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EDITAL 

           PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0029/2020. 

 INEXIGIBILIDADE: 0002/2020  

 CREDENCIAMENTO:  0002/2020. 

A Prefeitura Municipal de Pocrane - MG, através da Secretaria Municipal 

de Saúde, torna público que está instaurando processo de Credenciamento, através do 

presente instrumento, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, 

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

Contrato, cujos termos, igualmente, o integram. 

I - OBJETO 
O presente edital tem como objeto o Credenciamento de Pessoas Físicas ou jurídicas para 

Prestação de Serviços Médicos no Horário estendido as unidades de saúde da Família (USF) ou 

Unidades Básicas de Saúde em Pocrane – MG, para o enfrentamento da Emergência de Saúde 

Pública de importância internacional decorrente do (COVID-19), de acordo com portaria 

Ministerial Nº 430, de 19 de Março de 2020. Município de Pocrane – MG, e / ou Contratação 

de serviços médicos Generalista para atendimento no PSF, devendo prestar serviços médicos 

de 40 horas semanais, conforme cronograma da Secretaria Municipal de Saúde, em 

atendimento às demandas Secretaria Municipal de Saúde, do município de Pocrane - MG 

conforme tabela a seguir e de acordo com os Anexo I, II, e III deste Edital. 

II - APRESENTAÇÃO 
 

Os interessados deverão apresentar nas datas e horários estabelecidos no Capítulo III, um 

envelope fechado, de forma a não permitir sua violação, em cuja parte externa deverá constar: 

DA: (Nome Completo do Profissional) –   Fone/Fax: 

À: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE – MG 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO nº 0029 /2020 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 0002 /2020 
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CREDENCIAMENTO N. 0002/2020   

III - RECEBIMENTO DOS ENVELOPES  
 

3.1. Os envelopes serão recebidos em período aberto, até completar-se o número de vagas 

disponíveis ou acrescidas na forma da lei, seja por acréscimo de serviços, por necessidade de 

substituição ou de reposição, sendo a contratação realizada em obediência à estrita ordem de 

classificação, conforme disposições deste edital. 

3.3. Os envelopes serão recebidos a partir da publicação deste Edital, até o encerramento do 

credenciamento 31/12/20.  

LOCAL: No Departamento de Compras e Licitações, na sede da Prefeitura Municipal de Pocrane 

– MG, na rua Nilo Moraes Pinheiro, 322, Centro, Pocrane - MG. 

IV - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
4.1. Poderão participar do presente credenciamento pessoas físicas que possuam maioridade 

civil e que satisfaçam as condições estabelecidas neste edital; 

4.2. A participação no credenciamento implica automaticamente na aceitação integral e 

irretratável dos termos e conteúdo deste edital, seus anexos, regulamentos e instruções; 

V – HABILITAÇÃO - DOCUMENTAÇÃO 
O envelope deverá conter os seguintes documentos: 

5.1. Documentos obrigatórios: 

5.1.1 PESSOAS JURÍDICAS  

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (C.N.P.J);  

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuinte municipal, se houver, relativo ao domicílio ou 

sede da empresa, pertinente ao ramo de atividade e compatível com objeto contratual; 

c) Prova de regularidade para com Fazenda Municipal do domicílio ou sede da empresa;  

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;  

e) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

mediante a apresentação do Certificado de Regularidade de Situação/CRS;  
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f) Prova de Regularidade relativamente aos Tributos Federais e á Dívida Ativa da União 

(Abrangendo as Contribuições Sociais).  

g) Prova de Inexistência de Débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho CNDT;  

h) Alvará de Localização e Funcionamento; 

i) Certidão Negativa de Falência e concordata;  

j) Cópia do Contrato Social e suas alterações;  

l) Documento de Identidade e CPF dos dirigentes ou representantes legais da empresa e dos 

profissionais pertencentes ao seu quadro ou equipe de trabalho;  

5.1.2 PESSOAS FÍSICAS 

a)  Cópia autenticada em cartório competente ou por servidor da Administração Pública da 

Cédula de Identidade; 

b) Cópia autenticada em cartório competente ou por servidor da Administração Pública do CIC 

(Cadastro Individual de Contribuinte), ou CPF; 

c) Cópia autenticada do Diploma de Medicina, devidamente registrado no órgão ou entidade 

competente; 

d) Cópia autenticada do comprovante de inscrição no Conselho Regional de Medicina; 

e) Declaração de que concorda e cumpre plenamente os requisitos solicitados neste edital; 

5.2. Títulos para fins classificatórios 

5.2.1 conforme descrito no anexo II, deste edital. 

