVA CAMPOS 

RUA COSTA E SILVA 665 CS 

N° DO CLIENTE:  
10 da Inata/eço 	Sub asse 	Classe 

Residencial Baixa Residencial 
3011086238    Q1á%1L 

  

CENTRO 	 Datas  de Leltura 	Modalidade Laifárla 
SANTA HELENA DE MINAS - M.i 	 iPráximr. 1 
CEP: 39874-000 	 r 	lTarifa Convencional 
MEDIDOR W, 	0902 	flI0 	9fl1fl7 12flIflR 1  

Informações 7'c. cza 
Tipo de Mediçeo 	Leitura Antenor 	Leitura Atual 	Constante Oe M.dtç5o Consumo CWi 

Energia Elétrica 
	

8682 
	

8771 	 1 
	

89 

VALORES FATURADOS 
Descrição 	 Quantidade 	Preço 	Valor (R$) 
Energia até 30 kWh 	 30 0.29680999 	8,70 
Energia de 31 a 100 kWh 	 59 0.50832778 	30.20 

ENCARGOS!COBRANÇAS 
Descrição 	 Valor R$ 
Contrib.Custeio Ilum. Publica 	 5,31 
bónus Ita'pu 	 -1.13 
Cobrança da Conta de E,serg's de 05 12020 	 7,23 
Cobrança da Conta de Energia de 06 12020 	 11,92 
Dif. recãlculo tarifa integral 	 25,60 

TARIFAS APLICA DAS(Sem Impostos) 
Energia até 30 kWh 	 0.19902000 
Energia de 31 a 100 kWh 	 0.34118429 

ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES 
Subsidio tarifa líquida 	 -24,53 

.CEF0i&270.11Q 	
:, 	Pá 1  dei 

RESERVADO AU 	OCB.2461 .OD7A.63FB.6282.C6C8.2BIC.2EFI 

REFERENTE A 	1 	VENCIMENTO 	VALOR ÃPAGAR 

JULI2020 	1 01/09/2020 	R$ 6330  
Hsse de Cálculo (R$): 	A5quota%: 	 Valor (R$): 

HM 	 38,90 	 30.00 	R$ 11,67 
PASEP 	 52,83 	 0,75 	 R$ 0,39 

R$ 1,82 
Histórico do Consumo 	 ne CONTS vancio,m / oEan-os ANTEROR55 

Dias de 
Faturam. 

32 
28 
31 
33 
29 
33 

31 
31 
30 
33 

Consumo 	Media 
kWh 	~dia 
113 	3,53 
85 	3,03 
83 	2,67 
92 	2.78 
89 	3c119  
8 
73 	2,60 
80 	28 
73 	2,35 
61 	2,03 

165 	5,00 
1,. 

Até 207/2020 constava penciei a. c tisbiso aue 
sujeita a unidade consumidora à suspensão do 
fornecimento de energia eletnca a partir da 
data discriminada: 

DEBITO(s) 

MésfAno 	Valor 	Prev.Corte 
ABRJ2020 	R$44,56 	03/0812020 

A religação estará condicionada à inexistência 
de debaos vencidos de suares' onsabilidade 

Mês/Ano 
JUN/2020 
MAI!2020 
ABR!2O20 
MAR/2020 
FEV.2C2 
JANI2O2O 
DEZt2O1 9 
N0V12019 
0UT12019 
SETI2O1Q 
AGOI2OIQ 

4l 

iiWonnaçôeeG 
ÍÂTURAMENTO PELA TARIFA SOCIAL DESCONTO DE R$ 24.53 
Tarifa vigente conforme iRes Ante! r19,707, de 25106/2020. 
JUIV2O20 Band. Verde - JULÍ2O2O Band. Verde 
Pela legislação regulatôria, os descontos a que se refere o Decreto Federal 7.891/13 também integram a 
base de cálculo do PASEP e COFINS. 
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores, Paro estes. estão sujeitas penalidades legais 
vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros)baseadas no vencimento das mesmas. 
E dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade 

Conforme NF950 o desconto de 100% no consumo de energia até 220 kWh 
finalizou em 0C!202fl A partir de 0712020 voltam a vigorar os descontos 

normais praticados para a TarIfa Social. 

