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TERMO DE CREDENCIAMENTO No. 26 I 2022

Por este Instrumento de Credenciamento, que
entre si celebram o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POSSE, Estado de
Goiás, pessoa jurídica de Direito Público Interno, Inscrita junto ao CNPJ/MF,
07.892.71L/0001-67, estabelecida na R CORRENTINA, no 01, QUADRA 01, CEP
73900-000, Setcr DOM PRUDENCIO, POSSE-GO, Cidade Posse, Estado de Goiás,
representado neste ATO por sua gestora Municipal, Sra. CLAUDIA ALVES
MACEDO, brasileira, casada, portador do RG no 1148361 e inscrito no CPF sob o
no 462.679.801-20, residente e domiciliado nesta cidade de Posse, aqui
denominado simplesmente CREDENCIANTE; e de outro lado SYNARA
LORRANY VIEIRA DOS SANTOS portador (a) da cédula de identidade no.
5506554 SSP/GO, inscrito no CPF sob no. 006.530.371-71, residente e
domiciliado P.ua Edmeia Valente, Q. 17, L. 22-A, bela vista I, Posse-GO,
denominado (a) de CREDENCIADO (A), celebram o Credenciamento para
p:est:ção de Serviços ern Farmacêutica. que se regera pelas cláusulas e
condições a seguir expressas de conformidade com o Edital de
Credenciamento n. OO2l2O22:

DOS FUNDAMENTOS 
'URIDICOS 

DO CREDENCIAMENTO:

CLALISULA PRIMEIRÂ - O presente credenciamento e firmado com dispensa de
processo licitatório com base no Caput do art. 25 da Lei Federal n. 8.666/93,
consclidaCa pele Le: n. 8.883/94, e ainda nos termos das Resoluçôes do Tribunal
de Contas dos Municípios do Estado de Goiás e demais normas legais aplicáveis
ao Edital de Credenciamento do processo no. 26912021, Credenciamento no
OO2l 2022 -- l.rerigibilidade no OOtl2()22.

CLÁUSULÂ SEGUNDA - Fundamenta-se ainda o presente termo de
Credenciamento, ern autorização legíslativa consubstanciada na inclusão de
dotação orçamentária específica para contratação de serviços de terceiros, não
configurando assim, em qualquer forma de vínculo empregatício ou de admissão
de pe:scal, air.iar q:: indl:-eiamente.

DO OBJETO

CLAI.ISULA TERCEIRA - O presente termo tem por objeto o Credenciamento
de profissionais para prestação de serviços técnicos e complementarês
de pronto atendimento na área da saúde publica Municipal, com atuação
cl<l se-viçcs enr F:r'macêutico no Hospita! Municipal.
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DAS CONDIçOES DE EXECUçAO DOS SERVrçOS:

ClÁUSUt-l QUARTA - Os serviços objeto deste credenciamento serão
prestados na sede do Credenciante ou na região onde for designada,
desempenhando jornadas diárias conforme designação da Credenciante e ainda
uma quantidade prevista de ate 05 plantões, Conforme resoluçâo CMS OO2l2O2t
durante a vigência do termo, sob a coordenação e controle da Secretaria
Municipal rJe Slticle

C CREDENCIADO se compromete a:
I - Arender os pacientes com dignidade e respeito de modo universal e
igr-,ialitário, mai-riendo-se sempre a qualidade na prestação dos serviços;

II - Esclarecer os pacientes sobre seus direitos e assuntos pertinentes aos
serviços oferecidos;

III - Respeitar a decisão do paciente em consentir ou recusar prestação de
serviços de saúde, :;alvo nos casos de lminente perigo de vida ou obrigação
legal;

IV - clerantir a c:cnfidencia lidade dos dados e informações dos pacientes;

V - Arquivar o prontuário do paciente durante o período previsto em lei;

rl

VI- Notificar imediatamente ao CONTRATANTE eventual alteração
modalidades de atendimento;

nas

VII - facilitar ao CONTRATANTE o acompanhamento e a fiscalização
permanente dos serrriços prestados.

VII - E vedado, ao,:!-edenciado, o cometimento a terceiros (subcontratação)
a erecução 66. qpn,'ços prestados.

DA RESPONSABIT.IDADE CIVIL DO CREDENCIADO

cLÁUSULA QUTNTA - o CREDENCIADo é responsável pela indenização de dano
causado ao paciente por doio, culpa, negligência, imperícia ou imprudência,

':,r,Jos os custos e materiaís necessários à execução dos
serviços correrão à conta do CREDENCIANTE.
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ficando o CREDENCIANTE com direito a ação regressiva contra o CREDENCIADO
em qualquer hipótese.

A responsa bilidad e de que trata esta cláusula estende-se aos casos de danos
causados por defeitos relativos à prestação dos serviços, nos estritos termos do
art. 14 da lei n. 8.078, de lU09/90 (Código de Defesa do Consumidor).

S 1". - O pag"rr:entc das parcelas de que trata o caput desta clausula será
efetuedc ate o cieci,no dia útil do mês subsequente vencido, mediante
apresentação ce unr r..:latório dos serviços executados pelo CREDENCIADO.