VI - JULGAMENTO  
6.1. O julgamento da habilitação, o resultado do credenciamento e a ordem de classificação 

dos participantes será feito à medida em que os envelopes forem sendo recebidos, em até 10 

(dez) dias úteis após a entrega, com divulgação periódica da ordem de classificação. 

6.2. Será desconsiderada a documentação que contrarie os requisitos expressos neste edital e 

em seus anexos ou em desacordo com as formalidades prescritas; 

6.3. Será inabilitado o participante que não atender as exigências do Capítulo IV deste edital; 
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VII – CREDENCIAMENTO 

7.1. Serão credenciados todos os profissionais que comprovarem a habilitação exigida neste 

edital. 

        VIII – CLASSIFICAÇÃO 
8.1. Os profissionais credenciados serão classificados conforme Anexo II, sendo que a cada 

novo credenciamento será divulgada nova ordem de classificação, mantendo-se a ordem 

classificatória decrescente de acordo com a pontuação obtida. 

IX – PUBLICAÇÃO 

9.1. Serão publicadas a relação dos habilitados, credenciados e a nova ordem de classificação, 

até o 5º dia útil de cada mês imediatamente subseqüente. 

9.2. As publicações serão feitas pelos seguintes meios: 

9.2.1. Diário Oficial do Estado de Minas Gerais (IOF - MG); 

9.2.2. Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Pocrane - MG; 

9.2.3. Site Oficial do Município de Pocrane – MG. 

X – DA CONTRATAÇÃO 

10.1. Serão convocados os profissionais credenciados por ordem de classificação, até o 

preenchimento das vagas fixadas neste edital.  

10.2. Se não forem preenchidas todas as vagas ou se ocorrer as hipóteses de 

descredenciamento, rescisão contratual ou acréscimo de serviços, a convocação também se 

dará por ordem de classificação, porém para todos os profissionais credenciados; 

10.3. A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE, convocará os profissionais credenciados para 

assinatura do Contrato de Prestação de Serviços, conforme Minuta de Contrato (Anexo IV), por 

meio de notificação via correio com aviso de recebimento, a ser enviada para o endereço 

mencionado na documentação apresentada junto ao envelope; 

10.4. Para assinatura do Contrato de Prestação de Serviços, os profissionais terão o prazo de 

05 (cinco) dias úteis após a convocação, permitindo-se a prorrogação por igual período, na 

forma do § 1º, do art. 64, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações; 
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10.5. O credenciamento do profissional não obriga a Prefeitura Municipal de Pocrane – MG, a 

efetuar sua contratação. As contratações se darão dentro do limite de vagas estabelecido 

neste edital e de acordo com a demanda presente; 

10.6. Os contratos a serem firmados terão vigência por 01 (um) ano a partir de sua assinatura, 

limitado à vigência do crédito orçamentário anual; 

10.7. Os contratos poderão ser prorrogados, a critério do Município de Pocrane - MG, nos 

termos do art. 57 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos; 

XI - PREÇO, FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

11.1. A remuneração pelos serviços prestados será de acordo com a tabela do anexo I: 

11.2. O pagamento será efetuado através de depósito bancário, em conta corrente a ser 

informada pelo CONTRATADO, até o 10 (décimo) dia útil do mês subseqüente ao da prestação 

dos serviços; 

11.3. Havendo necessidade pontual de serviço e disponibilidade de atuação profissional, 

poderá ser acrescida temporariamente a carga horária semanal, com remuneração pecuniária 

proporcional ao incremento, desde que previamente autorizada pela Secretaria Municipal de 

Saúde do Município de Pocrane - MG. 

11.4. O CONTRATADO deverá apresentar até o último dia útil do mês da prestação dos 

serviços: 

11.4.1. Recibo de Pagamento Autônomo para prestadores que tenham Inscrição Municipal de 

Contribuinte Individual no local da prestação dos serviços; ou 

11.4.2. Nota Fiscal de Serviços fornecida pela Prefeitura do Município do local da prestação dos 

serviços para os prestadores sem inscrição municipal. 