CONFERE COM O ORIGINAL 
Si-kNITA HELENA DE ' INAS - MG 

RESPON ÁVEL 



RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 

PROCESSO LICITATÓ RIO N° 038/2020 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 004/2020 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 002/2020 

t. 

Nome/Razão Social: THALITA ANTUNES DA SILVA 

0FF! CNPJ N° 144.136.266-56 

Endereço:  Rua Costa e Silva, 665, Centro, Santa Helena de Minas/MG 

E-mail: 	  

Cidade: Santa Helena de Minas /MG Telefone: (33) 98707-8408 

Pessoa para contato: Thalita 

Recebemos, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação nesta data, cópia do 
instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

Santa Helena de Minas, 05 de Agosto de 2020. 

án,-x &- A-  -,Àítr~ &' ~~-jo,_ 
Assinatura 



PROCESSO LICITATÓRIO N° 038/2020 
INEXEGIBIIJDADE N° 004/2020 

CREDENCIAMENTO N'002/2020 
d 

DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO ART. 27, INCISO V, DA LEI N° 8.666/93 
E ART. 70,  INCISO XXXIII, DA CF. 

A Pessoa Física THALITA ANTUNES DA SILVA, inscrita no CPF sob o n° 144,136.266-56, 
residente â Rua Costa e Silva, 665, Centro, Santa Helena de Minas/MG DECLARA para fins do 
disposto no inciso V, do art. 27, da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854/99, que não emprega 
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor 
de 16 (dezesseis). 

*Ressalva:  emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz o, 

Santa Helena de Minas, 05 de Agosto de 2020. 

THALITA ANTUNES DA SILVA -CPF 144.136.266-56. 
RUA COSTA E SILVA, 665, CENTRO, SANTA HELENA DE MINAS/MG. 

CARGO = AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. 



o 
PROCESSO LICITATÔRIO N° 038/2020 

INEXEGIBILIDADEN°004/2020 
CREDENCIAMENTO N° 002/2020 

DECLARAÇÃO 

THALITA ANTUNES DA SILVA declara, para o fim de credenciar-se junto ao Município de Santa 
Helena de Minas, a fim de prestar serviços como auxiliar de serviços gerais, que aceita as 
condições do Edital de Credenciamento n° 002/2020, sem restrições de qualquer natureza, e que 
prestarei os serviços pelo preço estabelecido no referido Edital. 

Santa Helena de Minas, 05 de Agosto de 2020. 

THALITA ANTUNES DA SILVA -CPF 144.136.266-56. 
RUA COSTA E SILVA, 665, CENTRO, SANTA HELENA DE MINAS/MG. 

CARGO = AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. 

1 



ANEXO VII 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 038/2020 
INEXEGIBILIDADE N° 004/2020 

CREDENCIAMENTO N° 002/2020 

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE INFORMAÇÕES 

THALITA ANTUNES DA SILVA, inscta no CPF N° 144.136.266-56, portadora da Carteira de 
Identidade N° MG-20.805.259, DECLARA, sob as penas da lei, que recebeu todas as 
informações necessárias para os fins de credenciamento constantes do Edital acima referido. 

Santa Helena de Minas, 05 de Agosto de 2020. 

~lá - J/7 (k I--DÁPI 

THALITA ANTUNES DA SILVA -CPF 144.136.266-56. 
RUA COSTA E SILVA, 665, CENTRO, SANTA HELENA DE MINAS/MG. 

CARGO = AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADODE MINAS GEIÃIS 
POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÂO 

~DOTI1U~11P~  

CARTEIRA DE IDENTIDADE 

NATURALIDADE 	 DATA DE NASCIMENTO 

SANT.HELENA DE MINAS—MG 6/11/1988 

U ORIGEM 
NASC. LV-2 FL-203 L)  

SANTA HELENA DE flIINAS—MG 
087665916-43 

CPF 
1 

_•/:'..) 

