
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA
CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS

EDITAL DE CREDENCIMENTO PARA PARECERISTAS

A Procuradoria Geral  do Município de Juiz de Fora torna público que 
realizará credenciamento de pareceristas, com fundamento na portaria nº 1680/PGM, 
para  a  prestação  de  serviços  especificados  no  objeto  deste  edital  no  âmbito  da 
Procuradoria Geral do Município de Juiz de Fora.

REGULAMENTO

DO OBJETO

1.1. O objeto deste edital é o credenciamento de pessoas físicas para exercerem as 
atividades de análise e emissão de parecer técnico, em “double blind peer review” 
sobre  trabalhos  apresentados  à  Supervisão  do  Centro  de  Estudos  Jurídicos  da 
Procuradoria  Geral  visando  a  publicação  na  Revista  da  Procuradoria-Geral  do 
Município de Juiz de Fora.

2. DA SOLICITAÇÃO DE CREDENCIMANENTO

2.1.  A  solicitação  de  credenciamento  –  anexo  III  -  será  constituída  por  cadastro 
realizado na Procuradoria Geral do Município de Juiz de Fora, junto à Supervisão do 
Centro de Estudos Jurídicos da Procuradoria Geral do Município, entregue juntamente 
com os seguintes documentos:

a) carteira de identidade;

b) comprovante de inscrição no PIS/PASEP;

c) certificado de reservista para os pareceristas do sexo masculino;

d) título de mestre ou doutor em área do direito;

e) comprovante de inscrição no CPF;

f)  Certidão de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal;

g) Certidão de regularidade com o INSS;

h) Indicação das áreas para as quais pretende o credenciamento. 

2.1.2.  A  solicitação  de  credenciamento  poderá  ser  enviada  através  do  endereço 
eletrônico pgmjfcej@pjf.mg.gov.br ou entregue diretamente na Supervisão do Centro 
de  Estudos  Jurídicos  da  Procuradoria  Geral  do  Município,  situada  na  Av.  Brasil, 
2001/4º andar aos cuidados do Supervisor Wladimir de Oliveira Andrade.
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2.1.3. Os pedidos de cadastro deverão ser efetuados no período compreendido entre 
os dias 19/09/2014 a 06/10/2014.

2.2. A solicitação de credenciamento será considerada formalizada na data da entrega 
da documentação referida no item 2.1.

2.3. O interessado poderá formalizar a solicitação de credenciamento durante o prazo 
estabelecido exclusivamente no item 2.1.3.

2.4. No ato de sua solicitação de credenciamento, o interessado deverá indicar os 
segmentos das áreas para as quais pretende o credenciamento. 

2.5.  A  solicitação  formalizada  de  maneira  incompleta  ou  em  desacordo  com  o 
estabelecido neste edital poderá ser indeferida.

2.6. A formalização da solicitação vincula e sujeita, integralmente, o interessado aos 
termos deste credenciamento.

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1.  A  seleção e  credenciamento  dos pareceristas  serão realizados no âmbito  da 
Supervisão do Centro de Estudos Jurídicos da Procuradoria Geral do Município de 
Juiz de Fora.

3.2. Os dados referentes a todos os pareceristas selecionados pela Supervisão do 
Centro  de Estudos Jurídicos  da  Procuradoria  Geral  do  Município  de  Juiz  de Fora 
passarão  a  compor  um  banco  de  dados,  que  será  mantido  aos  cuidados  do 
Supervisor do Centro de Estudos Jurídicos.

3.3.  O  banco  de  dados  de  pareceristas  selecionados  terá  validade  de  um  ano, 
podendo ser prorrogado por igual período se do interesse das partes e, durante este 
período, estes poderão solicitar, a qualquer tempo, a anexação de documentos que 
comprovem novas expertises, para solicitar ampliação da área de atendimento.

3.4  Os  pareceristas  selecionados  serão  convocados  pela  Procuradoria  Geral  do 
Município de Juiz de Fora após devida motivação, gerada por demanda aprovada pela 
Supervisão do Centro de Estudos Jurídicos da Procuradoria Geral do Município.