11.5. Sobre o valor do crédito pago e previsto serão retidas a contribuição social para 

Seguridade Social aos segurados vinculados do RGPS/INSS, até o limite máximo do salário-

contribuição e o IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte, conforme limites e condições 

previstas na legislação vigente. 

11.5. 1 - As despesas decorrentes deste processo correrão a conta da dotação orçamentária:  

10.301.0046.2031-3.3.90.36.00 – ficha 122   

10.301.0046.2031 – 3.3.90.39.00 – ficha 123  
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Fonte Recurso: 1.02.00 e 1.59.00  

XIII – ATRIBUIÇÕES E OBRIGAÇÕES DOS CONTRATADOS 

13. As atribuições e obrigações dos profissionais contratados estão descritas no Anexo I deste 

Edital. 

XIV – RESCISÃO DO CONTRATO 

14. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências 

contratuais e as previstas em lei ou regulamento administrativo; 

14.1. Constituem motivos para rescisão do contrato, no que couber, as hipóteses previstas no 

artigo 78 da Lei 8.666/93; 

14.2. A rescisão contratual poderá ocorrer nas condições e formas previstas no artigo 79 da Lei 

8.666/93 e suas alterações; 

XV -  DOS RECURSOS, DAS PENALIDADES E DAS SANÇÕES; 

15.1 - Recursos: 
15.1.1. Das decisões proferidas pela Secretaria de Estado da Saúde caberão recursos nos 

termos do art. 109 da Lei nº 8.666/93 e alterações; 

15.1.2. O recurso deverá ser interposto mediante petição datilografada ou impressa através de 

processamento eletrônico de dados, devidamente arrazoada e subscrita pelo recorrente, 

obedecendo os prazos previstos na Lei de Licitações; 

15.1.3. O recurso deverá ser entregue no setor de protocolo da Gerência de Compras e 

endereçado a esta, podendo ser encaminhado por fac-símile, nos endereços e número 

constantes no cabeçalho. 

15.2 - Penalidades: 
15.2.1. O não cumprimento ou o cumprimento parcial, ou ainda a ocorrência de qualquer 

irregularidade na prestação dos serviços, por parte do CONTRATADO, ensejará aplicação de 

multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor do mensal do contrato, para cada 

notificação expressamente formalizada, independente da possibilidade de rescisão contratual, 

com as conseqüências previstas em lei; 

15.2.2.  A aplicação da multa prevista no item anterior poderá ocorrer somente 3 (três) vezes, 

sendo que a próxima notificação ensejará a obrigatória rescisão contratual e aplicação das 

demais sanções legais previstas. 
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15.2.3. Os licitantes e/ou contratados ficarão ainda sujeitos às penalidades previstas na Lei nº 

8.666/93 e alterações, nos casos não previstos neste edital. 

15.3. DESCREDENCIAMENTO: 

Ocorrerá o descredenciamento quando: 

15.3.1. Por algum motivo o credenciado deixar de atender as condições estabelecidas neste 

Edital; 

15.3.2. Na recusa injustificada do credenciado em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido, implicando em seu imediato 

descredenciamento e na imediata suspensão do direito de licitar com o município pelo prazo 

de 03 (três) meses; 

15.3.3. Por qualquer motivo o contrato entre o credenciado e a Prefeitura Municipal de 

Pocrane – MG, for rescindido. 

15.4 - Sanções: 

15.4.1. Verificada uma das hipóteses previstas nos subitens anteriores, a Prefeitura Municipal 

de Pocrane – MG, poderá optar pela convocação dos demais credenciados, obedecida 

sucessivamente a ordem de classificação, conforme Capítulo VIII deste Edital; 

15.4.2. Pelo não cumprimento total ou parcial do objeto contratado a Prefeitura Municipal de 

Pocrane - MG poderá, garantida a prévia defesa do contratado, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, aplicar multa prevista neste edital juntamente com as seguintes sanções: 

a)  Advertência; 

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

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

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

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

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

contratado ressarcir à Administração os prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 

sanção aplicada com base na alínea anterior. 

