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EDITAL DE CREDENCIAMENTO 

Processo Administrativo de Inexigibilidade de Licitação: nº. 08/2022 

Forma: Credenciamento nº. 02/2022 

Legislação Aplicável: Lei Federal nº. 8.666/93. 

DATA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS: a partir do dia 11 de julho de 
2022. 

Telefone para Contato: (33) 3246-9066 (Dayvid Mendonça Benis–Chefe do 
Setor de Compras)  

Local: Rua Frei Inocêncio, nº 236 -Centro - Prefeitura de São Félix de Minas – 
MG. 

O Município de São Félix de Minas, Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de 
direito público, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 03.613.121/0001-71, torna público, 
para conhecimento dos interessados, que a partir da publicação do presente 
edital, no horário das 08h00 às 11h00 e 12h30min às 16h00, estará procedendo à 
abertura de CREDENCIAMENTO visando a prestação de serviços, conforme 
especificado no item 1- OBJETO. O credenciamento ficará aberto até 31/12/2022, 
contados a partir da data de publicação do presente Edital, junto ao Protocolo da 
Prefeitura Municipal de São Félix de Minas/MG, sito à Rua Frei Inocêncio, nº 236, 
centro, nesta cidade. 

O Credenciamento será realizado pelo Chefe do Setor de Compras, designado 
pela Portaria nº 18, de 27 de junho de 2022, e será regido pela Lei Federal nº. 
8.666/1993 e suas posteriores alterações. 

1- OBJETO 

1.1 O presente Chamamento Público tem por objeto o credenciamento de 
serviços médicos no PSF, na Unidade Básica de Saúde, localizada no Bairro 
Planalto, plantões sobreavisos a serem realizados na Unidade Básica de Saúde 
Sebastiana Rosa de Jesus e serviços médicos no Centro de Atenção 
Psicossocial, na Sede do Município de São Félix de Minas, conforme relacionado 
na Planilha anexa, com as atribuições, qualificação, jornada de trabalho e valores 
constantes no Projeto Básico. 

1.2 É permitido o credenciamento de interessados a qualquer tempo durante a 
vigência deste edital, ficando o credenciado sujeito ao chamamento de acordo 
com a necessidade desta Administração.  
 
2- CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO CREDENCIAMENTO 
 
2.1 - Poderão credenciar-se no presente chamamento público pessoa física ou 
jurídica qualificada que satisfaçam as condições específicas de habilitação fixadas 
neste edital e que aceitem as exigências estabelecidas neste instrumento.  
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2.2 - Não poderão participar os interessados que tenham sido declarados 
inidôneos para contratar com a Administração Pública.  
 
2.3 - A participação no certame implica aceitação de todas as condições 
estabelecidas neste Edital. 
 
3-  PEDIDO DE CREDENCIAMENTO 
 
3.1 - Os interessados deverão protocolar seus documentos em envelope lacrado, 
junto ao Setor de Compras da Prefeitura Municipal de São Félix de Minas/MG, 
sito à Rua Frei Inocêncio nº 236, Centro, a partir do dia 11 de julho de 2022, no 
horário das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 16h00, O credenciamento ficará 
aberto até 31/12/2022, contados a partir da data de publicação do presente Edital. 
 
3.2 - Enquanto estiver vigente o edital, fica permitido o credenciamento, a 
qualquer tempo, de qualquer interessado, desde que preencham as condições ora 
exigidas.  
 
3.3 - Serão considerados credenciados todos aqueles que apresentem os 
documentos enumerados neste instrumento.  
 
3.4 - Os interessados deverão apresentar os documentos em envelope lacrado 
com as seguintes indicações: 
 
IDENTIFICAÇÃO E ENDEREÇO DO INTERESSADO 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS/MG  
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 08/2022 NA FORMA DE 
CREDENCIAMENTO Nº 02/2022 
ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO 
 
4- DOCUMENTAÇÕES REFERENTES À HABILITAÇÃO: 
 
4.1. Os Documentos deverão ser apresentados da seguinte forma:  
 
a) Por qualquer processo de cópia autenticada em cartório ou por servidor da 
administração municipal;  
 
b) Dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa expirar. Na 
hipótese do documento não conter expressamente o prazo de validade, deverá 
ser acompanhado de declaração ou regulamentação do órgão emissor que 
disponha sobre a validade do mesmo. Na ausência de tal declaração ou 
regulamentação, o documento será considerado válido pelo prazo de 60 
(sessenta) dias, a partir da data de sua emissão;  
 
c) Rubricados e numerados sequencialmente, da primeira à última página, de 
modo a refletir seu número exato;  
 
d) Serão aceitas somente cópias legíveis;  
 
e) Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas;  
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f) O Município não se responsabilizará pelos documentos que não sejam 
entregues no local, data e horário definidos neste Edital.  
 
g) Não serão credenciadas as pessoas que deixarem de apresentar quaisquer 
dos documentos solicitados, ou o fizerem de forma incompleta.  
 
h) O Setor de Compras poderá, a qualquer tempo, promover o 
descredenciamento do interessado, que deixar de satisfazer as exigências 
estabelecidas no presente edital ou descumprir qualquer cláusula e condição do 
Contrato que vier a ser celebrado, assegurado o amplo direito de defesa nos 
termos da legislação aplicável.  
 
4.2. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
A documentação deverá ser apresentada de acordo com o disposto neste edital e 
conter, obrigatoriamente, todos os requisitos abaixo, sob pena de inabilitação. 
 
4.2.1. DO REQUERIMENTO – PESSOA JURÍDICA 
 
a) Requerimento de Credenciamento, conforme modelo constante no Anexo II;  
 
b) O “Pedido de Credenciamento”, redigido na forma do Anexo II, será 
manifestado o interesse nas prestações dos serviços objeto deste edital, de 
acordo com os critérios e condições estabelecidos no mesmo; 
 
c) Declaração não emprego de menor, conforme Anexo IV. 
 
4.2.1.1. Da Documentação Relativa à Habilitação Jurídica: 
 
a) cópia da cédula de identidade do proprietário da empresa licitante, no caso de 
empresa individual; 
 
b) registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
 
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício; 
 
e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 
em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim exigir. 
 
4.2.1.2. Da Documentação Relativa à Habilitação Fiscal: 
 
a) Prova de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), da 
mesma licitante que irá faturar e entregar o objeto licitado. 
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b) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta 
Negativa da Dívida Ativa da União e Receita Federal), abrangendo as contribuições 
sociais; 
 
c) Prova de Regularidade para com a Receita Estadual, da unidade de federação 
da sede da licitante; 
 
d) Certidão de Regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante; 
 
e) Prova de regularidade relativa ao FGTS (Fundo de Garantia por tempo de 
Serviço) demonstrando situação regular. 
 
f) Declaração assinada por quem de direito, que não emprega menores de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menor de 16 
(dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 
catorze anos, conforme modelo do anexo deste edital. 
 
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

4.2.1.3. Documentação Relativa à Qualificação Técnica 

a) Cópia do Comprovante de registro na entidade profissional competente nas 
seguintes categorias: médico clinico geral do profissional que irá prestar os 
serviços.  
 
4.2.2. DO REQUERIMENTO – PESSOA FÍSICA 
 
a) Requerimento de Credenciamento, conforme modelo constante no Anexo II; 
 
b) O “Pedido de Credenciamento”, redigido na forma do Anexo II, documento 
onde será manifestado o interesse nas prestações dos serviços objeto deste 
edital, de acordo com os critérios e condições estabelecidos no mesmo.  
 
4.2.2.1. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 
a) cópia da cédula de identidade do profissional, podendo ser nas seguintes 
categorias: médico clinico geral; 
 
b) cópia do comprovante de registro no órgão de classe do profissional; 
 
c) cópia do CPF; 
 
d) cópia do comprovante de residência; 
 
e) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta 
Negativa da Dívida Ativa da União e Receita Federal), abrangendo as contribuições 
sociais; 
 
f) Prova de Regularidade para com a Receita Estadual, da unidade de federação 
da sede da licitante; 
 
g) Certidão de Regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante; 
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h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 
 
4.2.3 - Os documentos dos itens acima, com a exceção dos emitidos pela internet, 
poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 
autenticada por Cartório competente, ou por servidor municipal. Neste último caso 
será indispensável à apresentação do documento original para realização do 
processo de autenticação.  

