
 

 

TERMO DE CONTRATO Nº 50/2020 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE E A 
EMPRESA PRECISÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME. 

 

 

O MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE, inscrito no CNPJ sob o n.º 18.401.059/0001-57, com sede na Rua 

Geraldo Miranda, n.º 337, Bairro Nossa Senhora da Conceição, neste ato representado pela Prefeita Municipal 

Sra. SIMONE CARVALHO, inscrito no CPF nº. 764.569.436-04, CI MG 4.493.692 – SSP/MG, denominado 

CONTRATANTE e a empresa PRECISÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME, CNPJ Nº 29.229.279/000-61, 

sediada na Rua Ricardo Leite, nº 405 – 2º andar – sala 13 – Bairro Nossa Senhora da Conceição – João 

Monlevade/MG – CEP 35.930-017, a seguir denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. 

FABRÍCIO LEANDRO FERNANDES CABRAL, brasileiro, solteiro, administrador de empresa, CPF 

964.445.256-91, documento de Identidade nº. M – 6.872.360, residente e domiciliada na Rua Salgado Filho, nº 

41 apto 301 – Bairro Nossa Senhora da conceição – João Monlevade/MG, ajustam e celebram o presente 

CONTRATO, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

A presente contratação decorre de Processo Licitatório nº. 97/2020, modalidades Pregão Presencial nº. 

13/2020, de 26/05/2020, homologado em 08/06/2020, fundamentado na Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho 

de 2002, Decreto Municipal nº. 15/2017, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei 

Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares 

aplicáveis à espécie. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

 

1.1. É objeto do presente contrato CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM OFTALMOLOGIA, 

RETINA E VÍTREO, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS RELACIONADOS À 

APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS, a pacientes de demanda judicial, encaminhados pela Secretaria Municipal 

de Saúde, conforme descrição, condições e especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I deste 

edital. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES 

 

3.1. DA CONTRATADA: 

3.1.1. Realizar os procedimentos contratados, sem cobrança de qualquer valor adicional ao usuário do SUS 



 

 

ou ao município. 

3.1.2. Atender os pacientes com dignidade e respeito e de modo universal e igualitário, mantendo a qualidade 

na prestação de serviços. 

3.1.3. Respeitar a decisão do paciente ao consentir ou recusar prestação de Serviços de saúde, salvo nos 

casos de iminente perigo de vida ou obrigação Legal. 

3.1.4. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos a que vier causar aos pacientes 

encaminhados decorrentes de omissão, negligencia, imperícia ou imprudência. 

3.1.5. Executar, conforme a melhor técnica, a aplicação do medicamento, obedecendo rigorosamente às 

normas técnicas respectivas; 

3.1.6. Assumir todas as despesas com materiais médicos necessários a execução dos procedimentos e, ao 

fornecimento do medicamento, quando assim autorizado; 

3.1.7. Disponibilizar todos os equipamentos, que se façam necessários ao perfeito e bom desempenho dos 

serviços, sem ônus para a contratante;  

3.1.8. Disponibilizar os recursos humanos conforme critérios para composição de quadro mínimo de 

profissionais necessários para prestação dos serviços contratados.  

3.1.9. Assumir integralmente as despesas decorrentes dos contratos dos profissionais, como salários, 

encargos sociais, fiscais, impostos, taxas e outros; 

3.1.10. Dispor de profissionais especializados para execução dos procedimentos;  

3.1.11. Realizar os procedimentos contratados, sem cobrança de qualquer valor adicional ao usuário do SUS 

ou ao município. 

3.1.12. Observar os critérios para a prestação dos serviços e as demais obrigações dispostas no Termo de 

Referência, conforme anexo I; 

3.1.13. Executar, conforme a melhor técnica, aplicação do medicamento, obedecendo rigorosamente às 

normas técnicas respectivas; 

3.1.14. Assumir todas as despesas com materiais médicos necessários à realização do procedimento, e o 

fornecimento do medicamento quando assim realizado, bem como relatório médico sobre o tratamento do 

paciente; 

.3.1.15. Responsabilizar-se pelas infrações à regulamentação aplicável, que consistirão em infrações 

contratuais quando comprometerem os serviços prestados ao Contratante; 

3.1.16. Manter, durante toda a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação. 

 

3.2. DO CONTRATANTE: 

3.2.1. Fornecer à Contratada todas as informações necessárias relacionadas com o objeto deste Contrato, 

visando obter os melhores resultados na prestação dos serviços; 

