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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09/2021. 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 04/2021. 

 

 

  EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2021 (CREDENC.  DE SERVIÇOS MÉDICOS) 

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA DE MINAS - ESTADO DE MINAS GERAIS, com 

sede administrativa à Praça Cívica, 141 – Bela Vista – Brasilândia de Minas/MG. CEP: 38779-

000, inscrita no CNPJ sob o nº 01.602.009/0001-35, torna público para conhecimento dos 

interessados, que se encontra aberta a Público, sob a modalidade CREDENCIAMENTO  DE 

PESSOAS JURÍDICAS para prestação de serviços médicos em sistema de plantão 24 horas 

por dia, para casos de urgência e emergência e atendimento de consultas médicas, em 

regime de execução indireta, objeto deste credenciamento, na forma e condições estabelecidas 

neste Edital e seus anexos e em conformidade com a Lei n.º 8.666 de 21.06.93, com as 

modificações introduzidas pelas Leis n.º 8.883 de 08.06.94, e 9.648 de 27.05.98, e legislação 

complementar vigente e demais normas aplicáveis à espécie. 

 

O presente chamamento deriva-se do Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 04/2021, com 

base no art. 25, “caput”, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações. 

 

1.  LOCAL ENTREGA DOS ENVELOPES E PUBLICAÇÃO DO RESULTADO. 

1.1 - Os envelopes contendo os documentos dos interessados exigidos neste procedimento 

deverão ser entregues e protocolados, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal situada à 

Praça Cívica, 141 – Bela Vista – Brasilândia de Minas MG, CEP 38.779-000, no horário das 12:00 

às 18:00 horas.  

1.2– O credenciamento será realizado a partir do dia 09/02/2021, permanecendo em aberto pelo 

período 12 meses para garantir a ampla abrangência dos prestadores de serviços, no 

atendimento do interesse municipal. 

1.3 – Os resultados dos credenciamentos serão publicado até 03 (três) dias úteis após a entrega 

da documentação. 
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2 - DA IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO. 

2.1 - Qualquer cidadão poderá impugnar o ato convocatório deste credenciamento, devendo 

protocolizar o pedido no setor de protocolo, situado no prédio sede da Prefeitura Municipal, 

cabendo a Comissão Permanente de Licitação decidir sobre a petição no prazo de até 03 (três) 

dias úteis. 

2.1.1 - Caso seja acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova abertura 

de credenciamento. 

2.1.2 - Decairá do direito de impugnar os termos deste edital, por falhas ou irregularidades, o 

licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de 

habilitação, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

2.1.3 - A impugnação feita tempestivamente pelo interessado não o impedirá de se credenciar. 

  

3 – DAS PUBLICAÇÕES E INTIMAÇÕES. 

 

3.1. Todas as publicações e intimações, inclusive para fins de recursos e de resultados, serão 

feitas em órgãos de divulgações oficiais do Município: Mural de avisos, portal transparência 

www.brasilandiademinas.mg.gov.br/editaisdelicitação e no Diário Oficial dos Municípios 

Mineiros.  

 

4– DO OBJETO. 

 

4.1 -  Chamada Pública para Credenciamento de Profissionais Médicos, Pessoas Jurídicas 

para prestação de serviços médicos em sistema de plantão 24 horas por dia, para casos 

de urgência e emergência e atendimento de consultas médicas, destinados a pacientes em 

situação de vulnerabilidade grave ou não, de urgência ou não e por ordem judicial, dos quais a 

Secretaria Municipal da Saúde não possua em seu quadro de profissionais da saúde, sendo: 

 

Item Descrição Valor 

1.  Médico  1.851,13/Plantão 
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4.2 -  A prestação de serviços será realizada no C.A Sinval Faria de Sá e será paga 
conforme o valor estabelecido neste edital. 

4.3 - Dos  valores  a  serem  pagos  aos credenciados serão descontados IR-Imposto 

de Renda e 

ISS - Imposto Sobre Serviços. 

4.4 - As despesas com alimentação, transporte e impostos incidentes sobre os 

serviços, serão de responsabilidade dos médicos credenciados ou das clínicas 

credenciadas. 

    

5 – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS. 

 

4.1. Os recursos para atender as despesas decorrentes deste credenciamento 

correrão as contas  das  dotações  orçamentárias  nº: 
02.06.01.10.301.1002.2122.3.3.90.39.00  FICHA 258,  

constante do presente orçamento, e para os exercícios subseqüentes, pela dotação 
que vier a ser alocada para atender as obrigações da mesma natureza. 