4.2.4 - Os documentos emitidos pela internet deverão ser apresentados em 
original, podendo ter sua veracidade comprovada pelo Chefe do Setor de 
Compras, através da certificação digital.  

4.2.5 - Certidões que não mencionarem prazo de validade serão consideradas 
válidas por 60 dias, a contar da data da respectiva emissão.  

4.2.6 - Quando o requerimento de credenciamento for realizado por Procurador, 
deverá ser apresentada procuração por instrumento público ou particular com 
firma reconhecida, da qual constem amplos poderes para praticar atos relativos a 
este Processo de Credenciamento.  

5- PROCEDIMENTO DO CADASTRO 

5.1- O cadastramento será amplamente divulgado e estará aberto aos 
interessados, obrigando-se a unidade por ele responsável a proceder, sempre 
que houver alterações, o chamamento público para atualização dos registros 
existentes e para o ingresso de novos interessados nas novas condições.  
 
5.2- Ao requerer a inscrição no cadastro ou atualização deste, a qualquer 
tempo, o interessado fornecerá os elementos necessários à satisfação das 
exigências contidas neste edital.  
 
5.3- A qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o 
cadastramento do inscrito que deixar de satisfazer as exigências estabelecidas 
para o cadastramento ou o cumprimento do estabelecido no contrato de 
prestação de serviço, que faz parte integrante do presente edital, bem como por 
iniciativa unilateral do Município de São Félix de Minas/MG, por razões de 
interesse público.  
 
6 - CRITÉRIO DE CADASTRAMENTO 
 
6.1- Os interessados serão credenciados pela ordem de apresentação dos 
documentos de habilitação, passando pelo Setor de Compras para conferência da 
documentação, servindo o comprovante de entrega como comprovante da 
inscrição.  

6.1.1 - Em caso de comparecimento simultâneo para a classificação inicial, 
havendo empate dos credenciados, será feita a classificação por sorteio em 
sessão pública. Os credenciados após a data do sorteio serão encaixados ao 
final da lista classificatória do respectivo objeto, conforme a ordem dos 
respectivos pedidos.  
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6.1.2 - Após a análise da documentação, o Setor de Compras emitirá Relatório 
Conclusivo sobre a viabilidade do credenciamento, o qual será submetido de 
imediato à homologação do Prefeito Municipal.  
 
6.2 -   A   Lista   dos   credenciados   será   publicada   no órgão oficial do 
Município de São Félix de Minas. 
 
6.3 - Das decisões da Setor de Compras caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, a contar da data da ciência/intimação.  
 
6.4- Os credenciados serão contratados conforme a necessidade da Secretaria 
Municipal de Saúde por meio de Contrato de Prestação de Serviços onde serão 
estabelecidos os direitos, as obrigações e as responsabilidades das partes, 
conforme minuta constante no Anexo II deste Edital.  
 
6.5- O contrato celebrado com o interessado habilitado não gera ao credenciado 
qualquer vínculo empregatício com o Município de São Félix de Minas/MG.  
 
6.6- Em caso de inabilitação do primeiro credenciado será contratado o 
seguinte e assim sucessivamente, até a satisfação integral das necessidades do 
município.  
 
6.7 - Serão credenciados todos os licitantes que satisfizerem as exigências 
contidas neste edital. 
 
7 - DO VALOR 
 
7.1 - Pelos serviços efetivamente prestados pagar-se-á ao credenciado o valor 
abaixo:  
  
ITEM 

PROFISSIONAL/ 
ESPECIALIDADE 

JORNADA DE TRABALHO ATRIBUIÇÕES VALOR (R$) 

1 
Médico 

Clínico Geral (PSF) 
40h00 semanais 

Fazer exames médicos, emitir 
diagnósticos, prescrever medicamentos 
e outras formas  de tratamentos para 
diversos tipos de enfermidades, 
aplicando recursos de medicina 
preventiva ou terapêutica, para 
promover ou recuperar a saúde e o 
bem estar do paciente no âmbito do 
PSF com as seguintes atribuições 
dentre outras correlatas: 
I- clinicar e medicar pacientes; 
II- realizar visitas domiciliares; 
III assumir responsabilidade sobre os 

procedimentos médicosque indica ou 
do qual participa; 
IV-responsbilizar-se por qualquer ato 

profissional que tenha praticado ou 
indicado, ainda que este tenha sido 
solicitado ou consentido pelo paciente 
ou seu representante legal; 
V- respeitar a ética médica 
VI- planejar e organizar, qualificação, 

capacitação e treinamento dos técnicos 
e demais servidores lotados no órgão 
em que atua  e demais campos da 
administração municipal; 
VII-guardar sigilo das atividades 

inerentes as atribuições do 
cargolevando ao conhecimento do 
superior hierárquico informações ou 
noticias de interesse do serviço publico 

R$ 15.285,04 
mensais 
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ou particular que possa interferir no 
regular andamento do serviço público; 
VIII- apresentação de relatórios 

semestrais das atividades para analise; 
IX- executar outras tarefas da mesma 

natureza ou nível de complexidade 
associadas ao cargo. 
 
 

2 Médico 
Clínico Geral 

Plantão sobreaviso  
 

I- Realizar plantões sobreaviso de 
segunda a sexta- feira no horário de 
17:00 as 7:00 horas na Unidade de 
Saude Sra. Sebastiana Rosa de Jesus; 

R$ 500,00 
/ plantão 

3 
Médico 

Clínico Geral 
Plantão sobreaviso  

 

 
II- Realizar plantões de sobreaviso 

nos finais de semana e feriados, na 
Unidade de Saude Sra. Sebastiana 
Rosa de Jesus; 

R$ 500,00 
/ plantão 

4 

Médico 
Clínico Geral com 
especialização em 
Saúde Mental 

40h00 semanais 

I- Receber e examinar os pacientes de 
sua especialidade, auscultando, 
apalpando ou utilizando instrumentos 
especiais, para determinar o 
diagnóstico ou conforme necessidades 
requisitar exames complementares ou 
encaminhar o paciente para outra 
especialidade médica; 
II- Analisar e interpretar resultados de 

exames diversos, para informar ou 
confirmar diagnóstico; 
III-Prescrever medicamentos, 

indicando a dosagem e respectiva via 
de administração dos mesmos;  
IV- Prestar orientações aos pacientes 

sobre meios e atitudes para 
restabelecer ou conservar a saúde; 
V - Anotar e registrar em fichas 

específicas, o devido registro sobre os 
pacientes examinados, anotando 
conclusões diagnósticas, evolução da 
enfermidade e meios de tratamento, 
para dar a orientação terapêutica 
adequada a cada caso; 
VI- Atender determinações legais, 

emitindo atestados conforme a 
necessidade de cada caso;  
VII- Participar de inquéritos sanitários, 

levantamentos de doenças 
profissionais, lesões traumáticas e 
estudos epidemiológicos, elaborando 
e/ou preenchendo formulários próprios 
e estudando os dados estatísticos, para 
estabelecer medidas destinadas a 
reduzir a morbidade e mortalidade 
decorrentes de acidentes do trabalho, 
doenças profissionais e doenças de 
natureza não-ocupacionais; 
VIII- Colaborar na limpeza e 

organização do local de trabalho;  
- Efetuar outras atividades correlatas 

ao cargo e/ou determinadas pelo 
superior imediato. 
 IX- Atuar em ambulatório na área de 

saúde mental;  
X- Atuar em equipe multiprofissional, 

na elaboração de diagnóstico e 
atividades de prevenção e promoção 
da saúde. 