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 
REGISTRO MG —15 645 609 	DATA DE 02/0'6/2()15  GERAL 	 EXPEOLÇÀO 
NOME MARIA APARECIDA GONCALVES DE 
OLIVEIRA 

II IAÇA() 

JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA 
DELITA OLIVEIRA DA SILVA 

LETICIA ALESS P T fl-'7'7( ACHADO ROGÉDO 
DO Í)IETOR AS SI N ATU 

LEI N 7.1 6 .E 29/08/83 

CONERE COM O ORIGINAL 
SANTA HELENA DE MINAS - MG 

Osi_i  

sAVEL RES 

4 



DELITA OLIVEIRA DA SILVA 

RUA FLORIANO PEIXOTO 86 CS 

CENTRO 
SANTA HELENA DE MINAS - MG 
CEP: 39874-000 
MFI)I[)OP N°- AE1IqqD86'-r/'S  

N° DO CLIENTE: 7002531353  
da Instalação 	Subciasse 	Classe 

Resida dai Baixa 	Residencial 
3005425149 	Renda 	Monofásico  

Datas de leitura 	Modalidade Tarifária 
Atual 	Próxima 

15/0/ 17106 

Anterior 

17108 

Tarifa Convencional 

/1 

CEMIO DISTRIBUIÇÃO S.A. 	Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica 
CNPJO6.981.180/0001-16 	 Seite: til 	NF: 220880668 cr.MlG inscr. Estadual 0623221360087 	 Controle: Av. Barbacena, 1200- lr Andar -AJaA1 
Santo Agostinho - CEP 30190-131 	 02.1 26/R4SOD[3A428/001 5 
Belo Horizonte  - MG- Brasil 

Emissão: 15/07/2020 Impressão: 15/07/2020 11:32:02 	1 anta Social de Energia Elétrica 1SEE criado pela 
Emissão autorizada pelo Reqime Especial PTA N 45.000009162.31 ,,'F MG 	Lei rÍ 10.438 de abril de 2002  

Informações Técnicas 
Tipo de Mediç90 	Leitura Anterior 	Leitura Atual Constante de Mediç90 Consumo kWh 

Energia Elétrica 16453 16557 104 

VALORES FATURADOS 
Descrição 	 Quantidade 	Preço 	Valor (R$) 
Energia até 30 kWls 	30 0.2961 01 59 	8,73 

Energia de 31 a 100 kWir 	 70 0,50761 071 	35,88 

Energia de 101 a 180 kWls 	4 0.76142806 	2,79 

ENCARGOS/COBRANÇAS 
Descrição 	 Valor R$ 
Contrib.Custoio llurn. Pública 	 8,86 

Bónus Itaipu 	 -1,56 

"Cobrança da Conta de Energia de 06 12020 	 11,69 

Cobrança da Conta de Energia de 05 12020 	 12.91 

Cobrança da Conta de Energia de 04 / 2020 	 14.80 

Dif. recálculo tarifa integral 	 28,40 

TARIFAS API ICADAS(Sena Impostos) 
Energia até 30 kWh 	 0,19854500 

Energia de 31 a 100 kWli 	0.34036821 

Energia de 101 a 180 kWls 	0,51 056036 

ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES 
Subsídio tarifa líquida 	 -27,21 

CF'F-: 093.992.366-17 Páq 1 de 1 

RESERVADO AO FISCO C5C2.8867.8307.97C5.E140.61 02.CBO6.1 F2F 

REFERENTE A 
	

VENCIMENTO 
	

VALOR A PAGAR 

JUL/2020 
	

08/08/2020 
	

R$ 95,29 
Base de Cálculo (R$): 

47,40 

61,58 

61,58 

Histórico do Consumo 

	

Aiiquota%: 	 Valor (R$): 

	

30,00 
	

R$ 14,22 

	

0,75 
	

8$ 0,45 

	

3,46 
	

R$ 2,12 

REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES 

ICMS 

PASEP 

COFINS 

Consumo 	Media 	Dias de 
MéslAno 	kWh 	kWh/dia 	Faturam. 
JUNI2020 	131 	 4,36 	 30 
MAII2020 	124 	 4,00 	 31 
ABR12020 	118 	 3,93 	 30 
MARI2020 	136 	 4,12 	 33 
FEVI2020 	114 	 3,93 	 29 
JAN/2020 	147 	 4,74 	 31 
DEZ(2019 	107 	 3,82 	 28 
NOV(2019 	107 	 3,24 	 33 
0UT12019 	103 	 3,55 	 29 
SETI20I9 	124 	 3,87 	 32 
AGOI2019 133 	 4,29 	 31 	 CONFERE COM O ORIGINAL 

