
EDITAL DE CREDENCIAMENTO PÚBLICO N° 001/2015

O MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, inscrito no CNPJ sob o nº
18.313.817/0001-85 com sede à Praça Afonso Pena, 30,  Centro, CEP 35.660-013,
através  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde,  e  por  meio  da  Comissão  Permanente  de
Licitação do Município, em conformidade com o art. 25 da Lei Federal 8.666/93, torna
público que se encontra em aberto, CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA
PRESTAR  SERVIÇOS  MÉDICOS,  CUJA  FINALIDADE  É  SUBSTITUIÇÃO
ESPORÁDICA NAS  AUSÊNCIAS  DOS  PROFISSIONAIS  MÉDICOS  INTEGRANTES
DOS QUADROS DE SERVIDORES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. 

Considerando que as condições para execução do objeto são universais e, portanto, a
prestação dos serviços dar-se-á em igualdade de condições e o preço a ser pago será o mesmo para todos
os interessados, extingue-se a competitividade, caracterizando situação de Inexigibilidade de Licitação,
fundamentada no caput do art. 25 da Lei n.° 8.666/93. Desta forma, o Credenciamento apresenta-se como a
forma mais adequada de atender o objeto em questão, por conceder tratamento isonômico a todos os
pretensos credenciados

Maiores  informações  encontram-se  a  disposição  dos  interessados  no
Pronto Atendimento Municipal,  na Avenida Orlando Maurício dos Santos,  s/n,  Pará de
Minas/MG.

1- DO OBJETO 

1.1  —  O  presente  Credenciamento  Público  tem  por  objetivo  o
CREDENCIAMENTO  DE  PROFISSIONAIS  MÉDICOS  PARA  A  PRESTAÇÃO  DE
SERVIÇOS  MÉDICOS  CUJA  FINALIDADE  É  SUBSTITUIÇÃO  ESPORÁDICA  NAS
AUSÊNCIAS  DOS  PROFISSIONAIS  MÉDICOS  INTEGRANTES  DOS  QUADROS  DE
SERVIDORES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, EM CARÁTER DE PLANTÃO
DE  12  (DOZE)  HORAS  NO  PRONTO  ATENDIMENTO  MUNICIPAL, podendo  o
credenciado, excepcionalmente, realizar até 02 (dois) plantões contínuos e ininterruptos,
nas condições expressas neste Edital e seus Anexos.

1.2 — O CREDENCIADO deverá prestar os serviços médicos, quando
solicitados mediante contato telefônico, nas condições e preços preestabelecidos neste
edital, conforme ANEXO II.

1.2.1  –  O  CREDENCIADO  deverá  disponibilizar  contato  telefônico  e
mantê-lo atualizado para que, caso necessite requisitá-lo, será este o meio de contato.

1.3  —  O  CREDENCIADO  deverá  atender  no  Pronto  Atendimento
Municipal de Pará de Minas/MG, baseado na necessidade do serviço público,  sendo o
teto  máximo  de  30  (trinta)  plantões  mensais  de  12  (doze)  horas  cada,  podendo  o
credenciado, excepcionalmente, realizar até 02 (dois) plantões contínuos e ininterruptos.

1.3.1 – Para requisitar  os profissionais médicos será seguida a ordem
cronológica de credenciamento.

1.4 — O CREDENCIADO não poderá cobrar qualquer tipo de taxa dos
pacientes atendidos no Pronto Atendimento Municipal. Caso for constatada a cobrança de
taxas ou diferenças pelos serviços prestados, o CREDENCIADO será descredenciado,
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além das sanções penais e administravas aplicáveis ao caso.

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

Poderão  participar  do  presente  credenciamento  pessoas  físicas  que
possuam maioridade civil e que satisfaçam as condições estabelecidas neste Edital. 

A participação no credenciamento implica automaticamente a aceitação
integral e irretratável dos termos e conteúdos deste Edital, seus anexos, regulamentos e
instruções.