R$ 10.532,00 
mensais 

5 

Médico 
Clínico Geral com 
especialização em 
Saúde 
MentalPsiquiatria 

20h00 semanais 

I- Receber e examinar os pacientes de 
sua especialidade, auscultando, 
apalpando ou utilizando instrumentos 
especiais, para determinar o 
diagnóstico ou conforme necessidades 
requisitar exames complementares ou 
encaminhar o paciente para outra 
especialidade médica; 
II- Analisar e interpretar resultados de 

exames diversos, para informar ou 
confirmar diagnóstico; 

R$ 5.266,00 
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III-Prescrever medicamentos, 
indicando a dosagem e respectiva via 
de administração dos mesmos;  
IV- Prestar orientações aos pacientes 

sobre meios e atitudes para 
restabelecer ou conservar a saúde; 
V - Anotar e registrar em fichas 

específicas, o devido registro sobre os 
pacientes examinados, anotando 
conclusões diagnósticas, evolução da 
enfermidade e meios de tratamento, 
para dar a orientação terapêutica 
adequada a cada caso; 
VI- Atender determinações legais, 

emitindo atestados conforme a 
necessidade de cada caso;  
VII- Participar de inquéritos sanitários, 

levantamentos de doenças 
profissionais, lesões traumáticas e 
estudos epidemiológicos, elaborando 
e/ou preenchendo formulários próprios 
e estudando os dados estatísticos, para 
estabelecer medidas destinadas a 
reduzir a morbidade e mortalidade 
decorrentes de acidentes do trabalho, 
doenças profissionais e doenças de 
natureza não-ocupacionais; 
VIII- Colaborar na limpeza e 

organização do local de trabalho;  
- Efetuar outras atividades correlatas 

ao cargo e/ou determinadas pelo 
superior imediato. 
 IX- Atuar em ambulatório na área de 

saúde mental;  
X- Atuar em equipe multiprofissional, 

na elaboração de diagnóstico e 
atividades de prevenção e promoção 
da saúde. 

 
7.2 - No pagamento deverão ser descontados as contribuições sociais e 
impostos devidos.  
 
8 - CRITÉRIO DE REAJUSTE 
 
8.1 – O valor não sofrerá alteração. 
 
9 - DO PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
9.1 - O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de São Félix de Minas até 
o dia 10 do mês subsequente à prestação dos serviços, através de Ordem 
Bancária em conta corrente indicada pela contratada. 
 
9.2 - Os pagamentos decorrentes da execução dos serviços correrão por conta 
das seguintes dotações orçamentárias:  
 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOMENCLATURA FONTE DE 
RECURSO 

209084.1030111112.244. 
33903900000 

(250) 

Secretaria Municipal de Saúde – Fundo Municipal de Saúde- 
Manutenção dos Serviços e Ações da Atenção Básica – 
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  

102 / 159 / 
155 

209084.1030111112.244. 
33903600000 

(249) 

Secretaria Municipal de Saúde – Fundo Municipal de Saúde- 
Manutenção dos Serviços e Ações da Atenção Básica – 
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 

102 / 155 / 
159   

209084.1030211112.091. 
33903900000 

(264) 

Secretaria Municipal de Saúde – Manutenção do Programa Centro 
de Assistência Psicossocial - CAPS - Outros Serviços de Terceiros - 
Pessoa Jurídica 

102 / 155 / 
159 

209084.1030211112.091. 
33903600000 

(263) 

Secretaria Municipal de Saúde – Manutenção do Programa Centro 
de Assistência Psicossocial - CAPS - Outros Serviços de Terceiros - 
Pessoa Física 

159 
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209084.1030111112.236. 
33903900000 

(236) 

Secretaria Municipal de Saúde - Manutenção PSF Planalto – Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 159 

209084.1030111112.236.33903
600000 
(235) 

Secretaria Municipal de Saúde - Manutenção do PSF Planalto - 
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  159 

 
10 - CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
10.1- A Secretaria Municipal de Saúde fica responsável por acompanhar, fiscalizar, 
controlar e solicitar empenho do serviço efetivamente prestado, instruindo com relatório 
de execução.  
 
10.2 - O credenciado se responsabiliza por todo e qualquer dano causado a terceiros e 
ou a si próprio durante a execução dos serviços, desincumbindo a Contratante de todo e 
qualquer encargo civil, penal, trabalhista e tributário.  
 
11 - OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO 
 
11.1- Executar o objeto do contrato no prazo e forma ajustada, sem transferir a outrem, 
no todo ou em parte, a prestação dos serviços contratados.  
 
11.2 - Cumprir os horários estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde, sob pena 
de não lhe ser remunerado o respectivo serviço e ocasionar o seu descredenciamento.  
 
11.3- Assumir inteira responsabilidade pela prestação dos serviços, que deverão ser 
realizados com a observância das normas técnicas e legais aplicáveis, em especial os 
princípios balizadores do SUS, integralidade, universalidade, equidade, hierarquização e 
gratuidade.  
 
11.4- Não se ausentar do local do trabalho, a não ser para serviços atinentes à profissão 
e que tenham que ser realizados externamente.  
 
11.5- Comunicar imediatamente e por escrito à Secretaria Municipal de Saúde qualquer 
anormalidade ou fato de caráter urgente que coloque em risco a saúde pública.  
 
11.6- Observar as normas legais de segurança a que está sujeita a atividade contratada.  
 
11.7- Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no presente Edital.  
 
11.8- Reconhecer os direitos da administração em casos de rescisão. 
 
12 - OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO  
 
12.1- Providenciar os pagamentos de acordo com as condições contratuais.  
 
12.2 - Descontar contribuições sociais e impostos e que demais for previsto em lei, dos 
pagamentos mensais efetuados ao credenciado. 
 
12.3 - Fiscalizar a boa e fiel execução do objeto contratado. 
 
13 - RECURSOS 
 
13.1 - Aos credenciados será assegurado o direito de recurso, no prazo de 03 (três) dias, 
o qual será recebido e processado nos termos legais. 
 
14 - PRAZO DE CONTRATAÇÃO 
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14.1 - A contratação efetuada terá vigência de um ano a contar da assinatura do contrato, 
podendo ser prorrogado conforme legislação pertinente. 

15 - SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO  

15.1 - Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no Termo de 
Credenciamento, erros ou atrasos no cumprimento do objeto contratado e quaisquer 
outras irregularidades, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao 
contratado as sanções previstas no Estatuto dos Servidores:  

16 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

16.1 - Cópia deste Edital poderá ser obtida através do e-mail 
comprassfm2021@gmail.com e deverá ser interpretado na íntegra. Após o 
encaminhamento do pedido de credenciamento, não serão aceitas alegações de 
desconhecimento ou discordância de seus termos.  

16.2 - O presente credenciamento poderá ser revogado por razão de interesse público, 
decorrente de fato superveniente e comprovado, ou anulado, no todo ou em parte, por 
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 
devidamente fundamentado. 

16.3 – O Setor de Compras, no interesse da Administração, poderá relevar omissões 
puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem 
a legislação vigente e não comprometam a lisura do credenciamento, sendo permitido ao 
setor de compras  ou Autoridade Superior promover qualquer diligência destinada a 
esclarecer ou a complementar a instrução do processo, bem como solicitar aos órgãos 
competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões.  

16.4 - Informações complementares que visem obter maiores esclarecimentos sobre o 
presente credenciamento poderão ser solicitadas Setor de Compras, no endereço e 
meios de comunicações já expostos neste edital.  

16.5 - Nos pedidos de maiores esclarecimentos, os interessados deverão se identificar 
(nome do representante legal), bem como informar os dados para contato (endereço 
completo, telefone e e-mail).  

16.6 - Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento do pedido de 
credenciamento, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório, mediante 
documento protocolizado junto à Prefeitura Municipal, em dias úteis, no horário de 08h00 
às 11h00 e de 12h30min às 16h00, endereçado ao Setor de Compras, no endereço 
constante deste Edital.  

16.7 - Fica eleito o foro da Comarca de Mantena, Estado de Minas Gerais, para 
solucionar quaisquer questões oriundas deste credenciamento.  

18 - SÃO PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL OS SEGUINTES ANEXOS: 
I - Modelo de Requerimento de Credenciamento; 
II - Minuta do Contrato; 
III – Projeto Básico. 
IV – Declaração ao não emprego de menores. 
 
