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EDITAL DE INEXIGIBILIDADE/CREDENCIAMENTO Nº 009/202 0 

 

ENTREGA DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA: 

 

A PARTIR DE: 28/08/2020 

HORA: 09:00 Horas 

LOCAL: Praça Benedito Valadares, n.º 178, Mutum (MG), na sala de reuniões da Comissão Permanente 

de Licitações. 

 

ABERTURA DO JULGAMENTO: 

A PARTIR DE: 28/08/2020 

HORA: 09:00 HORAS 

LOCAL: Praça Benedito Valadares, n.º 178, Mutum (MG), na sala de reuniões da Comissão Permanente 

de Licitações. 

 

PREÂMBULO 

MUNICÍPIO DE MUTUM, com sede à Praça Benedito Valadares, n.º 178, neste município, neste ato 

representado por seu Prefeito SR. JOÃO BATISTA MARÇAL TEIXEIRA,  portador de CPF nº 

961.112.166-00; 

 

1 – DO OBJETO 

1.1 – O objeto do presente edital é o credenciamento para Seleção de Profissionais de Nível Superior na 

área da Saúde para prestação de serviços de acompanhamento médico aos reeducandos da Unidade 

Prisional de Manhumirim(MG) e para prestação de serviços de Plantonista na Ala restrita a COVID em 

virtude  do enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus responsável pelo surto de 2020 atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, 

conforme número de vagas e especificações mencionadas no Anexo I do presente Edital: 

 

2 – DA SUBORDINAÇÃO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

2.1. – A presente licitação será regida pelas disposições da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, 

e suas posteriores alterações. 

2.2. – A despesa resultante desta licitação correrá por conta das seguintes dotações orçamentárias 

consignadas no PROGRAMA 2020: 

FICHAS: 780(102); 995(154). 
 

3 – DAS CONDIÇÕES DE CREDENCIAMENTO  
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3.1. – Poderão participar do presente credenciamento, pessoas físicas e/ou jurídicas legalmente 

constituídas, com capacidade técnica e regularidade jurídico-fiscal, que não tenham sofrido penalidade de 

suspensão ou declaração de inidoneidade por parte do poder público, que satisfaçam as demais condições 

fixadas neste edital e que aceitem as normas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Saúde, bem como 

as cláusulas contratuais que serão fornecidas como anexos do presente edital. 

 

4 – DA DOCUMENTAÇÃO, PRAZO E CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 

4.1. – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) Contrato Social ou inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis; 

b) Última alteração contratual; 

d) Cartão do CNPJ; 

e) Certidão negativa ou certidão positiva com efeitos de negativa, expedida conjuntamente pela 

Receita Federal do Brasil, fazendo prova da regularidade fiscal de todos os tributos federais, 

inclusive contribuições previdenciárias, tanto no âmbito da Receita Federal quanto no âmbito da 

Procuradoria da Fazenda Nacional, nos termos da Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014, 

alterada pela Portaria MF n. 443, de 17 de outubro de 2014; 

f) Prova de Regularidade com o FGTS (CRF); 

g) Cédula de Identidade e CPF dos sócios; 

h) Registro ou Inscrição na entidade profissional competente; 

i) Preenchimento dos anexos IV e V do edital; 

j) Registro ou Inscrição na empresa do profissional a ser credenciado. 

k) Declaração do cumprimento ao inciso XXXIII do art.7º da Constituição Federal. 

 

4.2. – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO FÍSICA: 

a) Certificado de conclusão do curso de habilitação profissional; 

b) Registro no Conselho Regional da Classe; 

c) CPF, Carteira de Identidade; 

d) Preenchimento dos anexos III e IV do edital. 

4.3.– Os documentos terão data de validade plena na data de abertura do envelope. 

4.4.– Os documentos poderão ser apresentados nas vias originais ou por qualquer processo de cópia, 

devidamente autenticada em cartório. 

4.5.– Os interessados que apresentarem cópias dos documentos referidos nos itens anteriores sem 

autenticação deverão, obrigatoriamente, apresentar os documentos originais no ato de abertura do 

envelope, sob pena de inabilitação. 

