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CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA 

nº056/2017. 
 

 

Pelo presente instrumento, de um lado O MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU, por 

intermédio da PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU - PA, inscrita no 

CNPJ/MF sob o no 05.105.168/0001-85, com sede na Rua Marechal Rondon s/n - Matinha, 

representada legalmente pelo Exmo. Prefeito Municipal Sr. Carlos Ernesto Nunes da Silva, 

portador da cédula de identidade n° 2082747 SSP-PA e CPF nº 287.002.872-53, residente e 

domiciliado neste Município; em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, situada na 

Rua Conceição - s/n – Matinha, inscrita no CNPJ nº 18.709.224/0001 - 32, neste ato 

representado pelo Sr. Adeval Silva Balieiro, RG Nº 5088574  PC/PA,  CPF: 097.144.212 - 68, 

com endereço profissional na Rua Conceição - s/n – Cuba – Limoeiro do Ajuru/PA, doravante 

denominados CONTRATANTES e de outro lado a empresa ARAÚJO & PANTOJA LTDA EPP 

doravante denominada CONTRATADA, inscrita no CNPJ nº 13.517.532/0001-42, com sede na 

TV. CORONEL GARCIA, 04, CENTRO, IGARAPÉ MIRIM, neste ato representado(a) pelo(a)  

Sr.(a) LEANDRO ARAÚJO, portador(a) do RG 3805140 PC/PA e do CPF nº012.651.052 - 00, 

têm entre si o presente contrato celebrado em observância, a Lei 8.666/93 e em decorrência 

do CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 
 

 CLÁUSULA PRIMEIRA –DO OBJETO:  

 
1.1. Constitui objeto do presente instrumento o “CREDENCIAMENTO de clínica situada no 

município de LIMOEIRO DO AJURU para a prestação de serviços de Fisioterapia, por 

profissional de nível superior, obedecendo à tabela do Sistema Único de Saúde – SUS de 

Atendimento Fisioterapêutico em pacientes no pré e pós-operatório nas disfunções músculo-

esqueléticas, disponibilizada pela Secretaria Municipal de Saúde, Anexo I deste Edital, do qual 

passa a fazer parte integrante, independentemente de transcrição.  
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1.2–O Município de LIMOEIRO DO AJURU não está obrigado a credenciar todas as empresas 
de uma só vez, podendo fazê-lo de acordo com a necessidade do serviço a ser prestado e 
atendendo à Lei de Responsabilidade Fiscal –LC nº 101 de 04/05/2000.  
 
1.3 – Atendimento médio de 1.750 (MIL SETECENTOS E CINQUENTA) procedimentos 
mensais, podendo a Secretaria Municipal de Saúde adaptar o número de atendimentos de 
acordo com parâmetros técnicos, baseados na tabela do Sistema Único de Saúde (SUS).  
 
1.4 – Dos valores acima serão descontados IR– Imposto de Renda e ISSQN– Imposto sobre 
Serviços de Qualquer Natureza.  
 
1.5 – Os serviços serão prestados na clínica da empresa credenciada e situada na sede do 
Município de LIMOEIRO DO AJURU/PA.  
 
1.6- Os serviços não poderão ser executados por funcionário público.  
 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR CONTRATUAL  

 
2.1. O valor unitário por serviço é o constante da Tabela do Sistema Único de Saúde – SUS para 

atendimento fisioterapêutico em pacientes no pré e pós-operatório que corresponde ao valor 

de R$ 6,35 (seis reais e trinta e cinco centavos). O valor global estimado deste contrato perfaz 

o montante de R$ 133.350,00 (CENTO E TRINTA E TRES MIL TREZENTOS E CINQUENTA  

REAIS) para o período de 12 (doze) meses, correspondendo a um valor mensal estimado $ 

11.112,50 (ONZE MIL CENTO E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA DE PAGAMENTO  

 
3.1. Os preços a serem aplicados para a remuneração dos serviços objeto deste contrato serão 
os constantes da Tabela do SUS atualizada, sendo que os atendimentos aos pacientes serão 
realizados na clínica particular do credenciado, no perímetro urbano do Município.  
 
 3.2. O pagamento decorrente da concretização dos serviços objeto desta licitação será por 
processo legal em até 30 dias após a comprovação de realização dos serviços e apresentação 
do documento fiscal.  
 
3.3. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será 
contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.  
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3.4. Nenhuma fatura que contrarie as especificações contidas nas propostas será liberada 
antes de executadas a devida correção e antes que seja apresentada a comprovação do 
cumprimento das obrigações tributárias e sociais legalmente exigidas.  
 
3.5. Nenhum pagamento será efetuado ao detentor, sem que este apresente Nota Fiscal, 
Certidão Negativa de Débito – CND quanto às Fazendas Federal, Estadual e Municipal, incluída 
a CND relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS).  
 
3.6. Em hipótese alguma será feito o pagamento antecipado.  
 

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

 
4.1 A despesa decorrente da presente licitação correrá à conta da dotação orçamentária do 
orçamento vigente, exercício 2017 e dotações equivalentes para exercícios subseqüentes. 
 