São Félix de Minas/MG, 04 de julho de 2022. 
 

DAYVID MENDONÇA BENIS  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS  
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ANEXO I 
MODELO DE REQUERIMENTO PARA CREDENCIAMENTO 

 
 
AO  
SETOR DE COMPRAS   
 
 
ASSUNTO: Credenciamento de serviços médicos no PSF, na Unidade Básica de Saúde, localizada 
no Bairro Planalto, plantões sobreavisos a serem realizados na Unidade Básica de Saúde Sebastiana 
Rosa de Jesus e serviços médicos no Centro de Atenção Psicossocial, na Sede do Município de São 
Félix de Minas. 
 
IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE: 
 
NOME: ____________________________________________________________ 
 
CPF:____________________________________________________________ 
 
ENDEREÇO:__________________________________________ 
 
BAIRRO:_____________ CIDADE: _________________CEP: _________________ 
 
TELEFONE: ________________  
 
BANCO: ______ Nº CONTA:____Nº AGÊNCIA:____NOME DA AGÊNCIA: _______ 
 
Vimos pelo presente manifestar nosso interesse em credenciar pessoas jurídicas ou físicas para 
prestação de serviços médicos no PSF, na Unidade Básica de Saúde, localizada no Bairro Planalto, 
plantões sobreavisos a serem realizados na Unidade Básica de Saúde Sebastiana Rosa de Jesus e 
serviços médicos no Centro de Atenção Psicossocial, na Sede do Município de São Félix de Minas: 
 

ITEM 
PROFISSIONAL/ 
ESPECIALIDADE 

JORNADA DE TRABALHO ATRIBUIÇÕES VALOR (R$) 

1 
Médico 

Clínico Geral (PSF) 
40h00 semanais 

Fazer exames médicos, emitir 
diagnósticos, prescrever medicamentos 
e outras formas  de tratamentos para 
diversos tipos de enfermidades, 
aplicando recursos de medicina 
preventiva ou terapêutica, para 
promover ou recuperar a saúde e o 
bem estar do paciente no âmbito do 
PSF com as seguintes atribuições 
dentre outras correlatas: 
I- clinicar e medicar pacientes; 
II- realizar visitas domiciliares; 
III assumir responsabilidade sobre os 

procedimentos médicosque indica ou 
do qual participa; 
IV-responsbilizar-se por qualquer ato 

profissional que tenha praticado ou 
indicado, ainda que este tenha sido 
solicitado ou consentido pelo paciente 
ou seu representante legal; 
V- respeitar a ética médica 
VI- planejar e organizar, qualificação, 

capacitação e treinamento dos técnicos 
e demais servidores lotados no órgão 
em que atua  e demais campos da 
administração municipal; 
VII-guardar sigilo das atividades 

inerentes as atribuições do 
cargolevando ao conhecimento do 
superior hierárquico informações ou 
noticias de interesse do serviço publico 
ou particular que possa interferir no 

R$ 15.285,04 
mensais 
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regular andamento do serviço público; 
VIII- apresentação de relatórios 

semestrais das atividades para analise; 
IX- executar outras tarefas da mesma 

natureza ou nível de complexidade 
associadas ao cargo. 
 
 

2 
Médico 

Clínico Geral 
Plantão sobreaviso  

 

I- Realizar plantões sobreaviso de 
segunda a sexta- feira no horário de 
17:00 as 7:00 horas na Unidade de 
Saude Sra. Sebastiana Rosa de Jesus; 

R$ 500,00 
/ plantão 

3 
Médico 

Clínico Geral 
Plantão sobreaviso  

 

 
II- Realizar plantões de sobreaviso 

nos finais de semana e feriados, na 
Unidade de Saude Sra. Sebastiana 
Rosa de Jesus; 

R$ 500,00 
/ plantão 

4 

Médico 
Clínico Geral com 
especialização em 
Saúde Mental 

40h00 semanais 

I- Receber e examinar os pacientes de 
sua especialidade, auscultando, 
apalpando ou utilizando instrumentos 
especiais, para determinar o 
diagnóstico ou conforme necessidades 
requisitar exames complementares ou 
encaminhar o paciente para outra 
especialidade médica; 
II- Analisar e interpretar resultados de 

exames diversos, para informar ou 
confirmar diagnóstico; 
III-Prescrever medicamentos, 

indicando a dosagem e respectiva via 
de administração dos mesmos;  
IV- Prestar orientações aos pacientes 

sobre meios e atitudes para 
restabelecer ou conservar a saúde; 
V - Anotar e registrar em fichas 

específicas, o devido registro sobre os 
pacientes examinados, anotando 
conclusões diagnósticas, evolução da 
enfermidade e meios de tratamento, 
para dar a orientação terapêutica 
adequada a cada caso; 
VI- Atender determinações legais, 

emitindo atestados conforme a 
necessidade de cada caso;  
VII- Participar de inquéritos sanitários, 

levantamentos de doenças 
profissionais, lesões traumáticas e 
estudos epidemiológicos, elaborando 
e/ou preenchendo formulários próprios 
e estudando os dados estatísticos, para 
estabelecer medidas destinadas a 
reduzir a morbidade e mortalidade 
decorrentes de acidentes do trabalho, 
doenças profissionais e doenças de 
natureza não-ocupacionais; 
VIII- Colaborar na limpeza e 

organização do local de trabalho;  
- Efetuar outras atividades correlatas 

ao cargo e/ou determinadas pelo 
superior imediato. 
 IX- Atuar em ambulatório na área de 

saúde mental;  
X- Atuar em equipe multiprofissional, 

na elaboração de diagnóstico e 
atividades de prevenção e promoção 
da saúde. 

R$ 10.532,00 
mensais 

5 

Médico 
Clínico Geral com 
especialização em 
Saúde 
MentalPsiquiatria 

20h00 semanais 

I- Receber e examinar os pacientes de 
sua especialidade, auscultando, 
apalpando ou utilizando instrumentos 
especiais, para determinar o 
diagnóstico ou conforme necessidades 
requisitar exames complementares ou 
encaminhar o paciente para outra 
especialidade médica; 

R$ 5.266,00 
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II- Analisar e interpretar resultados de 
exames diversos, para informar ou 
confirmar diagnóstico; 
III-Prescrever medicamentos, 

indicando a dosagem e respectiva via 
de administração dos mesmos;  
IV- Prestar orientações aos pacientes 

sobre meios e atitudes para 
restabelecer ou conservar a saúde; 
V - Anotar e registrar em fichas 

específicas, o devido registro sobre os 
pacientes examinados, anotando 
conclusões diagnósticas, evolução da 
enfermidade e meios de tratamento, 
para dar a orientação terapêutica 
adequada a cada caso; 
VI- Atender determinações legais, 

emitindo atestados conforme a 
necessidade de cada caso;  
VII- Participar de inquéritos sanitários, 

levantamentos de doenças 
profissionais, lesões traumáticas e 
estudos epidemiológicos, elaborando 
e/ou preenchendo formulários próprios 
e estudando os dados estatísticos, para 
estabelecer medidas destinadas a 
reduzir a morbidade e mortalidade 
decorrentes de acidentes do trabalho, 
doenças profissionais e doenças de 
natureza não-ocupacionais; 
VIII- Colaborar na limpeza e 

organização do local de trabalho;  
- Efetuar outras atividades correlatas 

ao cargo e/ou determinadas pelo 
superior imediato. 
 IX- Atuar em ambulatório na área de 

saúde mental;  
X- Atuar em equipe multiprofissional, 

na elaboração de diagnóstico e 
atividades de prevenção e promoção 
da saúde. 

 
 

________________, em____ de ____________ de _____ 
 

 
Nome Completo e assinatura 
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ANEXO II  
MINUTA DE CONTRATO 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE Nº 08/2022 
FORMA DE CREDENCIAMENTO N.º 08/2022 
CONTRATO Nº ....../....... 
 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DE 
MINAS E _____________. 