XVI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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16.1. São partes integrantes do presente Edital: 

Anexo I – Perfil e atribuições e relação de vagas; 

Anexo II – Ficha de Registro de Documentos Entregues; 

Anexo III – Minuta de Contrato;  

Anexo IV –Declaração que concorda com requisitos do Edital;  

Anexo V – Credenciamento  

16.2 - Caso algum órgão expedidor de documento exigido nesta licitação se encontre em 

greve, se a licitante não possuir documento com prazo de validade vigente, deverá apresentar 

o documento vencido, juntamente com a comprovação de que o órgão expedidor se encontra 

em greve através de: cópia de matéria e/ou reportagem em jornais ou revistas e/ou declaração 

do próprio órgão expedidor; 

16.3. A participação no presente processo de credenciamento implica na aceitação integral e 

irretratável de todas as condições exigidas neste edital e nos documentos que dele fazem 

parte, bem como na observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor; 

16.4. A Prefeitura Municipal de Pocrane - MG, na forma do disposto no § 3º do art. 43, da Lei 

nº 8.666/93 e alterações, reserva-se no direito de promover qualquer diligência destinada a 

esclarecer ou complementar a instrução do processo relativo a esta licitação; 

16.5. Quaisquer dúvidas sobre o presente edital deverão ser objeto de consulta à Gerência de 

Compras ou Departamento de Compras e Licitações do município de Pocrane - MG.  

16.6. Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou apresentação de 

quaisquer documentos relativos ao presente credenciamento. 

Pocrane 22 de maio 2020. 

 

Ernane Jose de Macedo 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA 
 

OBJETO - O presente edital tem como objeto o Credenciamento de Pessoas Físicas ou jurídicas 

para Prestação de Serviços Médicos no Horário estendido as unidades de saúde da Família 

(USF) ou Unidades Básicas de Saúde em Pocrane – MG, para o enfrentamento da Emergência 

de Saúde Pública de importância internacional decorrente do (COVID-19), de acordo com 

portaria Ministerial Nº 430, de 19 de Março de 2020. Município de Pocrane – MG, e / ou 

Contratação de serviços médicos Generalista para atendimento no PSF, devendo prestar 

serviços médicos de 40 horas semanais, conforme cronograma da Secretaria Municipal de 

Saúde, em atendimento às demandas Secretaria Municipal de Saúde, do município de Pocrane 

- MG conforme tabela a seguir e de acordo com os Anexo I, II, e III deste Edital. 

2.PERFIL E ATRIBUIÇÕES; 

2.1 PERFIL PROFISSIONAL;  

Profissional de nível superior titular de diploma de Medicina, devidamente registrado no 

Conselho Regional de Medicina, para prestação de Serviços Especializados, conforme demanda 

da Secretaria Municipal de Saúde Município de Pocrane - MG: 

1.  REQUISITOS GERAIS:  

1. Equilíbrio emocional e autocontrole;  

2. Disposição para cumprir ações orientadas;  

3. Capacidade física e mental para a atividade; 

4. Iniciativa e facilidade de comunicação;  

5. Destreza manual e física para trabalhar nas atividades a serem desenvolvidas;  

6. Capacidade de trabalhar em equipe;  

7. Disponibilidade para a prestação de serviços de 40 horas semanais, sendo possível 10 

plantões de 12 horas cada. 

 8. O médico no PSF, é um generalista que acompanha a pessoa na saúde e na doença e em 

todos os ciclos de vida. Atende a gestante, a criança, o adulto, e o idoso, de forma integral e 
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com grande resolutividade (menos de 10% dos casos são encaminhados aos especialistas). O 

modelo do PSF favorece o vínculo do médico com o paciente, pois o profissional atende uma 

área adstrito que o permite conhecer o paciente e toda a sua família.  

4 – Orientações e Obrigações do médico; 

 Realizar consultas clínicas aos usuários da sua área adstrita;  

 Executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida:  

Criança, Adolescente, mulher, adultos e idoso;  

 Realizar consultas e procedimentos na UBS e, quando necessário, no domicílio; 

 Realizar atividades clínicas correspondente as áreas prioritárias na intervenção na atenção 

Básica, definas na Norma Operacional de Assistência á Saúde  - NOAS 2001;  

 Aliar a atuação clínica á prática da saúde coletiva;  

 Fomentar a criação de grupos de patologias especificas, como de hipertensos, de diabéticos, 

de saúde mental, etc.  

