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TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 02/2018 
 

Pelo presente instrumento, de um lado, o MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA – 
PARÁ, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, situado na Travessa 
Cassandro Silvério, nº 1014, Bairro centro, CEP: 68.145-000, inscrito no 
CNPJ/MF sob o nº 11.419.894/0001-75, doravante designado simplesmente 
SMS/PMM, representado, neste ato pelo Secretário DANILO LOPES DA SILVA, 
nomeado pelo Decreto GAB/PMM nº 022/2017 de em 09 de Janeiro de 2017, 
portador do RG nº 13604467-02 SSP/BA e do CPF nº 834.380.682-49, e, do 
outro lado, a empresa INSTITUTO MADRE TERESA, CNPJ 23.960.983/0001-
03, com sede na RUA GUAJAJARAS, Nº55, XINGUARA, ESTADO DO PARÁ, 
neste ato representada pela presidente, Sra. ANNA RAYSSA LOPES DA 
SILVEIRA, brasileira, natural de Paraiso -TO, solteira, enfermeira, nascida em 
21/01/1990, portadora do CPF(MF) nº 006.631.712-61 e da carteira de 
identidade nº 414038 SESJP/TO, residente e domiciliada na Rua Mogno, nº124, 
Centro, Xinguara-PA, resolvem celebrar o presente TERMO DE 
CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE 
MEDICINA, com fundamento o caput do art. 25, da Lei nº 8.666/1993 e no Edital 
de Credenciamento do processo 02-2018, mediante as seguintes cláusulas e 
condições: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1 O presente termo tem por objetivo o Credenciamento de pessoa jurídica para 
prestação de Serviços de Farmacêutico, Médico Plantonista Cirurgião Geral e 
Clínico Geral, Médico Especialista em Ginecologia, Otorrinolaringologia, 
Pediatria, Ortopedia, Cardiologia, para atender as necessidades da Média e Alta 
Complexidade e Atenção Básica no interesse do Fundo Municipal de Saúde do 
Município de Medicilândia. 
 
 
§1º - O (a) contratado (a) declara que aceita prestar os serviços, objeto deste 
credenciamento, com total observância do regime do contratante, atendendo as 
demandas do serviço. 
 
§2º - A carga horária a ser cumprida será estipulada pela contratante. 
 
 CLÁUSULA SEGUNDA – DOS SERVIÇOS 
2.1 Os serviços/atividades a serem prestados pelo CREDENCIADO são os seguintes: 

 
ITEM  DESCRIÇÃO/  

ESPECIFICAÇÃO  
QUANTIDADE  UNIDADE  VALOR 

UNITÁRIO  
VALOR 
TOTAL  

1  Farmacêutico  12  Mês  R$ 2.300,00  R$ 24.000,00  

2  Médico Cirurgião 
Geral  

365  Und  R$ 2.500,00  R$ 912.500,00  
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3  Médico Clínico Geral  365  Und  R$ 1.000,00  R$ 365.000,00  

4  Médico Ginecologista  12  Mês  R$ 3.000,00  R$ 36.000,00  

5  Médico 
Otorrinolaringologista  

12  Mês  R$ 3.000,00  R$ 36.000,00  

 
 
2.2 O quantitativo previsto no instrumento em apreço é meramente estimativo, não 

gerando qualquer direito subjetivo ao CREDENCIADO à contratação integral dos 
serviços.  
 

 CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO 
 
3.1 O pagamento será efetuado ao CREDENCIADO, mensalmente e mediante 
depósito bancário até o 10º dia do mês subsequente ao da realização dos 
serviços, mediante a apresentação da nota fiscal dos serviços, que deverá ser 
processada em duas vias, com todos os campos preenchidos, sem rasuras e 
devidamente atestado pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização 
dos serviços. 
 
3.2 os pagamentos serão efetuados observando-se a ordem cronológica 
estabelecida no art. 5º da Lei n.º 8.666/93.  
 

3.3 A nota fiscal/recibo deverá ser apresentada pelo CREDENCIADO, com pelo 
menos 05 (cinco) dias de antecedência da data estipulada para o pagamento.  
 
3.4 A nota fiscal apresentada com erro será devolvida ao CREDENCIADO para 
retificação, acrescentando-se no prazo fixado anteriormente, os dias que se 
passarem entre a data da devolução e da reapresentação.  
 
3.5 nenhum pagamento será efetuado ao CREDENCIADO enquanto pendente 
de quitação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de 
penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito à atualização monetária 
ou prejuízo nos serviços. 
 
3.6 havendo penalidade de multa, o valor poderá ser deduzido do crédito a que 
o CREDENCIADO venha a fazer jus, ou formalizado procedimento administrativo 
para inscrição em dívida ativa. 
 