4. DOS IMPEDIMENTOS PARA CREDENCIAMENTO

4.1. Não serão credenciados:

a) Membros de órgão de direção da administração municipal da Prefeitura de Juiz de 
Fora, seus cônjuges ou companheiros, parentes consanguíneos ou afins,  em linha 
reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive os dependentes;
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b) Membros dos Conselhos Editorial e Consultivo da Revista da Procuradoria-Geral do 
Município de Juiz de Fora.

5. DOS CRITÉRIOS PARA O CREDENCIAMENTO

5.1. Os interessados serão credenciados por nível de qualificação, de acordo com a 
titulação apresentada.

5.2. O credenciado ficará adstrito a análise dos artigos encaminhados pela Supervisão 
do  Centro  de  Estudos  Jurídicos  da  Procuradoria  Geral,  considerando  as  normas 
estabelecidas na “capes/qualis”.

5.3. A lista dos credenciados, por nível de qualificação, será divulgada na página da 
Procuradoria Geral do Município de Juiz de Fora na internet (http://www.pjf.mg.gov.br/
pgm) e publicada no Diário Oficial do Município.

5.4.  O  profissional  que  tiver  a  solicitação  de  credenciamento  indeferida,  poderá 
interpor recurso ao Procurador Geral, no prazo de 48(quarenta e oito) horas a contar 
da data de publicação dos resultados no Diário Oficial de Juiz de Fora.

5.5. O credenciado poderá apresentar, a qualquer tempo, dentro do prazo de validade 
deste  edital,  requerimento  de  mudança  de  nível  de  qualificação  à  Supervisão  do 
Centro de Estudos Jurídicos da Procuradoria Geral do Município de Juiz de Fora. O 
requerimento será instruído apenas com a documentação necessária à comprovação 
do atendimento dos requisitos que o habilitem ao nível de qualificação pretendida.

6. DO TERMO DE COMPROMISSO

6.1. Como condição para o recebimento do primeiro trabalho a ser distribuído para 
análise, o credenciado deverá firmar previamente termo de compromisso e declaração 
constantes do anexo II.

6.2.  O  Termo  de  Compromisso  terá  vigência  de  02  (dois)  anos,  podendo  ser 
prorrogado, conforme a conveniência e necessidade da Administração, sempre que 
demandado pela Supervisão do Centro de Estudos Jurídicos da Procuradoria Geral do 
Município. 

7. DOS CRITÉRIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1.  Os  trabalhos  serão  distribuídos,  obedecida  a  lista  a  ser  controlada  pela 
Supervisão  do  Centro  de  Estudos  Jurídicos  da  Procuradoria  Geral,  observado  os 
seguintes critérios:

a)  a  distribuição  será  impessoal,  considerando-se  o  nível  de  qualificação  do 
credenciado e da complexidade do trabalho e realizada com vistas a obter-se uma 
eficiente e efetiva concretização dos objetivos da Procuradoria Geral do Município de 
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Juiz de Fora e da Supervisão do Centro de Estudos Jurídicos da Procuradoria Geral 
do Município;

b)  a  distribuição  obedecerá  à  correlação  entre  a  qualificação do  pareceristas  e  a 
complexidade dos trabalhos;

c)  Terão  preferência  na  distribuição  dos  trabalhos  os  portadores  de  títulos  de 
doutores, seguidos pelos de mestres nas respectivas áreas de atuação.

7.2. As  regras  de  distribuição  dos  trabalhos  aos  pareceristas  serão  tratadas  em 
normas expedidas pelo credenciante, não se obrigando o mesmo à distribuição de 
trabalhos a todos os pareceristas cadastrados.

7.3. Comunicada a distribuição dos trabalhos ao credenciado, este terá o prazo de até 
2 (dois) dias úteis para notificar o recebimento, por meio eletrônico, da documentação 
pertinente, a contar da data de notificação, excluindo-se o dia de início e incluindo-se 
o de vencimento, sob pena de redistribuição do trabalho.