Estão impedidos de se credenciar as pessoas físicas que tenham sido
sujeitas  à  aplicação  da  penalidade  de  suspensão  temporária  de  contratar  com  o
MUNICÍPIO  DE  PARÁ  DE  MINAS,  pelo  prazo  da  suspensão,  ou  que  tenham  sido
declaradas  inidôneas  por  qualquer  órgão  da  Administração  Pública,  pelo  prazo  da
declaração de inidoneidade. 

2 – DO CREDENCIAMENTO 

2.1  —  Os  interessados  em  prestar  os  serviços  médicos  deverão
protocolar requerimento (modelo – anexo I), solicitando credenciamento com os seguintes
documentos em anexo: 

1. Carteira de Identidade; 
2. Cadastro Nacional de Pessoa Física (CPF);
3. Registro  na entidade competente, fornecido pelo Conselho Regional de Medicina

(CRM), comprovando a aptidão para o exercício da profissão. 
4. Declaração de aceite das diretrizes e normas estabelecidas neste Edital. 
5. Diploma de médico, devidamente registrado no órgão ou entidade competente. 
6. Contato telefônico
7. Certidão de Regularidade expedida pela Fazenda Municipal do domicílio ou sede

do licitante;
8. Certidão de Regularidade expedida pela Fazenda Estadual;
9. Certidão de Regularidade Quanto à Dívida Ativa da União expedida pela

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional;
10. Prova  de  inexistência  de  débitos  inadimplidos  perante  a  Justiça  do  Trabalho,

mediante a apresentação de certidão negativa ou verificada a existência de débitos
garantidos por penhora suficiente ou com exigibilidade suspensa, será expedida
Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas em nome do interessado com os mesmos
efeitos da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) (redação dada pela
Lei Federal nº12.440/2011)

2.2 — Das autenticações e cópias dos documentos:

2.2.1 — Os documentos apresentados na forma de cópias reprográficas
deverão  estar  autenticados,  exceto  os  emitidos  via  internet.  A  autenticação  dos
documentos poderá ser feita por servidor municipal na Diretoria de Compras do Município,
situado à Praça Afonso Pena, 30, Centro, CEP 35.660-013, no horário de 08:00 às 12:00
e de 13:00 às 17:00 horas.

3 – PRAZOS: 

3.1 – Este edital restará vigente por prazo indeterminado, até disposição
em sentido contrário a ser determinada pela autoridade competente.

3.2 – Enquanto estiver vigente o edital, fica permitido o credenciamento, a
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qualquer  tempo,  de  qualquer  interessado,  desde  que  preencham  as  condições  ora
exigidas.

4 – DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

4.1 – Os interessados em participar do presente credenciamento deverão
entregar, a  partir da  data  de publicação deste edital,  no horário das 12h às 17h, na
Gerência  de  Atendimento  ao Cidadão (Protocolo) da  Prefeitura  Municipal  de Pará de
Minas, Edifício-sede situado na Praça Afonso Pena, nº. 30 – Centro, o envelope lacrado,
contendo:

a) o pedido de credenciamento (modelo constante do ANEXO I deste
Edital, devidamente preenchido e assinado);

b) as Declarações (modelos constantes do ANEXO III e IV  deste Edital,
devidamente preenchidas e assinadas);

c) a documentação de habilitação técnica, conforme item 2 deste Edital.

4.2 – O envelope deve ser identificado da seguinte maneira:

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS-MG

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS,  PROFISSIONAIS MÉDICOS,
DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO CRM  (Conselho Regional de Medicina), PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,  CUJA  FINALIDADE  É  SUBSTITUIÇÃO
ESPORÁDICA NAS AUSÊNCIAS DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS INTEGRANTES DOS
QUADROS DE SERVIDORES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.