	

32 	 SANTA HEL 
Informações Gerais 	 ENA DE  

FATURAMENTO PELA TARIFA SOCIAL DESCONTO DE R$ 27.21 	 1' 	MAS -. MG 
-2 

CÓDIGO DE oÊRivo 
AUTCMÁT1CO 

amX*00005425114911 
REFERENTE A: JUL/2020 N'DA INSTALAÇÃO 

83610000000-6 95290138001 6 81341833511-9 00054251491 4 

Tarifa vigente conforme Res Aneel ri'2.707, de 25/06020. 
JUN(2020 Barld. Verde . JUL(2020 Band. Verde 	 -.-- 

Pela legislação regulatoria, os descontos a que se refere o Decreto Federal 7.891/13 também integram a 
base de calculo do PASEP e COFINS. 
O pagamento desta conta não quita debitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais 
vigentes (multas) e/ou atualização Financeira )juros)baseadas no vencimento das mesmas. 
E dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade 

Conforme MP950 o desconto de 100% no consumo de energia até 220 kWtl 
finalizou em 06/2020. A partir de 07/2020 voltam a vigorar,  os descontos 

normais praticados para a Tarifa Social. 

VENCIMENTO TOTAL A PAGAR 

08/08/2020 R$ 95,29 
3005425149 

010.015.015.011 



ANEXO III 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 038/2020 
INEXEGIBILIDADE N° 004/2020 

CREDENCIAMENTO N° 002/2020 

DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO ART. 27, INCISO V, DA LEI N° 8.666/93 E ART. 70,  
INCISO XXXIII, DA CF. 

• 
A Pessoa Física Maria Aparecida Gonçalves de Olioveira, inscrito no CPF/CNPJ sob o n° 
087.665.916-43, sediada na Rua Floriano Peixoto, portador(a) da Carteira de Identidade n° MG-
15.645.609, DECLARA para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei 8.666/93, acrescido 
pela Lei 9.854/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesseis). 

*Ressalva:  emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz o. 

Santa Helena de Minas, 05 de agosto de 2020. 

LW L.// 
RUA FLOR NO PEIXOTO, CPF: 087.665.916-43 
MARIA APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

/L6J TLO Ce 	&tZ< 
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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 038/2020 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 004/2020 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 002/2020 

Nome/Razão Social: Maria Aparecida Gonçalves de Oliveira 

CPF/ CNPJ: N° 087.665.916-43 

Endereço: Rua Floriano Peixoto 

E-mail: - 

Cidade: Santa Helena de Minas Estado: MG Telefone: (67) 98484-5034 

Pessoa para contato: - 

Recebemos, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação nesta data, cópia do 
instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

Local: Santa Helena de Minas, 05 de Agosto de 2020. 

Assinatura  



ANEXO VIII 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 038/2020 
INEXEGIBILIDADE N° 004/2020 

CREDENCIAMENTO N° 002/2020 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO 

Declaramos, sob as penas da lei, que esta proponente não incorre em quaisquer das seguintes 
situações: 

a) Ter sido declarada inidônea por ato do Poder Público; 

b) Ter sido apenada com suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, nos últimos dois anos; 

c) Impedida de licitar, de acordo com o art. 90  da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações. 

Nos termos do art. 55, inc. XIII da Lei n. 8.666/93 e suas alterações, comprometemo-nos a informar 
a ocorrência de fato superveniente impeditivo da habilitação e qualificação exigidas no edital, 

Santa Helena de Minas, 05 de Agosto de de 2020. 

Repres tante Legal/Assinatura do interessado 

J2.,M- 



ANEXO  

PROCESSO LICITATÓRIO N° 038/2020 
INEXEGIBILIDADE N° 004/2020 

CREDENCIAMENTO N° 002/2020 

DECLARAÇÃO 

PARTICIPANTE, declara, para o fim de credenciar-se junto ao Município de Santa Helena de 
Minas, a fim de prestar Serviços de Auxiliar de Serviços Gerais, que aceita as condições do Edital 
de Credenciamento no 002/2020, sem restrições de qualquer natureza, e que prestarei os serviços 
pelo preço estabelecido no referido Edital, 

- 	a? 