7.4. Após o recebimento dos trabalhos sob sua responsabilidade, o credenciado terá o 
prazo  de  10  (dez)  dias  úteis  para  encaminhar  ao  credenciante  conforme  modelo 
constante do anexo III os seus pareceres concluídos, bem como para a devolução de 
documentos, anexos, fotos e outros materiais relativos aos trabalhos em análise que, 
eventualmente, tenham ficado sob sua responsabilidade.

8. DO IMPEDIMENTO E DA SUSPEIÇÃO PARA RECEBIMENTO DE TRABALHOS

8.1. O credenciado não poderá receber trabalhos para apreciação, quando:

a) houver interesse, direto ou indireto, mediato ou imediato, por si ou qualquer de seus 
parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, no 
resultado do trabalho a ser examinado;

b) tenha participado como colaborador na elaboração do trabalho ou se tal situação 
ocorrer quanto ao cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o terceiro grau;

c)  esteja  litigando judicial  ou administrativamente com o proponente ou respectivo 
cônjuge ou companheiro;

d) estiver de posse de trabalhos com prazo de análise técnica vencido, inclusive a 
prorrogação  se  houver,  enquanto  não  recebido  pelo  credenciante  o  respectivo 
parecer.

8.2.  Estando  presente  uma  ou  mais  das  situações  acima,  o  credenciado  deverá 
imediatamente comunicar o fato ao credenciante, restituindo-lhe o(s) trabalho(s) para 
o(s)  qual(is)  se  declara  impedido  ou  suspeito,  informando  as  causas  do  seu 
impedimento  ou  suspeição,  sob  pena  de  aplicação  de  alguma  (s)  das  sanções 
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previstas no item 9.2 deste Edital, a critério da autoridade competente, após devida 
motivação.

9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. Em razão da execução do Termo de Compromisso, o credenciado estará sujeito 
ao regime de sanções administrativas previsto do artigo 86 ao 88 da Lei 8.666/93 e 
das previstas neste edital.

9.2.  Pela  inexecução  total  ou  parcial  do  Termo  de  Compromisso,  o  credenciante 
poderá,  garantido,  previamente,  o  contraditório  e  a  ampla  defesa,  aplicar  ao 
credenciado as seguintes sanções:

a) advertência escrita;
b) suspensão temporária das atividades relativas ao objeto do credenciamento;
c) descredenciamento;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei 8.666/93.

9.3. As sanções previstas no item 9.2 poderão ser aplicadas cumulativamente, quando 
cabível, facultada a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 
5(cinco) dias úteis.

9.4. Para efeito deste edital, considera-se:

a) Inexecução parcial:

I – a entrega injustificada do parecer técnico posteriormente ao prazo previsto pelo 
credenciante;

II – o não atendimento, tempestivo, de solicitação do credenciante.

b) inexecução total: a não entrega injustificada do parecer técnico, vencido o prazo 
estabelecido ou eventual prorrogação concedida pelo credenciante.

10. DO DESCREDENCIAMENTO

10.1.  O  credenciado  que  desejar  solicitar  o  descredenciamento  deverá  fazê-lo 
mediante aviso escrito, endereçado à Supervisão do Centro de Estudos Jurídicos da 
Procuradoria  Geral  do  Município  de  Juiz  de  Fora,  com  antecedência  mínima  de 
30(trinta) dias.

10.2.  Se  a  prestação  do  serviço  for  considerada  insatisfatória  pelo  credenciante, 
poderá  ocorrer  o  descredenciamento,  mediante  prévia  comunicação  escrita  ao 
credenciado, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.
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11. DO RECEBIMENTO DO PARECER TÉCNICO PELO CREDENCIANTE

11.1.  O  parecer  emitido  pelo  credenciado  será  recebido,  até  o  final  do  prazo  de 
análise, pela Supervisão do Centro de Estudos Jurídicos da Procuradoria Geral do 
Município,  que  procederá  à  conferência  e  verificação  da  sua  aderência  às 
especificações expedidas pelo credenciante.

11.2. O recebimento será procedido caso não seja constatada impropriedade formal 
que o impeça.

11.3.  O  recebimento  do  parecer  não  exclui  a  obrigação  do  credenciado  de 
complementá-lo, quando da análise dele for constatado que o seu conteúdo não é 
conclusivo e necessita de complementação para ser acolhido.