NOME: 

CPF: 

5 – DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS

5.1 –  Os envelopes contendo os pedidos de credenciamento e demais
documentos exigidos neste Edital serão analisados pela Comissão Permanente de
Licitação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de recebimento.

5.2 –  Após a análise, o  requerente será comunicado do resultado do
julgamento, pessoalmente ou por via postal, com aviso de recebimento (AR), iniciando-se,
a partir dessa data, o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso.

5.3 – Transcorrido o prazo sem apresentação de recurso ou após julgados
os que vierem a ser interpostos, o  requerente habilitado será convocado para a
celebração do Termo de Credenciamento 

6 – DOS RECURSOS 

6.1 –  Caberá recurso, nos casos de habilitação ou inabilitação na pré-
qualificação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da publicação do
resultado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais.

6.1.1 –  Os recursos serão recebidos no mesmo local da entrega da
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documentação do credenciamento e serão dirigidos à autoridade máxima do órgão ou
entidade contratante por intermédio da Comissão, o qual poderá reconsiderar sua
decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir,
devidamente informado.

6.1.2 – A autoridade superior, após receber o recurso e a informação da
Comissão, proferirá, também no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a sua decisão, devendo
promover a sua respectiva publicação no Diário Oficial do Estado em até 2 (dois) dias
úteis.

7 – DA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO

7.1 –  O interessado habilitado será convocado pessoalmente ou por via
postal, com aviso de recebimento (AR), para assinar o Termo de Credenciamento no
prazo de 10 (dez) dias, contados da convocação.

7.2 –  O Termo de Credenciamento será publicado, por extrato no Diário
Oficial do Estado de Minas Gerais, como condição indispensável para sua eficácia, até o
quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.

7.3 – O credenciado deverá manter durante toda a execução da avença,
em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas neste Edital;

7.4 – Havendo mais de um credenciado, a convocação seguirá a ordem
cronológica de credenciamento. Caso haja impossibilidade do profissional em realizar o
plantão determinado, será convocado o profissional subsequente credenciado.

8 –   DA     DOTAÇÃO     ORÇAMENTÁRIA

8.1 – Os recursos necessários ao atendimento das despesas correrão à
conta da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

02.09.10.302.0022.2.194.3.3.90.36-0586

9 – DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO

9.1 – Os serviços serão pagos por plantão de 12 horas, de acordo com os
valores especificados no Anexo II deste Edital, mediante a celebração de Termo de
Credenciamento.

9.2 – Os valores serão postos à disposição do Credenciado até o 10º
(décimo)  dia  do  mês  subsequente  ao  mês  da  realização  dos  plantões,  por  meio  de
depósito bancário, após prévio empenho, em conta bancária indicada pelo Credenciado. 

9.3 – O credenciamento não estabelece qualquer obrigação do órgão ou
entidade contratante em efetivar a contratação do serviço, face à sua precariedade e, por
isso, a qualquer momento, o  credenciado ou o órgão contratante poderá denunciar o
credenciamento, inclusive quando for constatada qualquer irregularidade na observância
e cumprimento das normas fixadas neste Edital e na legislação pertinente, sem prejuízo
do contraditório e da ampla defesa.
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9.3.4 – O prazo de vigência do Termo de Credenciamento é de 06 (seis)
meses, a partir da data de assinatura do instrumento contratual, prorrogável se for o caso,
nos termos do art. 57 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

10 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1 –  Resguardados os procedimentos legais pertinentes, a
Administração Pública Municipal aplicará penalidade (s) ao licitante vencedor conforme a
seguir:

10.1.1 – multa, na seguinte hipótese e percentual:

a) se cometer falhas ou fraudes durante a execução do objeto, multa
compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total
estimado do contrato.