4.6. – Não serão admitidos documentos incompletos ou rasurados.  
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4.7. – Serão aceitos credenciamentos ate a data limite de 31/12/2020, facultando aos interessados, que não 

entregaram a documentação até a data prevista no presente edital, fazê-lo a qualquer tempo para fins de 

convocação futura, caso haja necessidade. 

4.8. – A contratação referente ao credenciamento será de acordo com as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde, obedecendo à ordem de inscrição. 
 

5 – DOS PREÇOS 
5.1. – Os preços corresponderão sempre aos praticados de acordo com a Relação descrita no anexo I do 
edital. 
 
6 – DA ENTREGA DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO 

6.1. – O envelope contendo os documentos de habilitação deverá constar os seguintes dizeres na parte 

externa: 

CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR N A ÁREA DE SAÚDE 

ENVELOPE N.º 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM – MG 

PRAÇA BENEDITO VALADARES, N.º 178 

36.955-000 – MUTUM – MG 

6.1.1 – Nos dias e hora fixados neste edital, reunir-se-ão os membros da Comissão de Licitação para a 

realização dos atos de abertura dos envelopes de habilitação, facultado o acesso de todos os interessados 

em se credenciar, pessoalmente ou por intermédio dos seus representantes devidamente credenciados. 

6.2 – Após a abertura dos envelopes contendo a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, o Presidente 

da Comissão providenciará que os mesmos, bem como os envelopes, sejam rubricados por todos os 

presentes (membros da Comissão e interessados ou seus representantes). 

6.3 – De imediato serão inabilitadas os proponentes que: 

6.3.1 – Deixarem de apresentar documentação exigida neste edital; 

6.3.2 – Apresentarem documentação incompleta ou rasurada; 

6.3.3 – Apresentarem cópia de documentos sem autenticação ou não os fizerem acompanhar dos 

documentos originais. 

6.4 – Imediatamente após a fase de habilitação, não havendo interposição de Recurso Administrativo, 

reduzida a termo a renúncia ao prazo recursal, os interessados serão avaliados de acordo com os critérios 

do item 7.1. 

6.4.1 – No caso de apresentação de recurso, será obedecido o prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

6.5 – Somente serão avaliados os interessados que tenham sido habilitados; 

 

7 – DA PROPOSTA  

7.1 – A proposta deverá ser apresentada em envelope distinto com os seguintes dizeres na parte externa: 
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CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR N A ÁREA DE SAÚDE 

ENVELOPE N.º 02 – PROPOSTA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM – MG 

PRAÇA BENEDITO VALADARES, N.º 178 

36.955-000 – MUTUM (MG) 

 

8 – DO PRAZO, DA EXECUÇÃO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

8.1 – O contrato decorrente deste processo vigorará até 31 de dezembro de 2020 a partir da data de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado caso haja interesse das partes. 

8.2 – Os serviços serão executados conforme anexo I deste edital, de forma a atender plenamente a 

Secretaria Municipal de Saúde.  

8.3 – O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias após o encerramento de cada mês, verificada a 

execução pela Secretaria Municipal de Saúde e a emissão da correspondente Nota Fiscal. 

 

09 – DAS PENALIDADES 

9.1 – A inexecução total ou parcial do futuro contrato será punido com as seguintes penalidades, de 

conformidade com a gradação da infração, garantido o contraditório e a ampla defesa: 

9.1.1 – Advertência; 

9.1.2 – Multa de 10% do valor global; 

9.1.3 – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração; 

9.1.4 – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração; 

9.2 – O proponente que se recusar a assinar o Contrato ou a executar os serviços contratados nas 

condições estabelecidas, sujeitar-se-á à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, 

independentemente da aplicação de outras sanções previstas em lei. 

9.3 – Pelo atraso injustiçado na execução dos serviços será aplicada multa de 0,5% (cinco décimos por 

cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor do contrato. 

9.4 – As multas lançadas pelo Município, com base nos itens acima, serão deduzidos diretamente dos 

créditos que o contratado tiver em razão do presente processo. 

 

10 – DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1 – O proponente que tiver dúvida na interpretação dos termos deste edital poderá consultar a respeito 

o Município, através de carta protocolada até o segundo dia útil antes da data fixada para abertura dos 

envelopes de habilitação. 