 10.301.0010.2.099 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde. 
             3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Pessoa Jurídica. 
 

CLAUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO DO CONTRATO  

 
5.1. A vigência do presente contrato a ser firmado será 12 (doze) meses a contar a partir de 
sua assinatura, podendo ser prorrogado na forma do art. 57, II da Lei nº. 8.666/93.  
 
5.2. A execução do presente contrato será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria 
Municipal de Saúde, órgão Gestor do presente instrumento.  
 
5.3. O Gestor do Contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas coma 
execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 
defeitos observados. As decisões e providências que ultrapassarem as competências do 
representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para adoção de 
medidas convenientes.  
 

CLÁUSULA SEXTA –DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO  

 
6.1. São condições de execução do presente contrato:  

I – O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência pela CONTRATADA, 

sem autorização por escrito do CONTRATANTE, sob pena de aplicação de penalidades e 

sanções, inclusive rescisão.  
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II – Para atender a seus interesses, o Contratante, poderá alterar quantitativos do objeto 

contratado, sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os 

limites estabelecidos no art. 65, da Lei Federal Nº. 8.666/93. 

 III –O CONTRATANTE reserva-se o direito de não receber os serviços em desacordo com o 

previsto no Edital, podendo rescindir o contrato, nos termos do art. 78; inciso I; da Lei Federal 

nº. 8.666/93.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  

 
7.1. O presente contrato será regido nos termos da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações 

ulteriores, obedecendo às normas de Direito Público, suplementadas pelos princípios da 

teoria geral dos contratos, respectivamente, conforme Credenciamento nº. 002/2017, 

homologado/ratificado em 20/07./2017.  

 

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA  

 
8.1. Os recursos humanos, materiais, instrumentos e/ou equipamentos, necessários à 

execução dos serviços contratados, serão do credenciado, ou seja, sem ônus para o Município 

de LIMOEIRO DO AJURU/PA;  

8.2. As despesas decorrentes do contrato dos profissionais, como salários, encargos sociais, 

fiscais, impostos, taxas e outros serão por conta da credenciada.  

8.3. Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes do cumprimento das obrigações, bem 

como pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos 

federais, estaduais e municipais, que incidam ou venham incidir sobre o objeto desta licitação, 

bem como apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pelo Município de 

LIMOEIRO DO AJURU/PA. 

8.4. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, isentando o Município de qualquer 

indenização trabalhista, previdenciária ou securitária por acidentes de trabalho e doenças 

profissionais;  

8.5. Os casos em que os equipamentos da contratada estiverem parados para manutenção 

preventiva ou corretiva, ela ficará responsável pela subcontratação dos serviços, sem ônus 

para a contratante e sem paralisação dos serviços;  
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8.6. Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo 

comunicar ao CREDENCIANTE, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a 

manutenção deste contrato;  

8.7. Em nenhuma hipótese a CREDENCIADA poderá cobrar do usuário qualquer importância, 

referente aos serviços constantes de requisição ou ordem de serviço emitida pelo Município, 

implicando em descredenciamento obrigatório, com as demais cominações legais.  

 

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CREDENCIANTE  

 

9.1. Efetuar o pagamento no prazo estabelecido neste instrumento;  

9.2. Realizar o acompanhamento e fiscalização dos serviços será de responsabilidade da 

Secretaria Municipal de Saúde;  

9.3. Agendar, orientar e encaminhar os pacientes classificados através das Unidades Básicas 

de Saúde para a realização dos serviços de fisioterapia;  

9.4. Notificar à credenciante, por escrito, quaisquer irregularidades que venham ocorrer, em 

função da execução dos serviços.  

 

CLAUSULA DÉCIMA –DA RESCISÃO CONTRATUAL  

 

10.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas nos arts. 78 

e 79 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem 

prejuízo das sanções aplicáveis.  

10.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurado à 

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.  

10.3. A CREDENCIADA reconhece os direitos da CREDENCIANTE em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.  

10.4. Pela empresa - quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 

impossibilitada de cumprir às exigências preestabelecidas no Contrato. No caso, a solicitação 

deverá ser formulada coma antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, facultado ao 
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Município de LIMOEIRO DO AJURU à aplicação das penalidades previstas no edital e no 

contrato.  

10.5. A comunicação do cancelamento do Contrato, nos casos previstos no item anterior será 

feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o 

comprovante ao expediente administrativo que tiver dado origem ao Contrato.  

 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES  

 
11.1. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato dentro do prazo 

estabelecido pela Administração caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 

ficando sujeito, a critério da Administração e garantida a prévia defesa, às penalidades 

estabelecidas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei Federal n.° 8.666/93 e multa de 10% (dez 

por cento) sobre o valor do contrato.  

