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CHAMADA PUBLICA/CREDENCIAMENTO N° 001/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0322224/2022 – SEMAF/PMAC 

 

 

O MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, torna 

pública a convocação de interessados para o credenciamento de pessoa(s) jurídica(s) de direito 

privado para prestar serviços médicos, através de profissionais especializados na área de saúde, 

que tenham interesse em prestar atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde em atenção 

primária e média complexidade de forma a complementar em procedimentos ambulatoriais de 

apoio diagnóstico, junto à Rede Municipal de Saúde de Augusto Corrêa/PA, segundo as condições 

estabelecidas neste edital e na Minuta de Contrato, cujos termos, igualmente a integram, e que está 

recebendo os “Documentos de Habilitação” no setor de licitações do município de AUGUSTO 

CORRÊA, localizada na Praça São Miguel, nº 60, Bairro: São Miguel, Augusto Corrêa-PA, CEP: 

68.610-000, conforme especificado neste edital e anexos, atendendo a legislação específica que regula o 

sistema de acordo com as normas deste edital, Lei no 8.666/93 e alterações 

 

1 - DO OBJETO 

1.1 - Este Edital tem por objetivo Credenciamento dos profissionais: 

1.1.1 Credenciamento de Pessoa(s) Jurídica(s) de direito privado para prestar Serviços Médicos, através 

de profissionais especializados na área de Saúde, que tenham interesse em prestar atendimento aos 

usuários do Sistema Único de Saúde em Atenção Primária e Média Complexidade de forma a 

complementar em procedimentos ambulatoriais de apoio diagnóstico, junto à Rede Municipal de Saúde 

do Município de Augusto Corrêa – PA. 

 

2 - DO CREDENCIAMENTO 

2.1 - Os interessados deverão apresentar no local do CREDENCIAMENTO (na Sala da Comissão 

Permanente de Licitação, na Sede Administrativa da Prefeitura Municipal deste Município, localizado 

na Praça São Miguel, nº 60, Bairro: São Miguel, Augusto Corrêa-PA, CEP: 68.610-000 a parti do dia 

310de março de 2022 de 09:00 às 12:00 hs, com os documentos abaixo relacionados, originais ou por 

cópia autenticada: 

 

2.2 - Pessoa Jurídica 

2.2.1 - Contrato Social devidamente registrado e atualizado; 

2.2.2 - Comprovante de inscrição junto ao Cadastro de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

2.2.3 - Negativa de Débito com o FGTS; 

2.2.4 - Conjunta Negativa de Débito Relativos aos Tributos Federais (Receita Federal) e à Dívida Ativa 

da União; 

2.2.5 - Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 

2.2.6 - Negativa de Falência e Concordata – expedida por Cartório do Poder Judiciário junto à Comarca 

da cidade onde residente a Pessoa Jurídica a ser credenciada – Fórum; 

2.2.7 - Certidão de registro da Pessoa Jurídica expedida pelo respectivo Conselho Regional; 

2.2.8 - Relação do corpo clínico contendo: o número de registro junto ao respectivo Conselho; o nº do 

CPF; e comprovantes de especializações com as certidões de registros junto ao Conselho, se houver. 

2.2.9 - Cópia do RG, do CPF, do título de especialidade se houver, do “curriculum vitae” e do 

comprovante de quitação eleitoral do responsável técnico. 
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2.2.10 - Vigilância Sanitária; 

2.2.11 - Alvará de Localização e Funcionamento; 

2.2.12 - Declaração de que concorda com a prestação dos serviços (conforme modelo Anexo II deste 

Edital). 

2.2.13 - Declaração da credenciante, de que não pesa contra si, declaração de inidoneidade e sob as 

penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo para contratar com o Poder Público, 

conforme prescreve o § 2º, Art. 32, da Lei 

8.666/93 (conforme modelo Anexo III deste Edital). 

2.2.14 - Declaração relativa ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 

Federal (conforme modelo constante Anexo IV deste Edital); 

2.2.15 - No mínimo, 01 (uma) declaração ou atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica 

de direito público ou privado, declarando que a interessada prestou a contento serviço pertinente 

compatível com as características daquele em que a mesma pretende se credenciar. 

 

3 - DO VALOR:  

3.1 – Valor de referência R$ 441.195,45 (quatrocentos e quarenta e um mil cento e noventa e cinco 

reais e quarenta e cinco centavos) 

 

4 - DA PRESTAÇÃO DOS SEVIÇOS 

4.1 - Os serviços médicos e técnicos serão realizados na Unidade Básica de Saúde e PSF’s do Município 

de Augusto Corrêa, conforme definidos pela Secretaria Municipal de Saúde. 

4.2 - Os serviços serão realizados de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde. 

 

5 - DA FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE 

5.1 - Os pagamentos somente serão realizados mediante: 

a) Os valores serão depositados em conta corrente em nome da pessoa jurídica que deverá fazer o 

repasse aos profissionais, conforme a realização dos serviços; 

b) O preço dos serviços a serem contratados poderá ser reajustado até o final do contrato conforme a 

necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, mediante justificativa da mesma. 

 

6 - DA VIGÊNCIA 

6.1 - O presente vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do 

contrato de serviços, e durante a sua vigência poderá ser renovado e/ou prorrogado por igual período 

conforme Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, mediante manifestação das partes e, desde que 

haja interesse dos contratantes e dotação orçamentária disponível. 

 

7 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

7.1 - Para contratação do objeto desta licitação os recursos previstos correrão por conta das seguintes 

dotações orçamentárias: 

Exercício 2022: Dotação Orçamentária: Atividade 10 301 0022 2.076 – Manutenção do Programa saúde 

da Família PS; Atividade 1101.103020024.2.087 Manutenção do MAC; Atividade 1101.103010022.2.078 

Manutenção do Programa de Atenção Básica - Captaç. Ponder. e Inc. de Desenvolvimento; Atividade 10 304 

0021 2.089 – Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária, Epidemiológica e Ambulatorial; 

Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.05 serviços 

técnicos profissionais. 
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8 - DA ASSISNTURA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 

8.1 - Após o credenciamento, a Secretaria Municipal de Saúde no prazo de até 05 (cinco) dias, convocará 

a (s) pessoa (s) jurídica (s) credenciada (s) para assinar o contrato de prestação de serviços médicos e 

técnicos (Minuta do Termo de Credenciamento). 

 

9 - DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1 - Em nenhuma hipótese será concedido prazo diverso do fixado neste Edital para o credenciamento. 

9.2 - O (A) credenciado (a) que se recusar a executar os serviços ora credenciado, sofrerá as penalidades 

previstas no Art. 87, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, ficando sujeita, ainda ao 

descredenciamento. 

9.3 - Fazem parte integrante deste Edital:  

Anexo I – Projeto Básico (Termo de Referência); 

Anexo II – Modelo de Declaração de que concorda na prestação dos serviços;  

Anexo III – Modelo de Declaração de inexistência de fato impeditivo; 

Anexo IV – Modelo de Declaração do inciso XXXIII do Art. 7º da CF/88; 

Anexo V – Minuta do Termo de Credenciamento (contrato de prestação de serviços médicos); 

 

9.4 - O processo de credenciamento, os termos de credenciamento e o Edital de Chamamento Público, 

contendo todas as informações encontram-se a disposição dos interessados de segunda a sexta-feira, das 

08h00min às 12h00min, no Prédio da Prefeitura Municipal na sala da Comissão de Licitações e 

Contratos, localizada à Praça São Miguel, nº 60, Bairro São Miguel - CEP.:  68.610-000 - Augusto 

Corrêa/PA 

9.5 – A (s) pessoa (s) credenciada (s) deverá (ão) obrigatoriamente assinar o contrato através do 

certificado digital e físico. 
 
 
 

Augusto Correa – PA, 30 de março de 2022. 
 
 
 

 

Janilson Lima Cunha 

Presidente da Comissão de Licitação 

Decreto nº 192-C/2021 

 

http://www.nobres.mt.gov.br/


 

Estado do Para 

                             PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA 

CNPJ: 04.873.600/0001-15 

Comissão Permanente de Licitação 

Praça São Miguel, nº 60, Bairro São Miguel - CEP.:  68.610-000 - Augusto Corrêa/PA 

cplpmac@hotmail.com 
 

 
ANEXO I 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

1 – DO OBJETO 

1.1 – O presente termo de referência destina-se ao Credenciamento de Pessoa(s) Jurídica(s) de direito 
privado para prestar Serviços Médicos através de profissionais especializados na área de 
Saúde, que tenham interesse em prestar atendimento aos usuários do Sistema Único de 
Saúde em Atenção Primária e Média Complexidade de forma a complementar em 
procedimentos ambulatoriais de apoio diagnóstico, junto à Rede Municipal de Saúde do 
Município de Augusto Corrêa – PA, conforme quantitativos e especificações discriminadas neste Termo de 

Referência. 

2 – DA JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DO CREDENCIAMENTO 

2.1 – A abertura do referido processo se dá devido a necessidade do credenciamento dos serviços médicos e técnicos 

especializados que atenderá as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Augusto Correa/PA, pelo período de 

12 (doze) meses, intervalo para que se conheça a realidade administrativa do Município e se proceda o planejamento prévio 

da gestão para a contratação futuras; 

2.2 – Considerando que esta Secretaria Municipal de Saúde é responsável pela gestão do Sistema Único de Saúde do 

Município de Augusto Corrêa e, como tal, detém a competência de coordenar, formular, articular, executar, supervisionar 

e controlar as ações e serviços de saúde em âmbito municipal inclusive em relação aos serviços complementares, 

contratados ou conveniados; 

2.3 – Considerando que ao realizar o planejamento das atividades da Secretaria Municipal de Saúde detectou-se a 

necessidade de realizar a contratação de profissionais da área de saúde para atender os serviços médicos e técnicos junto 

a Rede de Saúde, que atende toda a população deste Município, seja por demanda espontânea ou referenciada; 

2.4 – Considerando que a saúde é um direito de todos, compõem o rol de garantias constitucionais e estão intimamente 

ligados à dignidade da pessoa humana. Nessa linha, é dever do Estado garantir a saúde e cabe transcrever o que dispõe os 

artigos 196 e 197 da Constituição Federal de 1988. 

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e 

ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação. 

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder 

Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, 

devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por 

pessoa física ou jurídica de direito privado. 

