Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais
ESTADO DO PARANÁ
Processo Administrativo 548/2017-DECOL.

EDIT AL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 07/2017-SERMALI.
PREAMBULO

O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, ESTADO DO PARANÁ, através do SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO, para conhecimento de quantos possam se interessar, que se encontra aberto o
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO para CREDENCIAMENTO de Prestador de Serviço de Saúde
– Pessoa Jurídica, cadastrado no Sistema Nacional de Estabelecimento de Saúde (SCNES), para
REALIZAÇÃO DE EXAMES DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM aos usuários do Sistema Único de
Saúde (SUS) do município de São José dos Pinhais. Os documentos serão analisados pela
Comissão Permanente de Licitação instituída pelo Decreto Municipal n° 2.565, de 26 de janeiro de
2017 e alterações, e se necessário, por técnicos por ela solicitados para agilizar os serviços de
conferência dos documentos apresentados com os exigidos.
1 - DO OBJETO
1.1- O presente Chamamento Público tem por objeto o CREDENCIAMENTO de Prestador de
Serviço de Saúde – Pessoa Jurídica, cadastrado no Sistema Nacional de Estabelecimento de
Saúde (SCNES), para REALIZAÇÃO DE EXAMES DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM aos usuários
do Sistema Único de Saúde (SUS) do Município de São José dos Pinhais, conforme informações
contidas neste Edital e seus Anexos.
1.2- A estimativa de serviços é de até 200 (duzentos) exames mensais, totalizando, no máximo
2.400 (dois mil e quatrocentos) exames anuais.
1.3- O valor mensal máximo estimado é R$ 53.750,00 (cinquenta e três mil, setecentos e cinquenta
reais), resultando no valor anual máximo de R$ 645.000,00 (seiscentos e quarenta e cinco mil
reais).
2 - DO EDITAL E FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS
2.1 - As dúvidas sobre o Edital poderão ser esclarecidas com a Secretaria Municipal de Recursos
Materiais e Licitações, através dos telefones (41) 3381-6693 ou (41) 3381-6670, das 08h00min às
17h00min.
2.1.1 - Quaisquer informações eventualmente adicionais, não constantes neste Edital, obtidas
após questionamentos formais só terão efeito após a publicação da retificação do presente
Edital.
3 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
3.1 - Estarão impedidas de participar de qualquer fase do processo empresas que se enquadrem em
uma ou mais das situações a seguir:
a) Estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela Administração Municipal,
ainda, penalidade imposta por qualquer órgão da Administração Pública motivada pelas hipóteses
previstas no artigo 88 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações.
b) Sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo.
c) Estejam sob falência, dissolução ou liquidação.
d) Se enquadrem numa das hipóteses do disposto no artigo 9º da Lei Federal n.º 8.666/93 e
alterações.
e) Estejam em situação irregular perante as Fazendas: Nacional, Estadual, Municipal, e perante o
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INSS, o FGTS e justiça do trabalho.
f) Que possuam sócio, cotista, dirigente, bem como as que possuam em seu quadro funcional ou
venham a contratar empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou
ocupantes de cargos de direção, de chefia ou de assessoramento, conforme estabelece o
entendimento contido no Acórdão 2745/10 – TCE/PR e no Prejulgado 09 do Tribunal de Contas do
Estado do Paraná, publicado no AOTC 229 de 11/12/2009, referente à Súmula Vinculante 13 do
Supremo Tribunal Federal que versa sobre o nepotismo.
f.1) Estão inseridos no conceito de incompatibilidade, sócios, dirigentes ou cotistas que forem
servidores do órgão licitante, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta e colateral,
consangüíneo ou afim de servidor público do órgão ou entidade licitante, que nele exerça cargo
em comissão ou função de confiança, seja membro da comissão de licitação, pregoeiro ou
autoridade ligada à contratação.
3.2 - Para a participação neste Chamamento Público é necessário que o interessado atenda a todas
as exigências constantes deste Edital e seus Anexos, e que providencie a sua certificação e seu
credenciamento.
3.3 - Os interessados arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de sua
documentação de Habilitação.
4 - DA DOCUMENTAÇÃO PARA FINS DE CREDENCIAMENTO
4.1 - A HABILITAÇÃO JURÍDICA será comprovada por meio da apresentação dos seguintes
documentos:
4.1.1 - Cópia autenticada do Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente
registrado e Alterações Contratuais vigentes;
4.1.2 - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;
4.1.3 - Declaração conforme modelo do Anexo II, que conste:
- Assume inteira responsabilidade pela inexistência de fatos que possam impedir a sua habilitação
no presente Chamamento Público e ainda, pela autenticidade de todos os documentos
apresentados.
- Declaração da Licitante sob as penas da lei, de que não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou
contratar com a Administração Pública, assinada por representante legal da empresa.
- Aceita, integral e irretratavelmente, os termos do edital.
- Declaração de atendimento ao Prejulgado 09 do TCE/PR.
- Declaração de que não emprega menores.
Obs.: Caso a declaração não tenha sido assinada por sócio-gerente ou diretor da empresa, deverá
vir acompanhada de Procuração que conceda poderes ao signatário.
4.1.4 - Apresentar a Proposta de Credenciamento (Anexo I) devidamente preenchida.
4.2 - A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA será comprovada por meio da apresentação dos
seguintes documentos:
4.2.1 - Certidão Conjunta Tributos Federais e Divida Ativa da União, abrangente ao Instituto
Nacional de Seguridade Social (INSS), expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional, comprovando situação regular.
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4.2.2 - Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual da sede da empresa.
4.2.3 - Certidão(ões) de Regularidade de Tributos Municipais da sede da empresa.
4.2.4 - Certidão de Regularidade de CRF - perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS).
4.2.5 - Certidão que comprove a regularidade perante a Justiça do Trabalho, em plena validade,
emitida através do site http://www.tst.jus.br/certidao.
4.3 - Comprobatório de QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
4.3.1 - Certidão(ões) negativa(s) de pedido(s) de falência e concordata, emitida(s) pelo(s)
distribuidor(es) judicial(is) da sede da empresa, emitida(s) com antecedência máxima de 60
(sessenta) dias.
4.4 - A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA será comprovada por meio da apresentação dos seguintes
documentos:
4.4.1 - Licença Sanitária do estabelecimento do Proponente em vigência, expedida pela Vigilância
Sanitária do Município de São José dos Pinhais;
4.4.2 - Alvará/ Licença de Funcionamento;
4.4.3 - A empresa deverá comprovar ter sede estabelecida no município de São José dos Pinhais Paraná, sob pena de desqualificação do pedido de credenciamento.
4.5 - Não serão aceitos protocolos de documentos.
4.6 - Quando o prazo de validade não estiver expresso no documento, não será aceito com data de
emissão superior a 60 (sessenta) dias, contados da entrega do envelope.
4.7 - Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante com o mesmo número de
CNPJ, portanto, não se aceitará que alguns documentos se refiram à matriz e outros à filial, salvo
documentos que englobam matriz/filial.
4.8 - As declarações e outros anexos deverão atender os termos dos modelos apresentados no
edital.
4.9 - Os documentos deverão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia,
devendo ser autenticadas por tabelião (cartório) ou por funcionário da unidade que realiza o
Chamamento Público mediante a apresentação do original ou ainda apresentada prova da
publicação em órgão de imprensa oficial.
4.10 - Poderão ser apresentados documentos emitidos pela Internet, os quais não precisam de
autenticação em cartório, sendo a autenticidade conferida pela Comissão nos respectivos sítios
eletrônicos.
5 - DO CREDENCIAMENTO
5.1 - Para participar do Chamamento Público os interessados deverão apresentar TODA a
documentação exigida no Item 04 deste Edital, em envelope lacrado e identificado com os
termos abaixo:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PARA COMPRAS E SERVIÇOS
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 07/2017-SERMALI.
DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
EMPRESA...................................................................................................................................
CNPJ...........................................................................................................................................
ENDEREÇO...................................................................................................................................
RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA......................................................................................
TELEFONE CELULAR / FIXO :..................................................................................................
EMAIL: ......................................................................................................................................

