
PODER EXECUTIVO 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS 

 CHAMAMENTO PÚBLICO. 005/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 110/ 2022 

O Município de PLACAS, Estado do Pará, através da Secretária Municipal de Saúde TORNA PÚBLICA 
a realização de CHAMAMENTO PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, para fins de 
CREDENCIAMENTO DE MÉDICOS PARA REALIZAR PLANTÕES MÉDICOS DESTINADOS AOS 
ATENDIMENTOS, A SEREM REALIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (HORA), nos termos do 
presente Edital e, no que couber, nos moldes da Lei nº. 8.666/93. 

Os interessados poderão solicitar a inscrição no Credenciamento, para o exercício de 2022 a qualquer 
momento a partir de 30 de agosto de 2022, sendo suas inscrições proporcionalmente adequadas ao período 
remanescente de vigência do Credenciamento devendo ser protocolado no End.Olavo Bilac, s/n, Bairro Centro, 
CEP: 68138-000, Placas/PA. 

O Edital completo e seus Anexos poderão ser consultados e adquiridos no Portal da Transparencia da 
Prefeitura Municipal de Placas no endereço: https://placas.pa.gov.br/categoria/licitacoes/ 

1. OBJETO
1.10 presente Chamamento Público tem por objetivo o CREDENCIAMENTO DE MÉDICOS PARA REALIZAR
PLANTÕES MÉDICOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS, A SEREM REALIZADOS NA UNIDADE BÁSICA
DE SAÚDE (HORA).
1.2Os credenciados devem prestar os serviços nas condições e preços preestabelecidos neste Edital, seus anexos
e no Termo de Credenciamento.
1.30 Município autorizará a prestação de serviços, em carga horáría/und descrita, necessária para atendimento da
demanda prévia.
1.4A prestação de serviço deve ser realizadas no local indicado pelo secretaria ordenadora, nos horários
previamente estipulado no projeto básico anexo ou como designado através do gestor.
2. DAS CONDIÇÕES PARA O CREDENCIAMENTO
2.1 Os interessados em prestar os serviços deverão apresentar os documentos a partir do dia 30 de agosto de
2022, das 8h às 12h na Prefeitura Municipal de Placas, Setor de Licitações e contratos, em envelope assim
subscrito:

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS / PA 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 005 / 2022 
ENVELOPE DE CREDENCIAMENTO PROPONENTE: 

2.20 envelope deverá ser apresentado devidamente lacrado, contendo os seguintes documentos de habilitação dos 
proponentes e proposta de fornecimento: 

2.2.1 PESSOASJURÍDICAS: 
Para a habilitação/credenciamentos de Pessoa jurídica deverão ser juntados os seguintes documentos: 
a) Ato constitutivo;

b) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), pertinente a sua finalidade e
compatível com o objeto deste Chamamento Público;
e) comprovação do registro no Conselho Regional de Medicina;
d) prova de regularidade para com as Fazendas Federal e Municipal, no domicílio ou sede do proponente, ou
outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das seguintes certidões:
e)Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da ReceitaFederal;
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