2.5 – Considerando que esta Secretaria Municipal de Saúde não dispõe de profissionais médicos e técnicos em seu quadro 

funcional para atender os locais abaixo nominados: 

   ➢   SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 

✓   Centro de especialidade de Saúde de Augusto Corrêa-UMSAC; 

✓   CAPS I Augusto Corrêa; 

✓   Centro de Reabilitação – CERAC; 

✓   vigilância em Saúde: 

✓   Postos de Saúde-ZONA URBANA: 

o Unidade Saúde da Família Nazaré; 

o Unidade Saúde da Família Lírios do Vale;   

o Unidade Saúde da Família Cidade Nova;  

o Unidade Saúde da Família São Benedito; 

o Unidade Saúde da Família São João Batista; 

o Unidade Saúde da Família Pratiaçú; 

✓   Postos de Saúde-ZONA RURAL: 

o Unidade Saúde da Família do Patal; 

o Unidade Saúde da Família do Perimirim; 

o Unidade Saúde da Família do Vila Verde; 
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o Unidade Saúde da Família do Santa Maria do Açaizal; 

o Unidade Saúde da Família do Buçú; 

o Unidade Saúde da Família do Araí; 

o Unidade Saúde da Família do Nova Olinda I; 

o Unidade Saúde da Família do Nova Olinda II; 

o Unidade Saúde da Travessa do Dez; 

o Unidade Saúde da Família do Aturiaí I; 

o Unidade Saúde da Família do Aturiaí II; 

o Unidade Saúde da Família do Itapixuna; 

o Unidade Saúde da Família do Zé Castor. 

 

2.6 – Considerando ainda que estamos vivendo um período de pandemia causado pelo Covid-19, doença altamente 

infecciosa de proporção global, importa destacar que esta Secretaria Municipal de Saúde tem a obrigação de atender a 

demanda oriunda desse município, para que se permaneça prestando um serviço de qualidade, pois essa é a função do 

Poder Público, garantir o acesso universal e igualitário a todos que necessitem dos serviços de saúde prestados pelo 

Sistema Único de Saúde; 

2.7 – Motivo pelo qual solicitamos máxima urgência no Credenciamento, pelo período de 12 (doze) meses, afim de 

salvaguardar os atos desta Administração, evitando prejuízos direto a população como a interrupção de serviços básicos 

e essenciais de manutenção a vida. 

2.8 – Informo ainda que foi feito levantamento dos serviços solicitados, em relação aos profissionais especializados e 

técnicos, em quantitativos necessários para suprir suas demandas diárias e emergências, conforme se verifica na Planilha 

de Profissionais, Carga Horária, Números de Vagas e Remuneração que segue. 

2.9 – Diante ao exposto solicitamos a referida contratação para a prestação de serviços de profissionais da área de saúde 

(médicos especializados, enfermeiros, odontólogos, psicólogos e demais técnicos), conforme Planilha abaixo anexada. 

3   –   PLANILHA   DE   PROFISSIONAIS, CARGA HORÁRIA, NÚMEROS DE VAGAS E REMUNERAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO 
CARGA 

HORARIA 
QUANT. 

PROFISIONAIS 
PERÍODO 
MENSAL 

1 Médico – Clínico Geral – Meio Rural  
40h 

semanais 
10 12 MESES  

2 Médico – Clínico Geral – Meio Urbano 
40h 

semanais 
10 12 MESES  

3 Médico Veterinário – Meio Urbano 
40h 

semanais 
1 12 MESES  

4 Médico – Psiquiátrico – Meio Urbano 
12h 

semanais 
1 12 MESES 

5 
Médico – Ultrassonografista – Meio 
Urbano 

12h 
semanais 

2 12 MESES 

6 
Médico – Ultrassonografista – 
Atendimento Itinerante Meio Urbano e 
Rural 

12h 
semanais 

1 12 MESES 

7 Médico – Ortopedista – Meio Urbano 
12h 

semanais 
1 12 MESES 
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8 Médico – Ginecologista – Meio Urbano 
12h 

semanais 
3 12 MESES 

9 
Médico – Gastroenterologista – Meio 
Urbano 

12h 
semanais 

1 12 MESES 

10 Médico – Neurologista – Meio Urbano 
12h 

semanais 
1 12 MESES 

11 Médico – Pediatra – Meio Urbano 
12h 

semanais 
2 12 MESES 

12 Médico – Obstetra – Meio Urbano 
12h 

semanais 
1 12 MESES 

13 Médico – Regulador – Meio Urbano 
12h 

semanais 
1 12 MESES 

14 Médico – Urologista – Meio Urbano 
12h 

semanais 
1 12 MESES 

15 Médico – Cardiologista – Meio Urbano 
12h 

semanais 
1 12 MESES 

16 
Médico – Otorrinolaringologista – Meio 
Urbano 

12h 
semanais 

1 12 MESES 

17 Médico – Oftalmologista – Meio Urbano 
12h 

semanais 
1 12 MESES 

18 Médico – Mastologista – Meio Urbano 
12h 

semanais 
1 12 MESES 

19 Médico do Trabalho – Meio Urbano 
12h 

semanais 
1 12 MESES 

 

 

4 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PRÉ-REQUISITOS POR ESPECIALIDADES 

MÉDICO CLÍNICO GERAL E REGULADOR 

SÍNTESES DAS ATIVIDADES: Prestar assistência integral aos indivíduos sob sua responsabilidade; valorizar a relação 

médico-paciente e médico-família, como parte de um processo terapêutico e de confiança; oportunizar os contatos com 

indivíduos sadios ou doentes, visando abordar os aspectos preventivos e de educação sanitária; empenhar-se em manter 

seus pacientes saudáveis, quer venham as consultas ou não; executar ações básicas de Vigilância Epidemiológica e 

Sanitária em sua área de abrangência; executar as ações de assistência nas áreas de atenção à adulto e ao idoso, realizando 

também atendimentos de primeiros cuidados nas urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais; discutir de forma 

permanente, junto à equipe de trabalho e comunidade, o conceito de cidadania, enfatizando os direitos à saúde e a bases 

legais que os legitimam; participar da  programação, planejamento e organização do processo de trabalho Unidade de 

Saúde da Família; seguir diretrizes estabelecidas em protocolo programático, conforme determinação da Secretaria 

Municipal de Saúde; executar outras atividades que lhe forem delegadas pelos níveis hierárquicos superiores, relacionados 
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a sua área de atuação, bem como atividades gerais de competência médica na área da especialidade e as demais 

relacionadas ao registro de dados médicos necessários ao controle, planejamento e organização da unidade. 

PRÉ-REQUISITOS: Diploma devidamente registrado, em curso de graduação em medicina, fornecida por instituição de 

ensino superior, reconhecido pelo Ministério da Educação. 

 

MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA 

SÍNTESES DAS ATIVIDADES: Atender as pacientes, procedendo exame geral e obstétrico; solicitar exames de 

laboratório e outros que o caso requeira; controlar a pressão arterial e o peso da gestante; dar orientação médica à gestante 

e encaminhá-la à  maternidade;  preencher  fichas  médicas  das  clientes;  auxiliar, quando necessário a maternidade e 

ao bem estar fetais, atender ao parto e puerpério; dar orientação relativa à nutrição e higiene da gestante; prestar o devido 

atendimento às pacientes encaminhadas por outro especialista; prescrever tratamento adequado; participar de programas 

voltados à saúde pública; de acordo com sua especialidade; participar de juntas médicas; participar de procedimentos 

específicos, tais como: colposcopia, cauterização de colo uterino, biopsias, colocação de DIU ou implante contraceptivo. 

Encaminhar os pacientes que necessitam para outros níveis do sistema, garantindo a referência e a contrarreferência, fazer 

parte de comissões provisórias e permanentes instaladas no setor onde trabalha quando designado para tal; executar outras 

tarefas correlatas a sua área de competência, inclusive as previstas no regulamento da profissão e as específicas inerentes 

a sua especialização, bem como atividades gerais de competência médica na área da especialidade e as demais 

relacionadas ao registro de dados médicos necessários ao controle, planejamento e organização da unidade. 

PRÉ-REQUISITOS: Diploma devidamente registrado, em curso de graduação em medicina, fornecida por instituição 

de ensino superior, reconhecido pelo Ministério da Educação; e Certificado de conclusão de residência médica em 

ginecologia, reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica; ou Título de especialista em ginecologia, 

reconhecido pela Associação Médica Brasileira e registrado no CRM. 

 

MÉDICO ORTOPEDISTA 

SÍNTESES DAS ATIVIDADES: Atender como médico em ambulatório de especialidades, atender pacientes 

referenciados da rede básica na área de ortopedia; realizar  procedimentos  ambulatoriais  inerentes  a  sua  especialidade 

(aparelho  gessado, tratamento conservador  fraturas, entorses e luxações, etc.); avaliar as condições físico-funcionais 

do paciente, realizar diagnósticos e tratar afecções agudas, crônicas ou traumáticas dos ossos, valendo-se dos meios 

clínicos e/ou  cirúrgicos  para  perícia  médica / INSS; preencher prontuários de pacientes atendidos; ser apoio de 

capacitação na sua área específica quando necessário; fazer parte de comissões provisórias e permanentes instaladas no 

setor de saúde; executar outras tarefas pertinentes ao cargo e área, bem como atividades gerais de competência médica na 

área da especialidade e as demais relacionadas ao registro de dados médicos necessários ao controle, planejamento e 

organização da unidade. 

PRÉ-REQUISITOS: Diploma devidamente registrado, em curso de graduação em medicina, fornecida por instituição 

de ensino superior, reconhecido pelo Ministério da Educação; e Certificado de conclusão de residência médica em 

ortopedia, reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica; ou Título de especialista em ortopedia, 

reconhecido pela Associação Médica Brasileira e registrado no CRM. 

 

MÉDICO VETERINÁRIO 

SÍNTESES DAS ATIVIDADES: Atender aos animais domésticos ou silvestres, prescrever medicamentos, vacinas e até 

fazer cirurgias na unidade ou se necessário se deslocar até ao paciente, orientar a população na prevenção e controle de 

zoonoses, atuando em campanhas de vacinação e outros.  

PRÉ-REQUISITOS: Diploma devidamente registrado, em curso de graduação de nível superior em Medicina Veterinária, 

emitido por instituição reconhecida pelo MEC e registro no conselho de classe.  

 

MÉDICO PEDIATRA 

SÍNTESES DAS ATIVIDADES: Atender crianças que necessitam de serviços médicos, para fins de exames clínicos, 

educação e adaptação; examinar pacientes em observação; avaliar as condições de saúde e estabelecer o diagnóstico; 

avaliar o estágio de crescimento e desenvolvimento dos pacientes; estabelecer o plano médico-terapêutico-profilático 

prescrevendo medicação, tratamento e dietas especiais; prestar pronto atendimento a pacientes externos sempre que 

necessário ou designado pela chefia imediata; orientar a equipe multiprofissional nos cuidados relativos a sua área de 

competência; participar da equipe médico-cirúrgica quando solicitado, zelar pela manutenção e ordem dos materiais, 

equipamentos e local de trabalho; comunicar ao seu superior imediato, qualquer irregularidade; participar de projetos de 

treinamento e programas educativos; cumprir e fazer cumprir as normas; propor normas e rotinas relativas a sua área de 

competência; fazer parte de comissões provisórias e permanentes instaladas no setor de saúde; atender crianças desde o 

nascimento até a adolescência, prestando assistência médica integral; executar outras tarefas correlatas a sua área de 
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competência, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão, bem como atividades gerais de competência 

médica na área da  especialidade e as demais relacionadas ao registro de dados médicos necessários ao controle, 

planejamento e organização da unidade. 