11.4.  O  recebimento  dos  pareceres  não  exclui  ou  reduz  a  responsabilidade 
administrativa, civil e penal do credenciado, em razão de danos causados diretamente 
à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na prestação dos 
serviços.
11.5. Os Autores de trabalhos apresentados para fins de publicação na Revista da 
Procuradoria-Geral do Município de Juiz de Fora não serão informados acerca das 
informações  pessoais  dos  pareceristas,  bem  como  estes  não  terão  acesso  às 
informações prestadas pelos Autores.

12. DA REMUNERAÇÃO PELA EMISSÃO DOS PARECERES

12.1. Por cada parecer emitido diante dos trabalhos apresentados para análise do 
credenciado, terá o mesmo direito a uma remuneração de R$ 250,00 (duzentos e 
cinquenta  reais)  no  primeiro  ano  de  credenciamento  e  de  R$  500,00  (quinhentos 
reais) a partir  do segundo ano, a qual  será paga dentro de 30(trinta) dias após a 
entrega do parecer. 

12.2.  O  prazo  constante  do  artigo  anterior  somente  começará  a  correr  após  a 
certificação de que o credenciado apresentou todos os documentos necessários para 
emissão da nota de empenho e liquidação da despesa gerada.

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1.  Qualquer  pessoa poderá  solicitar  esclarecimentos,  providências  ou  impugnar 
este  Edital  de  credenciamento,  por  meio  de  petição  escrita,  apresentada  na 
Supervisão do Centro de Estudos da Procuradoria Geral do Município de Juiz de Fora.

13.2.  Quando  a  impugnação  se  referir  apenas  a  questões  que  não  impeçam  o 
prosseguimento do credenciamento,  poderá  ser  dada continuidade a este,  ficando 
sobrestadas apenas as questões impugnadas, até a decisão sobre a impugnação.
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13.3. Caberá a Supervisão do Centro de Estudos Jurídicos da Procuradoria Geral do 
Município decidir sobre a petição no prazo de até 5(cinco) dias úteis, a contar da data 
de recebimento do requerimento.

13.4. Acolhida a impugnação ao ato edital de credenciamento, será designada nova 
data para a retificação desse procedimento.

13.5.  Nenhuma  indenização  será  devida  aos  interessados  pela  formalização  da 
solicitação de credenciamento.

13.6. Aplicam-se ao presente a Lei 8.666/93 e demais normas legais pertinentes.

13.7. Os casos omissos serão dirimidos pela Supervisão do Centro de Estudos da 
Procuradoria Geral do Município de Juiz de Fora.

13.8.  Todas  as  impugnações,  recursos,  solicitações  e  informações  deverão  ser 
apresentadas  na  Supervisão  do  Centro  de  Estudos  da  Procuradoria  Geral  do 
Município de Juiz de Fora, em dias úteis, no horário de 8:00h as 12:00h e de 14:00h 
as 18:00h, situada na Avenida Brasil, 2001/4º andar ou, se preferir através de meio 
eletrônico através do endereço pgmjfcej@pjf.mg.gov.br.

Leonardo Guedes de Carvalho
Procurador Geral do Município e Editor-Chefe da RPGMJF
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ANEXO I

ATIVIDADES TÉCNICAS

1. O profissional credenciado prestará serviços de análise e emissão de parecer dos 
trabalhos submetidos para fins de publicação na Revista da Procuradoria Geral do 
Município, consoante as regras estabelecidas pela Portaria nº 1680/PGM de 2011. 

2.  O  parecer  técnico  deverá  ser  elaborado  com  redação  clara  e  objetiva,  com 
coerência técnica nos apontamentos feitos e na contextualização do trabalho em suas 
fases e  com indicação das fontes  de  consulta  utilizadas para  estabelecimento  de 
critérios e parâmetros aplicados.

3.  As  análises  dos  trabalhos  apresentados  para  publicação  na  Revista  da 
Procuradoria-Geral do Município de Juiz de Fora observarão as normas estabelecidas 
pela “capes/qualis”, principalmente no que diz respeito ao “double blind peer review”.