10.1.2 – na hipótese de comportamento inidôneo ou de cometimento de
fraude fiscal, suspensão temporária de participar de licitação e de contratar com a
Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

10.1.3 – na hipótese de comportamento inidôneo ou de cometimento de
fraude fiscal, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública e descredenciamento do CRC Municipal, se credenciado for, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a autoridade que aplicar a penalidade, pelo prazo de até 02 (dois)
anos;

10.1.4 – advertência por escrito, na hipótese de prática de atos de menor
complexidade e que não resulte prejuízo para a Administração Pública Municipal.

10.2 –  A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui a
possibilidade da aplicação de outras, previstas na lei 8.666/93, inclusive a
responsabilização do licitante vencedor por eventuais perdas e danos causados à
Administração.

10.3 –  A multa aplicada deverá ser recolhida aos cofres públicos do
Município de Pará de Minas, junto à Secretaria  Municipal de Gestão Fazendária via
Tesouraria Municipal, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da data do
recebimento da notificação enviada pela Administração Pública Municipal.

10.4 – O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito
existente na Prefeitura Municipal de Pará de Minas em favor do licitante vencedor, sendo
que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na
forma da lei.

10.5 –  As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas
motivadamente e por conveniência administrativa, mediante ato do Excelentíssimo Sr.
Prefeito Municipal.

10.6 – As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser
aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
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10.7 –  Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado
ao licitante vencedor o contraditório e a ampla defesa.

11 – DO DESCREDENCIAMENTO

11.1 – Constituem motivo para o descredenciamento:

a) Deixar de promover a atualização dos documentos de habilitação ou
incorrer em situação de irregularidade fiscal;

b) Apuração de fatos supervenientes que importem no comprometimento
da capacidade jurídica, técnica, fiscal do credenciado;

c) Conduta profissional que fira o padrão ético ou operacional do trabalho;
d) Nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei n.º 8.666/93; 
e) Pedido do credenciado, desde que requerido com antecedência

mínima de 30 (trinta) dias.

11.2 –  Da decisão de descredenciamento, que deverá ser devidamente
motivada pelo MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS, caberá defesa no prazo de 10 dias úteis,
como garantia do credenciado ao direito do contraditório, sendo avaliadas suas razões no
prazo de 05 (cinco) dias úteis.

11.3 –  O descredenciamento não exime a aplicação das sanções
previstas no artigo 87 da Lei Federal n 8.666/93.

12 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1 –  Este Edital estará à disposição dos interessados na Diretoria de
Compras e Contratos da PREFEITURA MUNICIPAL, nos dias úteis, das 08:00 às 12:00
horas e das 13:00 às 17:00 horas, e na Internet, para download, no endereço eletrônico
www.parademinas.mg.gov.br.

12.2 –  Consultas poderão ser formuladas através do email
edilenebarbosa  @parademinas.mg.gov.br

12.3 –  Todas as referências de tempo previstas no Edital observarão
obrigatoriamente o horário de Brasília – DF.

12.4  –  Os  participantes  deverão  ter  pleno  conhecimento  dos  termos
constantes deste Edital de Credenciamento Público e seus anexos, não podendo invocar
qualquer desconhecimento como elemento impeditivo para o integral cumprimento das
obrigações decorrentes do objeto da presente contratação.

12.5 — Os credenciados são responsáveis pela fidelidade e legitimidade
das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do credenciamento. 

12.6 – É dado revogar o credenciamento, por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, na forma do art. 49 da
Lei Federal nº 8.666/1993.

12.7 –  Nenhuma indenização será devida às participantes pela
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manifestação de interesse ou pela apresentação de documentos no presente
credenciamento.

12.8 –  É facultada à Comissão Permanente de Licitação, em qualquer
fase do credenciamento, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a
complementar a instrução do processo.

12.9 – A presente contratação reger-se-á pela Lei n° 8.666/93 e demais
subsequentes  e,  juntamente  com  as  normas  de  direito  público,  resolverão  os  casos
omissos.