 Realizar o pronto Atendimento médico nas urgências e emergências;  

 Encaminhar aos serviços de maior complexidade, quando necessário, garantindo a 

continuidade do Tratamento na USF, por meio de um sistema de acompanhamento e 

referência e contra -  referência;  

 Realizar pequenas cirurgias ambulatórias;  

 Indicar internação hospitalar;  

 Solicitar exames complementares;  

 Verificar e atestar óbito.  

Em caso de escala de plantões:  

 Comparecer ao seu local de trabalho conforme escala de serviços, predeterminada e dele 

não se ausentar até a chegada do seu substituto, atuando ética e dignamente.  

 A substituição do plantão deverá se fazer na base; em caso de atendimento prolongado, que 

se exija permanência por mais uma hora além da escala.  

 As eventuais trocas de plantão da escala de serviços deverão ser realizadas mediante 

preenchimento e assinatura de um formulário próprio, por ambas as partes, e entregue ao 

Diretor Municipal de Saúde, com antecedência de (Vinte e quatro) horas;  

 Cumprir com pontualidade seus horários de chegada aos plantões determinados, com 

mínimo de quinze minutos de antecedência;  
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 Tratar com respeito e coleguismo os outros médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e 

motoristas, liderando a equipe que lhe for delegada com ordem e profissionalismo;  

 Utilizar-se com zelo e cuidado das acomodações, veículos, aparelhos e instrumentos 

colocados para o exercício de sua profissão, ajudando na preservação do patrimônio e 

servindo como exemplo aos demais funcionários;  

 Acatar e respeitar as rotinas estabelecidas;  

 Participar das reuniões convocadas pela direção do serviço;  

 Ser fiel aos interesses do serviço público, evitando denegri-los, dilapidá-los ou conspirar 

contra os mesmos;  

5 – Carga Horária;  

40 horas semanais, podendo ser convocado para 10 plantões mensais de 24 horas (12 diurnos e 12 

noturnos) e nos finais de semana plantões 48 horas.  

6 – Local;  

O Local de trabalho será no Posto de Saúde na Sede do Município, ou em outras postos de acordo 

com a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde.  

7 – Condições Específicas:    

 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS;    

ANEXO I  

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS;  

ITEM  PROFISSIONAL  UNID QUANT VALOR UNIT  VALOR TOTAL  
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01 Médico para atuar no PSF, em 

prestações de serviços médicos no 

horário estendido as Unidades de 

Saúde da Família (USF) ou 

Unidades Básicas de Saúde em 

Pocrane/MG, para o 

enfrentamento da Emergência de 

saúde pública de importância 

internacional decorrente do 

(CONVID 19), de acordo com a 

portaria Ministerial nº 430, de 19 

de março de 2020. Município de 

Pocrane – MG, e/ou contratação 

de serviços médicos generalista 

para o atendimento no PSF, 

devendo prestar serviços médicos 

de 40 horas semanais, conforme 

cronograma da Secretaria 

Municipal de saúde.   

Plantões  12 R$: 

12.216,66 

R$: 

146.399,92  

 TOTAL: R$: 146.399,92 

 

 

Pocrane em 22 de maio 2020.  

 

 

______________________________________ 

Alexandre Camilo Gomes - Presidente Comissão 
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ANEXO II 

FICHA DE REGISTRO DE TÍTULOS ENTREGUES 

Esta ficha tem como função orientar o candidato na organização dos documentos 

   Entregues e será utilizada para simples conferência. 

Cargo Pretendido:  Medico PSF  (   ). 

Nome:   

Endereço:   

Telefone:   

Alexandre Camilo Gomes 

Presidente da CPL 
Pocrane – MG   

DOCUMENTOS ENTREGUES Quat. Numeração 

Documentos Obrigatórios   

Cópia autenticada em cartório competente ou por servidor 

da Administração da Cédula de Identidade 

  

Cópia autenticada em cartório competente ou por servidor 

da Administração do CIC/MF (Cadastro Individual de 

Contribuinte do Ministério da Fazenda); 

  

Cópia autenticada do Diploma de Medicina, devidamente 

registrado no Conselho Regional de Medicina.  