3.2.2. Notificar a Contratada, formalmente, quaisquer irregularidades constatadas na prestação dos serviços, 

estabelecendo quando for o caso, prazo para a sua regularização; 



 

 

3.2.3. Designar servidores do seu quadro de pessoal, para representá-lo no acompanhamento e fiscalização 

dos serviços contratados; 

3.2.4. Efetuar o pagamento dos serviços prestados, nas condições pactuadas; 

3.2.5. Verificar e aceitar as notas fiscais/faturas emitidas pela Contratada, recusando-as quando inexatas ou 

incorretas; 

3.3. Não obstante a Contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, 

ao Contratante reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude da responsabilidade 

da Contratada, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por prepostos 

designados, podendo para isso registrar, em relatório, as deficiências porventura existentes na prestação 

dos serviços, encaminhando cópia do mesmo à Contratada, para a correção das irregularidades apontadas 

no prazo prescrito. 

3.4. A existência de fiscalização, pelo Contratante, não exime a Contratada de sua total e exclusiva 

responsabilidade sobre os serviços contratados e pelos danos causados ao Contratante ou a terceiros. 

3.5. Demais obrigações constantes do termo de referência. 

 

CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA E ALTERAÇÃO 

 

4.1. O presente termo tem vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser 

prorrogado nos termos do inciso II do artigo 57, e alterado nos termos do artigo 65 da Lei Federal nº. 8666/93. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE 

 

5.1. PREÇO E REAJUSTE  

5.1.1. Pelos serviços objeto deste, o Contratante, pagará a Contratada, com recurso fonte 1.02, ficha 545, 

valor global de R$ 167.904,00 (cento e sessenta e sete mil novecentos e quatro centavos), conforme 

preços constantes do termo de referência anexo e proposta de preços do Contratado, parte integrante do 

processo. 

5.1.2. Caso haja necessidade de revisão dos valores contratados, objetivando a manutenção do equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato para restabelecer a relação entre os encargos da Contratada e a 

retribuição do Contratante pactuada inicialmente pelas partes, a CONTRATADA deverá comprovar a 

configuração da álea econômica extraordinária e extracontratual, nos termos do art. 65, II, d, da Lei 8.666/93. 

5.1.4. Para fins do disposto no item 5.1.2, será devida a revisão dos valores pelo Contratante a partir da data 

do fato que gerou o direito ao reequilíbrio contratual, desde que solicitado formalmente pela Contratada. 

 

5.2. DA FORMA DE PAGAMENTO 

5.2.1.O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado, por processo legal, 

em até 15 (quinze) dias, dos faturamentos, mediante documento fiscal, conferido e rubricado pelo 



 

 

responsável da SMS, mediante certidões de regularidade trabalhista, FGTS e INSS, caso vencidas as 

apresentadas na licitação, cuja autenticidade será confirmada nos sites dos órgãos emissores; 

5.2.2. Será utilizada a fonte de recurso 1.02 para quitação deste; 

5.2.3. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela Contratada em inteira conformidade com as exigências 

legais e contratuais, especialmente as de natureza fiscal, de acordo com a dotação orçamentária prevista 

neste edital. 

5.2.4. Na ocorrência de rejeição da nota fiscal, motivada por erros ou incorreções, o prazo estipulado no 

subitem anterior passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação; 

5.2.5. O pagamento devido pelo Município será efetuado por meio de depósito em conta bancária a ser 

informada pela Contratada ou, eventualmente, por outra forma que vier a ser convencionada entre as partes; 

5.2.6. Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação por 

parte da Contratada, sem que isso gere direito a alteração de preços, correção monetária, compensação 

financeira ou paralisação do fornecimento do objeto contratado; 

5.2.7.  Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal/fatura, a Contratada dará ao Município, plena, 

geral e irretratável quitação dos valores nela discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a 

qualquer título, tempo ou forma; 

5.2.8.  Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido será objeto de ajuste nos 

pagamentos futuros ou cobrados da Contratada. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

6.1. As despesas decorrentes deste contrato serão empenhadas na dotação orçamentária prevista e indicada 

no Demonstrativo de Despesa Autorizada de 2020 sob a classificação 10.302.1003.2051, 3.3.90.91, Ficha 545, 

Fonte 1.02, ou a equivalente no (s) próximo (s) exercício (s) orçamentário (s). 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES 

 
7.1. Pelo descumprimento total ou parcial das condições previstas no contrato, garantida a prévia defesa, o 

contratante poderá aplicar à contratada, as sanções previstas nos artigos 86 e 87, da Lei 8.666/93, sem prejuízo 

da responsabilização civil e penal cabíveis. 