 

11.2. Pelo descumprimento total ou parcial das condições previstas na proposta o Município 

de LIMOEIRO DO AJURU/PA poderá aplicar a adjudicatária as seguintes sanções, sem prejuízo 

da responsabilização civil e penal cabíveis:  

11.2.1. Advertência por escrito;  

11.2.2. Multa;  

11.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;  

11.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;  

 

11.3. Caso a licitante vencedora não cumpra as obrigações assumidas, inclusive no que se 

refere à garantia, nas condições e prazo avençados neste Edital e seus Anexos, estará sujeita a 

multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor total dos serviços não 

prestados constantes da Autorização de Serviço, por dia de atraso injustificado, limitada sua 

aplicação até o máximo de 30(trinta) dias.  

11.3.1. Após 30 (trinta) dias de atraso, na prestação dos serviços, poderão, a critério da 

Administração, não mais serem aceitos, configurando-se a inexecução total do objeto, comas 

consequências previstas em lei e neste ato convocatório.  
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11.3.2. Será aplicável, cumulativamente ou não com outras sanções, multa compensatória de 

10%(dez por cento), por inexecução total do objeto, sobre o valor total do contrato firmado 

com a licitante, reconhecendo esta, desde já, os direitos da Administração, nos termos do art. 

87 da Lei n.º 8.666/93.  

11.3.3. O recolhimento das multas acima referidas deverá ser feito, através de guia própria, ao 

Tesouro do Município de LIMOEIRO DO AJURU/PA, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a 

contar da data em que for recebida a multa.  

11.3.4. No caso de não-recolhimento do valor da multa, dentro de 30 (trinta) dias a contar da 

data da intimação para o pagamento, a importância será descontada da garantia prestada ou 

da fatura, ou ainda cobrada judicialmente consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei 

n.º 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 1,0% (um por cento) ao mês. 

 

 11.4. As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que:  

11.4.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal 

no recolhimento de quaisquer tributos;  

11.4.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;  

11.4.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude 

de atos ilícitos praticados. 

 

 11.5. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja 

assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são 

inerentes.  

 

11.6. A multa será descontada da garantia do contrato e de pagamentos eventualmente 

devidos pela Administração.  

 

11.7. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública é de competência do Prefeito Municipal, do Secretário Municipal.  
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11.8. As demais sanções serão de competência do Prefeito Municipal, do Secretário Municipal 

ou da Procuradoria Jurídica.  

 

11.9. Os atos administrativos de aplicação das sanções previstas neste capítulo e nos incisos 

III e IV, do art. 87, da Lei 8.666/93 bem como a rescisão contratual, serão publicados 

resumidamente nos órgãos oficiais de publicação, conforme o caso.  

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO  

 
12.1. A fiscalização da execução do contrato será feita diretamente pelo Município de 

LIMOEIRO DO AJURU/PA, através da Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do art. 67, da 

Lei Federal n° 8.666/93.  

 

12.2. Caberá à Secretaria Municipal de Saúde exercer a fiscalização rigorosa e realizar o 

controle do cumprimento do contrato, em especial quanto à quantidade e qualidade dos 

serviços executados, fazendo-se cumprir todas as disposições da lei, do presente edital, das 

normas técnicas aplicáveis e do respectivo contrato.  

 

12.3. Verificada a ocorrência de irregularidade no cumprimento do contrato, a Secretaria 

Municipal de Saúde comunicará imediatamente o fato, por escrito, junto ao órgão competente, 

para que sejam tomadas as providências necessárias, inclusive a aplicação de penalidades, 

quando for o caso.  

 

12.4. A atividade de fiscalização do Município não eximirá a Contratada da responsabilidade 

pela execução do objeto do contrato, na estrita conformidade com o estabelecido no presente 

Edital.  

 
12.5. A Contratada permitirá e facilitará as atividades de fiscalização, propiciando o livre 

acesso a locais e documentos, e fornecendo dados e informações referentes aos serviços 

contratados.  
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO  

 
13.1. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, desde 

que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.  

 

13.2. Ao longo da execução deste contrato, caso haja a necessidade de se firmar termo aditivo, 

os custos unitários dos itens acrescidos deverão seguir os custos já contratados.  

 

CLAÚSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS 

 
 14.1 Os casos omissos serão resolvidos com base na Lei nº. 8.666 de 21/06/93 e suas 

alterações, cujas normas ficam incorporadas ao presente instrumento, ainda que delas não se 

faça menção expressa.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO  

 
15.1. Os signatários elegem o Foro da Comarca de LIMOEIRO DO AJURU, Estado do Pará,  para 

dirimirem os conflitos caso existentes no descumprimento das cláusulas do presente contrato. 

E por estarem justos e acordados, assinam o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e 

forma. 

 LIMOEIRO DO AJURU/PA, 25 de Julho. 2017. 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU 
CARLOS ERNESTO NUNES DA SILVA 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
 
 
ADEVAL SILVA BALIEIRO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 
 
 
 
ARAÚJO & PANTOJA LTDA EPP  
CNPJ nº 13.517.532/0001-42 
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