  

Cópia autenticada do comprovante de inscrição no 

Conselho Regional de Medicina; 

  

Declaração dando ciência de que concorda e cumpre 

plenamente os requisitos solicitados neste edital; 

  

Outros documentos    
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 ANEXO III  

 CONTRATO ADMINISTRATIVO 

Contrato Administrativo: _____/2020   

Processo de Licitação: ______/2020 

Inexigibilidade: ____________/2020 

Instrumento de CONTRATO ADMINISTRATIVO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS ESPECIALIZADOS, 

no qual são partes: 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE POCRANE, Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de direito público 

interno, CNPJ Nº ________, com sede administrativa na Prefeitura Municipal, situada na Rua 

_____________, ____, centro, nesta cidade, neste ato devidamente representado pelo seu Prefeito 

Municipal o Sr. _________________________. 

CONTRATADO(A): _______________, ______, ________, __________, inscrito no CPF n. _________, 

R.G. ___________, com endereço na Rua _______, ___________,_________/MG. 

CONSIDERANDO: 

1. A necessidade de dispor de profissional com formação na área de Médica para atuar junto aos PSF;  

O processo licitatório 0029/2020, inexigibilidade 02/2020; 

2. Que o Município de Pocrane não possui médicos em seu quadro de funcionários efetivos; 

  Têm entre si, como justo e contratado, na melhor forma de direito o presente 

instrumento de contrato mediante as seguintes cláusulas:  

I - OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS: Credenciamento de Pessoas Físicas ou 

jurídicas para Prestação de Serviços Médicos no Horário estendido as unidades de saúde da 

Família (USF) ou Unidades Básicas de Saúde em Pocrane – MG, para o enfrentamento da 

Emergência de Saúde Pública de importância internacional decorrente do (COVID-19), de 

acordo com portaria Ministerial Nº 430, de 19 de Março de 2020. Município de Pocrane – MG, 

e / ou Contratação de serviços médicos Generalista para atendimento no PSF, devendo prestar 

serviços médicos de 40 horas semanais, conforme cronograma da Secretaria Municipal de 

Saúde, em atendimento às demandas Secretaria Municipal de Saúde, do município de Pocrane 

- MG conforme tabela a seguir e de acordo com os Anexo I, II, e III deste Edital. 
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II - O REGIME DE EXECUÇÃO OU A FORMA DE FORNECIMENTO: 

Execução direta, na modalidade mensal, por tempo certo e determinado. 

III - O PREÇO E AS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO; 

A remuneração mensal paga ao contratado será de            

R$:_______(__________________________), coincidente com o pagamento mensal 

efetuado aos demais servidores municipais. 

IV - VIGÊNCIA:  

Este contrato tem como prazo de vigência o período compreendido: 

PRAZO DE INÍCIO: ______ de ____ de 2020. 

PRAZO DE TÉRMINO: ___de ______ de 2020. 

V -OS DIREITOS E AS RESPONSABILIDADES DAS PARTES, AS PENALIDADES CABÍVEIS E OS 

VALORES DAS MULTAS: 

 

OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO(A) – Executar os serviços pessoais em favor 

da municipalidade, conforme sua formação, durante o prazo de vigência deste instrumento, 

empenhando esforços no desempenho dos trabalhos realizados,  nos termos do Item I. 

OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE – Disponibilizar todos os meios necessários 

para a execução dos serviços. 

O presente contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 

avençadas, respondendo cada uma pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial. 

 

O CONTRATADO (A), não poderá subcontratar ou ceder a terceiros os seus serviços ora contratados. 

 

O CONTRATANTE fica no direito que lhe confere, modificar o presente contrato, unilateralmente, 

para melhor adequação às finalidades de interesse público; rescindir o presente contrato, 
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unilateralmente, nos casos previstos neste instrumento e nos casos previstos em lei e, fiscalizar a 

execução do contrato.  

O CONTRATANTE não poderá alterar as cláusulas econômico-financeiras sem prévia concordância do 

CONTRATADO(A). 