RUA FLORIANO PEIXOTO, CPF: 087.665.916-43 
MARIA APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

C~'d >~~P 



ANEXO VII 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 038/2020 
INEXEGIBILIDADE N° 004/2020 

CREDENCIAMENTO N° 002/2020 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE INFORMAÇÕES 

MARIA APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA, Inscrito no CPF N°087.665.916-43, 
portador(a) da Carteira de Identidade W. MG-16.645.609, DECLARA, sob as penas da lei, que 
recebi todas as informações necessárias para os fins de credenciamento constantes do Edital 

acima referido. 

Santa Helena de Minas. 05 de Agosto de 2020. 

fla)z 	YLtC  	 
Assinatura do Representante Legal 

RUA FLORIANO PEIXOTO, CPF: 087.665.916-43 
MARIA APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 



I.TÍC!A RO';A MARTINS 
Edital. de Ck1DENC!AMEW1O N° 002/2020 

010.015.015.011 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO 

KT,~ARASSINATURA D  

CARTEIRA DE IDENTIDADE 

VÁUDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL   

REGISTRO MG 18. 844 - 638 
GERAL 	 EXPEOIÇAO 

NOME 
LETICIA ROSA MARTINS 

FILIAÇÃO 

ADAIR DE ASSIS MARTINS 
MARIA CELIA ROSA 

b TU 	 ATADENA CI ENTO 

	

DO PRAT-NG 	4//19 

,OC ORIGEM 
NASC. LV-37 FL-255 

AO DOMINGOS DO PRATA-- G 
CPF 
120 .889 .316-5 

	

LETICI 	PTI 1FA GAMBOGE REIS P 1 j. 1 2c 1 DIAET.- • DO INST UTO DE IDENTIFICAÇÃO 2. VIA 

DATA DE 24/01/2020 

?ESP NSÁVEL 

M O ORIGINAL 
(; 	 CO ONFERE 

HELENA DE MINAS - MG 
SANTA  



Esta é sua Carteira de Trabalho - CTPS, instituida pelo 
então Presidente Getulio Vargas, por intermédio do Decreto 
n°. 22.035 de 29.10.1932 e posteriormente reformulada 
pelo 1._)e (reto-lei n" 5452 de 01.05.1945 que aprovou a CLI 
Lia é o documento obrigatório para o exercício de qualquer 
emprego OU atividade profi ssiona I. 

Nela deverão ser registrados todos os dados 
cio Contrato de Trabalho, elementos básicos 
para o reconhecimento dos seus direitos perante 
a )4lstiça do Trabalho, bem como 	para a 
obtenção da aposentadoria e demais benefícios 
Previdenciá rios, garantindo, ainda, SUd habili - 
tação ao seguro desemprego e ao fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço -. FGTS. 

O conjunto de anotações contido neste 
documento e o seu estado de conservação, 
espelham a conduta a qualificação e as atividades 
profissionais do seu portador. 

Pela sua importância, é seu dever proteg#ê.la e 
Cuidá-lá, pois além de conter o registro de sua vicia 
Profissional e a garantia da preservação e validade 
de seus direitos como trabalhador e cidadão, 
contribui para assegurar o seu futuro e o de seus 
dependentes, tendo validade, também, como 
documento de identificação. 

(:ONFFccIONDA COM RECURSOS DO 
IAI - FUNDO DE AMAR() AO 1RAL3AUIADOR. 

VISITE O PORTAL MTE: WWWMTE.GOV.BR  

QUALIFICAÇÃO CIVIL - BRASILEIRO 
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FILIAÇÃO ........................................ ... ................. 
DATA DE NASC. DE ............./ 	.1............. 	IARA .... .. ...... ..... /.......  .... . ....... 1 

DOCUMENTO .. .. ................................................................................................... 
V0 

AS(INArUUA E (AlJIMfl05 SIRVIFX)lJ  

NOME 

DOCUMENTO 

 

 

ASSINAM  E (A~140 (30 SLIEVII))R  

 

NOME........ 

 

 

DOCUMENTO.................................... 