§ 2o. -' O Credenciante reserva-se no direito de efetuar o pagamento somente
Cos dias que forarn executados a prestação dos serviços ora pactuados,
devidamente corrprovados pela Secretaria Municipal de Saúde.

§ 3n. - Conrpeie a Secretaria de Saúde a fiscalização do cumprimento efetivo
dêste ajlste, cleverlo para tanto emitir relatórios mensais, comprovando a
eficácia e periodicidade do serviço prestado.

§ 4". Na hipótes:: de pôgamento feito fora do prazo previsto no parágrafo
antericr incidirá rn.rlia cle 29zo (dois por cento), atualização apurada pelo índice
de variação dc iNPC da fundação IBGE e juros de 0,5olo (meio por cento) ao
mês, calculadr-rs cl r-i prirneiro dia após o vencimento até a data do efetivo
r,a/-!âr'ae'l-.')

REAJUSTES

cLÁt sULÂ sÉTIMÂ - o Preço constante na
reajustado, co!'rforrne disposto no edítal.

cláusula anterior nao se ra

PREçO E FORr.tA DE PÂGAMENTO:

CLÁUSULA sExTA - Pagará a(o) CREDENCIADO(A), em contra partida a
execução dos serviços previstos na cláusula 3 deste termo de credenciamento o
valor estirnadc mensal de até R$ 3.1OO,OO (Três Mil e Cem Reais), pelos
serviços prestados dentro do mês, considerando uma estimativa de 21 (Vinte e
Um) dias trabalhados, com jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas
se rrâflôi::, cor r sspLr;.,1'jn:o ü um valor por jornada trabalhada de R$ 147,61
(Cento e Que r-enta e Sete Reais e Sessenta e um Centavos), e ainda uma
L5s;t;i1ô:;\/a de , 'íi.,rco) plantões correspondendo a um valor por plantão de R$
18C,00 (Centc 3 O tenti P.eais), totaiizando uma estimativa de R$ 900,00
(Ncvecentos Reais), tota:izando uma es:imativa mensal de R$ 4.OOO,OO (

Quatro Mil Reais), Pr:r-fazeÍ:do o total de R$ 8.OOO,OO (Oito Mil Reais), até o fim
da validade deste instrumento.

('
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VALOR E DOTACAO ORCAMENTARIA

CLAUSULA OITAVA - A despesa com a execução dos serviços constantes do
presente credenciamento e estimado,:m il$ LOOO,O0 (Oito Mil Reais), até o fim
da validade deste instrumento e correrá no presente exercÍcio financeiro a conta
da seguinte dotação orçamentárla: MAC no
05.01. 10.302.0510.2.030.3.3.90.36.00.

§ ÚNICO - A recusa injustificada de execução dos serviços ora pactuada
inrplrtara irc rlesc: cCencia mento automático do credenciado, flcando o mesmo
sujeitc ao pagamento de multa de 29,a (dois po:- cento), incidente sobre o valor
global dc ajuste.

VIGENCI.ÍI E lo Ê1,3RROGAçAO:

CL1USiULA NONA - o presente credenciamento terá de vigência a partir da data
da assin.Jtura L: tér mino em 31 de março do ano em curso, podendo ser
prorrogado pcr ecordo dos credenciantes, conforme determina a Lei 8.666/93,
mediante tern. aditivo.

l:o !'l.c

cLÁUstrLA DÉCIMA -Fi:a eleita em comum acordo entre as partes, o foro da
Comar:a de llosse oe Goiás - GO, com exclusão de qualquer outro, para dirimir
po.;sírreis cont.or,érsi,as oriundas da execução do presente termo.
Drs FcslÇoEs FIr\r.o.rs

CLAUSULA DECÍMA PRIMEIRA - fica designado o (a) Sr (a) -Geovana Alves
Lle !!ito, rifrÍ, (i(.:r:cr(a) do referido contrato conforme portaria OL7 l2O2L.

CLÀIJSL,J-À LrECIlt,í. SEGUNDA - Este termo de credenciamento para prestação
de serviços é regido em todos os seus termos, pelas normas aplicáveis à
espécie, esgotairdo seus efeitos tanto que satisfeitas mutuamente as obrigações
Cas pa,-;es.

CLAUSULA DECIMA TER.CEIRA - O extrato deste instrumento deverá ser
!.uL!,,-.,,d: ':c p i:c, l.r F'refe i:ura Municipal, sendo condição indispensável para
sua eficácia.
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E por estarem assim justas e combinadas, assinam as partes o presente
instrumento em 03 (três) vias de igual teor para que surta os efeitos legais.

Posse - GO, aos 07 dias do mês de fevereiro de 2022.

A-
U.

FUNDO E S,{UDE NARA LORRANY VI
SANTOS

RA DOS
CNP] /ooor-67

rl

CLAUDIA ALVES MACEDO
CREDENCIANTE

Testemunhas:

L!
CPF r,.

CPF n. l-l

CPF: 006.530.377-71.
CREDENcIADo(a)
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