PRÉ-REQUISITOS: Diploma devidamente registrado, em curso de graduação em medicina, fornecida por instituição 

de ensino superior, reconhecido pelo Ministério da Educação; e Certificado de conclusão de residência médica em 

pediatria, reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica; ou Título de especialista em pediatria, reconhecido 

pela Associação Médica Brasileira e registrado no CRM. 

 

MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA 

SÍNTESES DAS ATIVIDADES: atuar na realização de exames de ultrassonografia por imagem; Realizar exames 

convencionais. 

PRÉ-REQUISITOS: Diploma devidamente registrado, em curso de graduação de nível superior em Medicina, emitido 

por instituição reconhecida pelo MEC, registro no respectivo conselho de classe e curso especifico na área. 

 

MEDICO PSIQUIÁTRICO  

SÍNTESES DAS ATIVIDADES: Realizar atendimento no diagnóstico, prevenção e tratamento de doenças psiquiátricas, 

como dependência química, transtornos afetivos e comportamentais, entre outros e desenvolve ações para promoção da 

saúde mental. Realizar outras atribuições afins. 

PRÉ-REQUISITOS: Diploma devidamente registrado, em curso de graduação em medicina, fornecida por instituição de 

ensino superior, reconhecido pelo Ministério da Educação; e Certificado de conclusão de residência médica em psiquiatria, 

reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica; ou Título de especialista em psiquiatria, reconhecido pela 

Associação Médica Brasileira e registrado no CRM. 

 

MEDICO GASTROENTEROLOGISTA 

SÍNTESES DAS ATIVIDADES: prestar assistência médica em gastroenterologia efetuando os procedimentos técnicos 

pertinentes à especialidade e executando tarefas afins; clinicar e medicar pacientes; assumir responsabilidades sobre os 

procedimentos médicos que indica ou do qual participa. Realizar outras atribuições afins. 

PRÉ-REQUISITOS: Diploma devidamente registrado, em curso de graduação em medicina, fornecida por instituição de 

ensino superior, reconhecido pelo Ministério da Educação; e Certificado de conclusão de residência médica em 

gastroenterologista, reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica; ou Título de especialista em 

gastroenterologista, reconhecido pela Associação Médica Brasileira e registrado no CRM. 

 

MEDICO NEUROLOGISTA  

SÍNTESES DAS ATIVIDADES: tratar dos distúrbios estruturais do sistema nervoso: cérebro, medula, nervos e 

músculos. Fornecer diagnóstico e tratamento de todas as categorias de doenças que envolvem os sistemas nervoso central, 

periférico e autônomo, incluindo os seus revestimentos, vasos sanguíneos, e todos os tecidos efetores, como os músculos. 

Investigar, diagnosticar e tratar distúrbios neurológicos. Realizar outras atribuições afins. 

PRÉ-REQUISITOS: Diploma devidamente registrado, em curso de graduação em medicina, fornecida por instituição de 

ensino superior, reconhecido pelo Ministério da Educação; e Certificado de conclusão de residência médica em neurologia, 

reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica; ou Título de especialista em neurologia, reconhecido pela 

Associação Médica Brasileira e registrado no CRM. 

 

MEDICO UROLOGISTA 

SÍNTESES DAS ATIVIDADES: Realizar atendimento na área de urologia; realizar atendimentos, exames, diagnóstico, 

terapêutica, acompanhamento dos pacientes e executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no 

âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área. Participar, conforme a política interna da instituição, de projetos, cursos, 

eventos, comissões, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão; elaborar relatórios e laudos técnicos em sua 

área de especialidade; Participar de programa de treinamento, quando convocado. Assessorar, elaborar e participar de 

campanhas educativas nos campos da saúde pública e da medicina preventiva; Participar, articulado com equipe 

multiprofissional, de programas e atividades de educação em saúde visando à melhoria de saúde do indivíduo, da família 

e da população em geral; Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, solicitar, analisar, 

interpretar diversos exames e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos 

da medicina preventiva ou terapêutica em ambulatórios, hospitais, unidades sanitárias, escolas, setores esportivos, entre 

outros; Orientar os servidores que o auxiliam na execução das tarefas típicas do cargo; Realizar outras atribuições afins. 

PRÉ-REQUISITOS: Diploma devidamente registrado, em curso de graduação em medicina, fornecida por instituição de 

ensino superior, reconhecido pelo Ministério da Educação; e Certificado de conclusão de residência médica em urologia, 
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reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica; ou Título de especialista em urologia, reconhecido pela 

Associação Médica Brasileira e registrado no CRM. 

 

MEDICO CARDIOLOGISTA  

SÍNTESES DAS ATIVIDADES: Realizar atendimento na área de cardiologia; realizar atendimentos, exames, 

diagnóstico, terapêutica, acompanhamento dos pacientes e executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja 

inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área. Participar, conforme a política interna da instituição, de 

projetos, cursos, eventos, comissões, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão; elaborar relatórios e laudos 

técnicos em sua área de especialidade; Participar de programa de treinamento, quando convocado. Assessorar, elaborar e 

participar de campanhas educativas nos campos da saúde pública e da medicina preventiva; Participar, articulado com 

equipe multiprofissional, de programas e atividades de educação em saúde visando à melhoria de saúde do indivíduo, da 

família e da população em geral; Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, solicitar, 

analisar, interpretar diversos exames e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando 

recursos da medicina preventiva ou terapêutica em ambulatórios, hospitais, unidades sanitárias, escolas, setores esportivos, 

entre outros; Orientar os servidores que o auxiliam na execução das tarefas típicas do cargo; Realizar outras atribuições 

afins. 

PRÉ-REQUISITOS: Diploma devidamente registrado, em curso de graduação em medicina, fornecida por instituição de 

ensino superior, reconhecido pelo Ministério da Educação; e Certificado de conclusão de residência médica em 

cardiologia, reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica; ou Título de especialista em cardiologia, 

reconhecido pela Associação Médica Brasileira e registrado no CRM. 

 

MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA  

SÍNTESES DAS ATIVIDADES: Realizar atendimento na área de otorrinolaringologia; realizar atendimentos, exames, 

diagnóstico, terapêutica, acompanhamento dos pacientes e executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja 

inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área. Participar, conforme a política interna da instituição, de 

projetos, cursos, eventos, comissões, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão; elaborar relatórios e laudos 

técnicos em sua área de especialidade; Participar de programa de treinamento, quando convocado. Assessorar, elaborar e 

participar de campanhas educativas nos campos da saúde pública e da medicina preventiva; Participar, articulado com 

equipe multiprofissional, de programas e atividades de educação em saúde visando à melhoria de saúde do indivíduo, da 

família e da população em geral; Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, solicitar, 

analisar, interpretar diversos exames e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando 

recursos da medicina preventiva ou terapêutica em ambulatórios, hospitais, unidades sanitárias, escolas, setores esportivos, 

entre outros; Orientar os servidores que o auxiliam na execução das tarefas típicas do cargo; Realizar outras atribuições 

afins. 

PRÉ-REQUISITOS: Diploma devidamente registrado, em curso de graduação em medicina, fornecida por instituição de 

ensino superior, reconhecido pelo Ministério da Educação; e Certificado de conclusão de residência médica em 

otorrinolaringologia, reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica; ou Título de especialista em 

otorrinolaringologia, reconhecido pela Associação Médica Brasileira e registrado no CRM. 

   

MEDICO OFTALMOLOGISTA 

SÍNTESES DAS ATIVIDADES: Realizar atendimento na área de oftalmologista; realizar atendimentos, exames, 

diagnóstico, terapêutica, acompanhamento dos pacientes e executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja 

inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área. Participar, conforme a política interna da instituição, de 

projetos, cursos, eventos, comissões, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão; elaborar relatórios e laudos 

técnicos em sua área de especialidade; Participar de programa de treinamento, quando convocado. Assessorar, elaborar e 

participar de campanhas educativas nos campos da saúde pública e da medicina preventiva; Participar, articulado com 

equipe multiprofissional, de programas e atividades de educação em saúde visando à melhoria de saúde do indivíduo, da 

família e da população em geral; Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, solicitar, 

analisar, interpretar diversos exames e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando 

recursos da medicina preventiva ou terapêutica em ambulatórios, hospitais, unidades sanitárias, escolas, setores esportivos, 

entre outros; Orientar os servidores que o auxiliam na execução das tarefas típicas do cargo; Realizar outras atribuições 

afins. 

PRÉ-REQUISITOS: Diploma devidamente registrado, em curso de graduação em medicina, fornecida por instituição de 

ensino superior, reconhecido pelo Ministério da Educação; e Certificado de conclusão de residência médica em 

oftalmologista, reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica; ou Título de especialista em oftalmologista, 

reconhecido pela Associação Médica Brasileira e registrado no CRM. 
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MEDICO MASTOLOGISTA 

SÍNTESES DAS ATIVIDADES: Realizar atendimento na área de mastologia; realizar atendimentos, exames, 

diagnóstico, terapêutica, acompanhamento dos pacientes e executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja 

inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área. Participar, conforme a política interna da instituição, de 

projetos, cursos, eventos, comissões, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão; elaborar relatórios e laudos 

técnicos em sua área de especialidade; Participar de programa de treinamento, quando convocado. Assessorar, elaborar e 

participar de campanhas educativas nos campos da saúde pública e da medicina preventiva; Participar, articulado com 

equipe multiprofissional, de programas e atividades de educação em saúde visando à melhoria de saúde do indivíduo, da 

família e da população em geral; Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, solicitar, 

analisar, interpretar diversos exames e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando 

recursos da medicina preventiva ou terapêutica em ambulatórios, hospitais, unidades sanitárias, escolas, setores esportivos, 

entre outros; Orientar os servidores que o auxiliam na execução das tarefas típicas do cargo; Realizar outras atribuições 

afins. 

PRÉ-REQUISITOS: Diploma devidamente registrado, em curso de graduação em medicina, fornecida por instituição de 

ensino superior, reconhecido pelo Ministério da Educação; e Certificado de conclusão de residência médica em mastologia, 

reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica; ou Título de especialista em mastologia, reconhecido pela 

Associação Médica Brasileira e registrado no CRM. 

   

MEDICO DO TRABALHO 

SÍNTESES DAS ATIVIDADES: Realizar atenção médica de emergência, mesmo em casos não relacionados ao trabalho. 

Criar medidas educativas e de conscientização dos empregadores e empregados. Saber identificar os fatores de risco dentro 

do ambiente de trabalho. Saber identificar as medidas para a prevenção e controle dos fatores de risco. Realizar outras 

atribuições afins. 

PRÉ-REQUISITOS: Diploma devidamente registrado, em curso de graduação em medicina, fornecida por instituição de 

ensino superior, reconhecido pelo Ministério da Educação; e Certificado de conclusão de residência medicina do trabalho, 

reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica; ou Título de especialista em medicina do trabalho 

reconhecido pela Associação Médica Brasileira e registrado no CRM. 