 

O Município de São Félix de Minas, pessoa jurídica de direito público interno, sediado na Rua Frei 
Inocêncio nº 236 – Centro, inscrita no CNPJ sob o nº: 01.613.121/0001-71, neste ato 
representado pelo seu Prefeito, Sr. MARCOS ALEXANDRE GONÇALVES SORDINE, portador 
do CPF n° 115.661.376-08, residente e domiciliado na Rua Orquídea, nº 17 São Félix de 
Minas/MG, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e 
___________________________, estabelecida/residente ___________, na cidade de 
__________, Estado  ___________, inscrita(o) no CNPJ/CPF nº _______________ representada 
neste ato por __________________________, portador do CPF: ____________________, RG: 
_____________________, daqui por diante denominada simplesmente CONTRATADA, 
resolvem firmar o presente Contrato decorrente do Processo Administrativo de Inexigibilidade nº 
08/2022 na forma de CREDENCIAMENTO Nº 02/2022, regido pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de 
junho de 1993, mediante cláusulas e condições a seguir estabelecidas e enunciadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

1.1– Prestação de serviços médicos, conforme especificações abaixo: 
 

ITEM 
PROFISSIONAL/ 
ESPECIALIDADE 

JORNADA DE TRABALHO ATRIBUIÇÕES VALOR (R$) 

1 
Médico 

Clínico Geral (PSF) 
40h00 semanais 

Fazer exames médicos, emitir 
diagnósticos, prescrever medicamentos 
e outras formas  de tratamentos para 
diversos tipos de enfermidades, 
aplicando recursos de medicina 
preventiva ou terapêutica, para 
promover ou recuperar a saúde e o 
bem estar do paciente no âmbito do 
PSF com as seguintes atribuições 
dentre outras correlatas: 
I- clinicar e medicar pacientes; 
II- realizar visitas domiciliares; 
III assumir responsabilidade sobre os 

procedimentos médicosque indica ou 
do qual participa; 
IV-responsbilizar-se por qualquer ato 

profissional que tenha praticado ou 
indicado, ainda que este tenha sido 
solicitado ou consentido pelo paciente 
ou seu representante legal; 
V- respeitar a ética médica 
VI- planejar e organizar, qualificação, 

capacitação e treinamento dos técnicos 
e demais servidores lotados no órgão 
em que atua  e demais campos da 
administração municipal; 
VII-guardar sigilo das atividades 

inerentes as atribuições do 
cargolevando ao conhecimento do 
superior hierárquico informações ou 
noticias de interesse do serviço publico 
ou particular que possa interferir no 
regular andamento do serviço público; 
VIII- apresentação de relatórios 

semestrais das atividades para analise; 
IX- executar outras tarefas da mesma 

R$ 15.285,04 
mensais 
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natureza ou nível de complexidade 
associadas ao cargo. 
 
 

2 
Médico 

Clínico Geral 
Plantão sobreaviso  

 

I- Realizar plantões sobreaviso de 
segunda a sexta- feira no horário de 
17:00 as 7:00 horas na Unidade de 
Saude Sra. Sebastiana Rosa de Jesus; 

R$ 500,00 
/ plantão 

3 
Médico 

Clínico Geral 
Plantão sobreaviso  

 

 
II- Realizar plantões de sobreaviso 

nos finais de semana e feriados, na 
Unidade de Saude Sra. Sebastiana 
Rosa de Jesus; 

R$ 500,00 
/ plantão 

4 

Médico 
Clínico Geral com 
especialização em 
Saúde Mental 

40h00 semanais 

I- Receber e examinar os pacientes de 
sua especialidade, auscultando, 
apalpando ou utilizando instrumentos 
especiais, para determinar o 
diagnóstico ou conforme necessidades 
requisitar exames complementares ou 
encaminhar o paciente para outra 
especialidade médica; 
II- Analisar e interpretar resultados de 

exames diversos, para informar ou 
confirmar diagnóstico; 
III-Prescrever medicamentos, 

indicando a dosagem e respectiva via 
de administração dos mesmos;  
IV- Prestar orientações aos pacientes 

sobre meios e atitudes para 
restabelecer ou conservar a saúde; 
V - Anotar e registrar em fichas 

específicas, o devido registro sobre os 
pacientes examinados, anotando 
conclusões diagnósticas, evolução da 
enfermidade e meios de tratamento, 
para dar a orientação terapêutica 
adequada a cada caso; 
VI- Atender determinações legais, 

emitindo atestados conforme a 
necessidade de cada caso;  
VII- Participar de inquéritos sanitários, 

levantamentos de doenças 
profissionais, lesões traumáticas e 
estudos epidemiológicos, elaborando 
e/ou preenchendo formulários próprios 
e estudando os dados estatísticos, para 
estabelecer medidas destinadas a 
reduzir a morbidade e mortalidade 
decorrentes de acidentes do trabalho, 
doenças profissionais e doenças de 
natureza não-ocupacionais; 
VIII- Colaborar na limpeza e 

organização do local de trabalho;  
- Efetuar outras atividades correlatas 

ao cargo e/ou determinadas pelo 
superior imediato. 
 IX- Atuar em ambulatório na área de 

saúde mental;  
X- Atuar em equipe multiprofissional, 

na elaboração de diagnóstico e 
atividades de prevenção e promoção 
da saúde. 

R$ 10.532,00 
mensais 

5 

Médico 
Clínico Geral com 
especialização em 
Saúde 
MentalPsiquiatria 

20h00 semanais 

I- Receber e examinar os pacientes de 
sua especialidade, auscultando, 
apalpando ou utilizando instrumentos 
especiais, para determinar o 
diagnóstico ou conforme necessidades 
requisitar exames complementares ou 
encaminhar o paciente para outra 
especialidade médica; 
II- Analisar e interpretar resultados de 

exames diversos, para informar ou 
confirmar diagnóstico; 
III-Prescrever medicamentos, 

indicando a dosagem e respectiva via 
de administração dos mesmos;  
IV- Prestar orientações aos pacientes 

sobre meios e atitudes para 

R$ 5.266,00 
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restabelecer ou conservar a saúde; 
V - Anotar e registrar em fichas 

específicas, o devido registro sobre os 
pacientes examinados, anotando 
conclusões diagnósticas, evolução da 
enfermidade e meios de tratamento, 
para dar a orientação terapêutica 
adequada a cada caso; 
VI- Atender determinações legais, 

emitindo atestados conforme a 
necessidade de cada caso;  
VII- Participar de inquéritos sanitários, 

levantamentos de doenças 
profissionais, lesões traumáticas e 
estudos epidemiológicos, elaborando 
e/ou preenchendo formulários próprios 
e estudando os dados estatísticos, para 
estabelecer medidas destinadas a 
reduzir a morbidade e mortalidade 
decorrentes de acidentes do trabalho, 
doenças profissionais e doenças de 
natureza não-ocupacionais; 
VIII- Colaborar na limpeza e 

organização do local de trabalho;  
- Efetuar outras atividades correlatas 

ao cargo e/ou determinadas pelo 
superior imediato. 
 IX- Atuar em ambulatório na área de 

saúde mental;  
X- Atuar em equipe multiprofissional, 

na elaboração de diagnóstico e 
atividades de prevenção e promoção 
da saúde. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
2.1 - Para cada serviço contratado, a convocação deverá respeitar a ordem de 
credenciamento. Em caso de impossibilidade de realização pelo primeiro da sequência da lista, 
será convocado o seguinte e assim sucessivamente, até a satisfação integral das necessidades 
do município.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 
 
3.1 - Executar o objeto do contrato no prazo e forma ajustada, sem transferir a outrem, no todo ou 
em parte, a prestação dos serviços contratados.  
 
3.2 - Cumprir os horários estabelecidos para os serviços, sob pena de não lhe ser remunerado e 
ocasionar o seu descredenciamento.  
 
3.3 - Assumir inteira responsabilidade pela prestação dos serviços, que deverão ser realizados 
com a observância das normas técnicas e legais aplicáveis, em especial os princípios balizadores 
do SUS, integralidade, universalidade, equidade, hierarquização e gratuidade.  
 
