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CHAMAMENTO PÚBLICO N° 01/2019 
 

EDMAR PEDRO ROVADOSCHI, Prefeito Municipal de Ilópolis, Estado do 
Rio Grande do Sul, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei 
Orgânica Municipal, COMUNICA aos interessados, exclusivamente pessoas jurídicas, 
que está procedendo ao CHAMAMENTO PÚBLICO, a partir desta data até o dia 22 de 
julho de 2019, no horário das 8:00 às 11:00 e 14:00 às 16:00 horas, no Centro 
Administrativo Municipal – Secretaria Municipal da Finanças, sito na Rua Conselheiro 
José Bozzetto, 987, nos termos que seguem: 

 

1 - DAS VAGAS E DA JORNADA DE TRABALHO 

ÁREA VAGAS JORNADA DE TRABALHO 

MÉDICO CLÍNICO GERAL  01 04 HORAS SEMANAIS 

 

2 – DA DOCUMENTAÇÃO 

Será exigido das empresas neste processo, para fins de inscrição, a 
apresentação de curriculun vitae e RG e CPF do profissional e proposta financeira, 
bem como a apresentação do original e cópia dos seguintes documentos: 

 
Para pessoa jurídica  
- Contrato Social da Empresa; 
- Comprovante CNPJ; 
- Certidão Negativa do FGTS; 
- Certidão Negativa CNDT; 
- Certidão Negativa Estadual; 
- Certidão Negativa Federal e 
- Certidão Negativa Municipal (sede da empresa) 
 

3 – DAS INSCRIÇÕES 

Ao se inscrever, a empresa, aceita de forma irrestrita as condições contidas 
neste Edital, que constitui as normas que regem o processo não podendo delas alegar 
desconhecimento. 
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A empresa interessada em participar do processo deverá,  por meio de seu 
representante legal, comparecer na Prefeitura Municipal de Ilópolis, nas datas e 
horários descritos acima, para entregar, a documentação descrita no item II. 

A empresa que fizer qualquer declaração falsa, inexata ou, ainda, que não 
possa satisfazer todas as condições estabelecidas no Edital, terá sua inscrição 
cancelada e, em conseqüência, anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo tendo 
sido aprovado, no caso do fato ser constatado posteriormente á realização do 
processo. 

O Município poderá, por edital, estabelecer prazos adicionais de inscrição, 
até o número de vagas constante do presente, sem prejuízos dos itens anteriores e 
dos procedimentos de convocação e contratação de selecionados. 

 

4 - DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

4.1 DAS ATRIBUIÇÕES COMUNS E ESPECÍFICAS DOS CARGO DE 
CLÍNICO GERAL 

Conhecer a realidade das famílias pelas quais são responsáveis com ênfase 
nas suas características sociais, econômicas, culturais, demográficas e 
epidemiológicas; Identificar os problemas de saúde e situações de risco mais comuns 
aos quais aquela população está exposta; Elaborar, com a participação da 
comunidade, um plano local para o enfrentamento dos problemas de saúde e fatores 
que colocam em risco a saúde; Executar, de acordo com a  qualificação de cada 
profissional, os procedimentos de vigilância e de vigilância epidemiológica, nas 
diferentes fases do ciclo de vida; Valorizar a relação com o usuário e com a família, 
para a criação de vínculo de confiança, de afeto, de respeito; Realizar visitas 
domiciliares de acordo com o planejamento; Resolver os problemas de saúde do nível 
de atenção básica; Garantir acesso à continuidade do tratamento dentro de um 
sistema de referência e contra-refência para os casos de maios complexidade ou que 
necessitem de internação hospitalar; Prestar assistência integral à população 
adscrita, respondendo à demanda de forma contínua e racionalista; Coordenar, 
participar de e/ou organizar grupos de educação para a saúde; Promovendo ações 
intersetoriais e parcerias com organizações formais e informais existentes na 
comunidade para o enfretamento conjunto dos problemas identificados; Fomentar a 
participação popular, discutindo com a comunidade conceitos de cidadania, de 
direitos à saúde e suas bases legais; Incentivar a formação e/ou participação ativa da 
comunidade nos conselho locais  de saúde e no conselho Municipal de Saúde; Auxiliar 
na implantação do cartão Nacional de Saúde; representar a Unidade de Saúde em 
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reuniões, palestras e outras atividades quando solicitadas pelo coordenador ou 
gestor; executar outras tarefas correlatas. 