 

5 – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1 – Os serviços médicos e técnicos, de acordo com cada especialidade, serão executados nos locais pré-determinados 

pela Secretaria Municipal de Saúde de Augusto Corrêa, de acordo com as necessidades de profissionais especialistas 

dispostos no item 3 deste termo de referência, e especificações constantes da Planilha de Profissionais, Carga Horária, 

Números de Vagas e Remuneração. 

5.2 – Todos os profissionais contratados pelos Credenciados deverão, na execução dos serviços a serem prestados, 

proporcionar tratamento condigno aos usuários do SUS, com os ditames dos respectivos Conselhos de Classe, e voltados 

ao respeito da dignidade humana e o direito de todo o cidadão ao acesso a saúde pública. 

5.3 – Todos os profissionais contratados pelos Credenciados deverão, na execução dos serviços a serem prestados, 

respeitar a decisão do paciente ao consentir ou recusar prestação de serviços de saúde, salvo nos casos de iminente perigo 

de vida ou obrigação legal, devendo sempre que diante deste tipo de situação, fazer a documentação necessária para 

resguardar eventuais responsabilidades. 

5.4 – Todos os profissionais contratados pelos Credenciados deverão, na execução dos serviços a serem prestados, fazer 

uso do sistema informatizado do município, para registro de atendimentos realizados, prescrições, prontuários, etc., de 

acordo com os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do SUS. 

5.5 – Quando realizar encaminhamentos dos pacientes, o médico responsável pelo atendimento, deverá encaminhar toda 

a documentação necessária e suficiente para atender todas as normas vigentes da Secretaria Municipal de Saúde, inclusive 

realizando contato telefônico prévio com a Instituição encaminhada para certificação do atendimento. 

5.6 – A  Credenciada  deverá  designar  e  informar  expressamente  à  Secretaria Municipal de Saúde o nome do 

responsável que deverá ficar como representante da Contratada para manter o atendimento das solicitações e obrigações da 

mesma. 

5.7 – Todos  os  profissionais  contratados  pelos  Credenciados,  deverão dispor  de capacidade técnica para a realização 

de todos os serviços credenciados. 

5.8 –   Todos  os  Credenciados  devem,   durante   o   período   de   vigência   do Credenciamento e do contrato de 

prestação de serviços, manter todas as condições que ensejaram o Credenciamento, em especial no que tange à regularidade 

fiscal e capacidade técnico- operacional. 

5.9 – Todos os Credenciados devem se responsabilizar integralmente pela execução do contrato, nos termos da legislação 

vigente, sendo-lhe expressamente proibida a subcontratação do credenciamento. 
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5.10  – Todos os Credenciados devem substituir, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, após notificação, 

qualquer profissional com conduta inconveniente, conforme apurado pela Secretaria Municipal de Saúde. 

5.11 – Todos os Credenciados devem manter as informações e dados do Departamento Municipal de Saúde em 

caráter de absoluta confidencialidade e sigilo, ficando expressamente proibida a sua divulgação para terceiros, por 

qualquer meio, obrigando-se, ainda, a efetuar a entrega para a contratante de todos os documentos envolvidos, em ato 

simultâneo à entrega do relatório final do trabalho contratado. 

5.12  – Todos os Credenciados devem observar o estrito atendimento dos valores e os compromissos morais que devem 

nortear as ações da Contratada e a conduta de seus funcionários no exercício das atividades previstas no contrato. 

5.13  – Todos os Credenciados devem estar registrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). 

5.14  – Todos os Credenciados devem submeter-se a avaliações sistemáticas pela gestão do SUS. 

5.15 – Todos os Credenciados devem submeter-se à regulação instituída pelo Gestor Municipal. 

5.16 – Todos os Credenciados obrigam-se a apresentar, sempre que solicitado, relatórios de atividade que demonstrem, 

quantitativa e qualitativamente, o atendimento do objeto pactuado com o ente federativo contratante. 

5.17 – Todos os Credenciados devem submeter-se ao Sistema Nacional de Auditoria (SNA) e seus componentes, no 

âmbito do SUS, apresentando toda documentação necessária, quando solicitado. 

5.18 – Todos os Credenciados devem cumprir todas as normas relativas à preservação do meio ambiente. 

5.19 – Os procedimentos de consultas e avaliações clínicas, será de acordo com as necessidades e a emissão das 

Autorizações emitidas pelo Complexo Regulador de Augusto Corrêa/PA. 

5.20 – O Município reserva-se ao direito de fiscalizar, de forma permanente, a prestação dos serviços dos credenciados 

contratados, podendo proceder com a rescisão e o descredenciamento em caso de má prestação do serviço, verificado em 

processo administrativo específico, garantindo o contraditório e a ampla defesa. 

5.21 – O Credenciado contratado deverá realizar os serviços exclusivos da Chamada Publica, para manutenção do Fundo 

Municipal de Saúde - FMS, conforme estabelecido neste termo. 

5.22 – O Credenciado contratado não poderá, em hipótese alguma, cobrar diferença de valores dos beneficiários do 

atendimento, bem como, solicitar que este assine nota, fatura ou guia de atendimento em branco. 

5.23 – O horário de execução dos serviços deverá obedecer às normas internas da unidade Contratante. 

5.24 – Os serviços serão prestados por profissionais habilitados, especialistas e regularmente inscritos no Conselho 

Regional de Medicina – CRM e conselhos de classes respectivos, dentro dos padrões de aceitabilidade e das  normas  

técnicas referentes ao tipo de serviço, a todos os pacientes que procurarem pelo serviço de saúde municipal, na 

área Atenção Básica e de Urgência e Emergência, independentemente da especialidade médica ou categoria social do 

paciente/usuário, constituindo este, o alvo de toda atenção, em cujo benefício deve agir com zelo, respeito e o máximo 

de sua capacidade profissional, mantendo o mais elevado padrão  de atendimento. 

5.25 – A  Credenciada  contratada deverá  elaborar, bem como cumprir, escala médica mensal considerando a carga 

horária mínima para a qual foi credenciada, de acordo com as atribuições de cada profissional especialista.  

5.25.1 – Na elaboração da escala médica mensal, a Secretaria Municipal de Saúde, através da Direção da Unidade Básica 

de Saúde – Urgência e Emergência Municipal, fará o acompanhamento e aprovação da mesma. 

5.26 –  Serão de inteira responsabilidade da  Credenciada  contratada quaisquer danos que venham a ocorrer à 

Contratante ou a terceiros, decorrentes da execução incorreta dos serviços contratados. 

5.27 – Se eventualmente o profissional médico tiver necessidade de ausentar-se do seu turno de trabalho para acompanhar 

o paciente em transferência, a Contratada deverá providenciar um médico substituto, de imediato, para a realização do 

turno em seu lugar. 

5.28 – Na execução dos serviços é vedada qualquer cobrança por serviços médicos e outros complementares da assistência 

devida aos pacientes. 

5.29 – Os profissionais médicos e técnicos, na execução dos serviços, deverão estar cientes da obrigatoriedade do 

preenchimento de documentos da Secretaria Municipal de Saúde de Augusto Corrêa, como fichas do SUS, fichas de 

encaminhamento para internações, atestado de óbito, notificações e agravos e outros documentos pertinentes aos serviços. 

5.30 – A Credenciada contratada deverá comprovar o vínculo empregatício dos profissionais especializados e técnicos 

indicados para eventual substituição, além da habilitação profissional e do Registro no Conselho Regional de Medicina 

– CRM e conselhos de classes respectivos. 

5.31 – Não será permitida a subcontratação total ou parcial dos serviços decorrentes desta avença, sem a prévia e expressa 

anuência da Secretaria Municipal de Saúde. 

6 – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

6.1 – A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo Fundo Municipal de Saúde de Augusto Corrêa/PA, 

através de servidor devidamente designado nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, o qual competirá velar pela perfeita 

exação do pactuado no contrato e na proposta da Contratada. 
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6.2 – Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução do contrato, o agente fiscalizador 

dará ciência ao Contratante do sucedido, fazendo-o por escrito, bem assim das providências exigidas da Contratada para 

sanar a falha ou defeito apontado. Todo e qualquer dano decorrente da inexecução, parcial ou total, do contrato, 

ainda que imposto a terceiros, será de única e exclusiva responsabilidade da Contratada. 

6.3 – A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz a responsabilidade da Contratada por quaisquer 

irregularidades, inexecuções ou desconformidades havidas na execução do ajuste, aí incluídas imperfeições de natureza 

técnica ou aqueles provenientes de vício redibitório, como tal definido pela lei civil. 

6.4 – A Contratante reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços objeto da prestação ora contratada, 

caso os mesmos afastem-se das especificações deste termo e da proposta da Contratada. 

7  – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

7.1 – Disponibilizar à Contratada a infraestrutura das Unidades de Saúde, para garantir o pleno desenvolvimento dos 

serviços descritos, aí incluído pessoal de apoio e auxiliar, devendo prover, também os meios técnicos de material pessoal 

auxiliar e de apoio para conservação, organização e manutenção dos serviços de arquivo médico estatístico; 

7.2 – Atender aos custos diretos e indiretos, mediatos ou imediatos, consequentes da operacionalização dos serviços das 

unidades administradas pela Secretaria Municipal de Saúde, incluído a manutenção e conservação dos bens móveis 

(equipamentos) e do imóvel, serviço de apoio técnico e administrativo e todos os demais concernentes ao gerenciamento 

dos trabalhos e imprescindíveis à execução do objeto contratado; 

7.3 – Prestar a Contratada todas informações necessárias ao pleno cumprimento do objeto; 

7.4 – Exigir da Contratada que a prestação de serviço seja feita dentro das normas técnicas e éticas estabelecidas pelo 

Conselho Federal de Medicina, Conselho Regional de Medicina do Estado do Pará e Associação Paraense de Medicina, 

determinações administrativas e/ou procedimentos internos vigentes e que vierem a ser implantados; 

7.5 – Exigir da Contratada, nos casos de substituição, ainda que temporária, de qualquer dos profissionais que apresentou 

a comprovação de que o substituto possui as mesmas habilitações do substituído, reservando-se o direito de aprovar ou 

negar a substituição; 

7.6 – Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido no Contrato e/ou Nota de Empenho; 

7.7 – Exercer a fiscalização da execução do contrato, através de servidor devidamente designado para esse fim. 