O presente contrato poderá sofrer alterações com as devidas justificativas – Unilateralmente pelo 

CONTRATANTE, quando houver modificações do projeto ou das especificações dos serviços aos seus 

objetivos, e quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 

diminuição quantitativa de seu objeto; e poderá ser alterado o presente contrato, por acordo entre 

ambas as partes, quando necessária à modificação do regime de execução dos serviços ou 

fornecimento, em face de originários e, quando necessária modificação da forma de pagamento por 

imposição de circunstâncias supervenientes. 

Fica vedada a antecipação de pagamentos, com relação ao cronograma financeiro fixado neste 

contrato, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de serviços.  

O CONTRATADO fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessárias nos serviços. 

O VALOR DA MULTA: Fica fixada a multa no valor correspondente a 10% (dez por cento), sobre o 

valor total deste contrato, em prejuízo da parte que infringir qualquer cláusula ou condição deste 

contrato. 

O CONTRATADO fica obrigado a manter, durante toda a execução deste contrato, em 

compatibilidade com as suas obrigações assumidas. 

DAS PENALIDADES – O contratado(a) fica desde já obrigado ao exercício da função pública, nos 

limites e obrigações igualmente impostos aos servidores efetivos por força do Estatuto do Servidor, 

sem que com isso adquira direito igual aos benefícios individuais previstos naquele texto legal, com 

exceção a aqueles inerentes ao exercício de determinada função. 

As sanções administrativas e a tutela judicial aplicam-se a ambas as partes pactuadas neste contrato, 

conforme disposto em lei. 

Além das condições estabelecidas neste instrumento contratual, as partes ajustarão condições, 

obrigações e responsabilidades recíprocas, de modo a não prejudicar o interesse público e nem a 

probidade administrativa. 

VI - OS CASOS DE RESCISÃO E DE EXTINÇÃO: 
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São casos de rescisão contratual o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, 

serviços e o cumprimento irregular de cláusulas instituídas neste contrato, especificações, projetos, 

serviços ou prazos; a paralisação do serviço ou fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação 

ao CONTRATANTE; o cometimento reiterado de faltas na execução deste contrato, além de outros 

legalmente estabelecidos. 

Qualquer das partes contratantes poderá solicitar a rescisão contratual, com prévia comunicação de 

10(dez) dias antecedentes ao último. 

O presente contrato extinguir-se-á, sem direito a indenizações, pelo término do prazo contratual e 

por iniciativa de ambas as partes; 

O tempo de serviço prestado por força da presente contratação será contado para todos os fins e 

efeitos. 

VII - DO FORO: 

O foro do presente contrato é o da Comarca de Ipanema/MG, para dirimir possíveis casos omissos, 

dúvidas e as questões incidentes oriundas da avença. 

VII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

Assim, na melhor forma de direito, sendo livres, capazes e conscientes as partes, assinam o presente 

contrato em duas vias de igual teor, forma e espaço, sendo cada via composta de laudas digitadas e 

impressas, na presença de duas testemunhas que conhecem o teor do mesmo e que também 

assinam, para maior validade jurídica. 

 

Município de Pocrane/MG, xx de Xxxxxxx de 2020. 

 

_________________________________________ 

MUNICÍPIO DE POCRANE 
CONTRATANTE 

 

_____________________________________ 

CONTRATADO 

TESTEMUNHAS:  



  

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE 

Rua  Nilo Moraes Pinheiro, 322 – POCRANE – MG 

CNPJ 18.334.318/0001-74 

 18 

 

1ª _______________________________________CPF:  _____________________ 

 

2ª _______________________________________CPF:  _____________________ 
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ANEXO V 

Pocrane, ____ de __________2020.  

 

Á  

Prefeitura Municipal de Pocrane – MG.  

A/c. Presidente da CPL  

Referência: CREDENCIAMENTO 0002/2020.  

 

Prezado Senhor,  

 

__________________________________________, inscrito no CRM; _______ e CPF: 

__________________________, residente e domiciliado na rua __________________ 

__________________________, em atendimento ao disposto no Edital de CREDENCIAMENTO  

N. ______, vem perante Vossa Senhoria DECLARAR que concorda e cumpre plenamente os 

requisitos solicitados neste Edital.  

Atenciosamente,  

 

______________________________________________________________ 

Nome: 

CRM: 

 