Realizar consultas clínicas aos usuários da sua área adstrita; Executar as 
ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, 
mulher, adulto e idoso; Realizar consultas e procedimentos na USF e, quando 
necessário, no domicílio; Realizar as atividades clínicas correspondentes às áreas 
prioritárias na intervenção na atenção básica, definidas na Norma Operacional da 
Assistência à Saúde – NOAS 2001; Aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva; 
Fomentar a criação de grupos de patologias específicas, como hipertensos, diabéticos, 
saúde mental, etc; Realizar o pronto atendimento médico nas urgências e 
emergências; Encaminhar aos serviços de maior complexidade, quando necessário, 
garantindo a continuidade do tratamento na USF, por meio de um sistema de 
acompanhamento de referência e contra-referência; Realizar pequenas cirurgias 
ambulatoriais; indicar internação hospitalar; solicitar exames complementares. 

 

5 – DO PROCESSO SELETIVO 

O Processo de seleção compreende a juntada de qualificação profissional 
através de curriculun vitae, e proposta digitada, devendo especificar de forma clara e 
detalhada a proposta financeira. 

Primeiramente será avaliada a qualificação profissional, especialmente 
devendo considerar experiência em PSF, num segundo momento, será avaliada a 
proposta financeira, considerando o MENOR PREÇO MENSAL – GLOBAL. 

 

6 – DO RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO 

Na lista de classificação constará à relação das empresas, por ordem de 
classificação, de acordo com a qualificação técnica e preço. 

O resultado do processo será fixado no mural da Prefeitura. 

 

7 – DOS RECURSOS 

Após a divulgação da lista de classificação, a empresa participante que se 
sentir prejudicada poderá impetrar recurso mediante requerimento individual, no 
prazo de 3 (dois) dias úteis, contados da divulgação do resultado. 
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8 – DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 

O Município convocará as empresas selecionados de acordo com a ordem 
classificatória para preenchimento da ficha cadastral, bem como assinatura do 
contrato. 

 

9 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

- Não haverá inscrição fora da data prevista em Edital; 

- O Processo terá validade de 06 (seis) meses, contado da data da 
homologação, até 31 de dezembro de 2019, sendo prorrogável por períodos de 12 
(doze) meses, de acordo com o interesse e necessidade do Município, sendo 
observado o limite máximo de 60 (sessenta) meses; 

- A inexatidão ou irregularidade das informações prestadas no ato de 
inscrição, ainda que verificada posteriormente eliminará o candidato do processo 
seletivo; 

- O profissional ou empresa que por incompatibilidade de horário ou 
qualquer outro motivo não assumir a vaga oferecida no momento da convocação, 
perderá o direito a vaga; 

- Os selecionados serão chamados para o desempenho de suas atribuições 
de acordo com a ordem de classificação e necessidades da Prefeitura Municipal de 
Ilópolis; 

- Após o prazo de 48 horas, a empresa que não comparecer dará direito a 
Prefeitura convocar o próximo selecionado; 

- A contratação será imediata a contar da data de assinatura do contrato. 

 
Ilópolis, em 27 de Junho de 2019. 

 

           EDMAR PEDRO ROVADOSCHI 
                                                                 Prefeito Municipal 
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ANEXO I 
Minuta de Contrato de Prestação de Serviços Médicos 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS Nº ..../2019 

 
“CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ILÓPOLIS E ...... 
PARA FINS QUE ESPECIFICA”. 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ILÓPOLIS, pessoa jurídica de direito público 
interno, com sede na cidade de Ilópolis, na Rua Conselheiro José Bozzetto, n.º 
987, inscrito no CNPJ/MP n.º 88.186.424/0001-33, neste ato representado pelo 
Sr. Edmar Pedro Rovadoschi, Prefeito Municipal, residente e domiciliado em 
Ilópolis-RS. 
 