3.7 O CREDENCIADO pessoa jurídica deverá, obrigatoriamente, apresentar 
simultaneamente com sua nota fiscal de serviço as certidões negativa de débito 
da Seguridade e do FGTS, sob pena de recusa de pagamento pela 
administração enquanto pendente de apresentação os referidos documentos. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO 
 
4.1 durante o período de vigência, o contrato será acompanhado e fiscalizado 
por servidor designado pela SMSM, devendo este: 
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4.1.1 promover a avaliação e a fiscalização da execução do objeto deste 
instrumento; 
 
4.1.2 atestar as notas fiscais/recibos, nos termos contratados, para efeito de 
pagamento; 
 
4.1.3 documentar as ocorrências havidas em registro próprio e informar o 
Secretário de Saúde de Medicilândia de eventuais irregularidades verificadas. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS PENALIDADES 
 
5.1 pela inexecução total ou parcial das obrigações decorrentes do objeto 
ajustado, o CREDENCIADO ficará sujeito as seguintes penalidades: 
A – Advertência; 
B – Multa em quantia correspondente a até 20% (vinte por cento) do valor da 
contraprestação do mês no qual se operou o ilícito; 
C – Descredenciamento; 
D – Sanção de suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) 
anos; 
E – 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, que será concedida sempre que o credenciado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sansão 
aplicada com base no inciso anterior. 
 
5.2 As penalidades previstas nas alíneas “a”, “c”, “d”, e “e” do subitem anterior 
poderão ser aplicadas cumulativamente com a especificada na alínea “b”. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO 
 
6.1 demonstrar a sua qualificação para a execução dos serviços especificados, 
mediante os procedimentos administrativos de habilitação. 
 
6.2 comparecer, quando convocado, às reuniões em horário e local agendados 
pela SMSM. 
 
6.3 executar os serviços na forma estipulada neste Edital. 
 
6.4 não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presento Edital. 
 
6.5 manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas no credenciamento. 
 
6.6 Dar ciência por escrito a SMSM, sobre qualquer anormalidade que verificar 
na execução dos serviços. 
 



ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA 

PODER EXECUTIVO 
“CAPITAL NACIONAL DO CACAU” 

 

6.7 prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela SMSM/PMM, 
atendendo prontamente às suas reclamações. 
 
6.8 Comunicar a SMSM quando houver alteração do profissional que prestará o 
serviço, quando o credenciado se tratar de pessoa jurídica. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO DE 
MEDICILÂNDIA-PÁ 
 
7.1 Convocar os CREDENCIADOS, de acordo com a necessidade. 
 
7.2 efetuar o pagamento ao CREDENCIADO, na forma estabelecida no Edital. 
 
7.3 promover, por intermédio do fiscal designado, o acompanhamento e a 
fiscalização dos serviços, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando 
em registro próprio as falhas detectadas e comunicando ao CREDENCIADO as 
ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas de 
sua competência. 
 
7.4 Proporcionar ao CREDENCIADO as facilidades e informações necessárias 
a fim de que possa desempenhar normalmente os serviços. 
 
7.5 Notificar o CREDENCIADO, por escrito, a respeito de advertência a ele 
dirigida ou quaisquer irregularidades constatadas na execução dos serviços que 
lhe sejam imputadas. 
 
7.6 Fornecer espaço físico, equipamentos, material de consumo e 
medicamentos necessários à realização os trabalhos a cargo do 
CREDENCIADO  
 
7.7 proceder às retenções tributárias incidentes sobre os serviços prestados. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
8.1 O presente Termo de Credenciamento tem como fundamentação legal o 
“caput” do art. 25 e art. 57 inciso II da Lei 8.666/1993 e no Edital de 
Credenciamento nº 02-2018. 
 
CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA 
 
9.1 este instrumento terá vigência por 12 (doze) meses a partir da assinatura, 
podendo ser prorrogado, de acordo com o previsto na legislação atinente. 
 
CLAUSULA DÉCIMA – DA SUJEIÇÃO DAS PARTES 
 
10.1 O presente credenciamento obedecerá ao estipulado neste instrumento, no 
Edital de Credenciamento nº 02-2018, aos Preceitos da Lei nº 8.666/1993, a qual 
se encontra vinculado, bem como às disposições constantes no Termo de 
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Referência, que, independentemente de transcrição, faz parte integrante e 
complementar deste instrumento. 
 
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO 
 
11.1 Caberá a SMSM providenciar a publicação do extrato deste 
Credenciamento e de seus eventuais aditivos, conforme a legislação vigente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 
 
12.1 para dirimir questões derivadas deste Contrato fica nomeado o foro de 
Medicilândia-Pará, e, por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, 
foi o presente instrumento lavrado em 03 (três) cópias de igual teor e forma, 
assinado pelas partes. 
 
 

 
Medicilândia – PA, 22 de Outubro de 2018. 

 
 
 
 

_________________________________________ 

DANILO LOPES DA SILVA 
Secretário Municipal de Saúde 

Decreto nº 022/2017 GAB/PMM 

 
 
 
 
 

___________________________________________________ 

INSTITUTO MADRE TERESA 
CNPJ 23.960.983/0001-03 
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