10.2 – A abertura dos envelopes contendo a Documentação de Habilitação realizar-se-á em sessão 

pública. 
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10.3 – Poderá manifestar-se no curso dos trabalhos de habilitação e julgamento, em nome do proponente, 

tão – somente seu dirigente, preposto ou procurador, credenciado através de documento entregue, no ato, 

à comissão de licitação. 

10.4 – O Município de Mutum se reserva o direito de, e sem que caiba, em qualquer dos casos, ao 

proponente, direito de indenização: 

10.4.1 – Revogar o presente processo, por razões de interesse público. 

10.4.2 – Anular, total ou parcialmente, o procedimento, em razão de ilegalidade ocorrida em seu curso. 

10.5 – A protocolização de documentos de habilitação implica na aceitação integral e irretratável dos 

termos do edital, seus anexos e instruções, bem como a observação dos regulamentos administrativos e 

das normas técnicas, gerais ou específicas aplicáveis. 

10.6 – Poderão participar do presente credenciamento, profissionais e/ou empresas cujo objeto comercial 

seja consentâneo com o objeto desta licitação. 

10.7 – Torna-se implícito que os proponentes que responderem ao credenciamento, concordam 

integralmente com os termos do presente Edital e seus anexos. 

10.8 – Os proponentes devem sem comprometer em realizar todos os serviços para o qual se credenciou. 

10.8.1 – O regime jurídico do futuro contrato reserva ao Município a prerrogativa de: 

10.8.1.1 – Modificá-lo unilateralmente; 

10.8.1.2 – Rescindi-lo unilateralmente, na forma da Lei; 

10.8.1.3 – Fiscalizar a sua execução; 

10.9 – Os prazos estabelecidos no presente Edital, sempre iniciam e terminam em dia de expediente no 

Município de Mutum e serão considerados dias corridos, prorrogando-se para o primeiro dia útil quando 

recaírem em dia em que não houver expediente. 

10.10 – Assegura-se aos participantes a interposição de recursos quanto a este procedimento, no momento 

em que julgarem oportuno, resguardados os prazos legais, devendo os mesmos serem encaminhados a 

esta Comissão. 

10.11 – Maiores esclarecimentos serão prestados no serviço de comprar da Prefeitura Municipal de 

Mutum – MG, situada à Praça Benedito Valadares, n.º 178, telefone n.º (33) 3312 – 1503. 

10.12 – Os casos omissos serão submetidos a parecer do órgão Jurídico da Prefeitura Municipal de 

Mutum – MG. 

 

Prefeitura Municipal de Mutum (MG), 28 de agosto de 2020. 

 

 

Presidente da CPL 
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ANEXO I 

 

ITEM ESPECIALIDADE  Nº DE VAGAS Valor Unit.  
01 SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS DE 

NÍVEL SUPERIOR NA ÁREA DA SAÚDE. 
 

  

01.1 MÉDICOS - Prestação de serviços de 
acompanhamento aos reeducandos da 
Unidade Prisional de Manhumirim(MG); 

01 750,00 

01.2 MÉDICOS - Prestação de serviços de 
Plantonista na Ala restrita a COVID; 

07 1.800,00 
2.200,00 
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ANEXO II 

MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 
Contrato de Prestação de Serviços que entre si fazem, de um lado, como CONTRATANTE, o MUNICÍPIO 
DE MUTUM, e de outro, como CONTRATADO(A) _________________________, de conformidade com as 
cláusulas estabelecidas abaixo: 
 
CLÁUSULA I – DAS PARTES E FUNDAMENTOS 
1.1 – DO CONTRATANTE 
MUNICÍPIO DE MUTUM, com sede à Praça Benedito Valadares, n.º 178, neste município, neste ato 
representado por seu Prefeito SR. JOÃO BATISTA MARÇAL TEIXEIRA,  portador de CPF nº 
961.112.166-00; 
 
1.2 – DA CONTRATADA 
Dados do(a) vencedor(a) do Processo Licitatório de Inexigibilidade/Credenciamento n.º 009/2020. 
Nome/Razão Social: 
CPF/CNPJ N.º 
Endereço: 
Especialidade: 
Responsável: 
 
1.3 – DOS FUNDAMENTOS 
A presente contratação decorre do Processo de Inexigibilidade/Credenciamento n.º 009/2020 e está 
fundamentado na Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações. 
 