12.10 – Fazem parte integrante deste Edital:

Anexo I – Modelo de Requerimento do Credenciamento.
Anexo II – Tabela de Valores.
Anexo III – Declaração de Idoneidade.
Anexo  IV  –  Declaração  de  Concordância  com  Termos  e  Valores

Estabelecidos no Edital. 
Anexo V – Minuta de Termo de Credenciamento. 
Anexo VI – Projeto Básico/Termo de Referência.

Pará de Minas/MG, 06 de maio de 2015.

Edilene Aparecida Barbosa 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

Cleber de Faria Silva
Secretário de Municipal de Saúde 

Renato Vasconcelos de Melo 
Secretário Municipal de Gestão Pública 

Antônio Júlio de Faria
Prefeito Municipal
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ANEXO I

MODELO REQUERIMENTO

Localidade e data 

Ao Secretário de Saúde 

Edital de credenciamento n. 001/2015

_______________________________________  inscrita(o)  no  CRM/MG

______________________,  CPF  n°________________________  ,  vem  requerer  o

CREDENCIMENTO,  para  a  prestação  dos  serviços  médicos  de  plantão  no  Pronto

Atendimento Municipal constantes no edital  de “Credenciamento Público nº  001/2015”,

para o qual foram anexados os documentos solicitados no referido edital. 

Nestes Termos 

P. Deferimento 

_____________________________________________

Assinatura 
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ANEXO II

TABELA DE VALORES

Plantão de 12 horas na prestação de serviços médicos em caráter de

plantão  no  Pronto  Atendimento  Municipal,  podendo  o  credenciado,  excepcionalmente,

realizar até 02 (dois) plantões contínuos e ininterruptos.

Valor por Plantão:

(a)  R$  1.200,00  (mil  e  duzentos  reais)  para  os  plantões  de  07:00  de

segunda-feira às 19:00 de sexta-feira. 

(b)  R$  1.300,00  (mil  e  trezentos  reais)  para  os  plantões de  19:00  de

sexta-feira às 07:00 de segunda-feira. 

Máximo  de  30  (trinta)  plantões  mensais  de  12  (doze)  horas  cada,

podendo o credenciado, excepcionalmente, realizar até 02 (dois) plantões contínuos e

ininterruptos.

Credenciamento n° 001/2015 – Fls. 9 de 17.



ANEXO III

MODELO

Ao Secretário de Saúde do Município de Pará de Minas 

Edital de Credenciamento nº 001/2015

Declaração de Idoneidade 

_______________________________,  estabelecida(o)/domiciliada(o)  na

____________________  ___________________________,  inscrita(o)  no  CRM/MG

________________ e no CPF ____________________ DECLARA, sob as penas da lei,

que não foi declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

Por ser expressão de verdade, firmo o presente. 

Pará de Minas/MG, ____ de _______________ de _______

 

___________________________________________

Assinatura 
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ANEXO IV

MODELO

DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Ao Secretário de Saúde. 

Edital de Credenciamento nº 001/2015

_______________________________,  estabelecida(o)/domiciliada(o)  na

____________________________  inscrita(o)  no  CPF  sob  o  nº

_______________________ e CRM/MG nº ________________________, DECLARA que

concorda  em  prestar  os  serviços  de  plantão  médico,  nas  condições  e  valores

estabelecidos no Edital de Credenciamento nº 001/2015 e seus anexos. 

Pará de Minas/MG, ____ de _______________ de _______

____________________________________________

Assinatura
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CONTRATO  N.º .../2015
   CREDENCIAMENTO N.º 001/2015
   PROCESSO (PRC) N.º 1354/2015

CREDENCIANTE: MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,  com  sede
administrativa localizada na Praça Afonso Pena, n.º 30, bairro Centro, na cidade de Pará de Minas (MG),
inscrito  no  CNPJ  sob  n.º  18.313.817/0001-85,  neste  ato  representado  pelo  Excelentíssimo  Prefeito
Municipal, Sr. Antônio Júlio de Faria, portador do CPF n.º 164.171.516-20, e pelo Sr. Cleber de Faria Silva,
Secretário Municipal de Saúde.