7.1.1. Advertência escrita se verificado falhas corrigíveis; 

7.1.2. Multa, nos seguintes termos, aplicáveis quando do descumprimento contratual: 

a) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou por dia de atraso no 

cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do 

Contrato, por ocorrência;  

b) 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de atraso ou não atendimento superior a 30 

(trinta) dias na execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, com a possível 



 

 

rescisão contratual;  

c)  20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, na hipótese da Contratada, injustificadamente, 

desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de descumprimento 

contratual, quando o Município, em face da menor gravidade do fato e mediante motivação da autoridade 

superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada. 

7.1.2.1.As multas moratórias e administrativas poderão ser aplicadas cumulativamente ou 

individualmente, não impedindo que o MUNICÍPIO rescinda, unilateralmente, o contrato e aplique as 

demais sanções legais cabíveis; 

7.1.2.2.As multas administrativas e moratórias aplicadasserão descontadas dos pagamentos 

eventualmente devidos pela Administração e, quando inviáveis ou insuficientes, a Contratada poderá 

ser intimada  a recolher o valor restante ou integral da multa apurada, no prazo de 30 (trinta) dias 

corridos a contar da intimação, sob pena cobrança judicial, em consonância com os parágrafos 2º e 

3º do artigo 86 da Lei Federal nº. 8.666/93; 

7.1.2.3.A aplicação de multas não elidirá o direito do MUNICÍPIO de, face ao descumprimento do 

pactuado, rescindir, de pleno direito, o contrato, independente de ação, notificação ou interpelação 

judicial ou extrajudicial, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais cabíveis, 

assegurados o contraditório e a ampla defesa.  

 

7.2. Independentemente de aplicação da penalidade das multas previstas nesta cláusula, decorrido o prazo de 

5 (cinco) dias para a apresentação de defesa prévia da Contratada, o Contratante poderá aplicar à contratada 

suspensão de participação em licitação e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública na forma abaixo: 

a) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de 

João Monlevade, Fundações e Autarquias do Município pelo prazo de até 02 (dois) anos, conforme gravidade 

da infração; 

b) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da Lei, perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade; 

 

7.3. A desídia na regularização dos serviços poderá ensejar, a critério do Contratante, a rescisão do Contrato, 

sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei 8.666/93; 

 

7.4. Fica desde já ajustado que todo e qualquer valor que vier a ser imputado pelo Município ao Contratado, a 

título de multa ou penalidade, reveste-se das características de liquidez e certeza, para efeitos de execução 

judicial, nos termos do artigo 586 do CPC. Reveste-se das mesmas características qualquer obrigação definida 

neste termo como de responsabilidade do Contratado e que, por eventual determinação judicial ou 

administrativa, venha a ser paga pelo Município;  



 

 

 

7.5. As multas e penalidades previstas neste contrato não têm caráter compensatório, sendo que o seu 

pagamento não exime a Contratadada responsabilidade pela reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos 

causados ao Municípiopor atos comissivos ou omissivos de sua responsabilidade; 

 

CLÁUSULA OITAVA – RESPONSABILIDADE POR DANOS 

 

8.1. O Contratadoresponderá por todo e qualquer dano provocado ao Município, seus servidores ou terceiros, 

decorrentes de atos ou omissões de sua responsabilidade, a qual não poderá ser excluída ou atenuada em 

função da fiscalização ou do acompanhamento exercido pelo Município, obrigando-se, a todo e qualquer tempo, 

a ressarci-los integralmente, sem prejuízo das multas e demais penalidades previstas neste termo; 

 

8.2. Para os efeitos desta cláusula, dano significa todo e qualquer, ônus, despesa, custo, obrigação ou prejuízo 

que venha a ser suportado pelo Município, decorrente do não cumprimento, ou do cumprimento deficiente, pelo 

Contratado, de obrigações a ele atribuídas contratualmente ou por força de disposição legal, incluindo, mas não 

se limitando, a pagamentos ou ressarcimentos efetuados pelo Município a terceiros, multas, penalidades, 

emolumentos, taxas, tributos, despesas processuais, honorários advocatícios e outros;  

 