CLAUSULA II – DO OBJETO E DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
2.1.  – DO OBJETO 
O objeto do presente edital é o credenciamento Seleção de Profissionais de Nível Superior na área da Saúde 
para prestação de serviços de acompanhamento médico aos reeducandos da Unidade Prisional de 
Manhumirim(MG) e para prestação de serviços de Plantonista na Ala restrita a COVID em virtude  do 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus 
responsável pelo surto de 2020 atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme número de 
vagas e especificações mencionadas no anexo I do Edital. 
2.2 – DAS NORMAS DE EXECUÇÃO 
Cumprirá a contratada o contido neste contrato, prestando os serviços em conformidade à proposta 
apresentada no processo licitatório, a qual é parte integrante deste.  
 
CLAUSULA III – DO PRAZO, DO VALOR DO CONTRATO E DO PAGAMENTO 
3.1.  – DO PRAZO 
2.1 – A vigência do presente instrumento será de 06 (seis) meses, retroagindo os efeitos a 01 de setembro de 
2020, respeitados as determinações do art. 57 da Lei 8.666/93 com suas alterações, podendo ser prorrogado 
mediante assinatura de Termo Aditivo, caso haja interesse do Município de Mutum e havendo acordo entre as 
partes. 
3.2.  – DO VALOR 
O valor estimado total do presente Contrato é de R$----------------------- (----------------------------------) pagos 
mensalmente o valor de R$--------------------(--------------------------------------------------) 
3.2.1 – Os valores serão pagos mensalmente, de acordo com os serviços executados. 
3.3. – DO PAGAMENTO 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM 
CNPJ 18.348.086/0001-03 

Praça Benedito Valadares nº 178 – Centro – Mutum – MG - CEP 36.955-000 

www.mutum-mg.com.br  -  E-mail: prefeitura@mutumnet.com.br   
Tel: (0xx33) 3312-1356  -  Telefax (0xx33) 3312-1601 

“UM GOVERNO DE TODOS, PARA FAZER MAIS”  
ADM. 2017 - 2020 

 

O pagamento será efetuado em até 10(dez) dias após o encerramento de cada mês, verificada a execução pela 
Secretaria Municipal de Saúde e a emissão da correspondente Nota Fiscal/RPA.  
 
CLAUSULA IV – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
4.1.  – Os recursos necessários ao objeto do presente Contrato correrão por conta da Dotação Orçamentária 
consignada no PROGRAMA 2020: 
FICHAS: 780(102); 995(154). 
 
CLAUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
5.1.  – Responsabilizar-se-á pela execução do objeto especificado no presente contrato; 
5.2 – Responsabilizar-se-á quando se tratar de empresa, por todas as despesas e encargos de qualquer natureza 
com pessoal de sua contratação, necessários à execução do objeto contratual, inclusive encargos relativos à 
legislação trabalhista e quaisquer outros decorrentes dos serviços constantes do presente contrato; 
5.3 – Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos materiais 
ou pessoais causados pela contratada, ao contratante ou a terceiros; 
 
CLAUSULA VI – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
6.1. - Efetuar pagamento à contratada no prazo e forma estipulados neste contrato, mediante a entrega de 

Nota Fiscal/RPA, de conformidade com as autorizações expedidas pelo Executivo Municipal. 
6.2. -  Fornecer o material necessário à plena execução dos serviços; 
6.3. -  Fiscalizar a execução deste contrato; 
6.4.  -  Disponibilizar espaço físico para realização dos serviços; 
 
CLAUSULA VII – DAS MODIFICAÇÕES E/OU ALTERAÇÕES 
7.1.  –  Qualquer modificação de forma ou quantidade (acréscimo ou redução) dos serviços, objeto deste 
contrato, poderá ser determinada pela contratante mediante assinatura de Termos Aditivos, observadas as 
normas legais vigentes. 
 
CLAUSULA VIII – DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO  CONTRATO 
 8.1.  –  Compete à Secretaria Municipal de Saúde,  receber e atestar as notas fiscais emitidas pelo(a) 
contratado(a) e zelar pelo fiel cumprimento deste contrato. 
 