3.4 - Não se ausentar do local do trabalho, a não ser para serviços atinentes à profissão e que 
tenham que ser realizados externamente.  
 
3.5 - Comunicar imediatamente e por escrito à Secretaria Municipal de Saúde qualquer 
anormalidade ou fato de caráter urgente que coloque em risco a saúde pública.  
 
3.6 - Observar as normas legais de segurança a que está sujeita a atividade contratada.  
 
3.7 - Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no presente Edital.  
 
3.8 - Reconhecer os direitos da administração em casos de rescisão. 
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CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO  
 
4.1 - Providenciar os pagamentos de acordo com as condições contratuais.  
 
4.2 - Descontar impostos, taxas e que demais for previsto em lei, dos pagamentos mensais 
efetuados ao credenciado. 
 
4.3 - Fiscalizar a boa e fiel execução do objeto contratado. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO VENCIMENTO 
 
5.1 - O valor mensal dos serviços médicos contratados é de R$ _______ (_____), totalizando 
para o período de _____ a _____, o valor de R$ ___________(_______________); 
 
 
CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
6.1 - Os pagamentos decorrentes da execução dos serviços correrão por conta das seguintes 
dotações orçamentárias: 
 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOMENCLATURA FONTE DE 
RECURSO 

209084.1030111112.244. 
33903900000 

(250) 

Secretaria Municipal de Saúde – Fundo Municipal de Saúde- 
Manutenção dos Serviços e Ações da Atenção Básica – 
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  

102 / 159 / 
155 

209084.1030111112.244. 
33903600000 

(249) 

Secretaria Municipal de Saúde – Fundo Municipal de Saúde- 
Manutenção dos Serviços e Ações da Atenção Básica – 
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 

102 / 155 / 
159   

209084.1030211112.091. 
33903900000 

(264) 

Secretaria Municipal de Saúde – Manutenção do Programa Centro 
de Assistência Psicossocial - CAPS - Outros Serviços de Terceiros - 
Pessoa Jurídica 

102 / 155 / 
159 

209084.1030211112.091. 
33903600000 

(263) 

Secretaria Municipal de Saúde – Manutenção do Programa Centro 
de Assistência Psicossocial - CAPS - Outros Serviços de Terceiros - 
Pessoa Física 

159 

209084.1030111112.236. 
33903900000 

(236) 

Secretaria Municipal de Saúde - Manutenção PSF Planalto – Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 159 

209084.1030111112.236.33903
600000 
(235) 

Secretaria Municipal de Saúde - Manutenção do PSF Planalto - 
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  159 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
7.1 - O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de São Félix de Minas até o dia 10 (dez) 
de cada mês subsequente à prestação de serviços. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE DO VALOR 
 
8.1 – O valor da remuneração não sofrerá reajuste. 
 
CLÁUSULA NONA - DO CONTROLE, AVALIAÇÃO, VISTORIA E FISCALIZAÇÃO 
 
9.1 - A execução do presente contrato será avaliada pela Secretaria Municipal de Saúde, 
mediante procedimento de supervisão indireta ou local, os quais observarão o cumprimento das 
cláusulas e condições estabelecidas neste contrato, e de quaisquer outros dados necessários ao 
controle e avaliação dos serviços prestados. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO  

10.1 - Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas neste termo de contrato, 
erros ou atrasos no cumprimento do objeto contratado e quaisquer outras irregularidades, a 
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Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as penalidades constantes na Lei 
8.666/93 e suas posteriores alterações.  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 
 
11.1 - Constituem motivos para rescisão do presente contrato o não cumprimento de qualquer de 
suas cláusulas e condições, bem como os motivos previstos na Lei 8.666/93 e suas posteriores 
alterações.  
 
11.2 - A CONTRATADA reconhece desde já os direitos do CONTRATANTE em caso de 
rescisão administrativa prevista na legislação.  
 
11.3 - O presente Contrato poderá ser rescindido voluntariamente, por qualquer das partes, 
mediante prévia notificação com prazo não inferior a 30 (trinta) dias e, compulsoriamente pelo 
descumprimento de qualquer das cláusulas deste instrumento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO 
 
12.1 - A duração do presente contrato será de até 31/12/2022, a partir da data de assinatura, 
podendo ser prorrogado por igual e sucessivo período. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES 
 
13.1 - O contratante poderá modificar unilateralmente o presente Contrato para melhor 
adequação às finalidades de interesse público, respeitados os do(a) contratado(a), com base no 
art. 65 da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - RECURSOS 
 
14.1 - Aplicam-se, no que couber, as disposições contidas nos artigos 77, 78, 79, 87 e 88 da Lei 
Federal nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
15.1 - O(A) contratado(a) compromete-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação 
inicialmente exigidas.  
 
15.2 - As partes elegem o FORO da comarca de Mantena/MG para dirimir dúvidas emergentes do 
presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  
 
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual 
teor e forma. 
 
São Félix de Minas, ___ de ________ de _____. 
 

 
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DE MINAS 

Prefeito - CONTRATANTE 
 

CONTRATADO 
 

Testemunhas: 
________________________________                           ________________________________ 
Nome:                                                                                  Nome: 
CPF:                                                                                    CPF: 
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ANEXO III 

PROJETO BÁSICO 
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PROJETO BÁSICO 
 

1 - SECRETARIA SOLICITANTE  
 
Secretaria Municipal de Saúde  
 

1.1  SETORES QUE SERÃO BENEFICIADOS COM AS CONTRATAÇÕES 
- PSF - Unidade Básica de Saúde, localizada no Bairro Planalto; 
- Unidade Básica de Saúde Sebastiana Rosa de Jesus; 
- Centro de Atenção Psicossocial, na Sede do Município de São Félix de Minas. 
 

2 – OBJETO 
O presente documento tem por finalidade definir e especificar os requisitos, objetivos 

e características básicas necessários, com intuito de viabilizar o processo de 
credenciamento de serviços médicos no PSF, na Unidade Básica de Saúde, localizada 
no Bairro Planalto, plantões sobreavisos a serem realizados na Unidade Básica de Saúde 
Sebastiana Rosa de Jesus e serviços médicos no Centro de Atenção Psicossocial, na 
Sede do Município de São Félix de Minas, conforme a seguir: 

 
ITEM 

PROFISSIONAL/ 
ESPECIALIDADE JORNADA DE TRABALHO ATRIBUIÇÕES VALOR (R$) 

1 
Médico 

Clínico Geral (PSF) 
40h00 semanais 

Fazer exames médicos, emitir 
diagnósticos, prescrever medicamentos 
e outras formas  de tratamentos para 
diversos tipos de enfermidades, 
aplicando recursos de medicina 
preventiva ou terapêutica, para 
promover ou recuperar a saúde e o 
bem estar do paciente no âmbito do 
PSF com as seguintes atribuições 
dentre outras correlatas: 
I- clinicar e medicar pacientes; 
II- realizar visitas domiciliares; 
III assumir responsabilidade sobre os 
procedimentos médicosque indica ou 
do qual participa; 
IV-responsbilizar-se por qualquer ato 
profissional que tenha praticado ou 
indicado, ainda que este tenha sido 
solicitado ou consentido pelo paciente 
ou seu representante legal; 
V- respeitar a ética médica 
VI- planejar e organizar, qualificação, 
capacitação e treinamento dos técnicos 
e demais servidores lotados no órgão 
em que atua  e demais campos da 
administração municipal; 
VII-guardar sigilo das atividades 
inerentes as atribuições do 
cargolevando ao conhecimento do 
superior hierárquico informações ou 
noticias de interesse do serviço publico 
ou particular que possa interferir no 
regular andamento do serviço público; 
VIII- apresentação de relatórios 
semestrais das atividades para analise; 
IX- executar outras tarefas da mesma 
natureza ou nível de complexidade 
associadas ao cargo. 
 