 

6 – DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO. 

 

6.1 -  A documentação será recebida em envelope fechado e com a seguinte 

descrição: 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA DE MINAS/MG. 

              EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2021 (CREDENCIAMENTO DE 

SERVIÇOS 

              MEDICOS). 

NOME E ENDEREÇO DO PROPONENTE. 

 

6.2 - Os documentos deverão ser apresentados da seguinte forma: 

a) em originais ou publicação em Órgão Oficial, ou ainda, 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 
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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; 

 

 

7– DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO. 

 

7.1 - DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO PESSOA JURÍDICA: 

7.1.1. REGULARIDADE JURÍDICA 

a)  Registro comercial, no caso de empresa individual; 

b)  Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, 

devidamente registrados, em se tratando de sociedade por ações, acompanhado da 

documentação de eleição de seus administradores; 

c)  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 ou entidade competente; 

d)  Declaração afirmando estar ciente das condições do Edital de Chamada Pública 

nº. .../2019, que assume a responsabilidade pela autenticidade de todos os 

documentos apresentados, sujeitando-se às penalidades legais e a sumária 

desclassificação do chamamento, e que fornecerá quaisquer informações 

complementares solicitadas pela Comissão Permanente de Licitação (conforme 

Anexo II deste Edital); 

e) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) atualizado, 

relativo à sede do licitante, pertinente e compatível com o objeto do 

credenciamento; 

f)  Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal, na forma do Decreto nº 4.358-2002 (conforme Anexo III). 

 

7.1.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
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a) Registro do responsável técnico no Conselho Regional de Medicina; 
b) Diploma ou Registro de Especialista na Sociedade Médica ou Instituição 
Correspondente; 

c) Termo de Credenciamento devidamente preenchido (conforme Anexo V); 

d)  Relação nominal dos profissionais que compõem a equipe técnica do prestador, 

informando nome, CPF, carga horária semanal, cargo, função e número de inscrição 

no respectivo Conselho Profissional, quando for o caso (conf. Anexo VI); 

e)  Declaração de desimpedimento para contratar com o poder público (conf. Anexo 

IV). 

 

7.1.3. REGULARIDADE FISCAL 

a)  Certidão negativa de débitos com a Fazenda Federal, Previdenciária e da Dívida 

Ativa da União; 

b)  Certidão negativa de débitos com Fazenda Estadual da sede do proponente; 

c)  Certidão negativa de débitos com Fazenda Municipal da sede do proponente; 

d)  Certificado de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 

FGTS; 

e)  Certidão negativa de débitos Trabalhistas (CNDT).   

 

7.1.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a)  Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede 

do licitante, com data de expedição não superior a 60 (sessenta) dias, contados da 

data de abertura da proposta. 

 

7.2 - Não  será  credenciado  o  prestador de serviços que deixar de apresentar os 

documentos 

acima, ou apresentá-los em desacordo com o presente Edital. 

 

8 – DO PROCEDIMENTO. 
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8.1 - Serão  credenciadas   todas   as   pessoas   jurídicas   que  atenderem  todos  os  

requisitos 

estabelecidos por este edital. 

8.2 - O resultado do presente credenciamento será afixado no Quadro de Avisos da 

Prefeitura 

Municipal de Brasilândia de Minas MG. 

8.3 - Os profissionais ou clínicas médicas aptos ao credenciamento serão 

comunicados através de telefone e notificados  pelo portal transparência:  

www.brasilandiademinas.mg.gov.br.  

8.4 - A Comissão  poderá  durante  a análise de  documentação  convocar  os 

interessados para quaisquer esclarecimentos porventura necessários. 

8.6 - Será elaborada mensalmente uma escala de atendimento pelo setor 

Administrativo do  C.A Sinval Farias de Sá, para os atendimentos que serão 

prestados nesta unidade.  

 

09 – DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO. 

 

9.1 -  Caberá ao credenciado prestar o atendimento conforme especificado no Anexo 

I deste Edital. 

9.2 - Manter-se durante toda a execução do contrato em compatibilidade com todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas no credenciamento. 

9.3 - É de inteira responsabilidade do Credenciado a verificação da habilitação 

técnica, diplomas, comprovantes de residência, pós graduações e registro nos 

órgãos de categoria profissional parte em relação aos prestadores de serviços 

colocados à disposição do Município.   