8.3 Se qualquer reclamação relacionada ao ressarcimento de danos ou ao cumprimento de obrigações definidas 

como de responsabilidade do Contratado apresentada ou chegar ao conhecimento do Município, este 

comunicará ao Contratadopor escrito para que tome as providências necessárias à sua solução, obrigando-se 

a informar formalmente ao Município a devida comprovação do acordo, acerto, pagamento ou medida 

administrativa ou judicial que entender de direito, conforme o caso, no prazo que lhe for assinalado. As 

providências administrativas ou judiciais tomadas pelo Contratadonão o eximem das responsabilidades 

assumidas perante o Município, nos termos desta cláusula;  

 

8.4. Fica desde já entendido que quaisquer prejuízos sofridos ou despesas que venham a ser exigidas do 

Município, nos termos desta cláusula, deverão ser pagos pelo Contratado, independentemente do tempo em 

que ocorrerem, ou serão objeto de ressarcimento ao Município mediante a adoção das seguintes providências:  

a) dedução de créditos do Contratado;  

b) medida judicial apropriada, a critério do Município. 

 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

O contrato poderá ser rescindido independentemente de aviso, interpelação ou notificação judicial, nas hipóteses 

previstas no artigo 78 da Lei Federal nº. 8666/93. 

 



 

 

9.1. Além das hipóteses previstas no artigo 78 da Lei 8.666/93, constituem causa de rescisão de contrato: 

9.1.1. Execução do contrato em desacordo com as especificações e recusada pelo Contratante; 

9.1.2. A condução dolosa da Contratada. 

 

9.2. Poderá ainda o Contratante rescindir o contrato, independentemente de qualquer procedimento judicial ou 

pagamento de indenização, por falência, recuperação judicial e extrajudicial, insolvência da Contratada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO 

 

O extrato do presente instrumento será publicado no Órgão Oficial do Município, sendo esta de responsabilidade 

do Contratante. 

 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO FORO 

 

Fica eleito o Foro da Comarca de João Monlevade para dirimir quaisquer dúvidas quanto à execução do presente 

Contrato. 

 

E, por estarem justas, as partes firmam o presente em 2 (duas) vias de igual teor e forma, napresença das 

testemunhas abaixo. 

 

João Monlevade, 17 de junho de 2020. 

 

 

SIMONE CARVALHO 
Prefeita Municipal    

 Contratante 
 

 

PRECISÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA – ME 
Fabrício Leandro Fernandes Cabral 

Contratada 
 

 

TESTEMUNHAS: 

 

Nome:  

 

C.P.F. 

 

Nome:  

 

C.P.F. 

 



 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 – OBJETO 

 

1.1 – O presente Termo de Referência tem como finalidade especificar minimamente as condições para a 

contratação de serviços especializados em oftalmologia, retina e vítreo para realização dos 

procedimentos ambulatoriais com aplicação intravítrea. 

 

2 – DA VIGÊNCIA 

 

2.1 – 12 (doze) meses a contar da data de assinatura, prorrogável por até 60 (sessenta) meses. 

 

3 – DOS SERVIÇOS 

 

3.1 – A prestação do serviço será feita de acordo com a necessidade do Município, mediante a emissão de 

autorizações da Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde, conforme condições deste termo 

e do contrato. 

 

4 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, QUANTIDADES, E PREÇO MÉDIO ESTIMADO PARA A APLICAÇÃO. 

 

4.1 - Para contratação dos serviços objeto deste termo, além de outros exigidos no edital de licitação, deverá 

apresentar a documentação abaixo relacionada, a saber: 

a) Alvará de localização e funcionamento vigente; 

b) Licença Sanitária vigente; 

c) Certificado de registro da empresa no respectivo órgão de classe, atualizado; 

d) Registro do Responsável Técnico pela empresa no respectivo Conselho Profissional; 

f) Comprovante de especialização nas áreas referente ao objeto deste processo (ESPECIALIZAÇÃO EM 

OFTALMOLOGIA, RETINA E VÍTREO), emitido pela sociedade científica respectiva, reconhecida 

nacionalmente; 

 

4.2 - A estimativa da despesa constante da tabela abaixo foi realizada com base no preço médio de mercado e 

quantitativos para atendimento no período de 12 (doze) meses: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Procedimento Atendimento

s 

Estimativa/ Custos 

Item Ano Mês Unitário Total 

1 

Procedimento ambulatorial com administração 

intravítrea de medicação RANIBIZUMABE, incluindo o 

medicamento. 

12 1 R$ 2.227,50 R$ 26.730,000 

2 

Procedimento ambulatorial com administração 

intravítrea de medicação BEVACIZUMABE, incluindo o 

medicamento.  