CLAUSULA IX – DAS PENALIDADES 
9.1. – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência do(a) 
Contratado(a), ficando ao(a) mesmo(a), garantida defesa prévia, sujeita às seguintes penalidades: 
I – Advertência; 
II  – Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, devidamente atualizado pelo Índice Geral de 
Preços de Mercado – IGPM/FGV; 
III – Suspensão temporária de participação em licitação com o Município de Mutum pelo prazo de 02 (dois) 
anos; 
IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, na forma prevista no 
Inciso IV do art.87 da Lei 8.666/93, além do encaminhamento ao Ministério Público para aplicação das 
sanções criminais previstas nos artigos 89 a 99 da referida Lei, salvo superveniência comprovada de motivo de 
força maior, desde que aceito pelo Município. 
 
CLAUSULA X – DA RESCISÃO 
10.1.  –  A rescisão do presente contrato poderá ser: 
10.1.1  – Determina por ato motivado da Administração, após processo regular, assegurado o contraditório e 
ampla defesa, nos casos do artigo 78, I, XII e XVII e parágrafo único da Lei 8.666/93; 
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10.1.2  –  Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja 
conveniência para a Administração; 
10.1.3  –  Judicial, nos termos de legislação 
10.2.  –  No caso de rescisão do Contrato ficará suspenso o pagamento ao(à) contratado(a) até que se apurem 
eventuais perdas e danos. 
 
CLAUSULA XI – DA INDENIZAÇÃO 
11.1.  – Ocorrendo a rescisão, ao(à) contratado(a) caberá receber o valor dos serviços prestados até a data da 
rescisão, desde que observado o item 10.2 da cláusula X do presente Contrato. 
 
CLAUSULA XII – DO FORO 
12.1.  – Fica eleito o Foro da Comarca de Mutum para dirimir quaisquer dúvidas referentes a este Contrato, 
com renúncia expressa de qualquer outro, por mais especial que seja. 
 
E por estarem justos e contratados, os representantes das partes assinam o presente instrumento, na presença 
das testemunhas abaixo, em 03 (Três) vias de igual teor e forma para um só efeito.  
 

______________________, _____________de ________de 2020. 

 

_____________________________          _______________________________ 

Prefeito Municipal                                         Empresa Contratada 

 

____________________ 

Assessor Jurídico 

 

Testemunhas: 

 

_______________________________________ ____________________________________ 

CPF:       CPF: 
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ANEXO III  
 

MODELO 
 
À Comissão de Licitações 
 
 
DECLARAÇÃO 
 
 
A empresa...... inscrita no CNPJ ............... declara para os fins de direito, na qualidade de licitante do 
procedimento licitatório sob a modalidade de Inexigibilidade/Credenciamento 009/2020, em 
cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo 7º. da Constituição Federal de que não possuímos em nosso 
quadro funcional, pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, 
menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 
(quatorze) anos. 
 
 
Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 
 
 
________________________,em________de______________________de 2020. 
 
 
 
............................................... 
Carimbo e Assinatura 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM 
CNPJ 18.348.086/0001-03 

Praça Benedito Valadares nº 178 – Centro – Mutum – MG - CEP 36.955-000 

www.mutum-mg.com.br  -  E-mail: prefeitura@mutumnet.com.br   
Tel: (0xx33) 3312-1356  -  Telefax (0xx33) 3312-1601 

“UM GOVERNO DE TODOS, PARA FAZER MAIS”  
ADM. 2017 - 2020 

 

 
ANEXO IV  

 
Dados Necessários para Credenciamento de Pessoa Física 

 
DADOS PESSOAIS: 

 
Nome:.............................................................. CR  :(CRM, CRO, etc.)......... 

 
Nacionalidade:...................................... Natural:.............................................. 

 
Sexo:........................ Est. Civil: ..................... Data Nasc.:............................... 
 
End. Consult.: ....................................................... Cep. Atual:....................... 

 
Bairro: ................................................... Localidade:......................................... 
 
Tel.: ....................................... Horário de Atendimento: ................................. 
 
End. Resid.: ............................................................................. Fone:............... 
 
Bairro:........................................... Localidade:................................................ 
 