4.  Os  Autores  de  trabalhos  apresentados  para  fins  de  publicação  na  Revista  da 
Procuradoria-Geral do Município de Juiz de Fora não serão informados acerca das 
informações  pessoais  dos  pareceristas,  bem  como  estes  não  terão  acesso  às 
informações prestadas pelos Autores.
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ANEXO II

TERMO DE COMPROMISSO

O Município de Juiz de Fora, com sede administrativa na Avenida Brasil, 
2001/9º andar, neste ato representado pela Procurador Geral do Município na pessoa 
de seu Procurador Geral, o Dr. Leonardo Guedes de Carvalho, doravante denominado 
CREDENCIANTE  e,  ________________________________________  portador  da 
certeira de Identidade nº____________________________, inscrito no CPF sob o nº 
___________,  residente  à  ________________________________,  na  cidade  de 
(o)____________________________,  doravante  denominado  CREDENCIADO, 
firmam o presente Termo de Compromisso para prestação de serviços de análise e 
parecer  sobre  trabalhos  apresentados  para  fins  de  publicação  na  Revista  da 
Procuradoria Geral do Município de Juiz de Fora, observadas as disposições do Edital 
nº 001/2014, e da Lei nº 8.666/93, de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

1. O CREDENCIADO prestará serviços de análise técnica e emissão de parecer em 
trabalho(s) apresentados para fins de publicação na Revista da Procuradoria Geral do 
Município  de  Juiz  de  Fora,  observados  os  critérios,  as  condições  e  os  prazos 
conforme disposto no Edital de Credenciamento, no presente Termo de Compromisso 
e em normas expedidas pelo CREDENCIANTE.

Parágrafo Único: O compromisso não implica a obrigatoriedade de disponibilização de 
trabalho (s) ao CREDENCIADO, ficando qualquer pagamento condicionado à efetiva 
prestação dos serviços.

CLÁUSULA SEGUNDA
DOS TRABALHOS A SEREM PRESTADOS

2.1. O CREDENCIADO é responsável por prestar todos os serviços descritos no Edital 
de Credenciamento nº 001/2014 e em normas definidas pelo CREDENCIANTE, em 
sua(s) área(s) de credenciamento, necessários à análise do(s) trabalho(s) que lhe for 
(em) disponibilizado (s), e emissão de parecer(es) conclusivo(s).

2.1. O parecer emitido pelo CREDENCIADO será recebido pelo supervisor do Centro 
de Estudos Jurídicos da Procuradoria Geral, que procederá ao recebimento, mediante 
conferência para verificação da sua conformidade formal e validação.

2.2. O parecer não será recebido quando houver improbidade formal, ou seja, quando 
não  atender  às  especificações,  quanto  aos  aspectos  formais  de  apresentação, 
constantes do Edital de Credenciamento, do presente Termo de Compromisso e da 
legislação pertinente.
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2.3.  O  supervisor  do  Centro  de  Estudos  da  Procuradoria  Geral  poderá,  mediante 
justificativa fundamentada, propor sua devolução ao CREDENCIADO, a fim de que 
sejam  procedidas  as  correções  formais  necessárias,  fixando  prazo  razoável  e 
improrrogável para a sua finalização, considerando a complexidade da diligência.

2.4.  O  parecer  que  contiver  impropriedade(s)  formal(is)  não  será  recebido  e  não 
gerará direito ao pagamento que lhe seria correspondente.

CLÁUSULA TERCEIRA 
DOS DIREITOS DO CREDENCIADO

3.1. Ao CREDENCIADO será dada ciência, por escrito, de qualquer anormalidade que 
se verificar na prestação dos seus serviços.

3.2.  O  CREDENCIANTE  solicitará,  por  escrito,  as  providências  que  impliquem 
alterações nos serviços do CREDENCIADO.

3.3.  O  CREDENCIADO  poderá  solicitar,  formalmente,  ao  CREDENCIANTE  a 
realização  de  diligências,  objetivamente  especificadas,  quando  imprescindíveis  à 
análise dos trabalhos e a emissão de parecer conclusivo.