12 1 R$ 990,00 R$ 11.880,00 

3 

Procedimento ambulatorial com administração 

intravítrea de medicação AFLIBERCEPTE, incluindo o 

medicamento.  

10 1 R$ 2.623,50 R$ 26.235,00 

4 Exame de imagem da retina e nervo óptico (OCT) 60 5 R$ 272,25 R$ 16.335,00 

5 
Procedimento ambulatorial antiangiogênico de 

administração intravítrea de medicação. 
120 10 R$ 722,70 R$ 86.724,00 

Valor Global R$ 167,904,00 

 

 

5 – DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

 

5.1 – A contratada deverá realizar todos os procedimentos constantes da tabela acima; 

 

5.2 – Os procedimentos de administração intravítreo deverão ser agendados, assim que o medicamento do 

paciente estiver disponível; 

 

5.3 - O paciente será encaminhado à contratada com a autorização expressa da Secretaria Municipal de Saúde 

de do município de João Monlevade (Assistência Farmacêutica);  

 

5.4 – Os exames de OCT serão realizados de acordo com a necessidade do paciente, mediante solicitação 

justificada do profissional oftalmologista da contratada, devidamente autorizado pela Secretaria Municipal de 

Saúde, respeitando o quantitativo anual estabelecido na tabela acima; 

 

5.5 – Mediante avaliação da contratada, caso não haja indicação para aplicação de medicamentos fornecidos 

pelo Município, o mesmo deverá ser devolvido ao município na embalagem original, acondicionados conforme 



 

 

orientações em bula ou rótulo, em perfeitas condições de uso acompanhado de relatório médico justificando a 

conduta; 

 

5.6 – É de inteira responsabilidade e ônus da contratada, todo atendimento sem autorização expressa da 

Secretaria Municipal de Saúde/Assistência Farmacêutica ou, qualquer serviço diverso dos indicados neste termo 

ou da autorização encaminhada pela SMS contratada. 

 

5.7 - A SMS de João Monlevade fornecerá ao contratado a cada paciente encaminhado, o relatório médico 

constante das Sentenças Judiciais, com as indicações de tratamento, para avaliação médica desta acerca dos 

efetivos procedimentos a serem adotados; 

 

6 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

 

6.1 - Realizar os procedimentos contratados e autorizados, sem cobrança de qualquer valor adicional ao usuário 

do SUS ou ao município. 

 

6.2 - Atender os pacientes com dignidade e respeito e de modo universal e igualitário, mantendo a qualidade na 

prestação de serviços. 

 

6.3 - Respeitar a decisão do paciente ao recusar desde que formalmente o atendimento autorizado, salvo nos 

casos de iminente perigo de vida ou obrigação Legal; 

 

6.4 - Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos a que vier causar aos pacientes 

encaminhados decorrentes de omissão, negligencia, imperícia ou imprudência. 

 

6.5 - Executar, conforme a melhor técnica, a aplicação do medicamento, obedecendo rigorosamente às normas 

técnicas respectivas; 

 

6.6 - Assumir todas as despesas com materiais médicos necessários a execução dos procedimentos e, do 

fornecimento do medicamento, quando assim autorizado, exceto para as situações de fornecimento do 

medicamento pelo município,  

 

6.7 – Disponibilizar todos os equipamentos, que se façam necessários ao perfeito e bom desempenho dos 

serviços, sem ônus para a contratante;  

 

6.8 – Disponibilizar os recursos humanos conforme critérios para composição de quadro mínimo de profissionais 

necessários para prestação dos serviços contratados.  



 

 

 

6.9 – Assumir todas as despesas de tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, sociais e fiscais decorrentes 

da contratação, cujos ônus em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para o contratante´; 

 

6.10. Encaminhar ao município relatório de todos os atendimentos de cada paciente e, relatório final de cada 

tratamento com assinatura do paciente ou acompanhante e do profissional responsável pelo atendimento. 

 

7 – DO PAGAMENTO 

 

7.1. O pagamento será realizado, mensalmente, conforme previsão no termo contratual.  

 

8 – INFORMAÇÕES AOS LICITANTES 

 

8.1 – Os licitantes poderão contatar o Setor da Assistência Farmacêutica através do telefone 31.3859-5828, para 

dirimir dúvida e prestar os esclarecimentos necessários quanto ao serviço a ser prestado, bem como demais 

informações pertinentes. 

 

 

LARISSA MARTINS REIS 
Farmacêutica Responsável 

CRF/MG 30689 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