CREDENCIADO(a): Dr.(a) …......................... inscrita(o) no CPF sob n.° …...e no CRM/MG sob o Nº …...,
Cédula de Identidade nº …..., residente e domiciliado(a) na  rua …... nº …..., bairro …..., na cidade de …...,
CEP nº …..., acordam celebrar o presente Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

O  CREDENCIADO compromete-se  a  prestar  SERVIÇOS  MÉDICOS  CUJA  FINALIDADE  É
SUBSTITUIÇÃO  ESPORÁDICA NAS  AUSÊNCIAS  DOS  PROFISSIONAIS  MÉDICOS  INTEGRANTES
DOS QUADROS DE SERVIDORES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, em caráter de plantão de
12 (doze) horas no Pronto Atendimento Municipal, podendo o credenciado, excepcionalmente, realizar até
02  (dois)  plantões  contínuos  e  ininterruptos.  O CREDENCIADO atenderá  exclusivamente  no  Pronto
Atendimento Municipal de Pará de Minas/MG. O  CREDENCIADO  prestará os serviços nas condições e
preços  pré-estabelecidos  no  Edital  de  credenciamento  Público  nº  001/2015  e  seus  anexos.  O
CREDENCIADO não poderá cobrar qualquer tipo de taxa dos pacientes atendidos. Caso for constatado a
cobrança de taxas ou diferenças pelos serviços prestados será descredenciado, além das sanções penais e
administrativas aplicáveis ao caso.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES 

2.1 - Constituem obrigações do CREDENCIADO: 
I  -  Prestar  os  serviços  e  demais  obrigações  em  conformidade  com  o  estabelecido  neste  Termo  de
Credenciamento, no edital e seus anexos. 
II - Indenizar terceiros e à CREDENCIANTE, todo e qualquer prejuízo ou dano, decorrente de dolo ou culpa,
durante a execução deste Temo, ou após o seu término, em conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/93
e suas alterações. 
III - Prestar os serviços conforme rege as Leis pertinentes ao seu ramo de atividade. 
lV - prestar os serviços nas condições e preços pré-estabelecidos neste Termo de Credenciamento. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA 

3.1 - A vigência deste Termo de Credenciamento será pelo período de 06 (seis) meses, a partir da data de
assinatura deste instrumento.

CLÁUSULA QUARTA - DOS VALORES 

4.1 - O CREDENCIADO receberá o valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) para os plantões realizados
entre o período de 07:00 de segunda-feira a 19:00 de sexta-feira e de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais)
para os plantões realizados no período de 19:00 de sexta-feira às 07:00 de segunda-feira, sendo cada
plantão  médico  de  12  (doze)  horas,  podendo  o  credenciado,  excepcionalmente,  realizar  até  02  (dois)
plantões contínuos e ininterruptos.
A solicitação  para  realização  dos  plantões  será  elaborada  pela  Coordenação  do  Pronto  Atendimento
Municipal, baseada na necessidade do serviço público, sendo o teto máximo de 30 (trinta) plantões mensais
de doze horas cada, por credenciado. 
No caso de alteração de valores deste credenciamento, o mesmo será definido pelo Município de Pará de
Minas e aplicado a todos os credenciados. 

CLÁUSULA QUINTA - FORMA DE PAGAMENTO 

5.1 - Os valores serão postos à disposição do CREDENCIADO, até o 10º (décimo) dia do mês subsequente
ao mês da realização dos plantões, por meio de depósito bancário, após prévio empenho, na seguinte conta
bancária: 
Banco …..., Agência …..., Conta-Corrente …...

Os valores  a  serem pagos não  sofrerão  qualquer  tipo  de  correção  ou reajuste  durante  a  vigência  do
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Presente Termo de Credenciamento., a exceção da hipótese prevista na cláusula quarta. 