CONTRATADA: ...., Pessoa .... inscrita no ...J sob n° ..., estabelecida na Rua ..., 

representada ..., inscrita no CPF sob n° ... 

 
Pelo presente instrumento, as partes supra qualificadas, doravante designadas 

CONTRATANTE e CONTRATADA celebram Contrato de Prestação de Serviços, o qual 
se regerá pelas normas e condições pertinentes e, de acordo com a Lei n° 8.666/93, e 
suas posteriores alterações, com base no Chamamento Público n° 01/2019, 
regulando-se o presente contrato pelas cláusulas e condições adiante: 
CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

Contratação de Serviços Médicos na área de .....(Ver edital DESCRIÇÃO DO 
CARGO) 

CLAUSULA SEGUNDA DA VIGÊNCIA 

O presente contrato vigorará por 06 (seis) meses, a partir da data de ... até ...., 
podendo ser prorrogado de acordo com o interesse público por no máximo 60 
(sessenta) meses, tendo seu valor reajustado após 12 (doze) meses de contrato, em 
comum acordo entre as partes. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DO PAGAMENTO 

A CONTRATADA receberá o valor de R$ ... (...) mensais, pagos até o quinto dia 
útil do mês subsequente, descontados os valores referentes aos impostos. 

CLÁUSULA QUARTA – DA JORNADA DE TRABALHO 
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O CONTRATADO deverá cumprir diariamente com as ... consultas/horas fixadas 
no edital de convocação. 

CLÁUSULA QUINTA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

A despesa decorrente deste contrato correrá à conta de dotação orçamentária 
própria. 

10 - Secretaria de Saúde e Assistência Social (335) 

CLÁUSULA SEXTA – DA LEGISLAÇÃO APLICADA 

Situações e casos não expressamente tratados nesse instrumento reger-se-ão 
pelas disposições da Lei Municipal n. 1569/2005. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO 

O presente contrato poderá ser sumariamente rescindido pelo CONTRATANTE 
sem que o CONTRATADO caiba qualquer reparação pecuniária, exceto os dias 
trabalhados até então, se esta inadimplir qualquer das obrigações assumidas ou 
incidir em qualquer das faltas elencadas no Estatuto dos Servidores Municipais (Lei 
Municipal n. 1.502/2005, art. 130), puníveis com pena de demissão. 

Parágrafo Primeiro: É licito ao CONTRATANTE aplicar as penalidades de advertência 
e suspensão ao CONTRATADO, nos casos e termos previstos na Lei Municipal, que 
disciplina o Regime Jurídico dos Servidores Municipais. 

CLÁUSULA OITAVA – DO FORO 

As partes elegem o Foro da Comarca de Arvorezinha para dirimir quaisquer 
dúvidas referentes ao presente instrumento, sem opção a outro, por mais privilegiado 
que seja. 

E por estarem assim justos e contratados, foi formalizado este instrumento em 
três (3) vias de igual teor e forma, para um só efeito, que o assinam, junto com as 
testemunhas abaixo, a tudo presentes. 

 

Ilópolis-RS, em ...de ...2019. 

 

....                                                                      EDMAR PEDRO ROVADOSCHI 

          CONTRADADA                                                    Prefeito Municipal 
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ANEXO II 
MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA 

 
CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 01/2019 

 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA ABAIXO LISTADA: 

 
 

ÁREA VAGAS JORNADA DE 

TRABALHO 

VALOR MENSAL 

MÉDICO CLÍNICO GERAL  01 04 HORAS SEMANAIS  

 
 

Ilópolis, em ________de______________de 2019. 
 
 
 

_________________________ 
Assinatura/carimbo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