9.4. É de inteira responsabilidade dos prestadores de serviços vinculados à empresa 

credenciada o preenchimento de formulários, relatórios, documentos, prontuários, 

manutenção de informes e dados estipulados pelas unidades de serviços, pelo 

município, bem como os criados/exigidos pelo SUS, SES, Ministério da Saúde e 

outros órgãos de controle.  
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9.5. O Município se reserva o direito de, a qualquer momento, solicitar a atualização 

dos documentos relativos à habilitação/qualificação para o credenciamento bem 

como dos profissionais colocados a sua disposição. 

 

10 – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO. 

 

10.1 -  A remuneração pelos serviços realizados obedecerá aos valores constantes 

do Anexo I; 

10.2 - Os pagamentos serão efetuados de acordo com os plantões efetivamente 

realizados em determinado período; 

10.3 - Por limitações financeiras e interesse público a critério exclusivo da 

Administração poderá ser imposto limite máximo de faturamento mensal de modo 

a viabilizar os pagamentos dos serviços prestados. 

10.4. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após o último dia do 

mês trabalhado e apresentação da Nota Fiscal/Fatura, confirmada pela Secretaria 

Municipal de Saúde. 

10.5. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais o prazo de 

pagamento será contado a partir da regularização dos mesmos e sua 

reapresentação. 

10.6. O Município poderá sustar o pagamento a que a contratada tenha direito, 

enquanto não sanados os defeitos, vícios ou incorreções resultantes da contratação 

e/ou não recolhimento de multa aplicada. 

10.7. Os pagamentos efetuados à  (ao) Contratada(o) não a(o) isentará de suas 

obrigações e responsabilidades vinculadas à execução do contrato, especialmente 

aquelas relacionadas com a qualidade. 

 

11 – DA ATUALIZAÇÃO FINACEIRA E DO REAJUSTE DE PREÇOS. 

 

11.1 -  Por força  das  Leis  Federais  nºs 9.069 (de 29/06/1995) e 10.192 (de 

14/02/2001), a periodicidade de reajustamento dos preços será anual, ficando 
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assegurada à contratada e /ou contratante, na forma do art. 65, inciso II, da Lei 

Federal 8.666/93, restabelecer a manutenção econômico-financeiro do contrato. 

11.2 – Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do futuro contrato, em face 

dos aumentos de custo que não possam, por vedação legal, ser refletidos através de 

reajuste ou revisão de preços básicos, as partes de comum acordo, com base no 

artigo 65, II “d” da Lei de Licitações, buscarão uma solução para a questão. Durante 

as negociações, o prestador de serviço contratado em hipótese alguma poderá 

paralisar a execução dos serviços.  

 

12 – CONTRATO. 

 

12.1 - Será firmado o contrato de credenciamento válido por 12 (doze) meses; 

podendo ser prorrogado nos termos do Art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 

e suas posteriores alterações. 

 

13 – SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO. 

 

13.1 - Pela inexecuça o total ou parcial, ou atraso injustificado do objeto desta 

Licitaça o, sem prejuí zo das responsabilidades civil e criminal, ressalvados os casos 

devidamente justificados e comprovados, a crite rio da Administraça o, e ainda 

garantida a pre via e ampla defesa, sera o aplicadas a s seguintes cominaço es, 

cumulativamente ou na o:  

I - adverte ncia;         

II – multa, nos seguintes termos:  

a) Pelo atraso na prestaça o dos serviços, em relaça o ao prazo estipulado: 1% (um 

por cento) do valor global, por dia decorrido, ate  o limite de 10% do valor dos 

serviços na o executados;  

b) Pela recusa em realizar a prestaça o dos serviços, caracterizada em dez dias apo s 

o vencimento do prazo estipulado: 10% (dez por cento) do valor dos serviços;  
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c) Pela demora em corrigir falhas nos serviços prestados, a contar do segundo dia da 

data da notificaça o, 2% (dois por cento) do valor dos serviços, por dia decorrido, ate  

o limite de 10% do valor dos serviços na o corrigidos;  

d) Pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas na prestaça o dos serviços, 

entendendo-se como recusa o serviço na o efetivado nos cinco dias que se seguirem 

a  data da rejeiça o: 10% (dez por cento) do valor do serviço rejeitado;  

e) Pelo na o cumprimento de qualquer condiça o fixada na Lei Federal 8.666/93 ou 

no instrumento convocato rio e na o abrangida nos incisos anteriores: 1%(um por 

cento) do valor contratado, por cada evento.  

III - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 

com a CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

IV - Declaraça o de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraça o 

Pu blica enquanto perdurarem os motivos determinantes da puniça o ou ate  que seja 

promovida a reabilitaça o perante a pro pria autoridade que aplicou a penalidade, que 

sera  concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Contratante, pelos prejuí zos 

resultantes e apo s decorrido o prazo da sança o aplicada com base no item anterior.  

 

14 – RECURSOS. 

 

14.1 - Os atos praticados pela Comissão Permanente de Licitação, são susceptíveis 

de recursos 

pelos licitantes no prazo máximo de 05 dias úteis a contar da data de divulgação da 

classificação, na forma do art. 109 da Lei nº 8.666/93. 

14.2 - Os recursos  deverão  ser  interpostos  mediante  petição  devidamente  

fundamentada e 

subscrita pelo concorrente ou por seu representante legal. 

14.3 - Os recursos devem observar os seguintes requisitos: 

a) Serem datilografados e devidamente fundamentados; 

b) Serem assinados pelo Recorrente ou por Procurador, que deverá juntar o 

instrumento original de procuração. 
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14.4 - Interposto  o  recurso  será  comunicado  aos demais licitantes que poderão 

impugná-lo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

14.5 - O recurso interposto fora do prazo não será conhecido.  

 

15 - DO CONTRATO. 

 

15.1 - Os licitantes classificados serão convocados conforme a necessidade e a 

conveniência da Administração para assinar o contrato de prestação de serviços no 

prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da convocação, conforme minuta 

constante do Anexo VII, que integra este Edital. 

15.2 - O credenciamento se efetivará após a assinatura do termo contratual. 

  

16 – DISPOSIÇÕES GERAIS. 

 

16.1 – A Prefeitura Municipal de Brasilândia de Minas-MG, na defesa do interesse do 

serviço público e de acordo com a legislação vigente, reserva-se o direito de 

prorrogar, anular ou revogar, no todo, ou em parte, o presente credenciamento, de 

oficio ou por provocação, ou conveniência pública, ou se ocorrer ilegalidade ou 

irregularidade. 

16.2 – A anulação ou revogação do procedimento licitatório não gera direito de 

indenização, 

salvo nos casos previstos em lei.   

16.3 - Os casos omissos e não previstos neste Edital serão resolvidos pela Comissão 

de Licitação, em conformidade com os ditames da Lei Federal 8.666/93 e suas 

alterações. 

6.4 - Fica eleito o foro da Comarca de João Pinheiro/MG para solucionar quaisquer 

questões oriundas deste credenciamento. 

16.5 -  Quaisquer elementos, informações ou esclarecimentos relativos a este 

credenciamento serão prestados pelos membros da Comissão de Licitação, situada 

mailto:E-MAIL-compras@brasilandiademinas.mg.gov.br
mailto:E-MAIL-compras@brasilandiademinas.mg.gov.br
mailto:E-MAIL-compras@brasilandiademinas.mg.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÄNDIA DE MINAS – PRAÇA 

CIVICA 141-BELAVISTA CEP -38.779-000. E-MAIL-

compras@brasilandiademinas.mg.gov.br 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÄNDIA DE MINAS – PRAÇA CIVICA 141 – BELA VISTA – CEP -38.779-000. 

FONE/FAX (38) 3562-1202 -E-MAIL-compras@brasilandiademinas.mg.gov.br CNPJ – 01.602.009/0001-35 

 

à Praça Cívica, 141 – Bela Vista – Brasilândia de Minas MG, no horário das 12:00 às 

18:00 horas, na sala da Comissão de Licitação, pelo telefone (38) 3562-1202. 

  

17 -  Fazem parte integrante deste Edital 

Anexo I – Especificações do Objeto;  

Anexo II - Declaração de aceitação do Edital (modelo); 

Anexo III – Declaração ref. emprego para menores (modelo);   

Anexo IV – Declaração de desimpedimento (modelo); 

Anexo V – Termo de credenciamento (modelo);  

Anexo VI – Relação de profissionais que compõem a equipe técnica (modelo); 

Anexo VII -  Minuta do contrato de credenciamento. 

 

             Brasilândia de Minas/MG, 05 de fevereiro de 2021. 
 

 
 

Lilia Carvalho Barbosa Lima 

Presidente Comissão Permanente Licitações 
(Portaria n.º 01/2021) 
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