CLÁUSULA SEXTA – FISCALIZAÇÃO 

6.1 - A CREDENCIANTE exercerá fiscalização, através do Pronto Atendimento Municipal, sobre a execução
dos serviços acordados, podendo solicitar informações para o CREDENCIADO em qualquer momento, que
entender necessárias. 
À fiscalização é facultada, intervir, a qualquer momento, desde que constatada ilegalidade no cumprimento
do presente termo. A intervenção será no sentido de sanar irregularidades que estiverem ocorrendo. 

CLAUSULA SÉTIMA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

7.1  -  As  despesas  decorrentes  do  presente  credenciamento  correrão  por  conta  da  seguinte  dotação
orçamentária:

02.09.10.302.0022.2.194.3.3.90.36-0586

CLÁUSULA OITAVA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

8.1 - A presente contratação reger-se-á pela Lei n° 8.666/93 e suas alterações e pelos termos do Processo
de  credenciamento  Público  nº  001/2015  e  seus  anexos,  juntamente  com  normas  de  direito  público,
resolverão os casos omissos. 

CLÁUSULA NONA - CASOS OMISSOS 

9.1 -  Qualquer questão judicial  oriunda da aplicação do presente termo será dirimida com base na Lei
Federal n° 8.666/93 e posteriores alterações e por Legislação específica. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO E PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

10.1 - – Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, de acordo com o que dispõe o art.
65 da Lei  Federal n.º 8.666/93.

10.2 -  – O CREDENCIADO, ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e
supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste
contrato.

10.3 -  – O presente contrato poderá ser prorrogado caso se configure algumas das hipóteses elencadas no
artigo 57 da Lei Federal de Licitações.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES

11.1  -  Resguardados  os  procedimentos  legais  pertinentes,  a  Administração  Pública  Municipal  aplicará
penalidade(s) ao CREDENCIADO conforme a seguir:

11.2 - multa, nas seguintes hipóteses e percentuais:

a) se convocada, dentro do prazo máximo de 10 (dez) dias, deixar de assinar o instrumento contratual ou
receber a nota de empenho, multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento) calculada sobre o
valor total estimado do contrato;

b) se deixar de entregar documentação, se apresentar documentação falsa ou diversa da exigida no edital e
na legislação pertinente, multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento) calculada sobre o
valor total estimado do contrato;

c) se retardar a execução contratual, total ou parcialmente, multa de mora no percentual correspondente a
0,5% (meio por cento), por dia de atraso, calculada sobre o valor total estimado do contrato até o limite de
02 (dois) dias úteis;

d) se deixar de executar ou retardar a execução contratual, total ou parcialmente, além do prazo de 02
(dois) dias úteis, multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor total
estimado do contrato ou sobre o valor correspondente à obrigação que resta ser cumprida, conforme o
caso;

e) se cometer falhas ou fraudes durante a execução do objeto, multa compensatória no percentual de 20%
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(vinte por cento) calculada sobre o valor total estimado do contrato.

11.3  – na hipótese de comportamento inidôneo ou de cometimento de fraude fiscal suspensão temporária
de participar de licitação e de contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois)
anos;

11.4  –  na  hipótese  de  comportamento  inidôneo  ou  de  cometimento  de  fraude  fiscal,  declaração  de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública e descredenciamento do CRC Municipal,
se credenciado for, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a autoridade que aplicar a penalidade, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

11.5- advertência por escrito, na hipótese de prática de atos de menor complexidade e que não resulte
prejuízo para a Administração Pública Municipal.

11.6-  A aplicação das  sanções previstas  neste  instrumento  não exclui  a  possibilidade da aplicação de
outras, previstas na Lei 8.666/93, inclusive a responsabilização do CREDENCIADO por eventuais perdas e
danos causados à Administração Pública Municipal.

11.7 - A multa aplicada deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de Pará de Minas, junto à
Secretaria Municipal de Gestão Fazendária via Tesouraria Municipal, no prazo máximo de 10 (dez) dias,
contados da data do recebimento da notificação enviada pela Administração Pública Municipal.