 

-S'(,jIv(Ii 

 

A'SINAÍURA E CARIMI() 30 ,ÍIEVII)UI( 	  

   

    

NOME........ .... .... 

DOCUMENTO .................. 

	

AINAW!EA t CASIM)1() 00 SERVII)(.fl'. 	 .  

L 	E.. 	 Nt L) A 
A.CASAM[NTO 1 C.DIVÕRCtO F.RFCONHFCIMENTOÍ)tPATIRNIDÂ)[ CI)1ADE NASCtMNL 

SF.P. JUDICIAI. fl-ADOÇAO 	F . MUE)ANÇA 	VÕIUNÍÁRtA 

1 

TRABALHADOR 

CONFERE COM O ORIGINAL 
SANTA HELENA DE MINAS - MG 

/  É23'I J:IV 

RESI' SÁVEL 

RMO 

MINISTÉRIO DO TRABALHO 
E EMPREGO 

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL 
PIS/PASIP 	  

	 21282393 L4-1  

	

SÉRIE - 	 

6216772   	0040 

'R. f~ke~-,wà 
ASSINAtURA I 	UlULAR 

-. NLIMIJU) 

	[MG  

ALTERAÇÃO DE IDENTIDADE ] 



O UNIVAÇO Ar VA 
ii A 	NA 

CERTIDÃO 

Certificamos que LETÍCIA ROSA MARTINS, portadora da C.l. n° MG-18.844.638 e CPF n° 

120.889.316-51, graduada em Medicina por essa Instituição, concluiu o curso no primeiro 

semestre do ano letivo de 2020, havendo colado grau em 23 de junho de 2020. 

Certificamos, ainda, que a referida graduada requereu o seu Diploma e que o registro será 

efetivado, por delegação de competência, pela Universidade do Estado de Minas Gerais. 

Ipatinga, 23 de junho de 2020. 

Márcia Maria de Souza Brita.' 

Secretaria Acadêmica 

ei*I!iIIi? L: a Ferreira 

Dir- o.- - •- c: 	Ge '. 	.\. 

CONFERE COM O ORIGINAL 
SANTA HELENA DE MINAS - MG •/)Ç /  -  'Vb 

RESPd SÁVEL 

t 

010.015.015.011 



Protocolo N° 

11 1111  1111111111 
23919/2020 

C5I0Y  
RESP NSÁVEL 

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA-MG 

Recibo de Protocolo 

Tipo de Protocolo   CORRESPONDÊNCIA 

Data de Abertura 	 24/06/2020 15:0:36 

Asínatura do Servidor...: 
	

IJLL/1)Y  

Protocolado por 	 VANESSA CUNHA VALADARES SILVA 

Solicitante(s): 

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA-MG CNPJ/CPF: 22256879000170 
LETíCIA ROSA MARTINS CNPJ/CPF: 12088931651 

Assunto(s): 
INSCRIÇÃO PRINCIPAL 

Observação: 

Inscrição Primária 

ESTE RECIBO DO PROTOCOLO NÃO AUTORIZA O EXERCÍCIO DA MEDICINA. 

O n° de inscrição no CRMMG estará disponível em nosso site (www.crmmg.org.br  - Menu de acesso 
rápido - Pesquisa médicos inscritos). O n° de CRMMG NÃO será liberad6en nenhuma hipótese 
por telefone. O registro é realizado no prazo de 7 dias úteis a partir da baixa do pagamento em 
nosso sistema. 

Assim que seu CRM estiver disponível, poderá ser solicitada a confecção de seu carimbo com n° de 
controle, em nosso site (Menu de acesso rápj.çio_ControIe eletrônico de carimbo). O custo do 
carimbo fica a cargo do médico solicitante. 

Caso necessite de comprovação de sua inscrição, o documento oficial comprobatório, até a entrega 
dos documentos emitidos pelo CRMMG, é a Certidão de Inscrição, que poderá ser impressa e 
validada em nosso site, no menu Médicos / Certidões / Emissão de Certidão de Inscrição. 

Informamos que a documentção, Carteira Profissional de Médico, e Cédula de Identidade Médica, 
somente serão entregues em Sessão SoT6he .a ser agendada pelo CRMMG, comunicada por e-mail 
e correspondência. 