8 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1 – Executar os serviços na forma proposta e contratual do objeto licitado; 

8.2 – A Contratada deverá elaborar, bem como fazer cumprir, escala médica semanal ao mês, considerando a carga horária 

para cada Profissional Médico; 

8.3 – Garantir a continuidade da prestação dos serviços, disponibilizando sempre profissionais em número suficiente a 

atender às suas necessidades, para a cobertura de todos os serviços e horários, apresentada até dia 25 (vinte e cinco) de 

cada mês, para o vigorar no mês seguinte, à Secretaria Municipal de Saúde; 

8.4 – Permitir a fiscalização dos serviços por parte de representantes da Contratante, fornecendo a estes todas as 

informações solicitadas e acordando com os mesmos as soluções convenientes ao bom andamento dos serviços; 

8.5 – Não subempreitar ou de qualquer forma, transferir para terceiros, no todo ou em parte, os serviços objeto do presente 

contrato, sem prévia autorização por escrito da Contratante; 

8.6 – Responsabilizar-se direta e exclusivamente, pela execução integral do contrato, respondendo diretamente pelos danos 

que por si, seus prepostos empregados ou subcontratados, por dolo ou culpa, causar a Contratante, ao patrimônio público 

ou a terceiros, não sendo elidida essa responsabilidade pela fiscalização e/ou acompanhamento dos serviços pela 

Contratante; 

8.7 – Responsabilizar-se pelo pagamento de todas e quaisquer despesas e encargos exigidos pelas autoridades, inclusive 

os tributos e taxas federais, estaduais e municipais, bem como, os encargos trabalhistas e previdenciários que incidam ou 

venham a incidir em decorrência deste Contrato; 

8.8 – Manter durante todo o Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e 

qualificação exigidas por ocasião do processo licitatório de credenciamento; 

8.9 – Realizar os serviços através de profissionais integrantes da equipe técnica, vedado à substituição de qualquer deles, 

sem a prévia autorização da Administração, ficando-lhe vedada a sublocação, cessão ou transferência deste contrato; 

8.10 – As substituições de profissionais nos turnos de trabalho deverão ser feitas pelos profissionais constantes do próprio 

corpo clinico da Contratada; 

8.11 – Designar um representante/preposto para a coordenação dos serviços ora contratados, comunicando expressamente 

a designação à Secretaria Municipal de Saúde por escrito, ficando este, também representando a Contratada perante a 

Direção da Secretaria Municipal de Saúde; 

8.12 – Zelar pela observância, pelos profissionais, pela execução dos serviços ora contratados, de todas as normas éticas 

pertinentes ao exercício da medicina e a sua especialidade; 
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8.13 – Controlar, juntamente com a direção dos setores de trabalho das Unidades de Saúde, o consumo de material, 

evitando desperdícios; 

8.14 – Facilitar o acesso da fiscalização aos locais de serviços e a todas as informações de que necessitar, prestando-lhe   

os esclarecimentos nos prazos determinados e lhe exibindo os documentos solicitados; 

8.15 – Fazer registrar em livro próprio, denominado “Diário de Locação de Serviços” ao final de cada jornada de trabalho, 

todos os atendimentos feitos durante o dia, e rubricar as anotações através do representante da empresa; 

8.16 – Participar através de seu representante legal ou preposto designado expressamente da reunião mensal com a Divisão 

de Serviços Médicos da Secretaria Municipal de Saúde; 

8.17 – Substituir o Profissional infrator sempre que solicitada pela Secretaria Municipal de Saúde, sem prejuízo de outras 

penalidades, sempre que o infrator infringir normas técnicas, éticas, determinações administrativas, procedimentos e/ ou 

normas internas; 

8.18 – Participar de trabalhos científicos, programas, protocolos e convênios mantidos e/ou quando solicitada pela 

Secretaria Municipal de Saúde, devendo nomear representante, membro do corpo clínico, para representá-lo; 

8.19 – Arcar com todas as despesas de natureza trabalhista e previdenciária dos seus empregados, os quais, não terão 

nenhum vínculo empregatício com a Contratante; 

8.20 – Fornecer mensalmente documento contábil a critério da Secretaria Municipal de Saúde, para avaliação da 

capacidade financeira da Contratada. 

8.21 – A licitante credenciada terá a obrigação, sob pena de inabilitação no processo de credenciamento, de no prazo de 

até 72 (setenta e duas) horas, fornecer todas as informações e documentações da mesma e dos profissionais que prestarão 

os serviços nos locais referidos, conforme a seguir: 

8.21.1 – Relação completa dos profissionais que executarão os serviços, contendo: NOME, ESPECIALIZAÇÃO, CPF, 

RG, CRM; 

8.21.2 – Diploma de Graduação em medicina; 

8.21.3 – Certificado de conclusão de residência; 

8.21.4 – Certificado  de  Registro  junto  ao  órgão  regulador  da  especialidade; 

8.21.5 – Carteira do órgão regulador da especialidade; 

8.21.6 – Carteira do CRM; 

8.21.7 – Certidão de quitação de anuidade do CRM; 

8.21.8 – Comprovante de residência médica na especialidade. 

8.22 – A Secretaria Municipal de Saúde de Augusto Corrêa tem o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para avaliar e 

julgar os documentos fornecidos pela licitante credenciada de acordo com o item 8.21, acima. 

8.23 – Apresentar até o 10º (décimo) dia de cada mês, os documentos comprobatórios das quitações referentes a impostos 

e obrigações sociais de sua responsabilidade; 

8.24 – Manter o cadastro da empresa prestadora dos serviços médicos e técnicos especializados e dos médicos 

regularizados junto ao CRM; 

8.25 – As empresas terão um prazo de 10 (dez) dias, a partir da data da início dos serviços, para adaptarem-se ou 

pronunciarem-se sobre determinações administrativas, procedimentos e/ou normas dos serviços, sempre por escrito. 

9 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

9.1 – Os recursos para atendimento dos encargos previstos neste certame correrão sob a cobertura de dotações 

orçamentárias da Contratante p r e v i s t a s  n o  orçamento fiscal vigente. 

10 – DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 

10.1 – Os prestadores selecionados serão chamados para assinatura do contrato, conforme necessidade e conveniência da 

Secretaria Municipal de Saúde, momento em que tomarão conhecimento do seu teto financeiro. 

10.2 – No momento da assinatura do contrato, caso não haja aceitação do prestador selecionado, deverá ser assinado Termo 

de Desistência. 

10.3 – Em caso de desistência de algum prestador selecionado, o seu teto financeiro será redistribuído entre os demais 

interessados aptos a contratar. 

10.4 – A assinatura do contrato e a distribuição do teto financeiro ficarão a critério exclusivo da Secretaria Municipal de 

Saúde. 

11 – DO FATURAMENTO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

11.1 – As Notas Fiscais/ faturas serão emitidas pela Contratada, até o 1º (primeiro) dia útil do mês subsequente de 

competência da prestação dos serviços, em nome da  Contratante:  FUNDO  MUNICIPAL  DE  SAÚDE, CNPJ 

12381567/0001-34, localizado na Avenida João Batista Monteiro s/n, bairro São Miguel – Augusto 

Corrêa/PA, CEP 68.610-000, mediante a entrega do comprovante do cumprimento dos compromissos (produção) e 
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ou comprovante da escala médica (serviços prestados) após a  emissão da nota, devidamente regularizada pelo setor de 

compras. 

11.1.1 – A quantidade máxima de pagamento do serviço de acordo com a necessidade de profissionais por posto oriundo 

aos meses para as Unidades de Saúde, descritas neste termo; 

11.2 – O pagamento será feito de acordo com os recursos disponíveis, não superiores a 30 (dias) após o atesto da Nota 

Fiscal. As notas fiscais serão devidamente atestadas pelo fiscal designado para cada contrato; 

11.3 – Nenhum pagamento será efetuado a Contratada na pendência de qualquer uma das situações abaixo especificadas, 

sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira; 

11.4 – Conferência e aprovação do pré-faturamento mensal e atesto de conformidade com o serviço; 

11.5 – O pagamento referente a cada mês fica condicionado à comprovação de regularidade fiscal perante a Administração. 

A contratada fica ciente de que deverá apresentar à Contratante, ao fim de todos os meses toda a documentação abaixo 

relacionada: 

11.5.1 – Ordem de Serviço; 

11.5.2 – Nota Fiscal emitida em nome da Contratante; 

11.5.3 – Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 

11.5.4 – Certidão Negativa Municipal da Sede licitante; 

11.5.5 – Certidão Negativa de Débitos do FGTS; 

11.5.6 – Certidão Negativa Trabalhista; 

11.5.7 – Ateste do fiscal do contrato; 

11.6 – Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta corrente da Contratada, por ordem bancária, conforme 

dados fornecidos pela mesma, da forma seguinte: BANCO/NOME:   AGÊNCIA Nº:                   CONTA CORRENTE Nº: 

11.7 – O Contratante poderá deduzir do montante a pagar, os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas 

pela Contratada, nos termos do Contrato; 

11.8 – Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será  sustado para que o fornecedor 

tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do 

mesmo; 

11.11 – A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada posteriormente. 

12 – DO PREÇO E DO REAJUSTE  

12.1 – O objeto será executado pelo preço fixo e irreajustável, constante da Planilha de Especificações, Quantidades e 

Preços, podendo, contudo, ser revisto, observado o disposto na legislação em vigor; 

12.2 – O preço ajustado também poderá sofrer correção desde que reste comprovada a ocorrência de quaisquer das 

hipóteses previstas na alínea “d”, do inciso II, do art. 65, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações 

posteriores. 

12.3 – Fica ajustado a possibilidade de pagamento de plantões aos prestadores (médicos) diante da necessidade de serviço 

fora da hora normal de trabalho, quais sejam: transporte de paciente, participação em ações aos fins de semana, e outros. 

12.3.1 – O valor/hora dos plantões fica condicionado da seguinte forma: 24h valor 3.000,00 (três mil reais), 12h valor 

1.500,00 (mil e quinhentos reais) e 6h valor 900,00 (novecentos reais).  

13 – DA SUBCONTRATAÇÃO 

13.1. Não será admitida a subcontratação do objeto. 

14 – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

14.1 – O Contrato a ser celebrado com a Credenciada poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, 

desde que haja interesse da Administração do Contratante, com a apresentação das devidas justificativas, através de 

Termo Aditivo. 

15 – DO AUMENTO OU SUPRESSÃO 

15.1 – No interesse da Administração do Contratante, o valor inicial atualizado do Contrato poderá ser aumentado ou 

suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos  1º  e  2º,  da  Lei  nº 

8.666/93,mediante Termo Aditivo. 

5.2 – A Contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se fizerem  

necessários,  até  o  limite  ora  previsto, calculado sobre o valor a ser contratado. 

15.3 – Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultante 

de acordo celebrado entre as  partes contratantes. 

1 – DAS PENALIDADE E SANÇÕES 

16.1 – O descumprimento das obrigações e demais condições deste Termo de Referência e do Contrato, sujeitará a empresa 

às seguintes sanções, quando for o caso: 

I – Advertência; 

II –  Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  e  contratar  com  o  Município  de Augusto Corrêa; 
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III – Multa pelo atraso na realização dos serviços; 

IV – Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a Administração por prazo não 

superior a 5 (cinco) anos; 

16.2 – Fica facultada a defesa prévia da Contratada, em qualquer caso de aplicação de penalidade, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, contados da intimação do ato; 

16.3 – As sanções previstas neste Instrumento poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito e força maior, ou a 

ausência de culpa da Contratada, devidamente comprovada perante a Entidade de Licitação. 

16.4 – Também fica sujeita às penalidades do art. 87, incisos III e IV da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a Contratada 

que: 

a) Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

b) Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c)  Demonstre não possuir  idoneidade para  contratar  com  a  Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 

16.5 – A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará  o  

contraditório  e a  ampla  defesa  à  Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

16.6 – A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o 

caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

17 – DOS CASOS DE RESCISÃO 

17.1 – De acordo com o art. 79 da Lei nº. 8.666/93, a rescisão do Contrato poderá ser: 

I – Por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da citada 

Lei; 

II – Amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo respectivo, desde que haja conveniência para a 

Administração; 

III – Judicial, nos termos da legislação. 

