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MUNICIPIO DE SANTARÉM/PA E INSTITUTO PANAMERICANO DE GESTA° - IPG 

 

    

TERMO DE COMPROMISSO 

Pelo presente instrumento, as partes já devidamente qualificadas nestes 

autos resolvem celebrar o presente TERMO DE COMPROMISSO (TC), mediante 

as seguintes disposições: 

DO OBJETO 

Este termo de compromisso tem por objeto a composição nos autos do 

processo n°. 1000262-32.2019.4.01.3902, que tramita perante a 1° Vara da 

Subseção Judiciária de Santarém/PA a respeito do Chamamento Público n°. 

001/2017/SEMSA, que teve como objeto a seleção de organização social para a 

celebração de contrato de gestão para o gerenciamento, operacionalização e 

execução das ações e serviços do Hospital Municipal de Santarém e da 

Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24 horas. 

DAS CLÁUSULAS 

2.1. O Município de Santarém terá o prazo de 06 (seis) meses para encerrar o 

contrato com o Instituto Panamericano de Gestão - IPG, para gerenciamento do 

Hospital Municipal de Santarém e da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24 

horas; 

2.2. Ao longo do prazo de 06 (seis) meses estabelecido na cláusula 2.1, caberá 

ao Município de Santarém reassumir a gestão do Hospital Municipal de 

Santarém e da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24 horas ou tomar as 

providências cabíveis para a seleção de instituição com vistas à sua gestão 

delegada; 

2.3. Na hipótese de opção pela manutenção da gestão delegada, comprovadas 

as providências no sentido da realização do processo seletivo e justificada a 

kA, 



ODE SANTA  
lson Miranda Batista; Matheus lago outinho Gomes 

INSTIT 
André Franco Ribeiro; Cristiano iveira Fon eca; Afranio C. Virgens Junior 
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necessidade, o prazo a que se refere a cláusula 2.1 poderá ser prorrogado por 

mais 06 (seis) meses; 

2.4. Tambi  ém na hipótese de gestão delegada, deverá o Município observar a 

necessidade de contratação mediante prévio e público procedimento licitatório, 

do qual, caso haja interesse, poderá participar o Instituto Panamericano de 

Gestão - 

3. CONCLUSÃO 

E por estarem de acordo com as cláusulas fixadas, as partes firmam o presente 

instrumento, que seguirá anexo à ata de audiência de conc
I
iliação e julgamento 

realizada nos autos do processo n°. 1000262-32.2019.4.01.3902. 

Santarém/PA, 23 de maio de 2019. 

C.ktç\tlf\fN 
MI ST 10 PÚBLICO FEDERAL 

Hugo Elias Silva Charchar 
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