No caso de inscrição com declaração de colação de grau, o original do diplo.ma  com 01 cópia 
simples e legível, frente e verso, deverá ser apresentado em até 120(cento de vinte) dias, a partir d 
data da inscrição, sob pena de cancelamento do registro. 

Qualquer dúvida entre em contato pelo e-mail: medicos.crmmg©portalmedico.org.br  

CONFERE COM O ORIGINAL 
SANTA HELENA DE MINAS -MG 



ANEXO  

PROCESSO LICITATÓRIO N° 038/2020 
INEXEGIBILIDADE N° 004/2020 

CREDENCIAMENTO N° 002/2020 

DECLARAÇÃO 

PARTICIPANTE, declara, para o fim de credenciar-se junto ao Município de Santa Helena de 
Minas, a fim de prestar assistência Médica, que aceita as condições do Edital de Credenciamento 
n° 002/2020, sem restrições de qualquer natureza, e que prestarei os serviços pelo preço 
estabelecido no referido Edital. 

9L  /222ÁÁYLJY 

RUA ALMIRANTE TAMANDARÉ, CPF: 120.889.316-51 
LETÍCIA ROSA MARTINS 

MÉDICA 



ANEXO III 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 038/2020 
INEXEGIBILIDADE N° 004/2020 

CREDENCIAMENTO N° 002/2020 

DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO ART. 27, INCISO V, DA LEI N° 8.666/93 E ART. 70, 
INCISO XXXIII, DA CF. 

• A Pessoa Física /Jurídica Letícia Rosa Martins, inscrita no CPF/CNPJ sob o n1120.889.316-51, 
sediada Rua Almirante Tamandaré, portador(a) da Carteira de Identidade n° MG-18.844.632, 
DECLARA para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 
9.854/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesseis). 

*Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz o. 

Santa Helena de Minas, 05 de agosto de 2020. 

b- Z_~0_  f),/ 
RUA ALMIRANTE TAMANDARÉ, CPF: 120.889.316-51 

LETÍCIA ROSA MARTINS 
MÉDICA 



ANEXO VIII 

PROCESSO LICITATÕRIO N° 038/2020 
INEXEGIBILIDADE N° 004/2020 

CREDENCIAMENTO N° 002/2020 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO 

Declaramos, sob as penas da lei, que esta proponente não incorre em quaisquer das seguintes 
situações: 

a) Ter sido declarada inidônea por ato do Poder Público; 

b) Ter sido apenada com suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, nos últimos dois anos; 

c) Impedida de licitar, de acordo com o art. 90  da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações. 

Nos termos do art. 55, inc. XIII da Lei n. 8.666/93 e suas alterações, comprometemo-nos a informar 
a ocorrência de fato superveniente impeditivo da habilitação e qualificação exigidas no edital. 

Santa Helena de Minas, 05 de Agosto de de 2020. 

Representante Legal/Assinatura do interessado 



RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 038/2020 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 004/2020 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 002/2020 

Nome/Razão Social: Leticia Rosa Martins 

CPF/ CNPJ: N° 120.889.316-51 

Endereço: Rua Almirante Tamandaré 

E-mail: leticiarosamartins4©gmail.com  

Cidade: Santa Helena de Minas Estado: MC Telefone: (31) 99711-2699 

Pessoa para contato: - 

Recebemos, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação nesta data, cópia do 
instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

Local: Santa Helena de Minas, 05 de Agosto de 2020. 

Assinatura 



ANEXO VII 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 038/2020 
NEXEGIBILIDADE N° 004/2020 

CREDENCIAMENTO N° 002/2020 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE INFORMAÇÕES 

Letícia Rosa Martins. Inscrito no 0FF N°120,889.316-51, portador(a) da Carteira de Identidade 
• N°. MG18.844.632, DECLARA, sob as penas da lei, que recebi todas as informações necessárias 

para os fins de credenciamento constantes do Edital acima referido. 

Santa Helena de Minas, 05 de Agosto de 2020. 

/ 

Assinatura do Representante Legal 

RUA ALMIRANTE TAMANDARÉ, CPF: 120.889.316-51 
LETÍCIA ROSA MARTINS 

MÉDICA 