 

R$ 15.285,04 
mensais 

2 
Médico Clínico 

Geral 
Plantão sobreaviso 

 

I- Realizar plantões sobreaviso de 
segunda a sexta- feira no horário de 
17:00 as 7:00 horas na Unidade de 
Saude Sra. Sebastiana Rosa de Jesus; 

R$ 500,00 
/ plantão 

3 
Médico Clínico 

Geral 
Plantão sobreaviso  

 

 
II- Realizar plantões de sobreaviso nos 
finais de semana e feriados, na 
Unidade de Saude Sra. Sebastiana 

R$ 500,00 
/ plantão 
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Rosa de Jesus; 

4 

Médico 
Clínico Geral com 
especialização em 
Saúde Mental 

40h00 semanais 

I- Receber e examinar os pacientes de 
sua especialidade, auscultando, 
apalpando ou utilizando instrumentos 
especiais, para determinar o 
diagnóstico ou conforme necessidades 
requisitar exames complementares ou 
encaminhar o paciente para outra 
especialidade médica; 
II- Analisar e interpretar resultados de 
exames diversos, para informar ou 
confirmar diagnóstico; 
III-Prescrever medicamentos, indicando 
a dosagem e respectiva via de 
administração dos mesmos;  
IV- Prestar orientações aos pacientes 
sobre meios e atitudes para 
restabelecer ou conservar a saúde; 
V - Anotar e registrar em fichas 
específicas, o devido registro sobre os 
pacientes examinados, anotando 
conclusões diagnósticas, evolução da 
enfermidade e meios de tratamento, 
para dar a orientação terapêutica 
adequada a cada caso; 
VI- Atender determinações legais, 
emitindo atestados conforme a 
necessidade de cada caso;  
VII- Participar de inquéritos sanitários, 
levantamentos de doenças 
profissionais, lesões traumáticas e 
estudos epidemiológicos, elaborando 
e/ou preenchendo formulários próprios 
e estudando os dados estatísticos, para 
estabelecer medidas destinadas a 
reduzir a morbidade e mortalidade 
decorrentes de acidentes do trabalho, 
doenças profissionais e doenças de 
natureza não-ocupacionais; 
VIII- Colaborar na limpeza e 
organização do local de trabalho;  
- Efetuar outras atividades correlatas 
ao cargo e/ou determinadas pelo 
superior imediato. 
 IX- Atuar em ambulatório na área de 
saúde mental;  
X- Atuar em equipe multiprofissional, 
na elaboração de diagnóstico e 
atividades de prevenção e promoção 
da saúde. 

R$ 10.532,00 
mensais 

5 

Médico 
Clínico Geral com 
especialização em 
Saúde 
MentalPsiquiatria 

20h00 semanais 

I- Receber e examinar os pacientes de 
sua especialidade, auscultando, 
apalpando ou utilizando instrumentos 
especiais, para determinar o 
diagnóstico ou conforme necessidades 
requisitar exames complementares ou 
encaminhar o paciente para outra 
especialidade médica; 
II- Analisar e interpretar resultados de 
exames diversos, para informar ou 
confirmar diagnóstico; 
III-Prescrever medicamentos, indicando 
a dosagem e respectiva via de 
administração dos mesmos;  
IV- Prestar orientações aos pacientes 
sobre meios e atitudes para 
restabelecer ou conservar a saúde; 
V - Anotar e registrar em fichas 
específicas, o devido registro sobre os 
pacientes examinados, anotando 
conclusões diagnósticas, evolução da 
enfermidade e meios de tratamento, 
para dar a orientação terapêutica 
adequada a cada caso; 
VI- Atender determinações legais, 

R$ 5.266,00 
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emitindo atestados conforme a 
necessidade de cada caso;  
VII- Participar de inquéritos sanitários, 
levantamentos de doenças 
profissionais, lesões traumáticas e 
estudos epidemiológicos, elaborando 
e/ou preenchendo formulários próprios 
e estudando os dados estatísticos, para 
estabelecer medidas destinadas a 
reduzir a morbidade e mortalidade 
decorrentes de acidentes do trabalho, 
doenças profissionais e doenças de 
natureza não-ocupacionais; 
VIII- Colaborar na limpeza e 
organização do local de trabalho;  
- Efetuar outras atividades correlatas 
ao cargo e/ou determinadas pelo 
superior imediato. 
 IX- Atuar em ambulatório na área de 
saúde mental;  
X- Atuar em equipe multiprofissional, 
na elaboração de diagnóstico e 
atividades de prevenção e promoção 
da saúde. 

 
 

3 - JUSTIFICATIVA 
 
A contratação de um médico para o PSF (Programa Saúde da Família) consiste em um 

atendimento básico e primário para pacientes sem distinção de sexo ou idade ou tipo de doença. 
 
O médico  designado para essa função tem como responsabilidade fazer o atendimento 

imediato do paciente e tentar amenizar possíveis danos posteriores, sendo a saúde primária de 
suma importância para tratamento de várias doeças, uma vez que as mesmas se descobertas na 
atenção primária podem ser resolvidas ou encaminhadas para o especialista de forma mais 
rápida e efetiva. 

 
O medico designado para o PSF ira trabalhar junto às equipes dos serviços durante 40 horas 

por semana atendendo a demada de pacientes, orientar grupos específicos realizados dentro do 
programa,e também fazer visitas domiciliares para atender um publico mais especifico.  

 
A contratação de um médico para prestação de plantões sobreaviso visa suprir atendimento 

de primeiros socorros ou um atendimento fora do horário de trabalho normal pelo fato do 
município não contar com hospital na sua sede. 

 
Diante disso, viu-se a necessidade da contratação de um médico que possa ficar de 

sobreaviso em sua residência, desde que o mesmo esteja dentro do município, para que possa 
responder aos chamados de emergência, quando houver. 

 
O médico do CAPS realizará suas funções de acordo com a descrição do cargo  dentro da 

carga horaria mínima exigida pelo Ministério da Saude. 
 
 
4 - DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
Para a contratação de serviços, o Município de São Félix de Minas fica sujeito às disposições 

contidas na Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, dentre outras normas mencionadas. 
Portanto, para as contratações dos profissisonais deve obedecer aos ditames desta Lei. 

 
Sugerimos a aplicação de inexigibilidade de licitação através de credenciamento, método 

onde a Administração convoca profissionais dispondo-se a contratar todos os interessados que 
preencham os requisitos por ela exigidos, e por um preço previamente definido no próprio ato do 
chamamento. 
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Assim, estamos diante de um caso de inexigibilidade, pois não haverá competição entre os 

interessados. Portanto, a base legal do credenciamento é justamente o art. 25, caput, da Lei 
8666/93. 

 
Realizados os credenciamentos, após a ratificação pelo Senhor Prefeito, de acordo com a 

necessidade do Município, esses credenciados deverão ser convocados para assinatura dos 
contratos.  

 
A contratação será formalizada pelo órgão interessado, por intermédio de instrumento 

contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de serviço ou outro 
instrumento similar, conforme o disposto no art. 62 da Lei Federal nº 8.666/93, in verbis: 

 
Art. 62. O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de 

concorrência e de tomada de preços, bem como nas dispensas e 
inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites destas 
duas modalidades de licitação, e facultativo nos demais em que a 
administração puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais 
como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de 
compra ou ordem de execução de serviço.     

 
É condição indispensável para a eficácia dos contratos, as publicações resumidas dos 

mesmos, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, conforme preceitua o art. 61, 
parágrafo único da Lei 8.666/93.  

 
5 PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
 
Os serviços deverão iniciar a partir da data de assinatura do contrato. 
 
Os locais de atendimentos serão nas Unidades Básicas de Saúde Senhora Sebastiana Rosa 

de Jesus, localizada  na Rua Juarez Ribeiro Portes, Centro, São Félix de Minas e Unidade Básica 
do Planalto, localizada na Rua Vinte de Julho, nº 13, Bairro Planalto – São Félix de Minas/MG e 
no CAPS, localizado no endereço Rua Juarez Ribeiro Portes, Centro – São Félix de Minas/MG. 

 
6 - EXIGÊNCIA DA HABILITAÇÃO 
 
O  médico do PSF deverá conter habilitação de clínico geral e apresentar demais 

especialidades, caso houver experiência comprovada em clínica e e atendimentos em PSF.  
 