Cep. atualizado: ........................................... 
 
Especialidade: ...................................................... CPF: ................................... 
 
Nº Conta Bancária: .................................... Nº Agência: ................................. 
 
Banco:.......................................... 

 
 
 
 
 
 

................................................................ 
assinatura e carimbo do profissional 
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ANEXO V  
 
 

TERMO DE DECLARAÇÃO E COMPROMISSO 
 
 
 

 
A  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUTUM 

 
 

  O abaixo assinado, .............................................., nacionalidade, estado civil, 
inscrito no CRM – MG sob o nº ..........., pretendente que lhe seja outorgada, pela Secretaria municipal de 
Saúde de Mutum-MG, credencial a título precário que o autorize a prestar atendimentos aos associados e 
beneficiários da Secretaria municipal de Saúde, como profissional autônomo credenciado pelas mesmas 
Secretarias, com remuneração “PRÓ-LABORE”, declara expressamente o seguinte: 
 
 01) - que conhece integralmente os preceitos estabelecidos pela Secretaria municipal de 
Saúde para o credenciamento de CLINICO GERAL , e, bem como as instruções adicionais expedida pela 
Secretaria municipal de Saúde relativamente ao regime e credenciamento; 
 
 02) - que aceita as condições vigentes, bem como as que vierem a ser estabelecidas pela 
Secretaria municipal de Saúde para o credenciamento, assim como aceita todos os termos dos atos 
normativos acima referidos ou que vierem a ser editados, e se compromete a observá-los fielmente, sob 
pena de cancelamento da respectiva credencial, independentemente de aviso, interpelação ou notificação 
prévia da parte dessas Secretarias. 
 

Mutum, ...... de ........................ de 2020. 
 
 
 
 
 

................................................................................... 
assinatura e carimbo do profissional. 
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ANEXO VI  
 

Dados Necessários para Credenciamento de Pessoa Jurídica 
 

DADOS PESSOAIS: 
 

Nome:.............................................................. CR  :(CRM, CRO, etc.)......... 
 
CNPJ::……………………………. 
 
End.: ...................................................... Cep. Atual:....................... 
 
Bairro:.................................... Localidade:...................................................... 
 
Tel.:........................  
 
Especialidade(s) Pleiteada(s):   .....................................................  
..................................................... 
.................................................... 
.................................................... 
 
Nome dos Sócios: 
 
........................................................................................ 
 
........................................................................................ 
 
 
Nome do(s) Profissional(is) que execeturá(ão) os serviços 
 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
 
Nº Conta Bancária: .............................. Nº Agência: ....................................... 
 
Banco:.......................................... 

 
Mutum, ...... de ........................ de 2020. 

 
 

............................................................ 
    assinatura e carimbo da empresa. 
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ANEXO VII  
 

TERMO DE DECLARAÇÃO E COMPROMISSO 
 

 
A  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUTUM 

 
 
 

  O abaixo assinado, .............................................., nacionalidade, estado civil, 
inscrito no CRM – MG sob o nº ..........., pretendente que lhe seja outorgada, pela Secretaria municipal de 
Saúde de Mutum-MG, credencial a título precário que o autorize a prestar atendimentos aos associados e 
beneficiários da Secretaria municipal de Saúde, como profissional autônomo credenciado pelas mesmas 
Secretarias, com remuneração “PRÓ-LABORE”, declara expressamente o seguinte: 
 
 01) - que conhece integralmente os preceitos estabelecidos pela Secretaria municipal de 
Saúde para o credenciamento de CLINICO GERAL , e, bem como as instruções adicionais expedida pela 
Secretaria municipal de Saúde relativamente ao regime e credenciamento; 
 
 02) - que aceita as condições vigentes, bem como as que vierem a ser estabelecidas pela 
Secretaria municipal de Saúde para o credenciamento, assim como aceita todos os termos dos atos 
normativos acima referidos ou que vierem a ser editados, e se compromete a observá-los fielmente, sob 
pena de cancelamento da respectiva credencial, independentemente de aviso, interpelação ou notificação 
prévia da parte dessas Secretarias. 
 

Mutum, ...... de ........................ de 2020. 
 
 

 
 

............................................................ 
    assinatura e carimbo da empresa. 

 


