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d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
10.2 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em 
lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo. 
10.3 As multas previstas no subitem 10.1.b não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o vencedor do certame da 
responsabilidade por perda e danos decorrentes das infrações cometidas. 
11 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 
11.1 O registro de preços será cancelado, no todo ou em parte, por ato unilateral da administração, quando ocorrerem às hipóteses referidas no art. 
78, incisos I a XII e XVII, da Lei nº 8.666/93. 
11.2 Ao FORNECEDOR será garantida a defesa prévia nos autos do processo, no prazo de cinco (05) dias contados do recebimento da notificação. 
11.3 Poderá ser cancelado o registro de preços mediante solicitação do FORNECEDOR, quando o mesmo comprovar estar impossibilitado de 
cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao registro de preços, pela ocorrência de caso fortuito ou de força maior, 
impeditivo do cumprimento da avença. 
11.4 Nenhuma sanção, referente aos itens cláusula décima, será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do 
interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo. 
12 – DO FORO  
Fica eleito o foro da Comarca de São Bento do Una, para dirimir eventuais conflitos que possam ser originados pela presente Ata, renunciando a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
  
São Bento do una, 17 de novembro de 2017. 
  
ALINE CORDEIRO CAVALCANTI ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA- ME 

Fundo Municipal de Saúde de São Bento do Una 
  

CNPJ/MF nº 10.359.279/0001-58 

Fornecedor 
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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 004/2017 
  
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Lei 
Municipal nº 961/2001 e as alterações introduzidas pelas Leis nº 1.042/2005 e nº 1.125/09, que regulamentam as contratações de pessoal no âmbito 
da Administração Pública para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público, bem como o disposto no art. 37, inciso IX, da 
Constituição da República, torna público que realizará PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO para contratação temporária de pessoal, 
necessário ao desempenho das funções de Médico (Estratégia de Saúde da Família) e Médico Plantonista (Unidade Mista); visando atender as 
necessidades da Secretaria de Saúde deste município, o qual se regerá pelas normas e condições estabelecidas neste edital. 
As funções, vagas, remuneração e a carga horária são as estabelecidas a seguir: 
  

FUNÇÃO ÁREA DE ATUAÇÃO E LOCALIZAÇÃO 

VAGAS 

REMUNERAÇÃO (R$) 
CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

TOTAL 
VAGAS 

AC DEF 

Médico Estratégia de Saúde da Família 05 04 01 R$ 7.000,00 40 

Médico Plantonista Unidade Mista 02 01 01 R$ 1.300,00* 24 

  
O médico plantonista perceberá remuneração por plantão trabalhado, conforme tabela supradita. (Item 4.1 do Edital do Processo Seletivo 
Simplificado nº 004/2017). 
As inscrições estarão abertas no período 20 de novembro a 12 de dezembro de 2017, das 08:00 às 13:00 horas no Salão Nobre da Prefeitura de 
Triunfo/PE, situado na Av. José Veríssimo dos Santos nº 365 – Guanabara - Triunfo/PE - Fone (87) 3846-1365. 
O Edital na íntegra, e outras publicações referentes ao Processo Seletivo Simplificado nº 004/2017 estarão disponíveis no endereço eletrônico 
www.triunfo.pe.gov.br e nos quadros de aviso da Câmara Municipal e da Prefeitura de Triunfo/PE, localizada na Avenida José Veríssimo dos Santos 
nº 365 - Guanabara - CEP: 56.870-000 - Triunfo/PE - Fone: (87) 3846 1365. 
  
REGISTRE-SE,  
PUBLIQUE-SE E  
CUMPRA-SE. 
  
Triunfo/PE, 20 de novembro de 2017. 
  
JOÃO BATISTA RODRIGUES DOS SANTOS 
Prefeito 
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