17.2 – No caso da rescisão unilateral, a Contratante não indenizará a Contratada, salvo pelos serviços executados e aceitos 

pela Contratante. 

18 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 

18.1  –  A Prefeitura  Municipal de Augusto Corrêa/Fundo Municipal de  Saúde, reserva-se o direito de liberar a nota 

fiscal para pagamento, somente após o ateste de recebimento do servidor responsável designado como fiscal do contrato 

em tela, após aferir a quantidade, especificações, qualidade e adequação dos serviços executados neste termo de 

referência. 

18.2 – A Administração poderá revogar a licitação ou rescindir o contrato, por motivo de interesse público e deverá  

realizar  a  anulação da  licitação quando houver ilegalidade, sendo de ofício ou mediante provocação de terceiro; 

18.3 – Os casos omissos no Termo de Referência, deverão ser supridos pela Lei nº. 8.666/1993 e suas alterações, bem 

como as dúvidas suscitadas deverão ser esclarecidas na Coordenadoria de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal 

de Augusto Corrêa/PA. 

18.4 – Fica estabelecido o Foro da Comarca de Augusto Corrêa, Estado do Pará, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas 

das avenças. 

Augusto Corrêa/PA, 02 de fevereiro de 2022. 

_______________________________________ 

GELZICLENE NOGUEIRA DA PENHA ARAUJO 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

DECRETO Nº 05/2022 
 

 

ANEXO I 

OBJETO: Credenciamento de Pessoa(s) Jurídica(s) de direito privado para prestar Serviços 
Médicos através de profissionais especializados na área de Saúde, que tenham interesse 
em prestar atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde em Atenção Primária e 
Média Complexidade de forma a complementar em procedimentos ambulatoriais de 
apoio diagnóstico, junto à Rede Municipal de Saúde do Município de Augusto Corrêa – PA 
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ITEM DESCRIÇÃO 
CARGA 

HORARIA 
QUANT. 

PROFISIONAIS 
PERÍODO 
MENSAL 

PREÇO 
UNITÁRIO 

PREÇO 
MENSAL 

PREÇO 
TOTAL 

1 
Médico – Clínico Geral 
– Meio Rural  

40h 
semanais 

10 12 MESES        

2 
Médico – Clínico Geral 
– Meio Urbano 

40h 
semanais 

10 12 MESES        

3 
Médico Veterinário – 
Meio Urbano 

40h 
semanais 

1 12 MESES        

4 
Médico – Psiquiátrico 
– Meio Urbano 

12h 
semanais 

1 12 MESES       

5 
Médico – 
Ultrassonografista – 
Meio Urbano 

12h 
semanais 

2 12 MESES       

6 

Médico – 
Ultrassonografista – 
Atendimento 
Itinerante Meio 
Urbano e Rural 

12h 
semanais 

1 12 MESES       

7 
Médico – Ortopedista 
– Meio Urbano 

12h 
semanais 

1 12 MESES       

8 
Médico – 
Ginecologista – Meio 
Urbano 

12h 
semanais 

3 12 MESES       

9 
Médico – 
Gastroenterologista – 
Meio Urbano 

12h 
semanais 

1 12 MESES       

10 
Médico – Neurologista 
– Meio Urbano 

12h 
semanais 

1 12 MESES 
      

11 
Médico – Pediatra – 
Meio Urbano 

12h 
semanais 

2 12 MESES 
      

12 
Médico – Obstetra – 
Meio Urbano 

12h 
semanais 

1 12 MESES 
      

13 
Médico – Regulador – 
Meio Urbano 

12h 
semanais 

1 12 MESES 
      

14 
Médico – Urologista – 
Meio Urbano 

12h 
semanais 

1 12 MESES 
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15 
Médico – 
Cardiologista – Meio 
Urbano 

12h 
semanais 

1 12 MESES 

      

16 
Médico – 
Otorrinolaringologista 
– Meio Urbano 

12h 
semanais 

1 12 MESES 
      

17 
Médico – 
Oftalmologista – Meio 
Urbano 

12h 
semanais 

1 12 MESES 
      

18 
Médico – Mastologista 
– Meio Urbano 

12h 
semanais 

1 12 MESES 
      

19 
Médico do Trabalho – 
Meio Urbano 

12h 
semanais 

1 12 MESES 
      

VALOR TOTAL       
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO QUE CONCORDA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
 
 
 
Ao 
Município de AUGUSTO CORREA Secretaria Municipal de Saúde 
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Eu................................................,    ...........................,    inscrito    no    CPF    sob    o    

nº........................................, declaro que concordo em prestar os serviços solicitados por esta 

Secretaria Municipal, e que atenderei a demanda exigida, de acordo com as 
solicitações do município. 
 
 
 
 
 
 
Cidade (Estado),            de                       de 2022. 
 
 
 
 
 
 

Nome:
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ANEXO III 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 
 
 

 

Ao 
Município de AUGUSTO CORREA Secretaria Municipal de Saúde 
 
 
 
 
(Razão Social da Empresa), estabelecida na (endereço completo), inscrita no CNPJ sob n° 

......................, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas 

atribuições legais, vem: 
 
 
 
(Pessoa Física), residente na (endereço completo), inscrito no C.P.F n°........................., no uso de suas 
atribuições legais, vem: 
 
 

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que 

inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea 

e não está impedida de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensa de contratar com 

a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes. 
 
 
Cidade (Estado),            de                       de 2022. 
 
 
 
 
 

Razão Social (Pessoa Jurídica) CNPJ nº....................................... 
 
 

Ou 
 
 
 

Nome (Pessoa Física) CPF nº...................................
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ANEXO IV 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CF/88 
 
 
Ao 
Município de AUGUSTO CORREA Secretaria Municipal de Saúde 
 
 
 
 
Prezados Senhores, 
 
 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na (endereço completo), inscrita no CNPJ sob n° 

......................, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas 

atribuições legais: 
 
 
(Pessoa Física), residente na (endereço completo), inscrito no C.P.F n°........................., no uso de suas 
atribuições legais: 
 
 

DECLARA, sob as penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito 

anos) em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não possuindo ainda, 

qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 

14(quatorze) anos. 
 
 
 
Cidade (Estado),            de                       de 2022. 
 
 
 
 
 

Razão Social (Pessoa Jurídica) CNPJ nº....................................... 
Ou 

 
 
 

 

Nome (Pessoa Física) CPF nº...................................
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ANEXO V 

 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de AUGUSTO CORRÊA, através 

do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ-MF, Nº 12.381.567/0001-34, denominado daqui 

por diante de CONTRATANTE,  representado neste ato pelo(a) GELZICLENE NOGUEIRA DA 

PENHA ARAUJO,   SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, portadora do CPF nº 885.900.702-04, 

residente à Rua Joaquim Francisco Gomes, 1091, Espírito  Santo, Augusto Corrêa/PA, CEP: 68.610-000 

CONTRATANTE, e, de outro lado.............................................,     brasileiro(a),     médico(a),     

CRM/-.............,     RG ..................., CPF.................., doravante denominado CONTRATADO (A), 

firmam o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/TÉCNICOS, 

mediante as condições insertas nas cláusulas que seguem: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 

1 - O presente contrato tem por objeto Credenciamento de Pessoa(s) Jurídica(s) de direito privado 

para prestar Serviços Médicos, através de profissionais especializados na área de Saúde, que tenham 

interesse em prestar atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde em Atenção Primária e 

Média Complexidade de forma a complementar em procedimentos ambulatoriais de apoio 

diagnóstico, junto à Rede Municipal de Saúde do Município de Augusto Corrêa – PA. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
2.1 - Os serviços médicos e técnicos, de acordo com cada especialidade, serão executados nos locais 

pré-determinados pela Secretaria Municipal de Saúde de Augusto Corrêa, de acordo com as 

necessidades de profissionais especialistas dispostos no item 3 do Projeto Básico, e especificações 

constantes da Planilha de Profissionais, Carga Horária, Números de Vagas e Remuneração. 

 

2.2 - Todos os profissionais contratados pelo (s) Credenciado (s) deverá (ão), na execução dos 

serviços a serem prestados, proporcionar tratamento condigno aos usuários do SUS, com os ditames 

dos respectivos Conselhos de Classe, e voltados ao respeito da dignidade humana eo direito de todo 

o cidadão ao acesso a saúde pública. 
 

2.3 - Todos os profissionais contratados pelo (s) Credenciado (s) deverá (ão), na execução dos 

serviços a  serem prestados,  respeitar  a  decisão  do paciente  ao consentir ou recusar prestação 

de serviços de saúde, salvo nos casos de iminente perigo de vida ou obrigação legal, devendo sempre 

que diante deste tipo de situação,    fazer    a    documentação    necessária    para    resguardar    

eventuais responsabilidades. 
 
2.4 - Todos os profissionais contratados pelo (s) Credenciado (s) deverá (ão), na xecução dos 
serviços a serem prestados, fazer uso do sistema informatizado do município, para registro de 
atendimentos realizados, prescrições, prontuários, etc., de acordo com os protocolos clínicos e 
diretrizes terapêuticas do SUS. 
 

2.5 - Quando realizar encaminhamentos dos pacientes, o médico responsável pelo atendimento, 

deverá encaminhar toda a documentação necessária e suficiente para atender todas as normas 

vigentes da Secretaria Municipal de Saúde, inclusive realizando contato telefônico prévio com a 

Instituição encaminhada para certificação do atendimento. 
 

2.6 -  A  Credenciada  deverá  designar  e  informar  expressamente  à  Secretaria Municipal de Saúde 

o nome do responsável que deverá ficar como representante da Contratada para manter o atendimento 

das solicitações e obrigações da mesma. 
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2.7 - Todos os profissionais contratados pelo (s) Credenciado (s), deverá (ão) dispor de capacidade 
técnica para a realização de todos os serviços credenciados. 
 
2.8 -   Todos   os   Credenciados   devem  durante   o  período   de   vigência   do Credenciamento e 

do contrato de prestação de serviços, manter todas as condições que ensejaram o Credenciamento, em 

especial no que tange à regularidade fiscal e capacidade técnico- operacional. 
 
2.9 - Todos os Credenciados devem se responsabilizar integralmente pela execução do contrato, nos 
termos da legislação vigente, sendo-lhe expressamente proibida a subcontratação do credenciamento. 
 
2.10  - Todos os Credenciados devem substituir, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, 

após notificação, qualquer profissional com conduta inconveniente, conforme apurado pela 

Secretaria Municipal de Saúde. 
 
2.11 - Todos os Credenciados devem manter as informações e dados do Departamento Municipal 

de Saúde em caráter de absoluta confidencialidade e sigilo, ficando expressamente proibida a sua 

divulgação para terceiros, por qualquer meio, obrigando-se, ainda, a efetuar a entrega para a 

contratante de todos os documentos envolvidos, em ato simultâneo à entrega do relatório final do 

trabalho contratado. 
 