3.4. As diligências serão realizadas exclusivamente pelo CREDENCIANTE.

3.5.  O  CREDENCIADO poderá  solicitar,  formalmente,  a  suspensão  temporária  de 
recebimento de trabalhos por motivos particulares, devendo fazê-lo com antecedência 
mínima de 5(cinco) dias, admitindo-se, no máximo, dois períodos intercalados durante 
cada exercício, a critério do CREDENCIANTE.

3.6. O CREDENCIADO poderá solicitar ainda a suspensão temporária de recebimento 
de trabalhos devido à quantidade de serviços a seu cargo, que considera adequada a 
sua capacidade de cumprir os prazos. 

3.7.  A  suspensão  de  que  trata  a  cláusula  anterior  só  terá  validade  a  partir  da 
distribuição  seguinte  ao  do  pedido  feito  pelo  CREDENCIADO,  que  não  poderá 
devolver  projeto  que  já  lhe  foi  distribuído  solicitando  a  suspensão  temporária  de 
distribuição. 

CLÁUSULA QUARTA 
DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO

4.1. O CREDENCIADO compromete-se a:

I  –  prestar  os  serviços  descritos  no  Edital  de  Credenciamento  nº  001/2014 e  em 
normas expedidas pelo CREDENCIANTE, que se relacionem com sua(s) área(s) de 
credenciamento, ficando responsável pela análise do(s) trabalho(s) que lhe for(em) 
distribuído(s) para sobre ele(s) emitir parecer;
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II  –  prestar  serviços  dentro  dos  parâmetros  e  rotinas  estabelecidos  pelo 
CREDENCIANTE, observando os critérios e requisitos técnicos e legais pertinentes;
III – comunicar formalmente ao CREDENCIANTE, com antecedência de até 2(dois) 
dias  do  término  do  prazo inicialmente  previsto,  os  motivos  de  ordem técnica  que 
impossibilitem a conclusão do parecer dentro do prazo previsto, indicando o prazo em 
que fará a entrega, a ser objeto de análise pelo supervisor do Centro de Estudos 
Jurídicos  da  Procuradoria  Geral  do  Município,  considerando  a  complexidade  da 
diligência;

IV – executar os serviços no prazo estabelecido no edital nº 001/2014;

V – arcar com as despesas decorrentes da análise e emissão de parecer, inclusive as 
referentes aos materiais e equipamentos utilizados;

VI – manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre 
qualquer  assunto  de  interesse  do  CREDENCIANTE  ou  de  terceiros  que  tomar 
conhecimento em razão da execução dos serviços;

VII – receber e entregar o(s) trabalho (s) e devolvê-lo (s) analisados e com o devido 
parecer, no prazo, forma e local estipulados pelo CREDENCIANTE;

VIII  –  adotar  as  medidas  de  segurança  adequadas  e  suficientes,  no  âmbito  das 
atividades sob sua responsabilidade, quanto à manutenção do sigilo relativo ao objeto 
do presente Termo de Compromisso;

IX  –  prestar  informações ao CREDENCIANTE,  acerca  das questões relativas  aos 
trabalhos desenvolvidos, quando solicitado;

X  –  executar  diretamente  o(s)  serviço(s)  que  lhe  for(em)  designado(s)  pelo 
CREDENCIANTE, sem transferência de responsabilidade, vedada a subcontratação 
ou delegação a qualquer título.

4.2. O CREDENCIADO será responsável, na qualidade de fiel depositário, por toda 
documentação,  original  e  cópia,  que  lhe  for  entregue  pelo  CREDENCIANTE, 
obrigando-se a devolvê-la acompanhada do parecer conclusivo, ou quando solicitado, 
sob pena de responder por perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

4.3.  Toda  e  qualquer  documentação  ou  informação  disponibilizada  ao 
CREDENCIADO, em decorrência dos serviços a executar, não poderá ser utilizada 
nem reproduzida  para  fins  alheios  à  prestação  dos  serviços  compromissados,  os 
quais serão prestados, em caráter exclusivo, ao CREDENCIANTE.