Para habilitar-se ao credenciamento é fundamental que os interessados apresentem os 

documentos requisitados no Edital, em conformidade com a lei de licitações.  
 
7 - FORMAÇÃO DE PREÇOS 
 
O  Município de São Félix de Minas adotará como balizamento de preços o valor constante na 

Lei de Plano de Cargos e Salários, os valores médios das cotações realizadas e contratos 
firmados entre médicos e Municípios vizinhos, conforme definido na Planilha constante no item 2 
– OBJETO. 

 
8 - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO  
 
É competente para pleno e total recebimento do objeto deste contrato, bem como a 

fiscalização do seu cumprimento, a Secretária Municipal de Saúde. 
 
 
9 - DO PAGAMENTO 
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9.1 - O pagamento pela prestação dos serviços será feito pela Prefeitura Municipal de São 
Félix de Minas até o dia 10 do mês subsequente à prestação dos serviços, através de Ordem 
Bancária em conta corrente indicada pela contratada, acompanhado de Relatório de Atividades 
assinado pela Secretaria Municipal de Saude. 

 
9.2 – Para efetivação do pagamento, o Contratada deverá apresentar a nota fiscal, 

devidamente acompanhada das certidões de regularidade junto às Fazendas Federal, Estadual e 
Municipal e regularidade trabalhista vigentes.  

 
9.3 - Os pagamentos à Contratada somente serão realizados mediante a efetiva prestação do 

serviço nas condições estabelecidas, que será comprovado por meio Termo de Recebimento 
Definitivo do Objeto e/ou Recibo pelo Servidor responsável pelo recebimento.  

 
9.4 - As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e esta 

deverá efetuar a apresentação válida no prazo de 05 (cinco) dias. O vencimento das notas fiscais 
ocorrerá dentro de 30 (trinta) dias úteis após a data de sua apresentação válida. 

 
10 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 
10.1 - Submeter-se à fiscalização por parte da Secretaria Municipal de Saúde, acatando as 

determinações e especificações contidas no Projeto Básico;  
 
10.2 - Responsabilizar-se pelos encargos tributários e sociais decorrentes do respectivo 

Projeto Básico.  
 
10.3 - É vedada a terceirização dos serviços.  
 
10.4 - Participar de reuniões quantas forem necessárias para a apresentação dos serviços 

executados.  
 
10.5 - Responsabilizar-se pelos custos de transporte, fotocópias de materiais, envio de 

materiais digitais.  
 
10.6 - Executar os serviços obedecendo aos princípios éticos do Código de Ética do Conselho 

profissional ao qual pertence. 
 
10.7 – apresentar relatórios de crítica institucional de cada componente do PSF com o 

objetivo de apontar recomendações técnicas necessárias para o melhor funcionamento da Rede, 
quando for o caso.  

 
10.8 - Manter durante o contrato as condições de habilitação previstas no Projeto Básico.  
 
10.9 - Emitir documento fiscal idôneo para os recebimentos pela prestação dos serviços.  
 
10.10 - Realizar os serviços no prazo determinado neste Termo.  
 
11 - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  
 
11.1 - Para a realização dos serviços, a Secretaria Municipal de Saúde se compromete ao 

seguinte:  
 
11.1.1  Fornecer toda a estrutura necessária para realização dos serviços;  
 
11.1.2 Realizar o pagamento dos serviços nos termos do contrato. 
 
12 - DAS PENALIDADES 
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12.1 Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas neste termo de contrato, erros 
ou atrasos no cumprimento do objeto contratado e quaisquer outras irregularidades, a 
Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:  
12.1.1 Advertência;  
12.1.2 Multa de 2% sobre o valor do contrato, nos casos:  
a) inobservância do nível de qualidade dos serviços;  
b) subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal da Contratante;  
c) descumprimento de cláusula contratual.  
12.1.3 Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com 
a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;  

12.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o contratante promova 
sua reabilitação; 
12.2 O valor das multas aplicadas deverá ser descontado dos pagamentos devidos, sendo 
automaticamente suspensos os por vir.  

12.3 Na ocorrência de rescisão por conveniência administrativa, a Credenciada será 
notificada com 30 (trinta) dias de antecedência. 

 
13 - DO INÍCIO DOS SERVIÇOS 
 
13.1 A Administração Municipal convocará o Contratado para celebrar o Contrato, fixando 

prazo para 5 dias, o qual, se não atendido, acarretará a ele a perda do direito à contratação, além 
da aplicação das penalidades previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
13.2 O prazo para celebração do Contrato poderá ser prorrogado, conforme prevê art. 57, II 

da Lei 8.666/93, quando solicitado pelo Adjudicatário, desde que durante o seu transcurso ocorra 
motivo devidamente justificado. 

 
13.3 O Contratado dará início aos trabalhos após a assinatura do contrato e emissão da 

“ORDEM DE SERVIÇO” pelo Sr. Prefeito Municipal. 
 
14 - FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 
14.1 A formalização do contrato será através de suas cláusulas que fixam o objeto do ajuste e 

estabelecem as condições fundamentais para sua execução.  
 
15 - PRAZO DE VIGÊNCIA 
 
15.1 A presente contratação terá vigência até 31/12/2022, podendo ser prorrogado por igual 

período. 
 
16 - DA FONTE DE RECURSOS 
 
16.1 As despesas com a contratação dos serviços, ocorrerão por conta de recursos 

orçamentários vinculados na Lei Orçamentária Anual 2022, a saber: 
 

DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA 

NOMENCLATURA FONTE DE 
RECURSO 

209084.1030111112.244. 
33903900000 

(250) 

Secretaria Municipal de Saúde – Fundo Municipal de Saúde- 
Manutenção dos Serviços e Ações da Atenção Básica – 

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
102 / 159 / 155 

209084.1030111112.244. 
33903600000 

(249) 

Secretaria Municipal de Saúde – Fundo Municipal de Saúde- 
Manutenção dos Serviços e Ações da Atenção Básica – 

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 
102 / 155 / 159 

209084.1030211112.091. 
33903900000 

(264) 

Secretaria Municipal de Saúde – Manutenção do Programa 
Centro de Assistência Psicossocial - CAPS - Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica 

102 / 155 / 159 

209084.1030211112.091. 
33903600000 

(263) 

Secretaria Municipal de Saúde – Manutenção do Programa 
Centro de Assistência Psicossocial - CAPS - Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Física 

159 
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209084.1030111112.236. 
33903900000 

(236) 

Secretaria Municipal de Saúde - Manutenção PSF Planalto – 
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 159 

209084.1030111112.236.3
3903600000 

(235) 

Secretaria Municipal de Saúde - Manutenção do PSF Planalto 
- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  159 

 
Caso seja necessária a suplementação de dotação, o Decreto será feito quando da emissão do 
empenho. 
 
Salientamos, ainda, que tal despesa será totalmente empenhada no exercício de 2022 e que não 
ficarão parcelas remanescentes a serem empenhadas nos exercícios seguintes. Portanto não 
haverá impacto orçamentário nos exercícios seguintes. 

 
 
17 - DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Os casos omissos ou dúvidas que surgirem, quando da execução dos serviços constantes do 

presente Projeto, serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde. 
 
Prefeitura Municipal de São Félix de Minas - MG, 27 de junho de 2022. 
 
 

FABIANA NEVES MOUTINHO DOS SANTOS  
Secretária Municipal de Saúde 

 
 

 

ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO AO NÃO EMPREGO DE MENORES 

 

 

 

O interessado abaixo identificado DECLARA, para fins do disposto no inciso XXXIII 

do art. 7° da Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988, e no inciso V do art. 27 da Lei 

nº 8.666, de 21 de junho de 1983, acrescido pela lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que 

não possui em seu quadro de  pessoal empregado(s) com  menos  de 18 (dezoito)  anos 

em  trabalho  noturno,  perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 

(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze anos). 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 
Empresa: CNPJ: 

Signatário(s): CPF: 
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Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz? 

 

S N
  

 

 

Localidade,                                        (dia) de (mês) de 2022. 

 

 

 

 

(Nome do Representante  

(Número do CPF) 
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