2.12  - Todos os Credenciados devem observar o estrito atendimento dos valores e os compromissos 

morais que devem nortear as ações da Contratada e a conduta de seus funcionários no exercício das 

atividades previstas no contrato. 
 
2.13  - Todos os Credenciados devem estar registrados no Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (CNES). 
 
2.14  - Todos os Credenciados devem submeter-se a avaliações sistemáticas pela gestão do SUS.  
 

2.15 - Todos os Credenciados devem submeter-se à regulação instituída pelo Gestor 
Municipal. 
 
2.16 - Todos os Credenciados obrigam-se a apresentar, sempre que solicitado, relatórios de atividade 

que demonstrem, quantitativa e qualitativamente, o atendimento do objeto pactuado com o ente 

federativo contratante. 
 
2.17 - Todos os Credenciados devem submeter-se ao Sistema Nacional de Auditoria (SNA) e seus 

componentes, no âmbito do SUS, apresentando toda documentação necessária, quando solicitado. 
 
2.18 - Todos os Credenciados devem cumprir todas as normas relativas à preservação do meio 

ambiente. 
 
2.19 - Os procedimentos de consultas e avaliações clínicas, será de acordo com as necessidades e a 

emissão das Autorizações emitidas pelo Complexo Regulador de Augusto Correa/PA. 
 
2.20 - O Município reserva-se ao direito de fiscalizar, de forma permanente, a prestação dos serviços 

do (s) credenciado (s) contratado (s), podendo proceder com a rescisão e o descredenciamento em 

caso de má prestação do serviço, verificado em processo administrativo específico, garantindo o 

contraditório e a ampla defesa. 
 
2.21 - O Credenciado contratado deverá realizar os serviços exclusivos da Chamada Publica, para 

manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS, conforme estabelecido no Projeto Básico. 
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2.22 - O Credenciado contratado não poderá, em hipótese alguma, cobrar diferença de valores dos 

beneficiários do atendimento, bem como, solicitar que este assine nota, fatura ou guia de atendimento 

em branco. 
 
2.23 - O horário de execução dos serviços deverá obedecer às normas internas da unidade 

Contratante. 
 
2.24 - Os serviços serão prestados por profissionais habilitados, especialistas e regularmente inscritos 

no Conselho Regional de Medicina – CRM e conselhos de classes respectivos, dentro dos padrões 

de aceitabilidade e das  normas  técnicas referentes ao tipo de serviço, a todos os pacientes que 

procurarem pelo serviço de saúde municipal, na área Atenção Básica e de Urgência e Emergência, 

independentemente da especialidade médica ou categoria social do paciente/usuário, constituindo 

este, o alvo de toda atenção, em cujo benefício deve agir com zelo, respeito e o máximo de sua 

capacidade profissional, mantendo o mais elevado padrão  de atendimento. 
 
2.25 - A  Credenciada  contratada deverá  elaborar, bem como cumprir, escala médica mensal 

considerando a carga horária mínima para a qual foi credenciada, de acordo com as atribuições de 

cada profissional especialista. 

 

2.25.1 - Na elaboração da escala médica mensal, a Secretaria Municipal de Saúde, através da Direção 

da Unidade Básica de Saúde – Urgência e Emergência Municipal, fará o acompanhamento e 

aprovação da mesma. 

 

2.26 -  Serão de inteira  responsabilidade da  Credenciada  contratada  quaisquer danos que venham 

a ocorrer à Contratante ou a terceiros, decorrentes da execução incorreta dos serviços contratados. 
 
2.27 - Se eventualmente o profissional médico tiver necessidade de ausentar-se do seu turno de 

trabalho para acompanhar o paciente em transferência, a Contratada deverá providenciar um médico 

substituto, de imediato, para a realização do turno em seu lugar. 
 

2.28 - Na execução dos serviços é vedada qualquer cobrança por serviços médicos, hospitalares e 

outros complementares da assistência devida aos pacientes. 
 

2.29 - Os profissionais médicos e técnicos, na execução dos serviços, deverão estar cientes da 

obrigatoriedade do preenchimento de documentos da Secretaria Municipal de Saúde de Augusto 

Correa, como fichas do SUS, fichas de encaminhamento para internações, atestado de óbito, 

notificações e agravos e outros documentos pertinentes aos serviços. 

 

2.30 - A Credenciada contratada deverá comprovar o vínculo empregatício dos profissionais 

especializados e técnicos indicados para eventual substituição, além da habilitação profissional e 

do Registro no Conselho Regional de Medicina – CRM e conselhos de classes respectivos. 
 
2.31 - Não será permitida a subcontratação total ou parcial dos serviços decorrentes desta avença, 
sem a prévia e expressa anuência da Secretaria Municipal de Saúde. 
 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 

3.1 - A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo Fundo Municipal de Saúde de 

Augusto Correa/PA, através de servidor devidamente designado nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, 

de 1993, o qual competirá velar pela perfeita exação do pactuado no contrato e na proposta da 

Contratada. 
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3.2 - Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução do contrato, 

o agente fiscalizador dará ciência ao Contratante do sucedido, fazendo-o por escrito, bem assim das 

providências exigidas da Contratada para sanar a falha ou defeito apontado. Todo e qualquer 

dano decorrente da inexecução, parcial ou total, do contrato, ainda que imposto a terceiros, será de 

única e exclusiva responsabilidade da Contratada. 
 
3.3 - A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz a responsabilidade da Contratada 

por quaisquer irregularidades, inexecuções ou desconformidades havidas na execução do ajuste, aí 

incluídas imperfeições de natureza técnica ou aqueles provenientes de vício redibitório, como tal 

definido pela lei civil. 
 
3.4 - A Contratante reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços objeto da 

prestação ora contratada, caso os mesmos afastem-se das especificações do Projeto Básico e da 

proposta da Contratada. 

 
 
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
4.1 - Disponibilizar à Contratada a infraestrutura da(s) Unidade(s) de Saúde, para garantir o pleno 

desenvolvimento dos serviços descritos, aí incluído pessoal de apoio e auxiliar, devendo prover, 

também os meios técnicos de material pessoal auxiliar e de apoio para conservação, organização e 

manutenção dos serviços de arquivo médico estatístico; 
 
4.2 - Atender aos custos diretos e indiretos, mediatos ou imediatos, consequentes da 

operacionalização dos serviços das unidades administradas pela Secretaria Municipal de Saúde, 

incluído a manutenção e conservação dos bens móveis (equipamentos) e do imóvel, serviço de apoio 

técnico e administrativo e todos os demais concernentes ao gerenciamento dos trabalhos e 

imprescindíveis à execução do objeto contratado; 
 
4.3 - Prestar a Contratada todas informações necessárias ao pleno cumprimento do objeto; 
 

4.4 - Exigir da Contratada que a prestação de serviço seja feita dentro das normas técnicas e éticas 

estabelecidas pelo Conselho Federal de Medicina, Conselho Regional de Medicina do Estado do 

Pará e Associação Paraense de Medicina, determinações administrativas e/ou procedimentos 

internos vigentes e que vierem a ser implantados; 
 
4.5 - Exigir da Contratada, nos casos de substituição, ainda que temporária, de qualquer dos 

profissionais que apresentou a comprovação de que o substituto possui as mesmas habilitações do 

substituído, reservando-se o direito de aprovar ou negar a substituição; 
 
4.6 - Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido no Contrato e/ou Nota de Empenho; 
 
4.7 - Exercer a fiscalização da execução do contrato, através de servidor devidamente designado para 

esse fim. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
5.1 - Executar os serviços na forma proposta e contratual do objeto licitado; 
 
5.2 - A Contratada deverá elaborar, bem como fazer cumprir, escala médica semanal ao mês, 

considerando a carga horária para cada Profissional Médico;  
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5.3 - Garantir a continuidade da prestação dos serviços, disponibilizando sempre profissionais em 

número suficiente a atender às suas necessidades, para a cobertura de todos os serviços e horários, 

apresentada até dia 25 (vinte e cinco) de cada mês, para o vigorar no mês seguinte, à Secretaria 

Municipal de Saúde; 
 
5.4 - Permitir a fiscalização dos serviços por parte de representantes da Contratante, fornecendo a 

estes todas as informações solicitadas e acordando com os mesmos as soluções convenientes ao bom 

andamento dos serviços; 
 
5.5 - Não subempreitar ou de qualquer forma, transferir para terceiros, no todo ou em parte, os serviços 

objeto do presente contrato, sem prévia autorização por escrito da Contratante; 
 
5.6 - Responsabilizar-se direta e exclusivamente, pela execução integral do contrato, respondendo 

diretamente pelos danos que por si, seus prepostos empregados ou subcontratados, por dolo ou culpa, 

causar a Contratante, ao patrimônio público ou a terceiros, não sendo elidida essa responsabilidade 

pela fiscalização e/ou acompanhamento dos serviços pela Contratante; 
 
5.7 - Responsabilizar-se pelo pagamento de todas e quaisquer despesas e encargos exigidos pelas 

autoridades, inclusive os tributos e taxas federais, estaduais e municipais, bem como, os encargos 

trabalhistas e previdenciários que incidam ou venham a incidir em decorrência deste Contrato; 
 
5.8 - Manter durante todo o Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições 

de habilitação e qualificação exigidas por ocasião do processo licitatório de credenciamento; 
 
5.9 - Realizar os serviços através de profissionais integrantes da equipe técnica, vedado à substituição 

de qualquer deles, sem a prévia autorização da Administração, ficando-lhe vedada a sublocação, 

cessão ou transferência deste contrato; 
 
5.10 - As substituições de profissionais nos turnos de trabalho deverão ser feitas pelos profissionais 

constantes do próprio corpo clinico da Contratada; 
 
5.11 - Designar um representante/preposto para a coordenação dos serviços ora contratados, 

comunicando expressamente a designação à Secretaria Municipal de Saúde por escrito, ficando este, 

também representando a Contratada perante a Direção da Secretaria Municipal de Saúde; 
 
5.12 - Zelar pela observância, pelos profissionais, pela execução dos serviços ora contratados, de 

todas as normas éticas pertinentes ao exercício da medicina e a sua especialidade; 
 
5.13 - Controlar, juntamente com a direção dos setores de trabalho das Unidades de Saúde, o consumo 

de material, evitando desperdícios;  

 

5.14 - Facilitar o acesso da fiscalização aos locais de serviços e a todas as informações de que 

necessitar, prestando-lhe os esclarecimentos nos prazos determinados e lhe exibindo os documentos 

solicitados; 
 
5.15 - Fazer registrar em livro próprio, denominado “Diário de Locação de Serviços” ao final de 

cada jornada de trabalho, todos os atendimentos feitos durante o dia, e rubricar as anotações através 

do representante da empresa; 
 
5.16 - Participar através de seu representante legal ou preposto designado expressamente da reunião 
mensal com a Divisão de Serviços Médicos da Secretaria Municipal de Saúde; 
 

http://www.nobres.mt.gov.br/


 

Estado do Para 

                             PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA 

CNPJ: 04.873.600/0001-15 

Comissão Permanente de Licitação 

Praça São Miguel, nº 60, Bairro São Miguel - CEP.:  68.610-000 - Augusto Corrêa/PA 

cplpmac@hotmail.com 
 

5.17 - Substituir o Profissional infrator sempre que solicitada pela Secretaria Municipal de Saúde, 

sem prejuízo de outras penalidades, sempre que o infrator infringir normas técnicas, éticas, 

determinações administrativas, procedimentos e/ ou normas internas; 
 
5.18 - Participar de trabalhos científicos, programas, protocolos e convênios mantidos e/ou quando 
solicitada pela Secretaria Municipal de Saúde, devendo nomear representante, membro do corpo 
clínico, para representá-lo; 
 
5.19 - Arcar com todas as despesas de natureza trabalhista e previdenciária dos seus empregados, os 
quais, não terão nenhum vínculo empregatício com a Contratante; 
 
5.20 - Fornecer mensalmente documento contábil a critério da Secretaria Municipal de Saúde, para 
avaliação da capacidade financeira da Contratada. 
 