4.4.  O  CREDENCIADO  declarar-se-á  impedido  quando  caracterizado  conflito  de 
interesses ou qualquer uma das hipóteses constantes do Edital de Credenciamento, 
sob pena de lhe serem aplicadas sanções nele previstas.
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4.5. Quando o(s) trabalho(s) correspondente(s) já lhe houver(em) sido encaminhado 
(s), deverá comunicar o impedimento por escrito, devolvendo-o (s) imediatamente ao 
CREDENCIANTE.
4.6.  O  CREDENCIADO  se  responsabilizará  pelos  danos  causados,  direta  ou 
indiretamente ao Município ou a terceiros na execução deste Termo de Compromisso, 
não  excluindo  nem  reduzindo  essa  responsabilidade  a  fiscalização  e  o 
acompanhamento do CREDENCIANTE.

4.7.  O não atendimento, tempestivo, às solicitações do CREDENCIANTE, sujeitará o 
CREDENCIADO às sanções previstas no Edital de Credenciamento, sem prejuízo de 
outras sanções que sejam cabíveis.

CLÁUSULA QUINTA 
DO PRAZO DE VIGÊNCIA

5.1. A vigência deste Termo de Compromisso será por 02 (dois) anos, a contar da 
data de sua assinatura podendo ser prorrogado por igual período, se do interesse das 
partes.

5.2.  Na  hipótese  de  desinteresse  de  qualquer  das  partes  pela  prorrogação  deste 
Termo de  Compromisso,  deverá  haver  manifestação  de  vontade  por  escrito,  com 
antecedência de, no mínimo, 30(trinta) dias antes do término de sua vigência.

CLÁUSULA SEXTA 
DA REMUNERAÇÃO

6.1. Pelos trabalhos realizados,  o CREDENCIADO receberá a importância  de   R$ 
250,00 (duzentos e cinquenta reais)  no  primeiro  ano de credenciamento e de R$ 
500,00  (quinhentos  reais)  a  partir  do  segundo  ano, por  cada  trabalho  que  for 
submetido a sua análise.

CLÁUSULA SÉTIMA
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1.  O  presente  Termo  de  Compromisso  possui  caráter  pessoal  e  intransferível, 
devendo o serviço ser prestado diretamente pelo CREDENCIADO, não o podendo 
transferir, ceder ou delegar à outra pessoa.

7.2.  Para dirimir as questões oriundas da execução dos serviços objeto do presente 
Termo de Compromisso, que não possam ser solucionadas administrativamente, as 
partes elegem o foro da  Comarca de Juiz de Fora/MG.

Juiz de Fora, ___ de ___________ de 2014.

CREDENCIANTE

CREDENCIADO 
Testemunhas:
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1._____________________________________ 

2. _____________________________________ 

ANEXO III

SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO

_______________________________________(nacionalidade),  (estado  civil), 
(profissão),  portador  da  carteira  de  identidade  nº  __________,  expedida  por 
_____________, inscrito no CPF sob o nº _________________, vem à Procuradoria 
Geral  do Município  de Juiz de Fora,  através do seu Centro de Estudos Jurídicos, 
solicitar  o  credenciamento  para  cadastro  na condição de parecerista  para exercer 
atividades de análise e emissão de parecer técnico, em “double blind peer review” 
sobre  trabalhos  apresentados  à  Supervisão  do  Centro  de  Estudos  Jurídicos  da 
Procuradoria  Geral  visando  a  publicação  na  Revista  da  Procuradoria-Geral  do 
Município de Juiz de Fora.

Para tanto, nos termos da cláusula 2.1 do Edital de Credenciamento, junta ao 
presente requerimento os seguintes documentos:

a) carteira de identidade;
b) comprovante de inscrição no PIS/PASEP;
c) certificado de reservista para os pareceristas do sexo masculino;
d) título de mestre ou doutor em área do direito;
e) comprovante de inscrição no CPF;
f)   Certidão  de  regularidade  para  com  as  Fazendas  Federal,  Estadual  e 
Municipal;
g) Certidão de regularidade com o INSS.

Informo  que  pretendo  o  credenciamento  para  as  seguintes  áreas: 
______________________.

Termos em que aguardo deferimento.

(nome da cidade), em ___/___/2014
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