11.8 – O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente na Prefeitura Municipal de
Pará de Minas em favor do  CREDENCIADO, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito
existente, a diferença será cobrada na forma da lei.

11.9 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas motivadamente e por conveniência
administrativa, mediante ato do Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal.

11.10  –  As  sanções  aqui  previstas  são  independentes  entre  si  podendo  ser  aplicadas  isoladas  ou
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

11.11 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à CREDENCIADO o contraditório
e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 

12.1 – O presente contrato poderá ser rescindido, bem como ser cancelado de pleno direito a nota de
empenho que  vier  a  ser  emitida  em decorrência  deste  contrato,  a  qualquer  tempo e independente de
notificação ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, com base nos motivos previstos nos arts. 77, 78 e art.
79 da Lei Federal n.º 8.666/93.

12.2 – Poderá também o presente contrato ser rescindido, desde que motivado o ato e assegurado ao
CREDENCIADO o contraditório e a ampla defesa quando esta: 

a)  venha a ser  atingida por  protesto  de título,  execução fiscal  ou outros fatos que comprometam sua
capacidade econômico-financeira;
b) for envolvida em escândalo público e notório;
c) quebrar o sigilo profissional;
d) utilizar, em benefício próprio ou de terceiros informações não divulgadas ao público e às quais tenha
acesso por força de suas atribuições e que contrariem as disposições estabelecidas pelo Município de Pará
de Minas;
e) na hipótese de ser anulada a adjudicação em função de qualquer dispositivo legal que a autorize.

12.3 – A nulidade do processo induz à do presente contrato, sem prejuízo do disposto no parágrafo único do
art. 59 da Lei Federal n.º 8.666/93.

12.4 – Poderá ainda o presente Termo de Credenciamento ser rescindido:

a - Mediante acordo expresso, e firmado pelas partes, após um aviso premonitório, também expresso, feito
com antecedência de 30 (trinta) dias pelo interessado; 

b  -  Unilateralmente  pela  CREDENCIANTE,  em  qualquer  tempo,  independente  de  interpelação  ou
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procedimento judicial ou extrajudicial, caso o CREDENCIADO:
b.1 - ceda ou transfira, no todo ou em parte, o objeto deste Termo de Credenciamento, ou deleguem a

outrem as incumbências as obrigações nele consignadas; 

b.2 - venha a agir com dolo, culpa, simulação ou em fraude na execução dos serviços; 

b.3  -  quando  pela  reiteração  de  impugnação  dos  serviços  ficar  evidenciada  a  incapacidade  para  dar
execução satisfatória ao Termo de Credenciamento; 

b.4  -  quando  ocorrerem razões  de  interesse  do  serviço  público  e  ou  na  ocorrência  de  qualquer  das
disposições elencadas na Lei n° 8.666/93 e alterações; 

Parágrafo  Único  -  Havendo  rescisão  do  Termo  de  Credenciamento,  a  CREDENCIANTE pagará  ao
CREDENCIADO,  o  numerário  equivalente  aos  serviços  efetivamente  realizados  e  aprovados  pela
fiscalização, no valor avençado. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 

13.1 -  As partes elegem o Foro da Comarca de Pará de Minas/MG, para dirimirem quaisquer dúvidas
oriundas deste ajuste, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
E, por estarem assim acertados, firmam este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ante duas
testemunhas, obrigando-se pelos termos do mesmo, por si e seus sucessores.

Pará de Minas (MG), ... de .......... de 2015.

Médico(a) Credenciado(a)

Cleber de Faria Silva
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Secretário Municipal de Saúde

CREDENCIANTE

Antônio Júlio de Faria
MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS

Prefeito Municipal
CREDENCIANTE

Testemunhas:

1) _________________________

2) _________________________
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ANEXO VI
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