5.21 - A licitante credenciada terá a obrigação, sob pena de inabilitação no processo de 

credenciamento, de no prazo de até 72 (setenta e duas) horas, fornecer todas as informações e 

documentações da mesma e dos profissionais que prestarão os serviços nos locais referidos, conforme 

a seguir: 
 
5.21.1 - Relação completa dos profissionais que executarão os serviços contendo: NOME, 

ESPECIALIZAÇÃO, CPF, RG, CRM; 
 
5.21.2 - Diploma de Graduação em medicina; 
 
5.21.3 - Certificado de conclusão de residência; 
 
5.21.4 - Certificado de Registro junto ao órgão regulador da especialidade; 
 
5.21.5 - Carteira do órgão regulador da especialidade; 
 
5.21.6 - Carteira do CRM; 
 
5.21.7 - Certidão de quitação de anuidade do CRM; 
 
5.21.8 - Comprovante de residência médica na especialidade. 

 

5.22 - A Secretaria Municipal de Saúde de Augusto Correa tem o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

para avaliar e julgar os documentos fornecidos pela licitante credenciada de acordo com o item 5.21 

acima. 

 

5.23 - Apresentar até o 10º (décimo) dia de cada mês, os documentos comprobatórios das quitações 

referentes a impostos e obrigações sociais de sua responsabilidade; 
 
5.24 - Manter o cadastro da empresa prestadora dos serviços médicos e técnicos especializados e dos 
médicos regularizados junto ao CRM; 
 
5.25 - A (s) empresa (s) terá (ão) um prazo de 10 (dez) dias, a partir da data da início dos serviços, 
para adaptarem-se ou pronunciarem-se sobre determinações administrativas, procedimentos e/ou 
normas dos serviços, sempre por escrito. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA - DO FATURAMENTO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

6.1 - As Notas Fiscais/ faturas serão emitidas pela Contratada, até o 10º (décimo) dia útil do mês 

subsequente de competência da prestação dos serviços, em nome da Contratante:   FUNDO 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE AUGUSTO CORREA, localizado na Avenida João Batista Monteiro 

s/n, bairro São Miguel – Augusto Corrêa/PA, CEP 68.610-000,  no Município de Augusto Correa – 
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PA, mediante a entrega do comprovante do cumprimento dos compromissos (produção) e ou 

comprovante da escala médica (serviços prestados) após a emissão da nota, devidamente 

regularizada pelo setor de compras. 

 
6.1.1 - A quantidade máxima de pagamento do serviço de acordo com a necessidade de profissionais 
por posto oriundo aos meses para as Unidades de Saúde, descritas no Projeto Básico; 
 

6.2 - O pagamento será feito de acordo com os recursos disponíveis, não superiores a 30 (dias) após 

o atesto da Nota Fiscal. As notas fiscais serão devidamente atestadas pelo fiscal designado para cada 

contrato; 
 

6.3 - Nenhum pagamento será efetuado a Contratada na pendência de qualquer uma das situações 

abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira; 

 
6.4 - Conferência e aprovação do pré-faturamento mensal e atesto de conformidade com o serviço; 
 
6.5 - O pagamento referente a cada mês fica condicionado à comprovação de regularidade fiscal 
perante a Administração. A contratada fica ciente de que deverá apresentar à Contratante, ao fim de 
todos os meses toda a documentação abaixo relacionada: 
 

6.5.1 - Ordem de Serviço; 
6.5.2 - Nota Fiscal emitida em nome da Contratante; 

6.5.3 - Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa 

da União; 

6.5.4 - Certidão Negativa Municipal da Sede licitante; 
6.5.5 - Certidão Negativa de Débitos do FGTS; 

6.5.6 - Certidão Negativa Trabalhista; 
6.5.7 - Ateste do fiscal do contrato; 

 

6.6 - Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta corrente da Contratada, por ordem 

bancária, conforme dados fornecidos pela mesma, da forma seguinte: 
 
 
           BANCO/NOME:                                 AGÊNCIA Nº:                   CONTA CORRENTE Nº: 
 
 

6.7 - O Contratante poderá deduzir do montante a pagar, os valores correspondentes a multas ou 

indenizações devidas pela Contratada, nos termos do Contrato; 

 

6.8 - Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será  sustado 

para que o fornecedor tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser 

contado a partir da data da reapresentação do mesmo; 
 
6.9 - Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira 

por atraso de pagamento. 
 
6.10 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de 

alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo 

Contratante, entre a data citada no item 6.2 acima e a correspondente ao efetivo pagamento da 

parcela, será a seguinte: 
 
EM = I x N x VP Onde: 
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EM = Encargos moratórios; 
N =  Número  de  dias  entre  a  data prevista  para  o pagamento  e a  do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado: 
 

I = (TX) 
365 

 
I = (6/100) 

365 
 
I = 0,0001644 

TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

 

6.11 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada 
posteriormente. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 

7.1 - Os recursos para atendimento dos encargos previstos neste certame correrão sob a   cobertura 

de dotações orçamentárias do (a) Contratante previstas no orçamento fiscal vigente. 
 
Exercício 2022 
 

Fonte do Recurso  
Classificação al  
 
Funcional Programática 

 

Natureza da Despesas  
 

CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

8.1 - O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 

assinatura, e durante a sua vigência poderá ser renovado e/ou prorrogado por igual período conforme 

Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, mediante manifestação das partes e, desde que haja 

interesse dos contratantes e dotação orçamentária disponível. 
 

CLÁUSULA NONA - DO PREÇO E DO REAJUSTE 
 
9.1 - O objeto do Projeto Básico será executado pelo preço fixo, constante da Planilha de 

Especificações, Quantidades e Preços, podendo, contudo, ser revisto, observado o disposto na 

legislação em vigor; 

 
9.2 - O preço ajustado também poderá sofrer correção desde que reste comprovada a ocorrência de 
quaisquer das hipóteses previstas na alínea “d”, do inciso II, do art. 65, da Leinº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, com suas alterações posteriores. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
10.1 - Não será admitida a subcontratação do objeto. 
 
 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
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11.1 - O presente Contrato celebrado com a Credenciada poderá ser alterado nos casos previstos no 

art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da Administração do Contratante, com a 

apresentação das devidas justificativas, através de Termo Aditivo. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO 
 
12.1 - No interesse da Administração do Contratante, o valor inicial atualizado do Contrato poderá 

ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto  no 

artigo  65,  parágrafos  1º  e  2º,  da  Lei  nº 8.666/93, mediante Termo Aditivo. 
 
12.2 - A Contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou 

supressões  que  se  fizerem  necessários,  até  o  limite  ora  previsto, calculado sobre o valor 

contratado. 
 
12.3 - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo  

as  supressões  resultante  de  acordo  celebrado  entre  as  partes contratantes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADE E SANÇÕES 
 
13.1 - O descumprimento das obrigações e demais condições do Projeto Básico e do Contrato, 

sujeitará a empresa às seguintes sanções, quando for o caso:  

I – Advertência; 
II  –  Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  e  contratar  com  o  Município  de Augusto Correa; 

III – Multa pelo atraso na realização dos serviços; 
IV – Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a 
Administração por prazo não superior a 5 (cinco) anos; 
 

13.2 - Fica facultada a defesa prévia da Contratada, em qualquer caso de aplicação de penalidade, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato; 
 
13.3 - As sanções previstas neste Instrumento poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito e 

força maior, ou a ausência de culpa da Contratada, devidamente comprovada perante a Entidade de 

Licitação. 
 
13.4 - Também fica sujeita às penalidades do art. 87, incisos III e IV da Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993, a Contratada que: 
 
a) Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento 
de quaisquer tributos; 
 
b) Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
 
c)  Demonstre não possuir idoneidade para contratar  com a  Administração em virtude de atos 

ilícitos praticados. 
 
13.5 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 

que assegurará o contraditório e a ampla  defesa  à  Contratada, observando-se o procedimento 

previsto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 
 
13.6 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS DE RESCISÃO 
 
14.1 - De acordo com o art. 79 da Lei nº. 8.666/93, a rescisão do Contrato poderá ser: 
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I – Por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII 

do artigo 78 da citada Lei; 
 
II – Amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo respectivo, desde que haja 
conveniência para a Administração; 
 
III – Judicial, nos termos da legislação. 
 
14.2 - No caso da rescisão unilateral, a Contratante não indenizará a Contratada, salvo pelos serviços 
executados e aceitos pela Contratante. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 

15.1  -  A  Prefeitura  Municipal  de Augusto Corrêa/Fundo  Municipal  de  Saúde, reserva-se o 

direito de liberar a nota fiscal para pagamento, somente após o ateste de recebimento do servidor 

responsável designado como fiscal do contrato em tela, após aferir a quantidade, especificações, 

qualidade e adequação dos serviços executados com os do Projeto Básico. 
 
15.2 - A Administração poderá revogar a licitação ou rescindir o contrato, por motivo de interesse 

público e deverá  realizar  a  anulação da  licitação quando houver ilegalidade, sendo de ofício ou 

mediante provocação de terceiro; 
 
15.3 - Os casos omissos no Projeto Básico, deverão ser supridos pela Lei nº. 8.666/1993 e suas 

alterações, bem como as dúvidas suscitadas deverão ser esclarecidas na Coordenadoria de Licitações 

e Contratos da Prefeitura Municipal de Augusto Correa/PA. 
 

CLÁUSULA DECIMA SEXTA - DO FORO 
 

16.1 - Os contratantes elegem o foro da Comarca de AUGUSTO CORREA, com renúncia de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir dúvidas de interpretação e aplicação 

deste Contrato, bem como para execução. 
 

Por estarem justos e acertados, firmam o presente Contrato em duas vias, de igual teor e forma, se  

obrigando a  cumprir  o que nele está  avençado, para  os fins pretendidos. 
 

Augusto Correa – PA,             de                    de 2022. 
 
 
 
 
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

CNPJ n° 12.371.567/0001-34 
CONTRATANTE 

 
 
 
 

CONTRATADO 
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