5.2 - O envelope contendo TODA a documentação exigida deverá ser protocolado junto ao
Protocolo Geral do Município, situado no prédio da Prefeitura Municipal de São José dos
Pinhais,na Rua Passos de Oliveira, nº 1.101 – Centro – CEP 83.030-720.
6 - DA ABERTURA DOS ENVELOPES E ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DOS PEDIDOS DE
CREDENCIAMENTO
6.1 - Os envelopes contendo os pedidos de Credenciamento e demais documentos exigidos neste
Edital serão analisados pela Comissão Permanente de Licitação para Compras e Serviços em
Geral, constituída pelo Decreto Municipal nº 2.565, de 26 de janeiro de 2017 e alterações.
6.2 - Após análise da Comissão Permanente, será publicado no Diário Oficial do Estado e/ou em
jornal de grande circulação no Município o resultado do julgamento, contendo a relação dos
Credenciados e dos pedidos indeferidos.
6.3 - Será deferido o credenciamento a todos os requerentes que atenderem integralmente às
exigências contidas neste Edital.
6.4 - O pedido de credenciamento será indeferido se o requerente não atender a qualquer das
exigências contidas no presente Edital.
6.5 - A Comissão Permanente de Licitação poderá, a qualquer tempo, verificar a veracidade das
informações, bem como solicitar outros documentos ou a revalidação dos fornecidos.
6.6 - Para fins de comprovação das informações relativas à empresa, prestadas no Anexo I, a
Secretaria Municipal de Saúde poderá vistoriar a qualquer tempo as empresas credenciadas.
7 - DOS RECURSOS AO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CREDENCIAMENTO
7.1 - O requerente terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da publicação do
resultado do credenciamento no Diário Oficial do Estado ou em jornal de grande circulação no
Município, o que ocorrer por último, para interpor recurso ao indeferimento de seu pedido, na
forma do art. 109, inciso I, da Lei 8.666/93.
8 - DA CELEBRACÃO DO CONTRATO E PRAZOS DE EXECUCÃO E VIGÊNCIA
8.1 - O credenciamento não gera para as Credenciadas direito subjetivo à celebração de Contrato
com a Administração.
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8.2 - De acordo com as necessidades e segundo as diretrizes do Sistema Único de Saúde, as
Pessoas Jurídicas credenciadas serão convocadas a firmar Contrato de Prestação de Serviços
com o Município de São José dos Pinhais, conforme minuta constante no Anexo IV.
8.3 - As Pessoas Jurídicas credenciadas convocadas a firmar contrato serão comunicadas, para que
no prazo máximo de até 05 (cinco) dias compareçam ao local indicado para efetuar a assinatura
do contrato, sob pena de decair o direito à contratação.
8.4 - Os prazos de execução e vigência serão de 12 (doze) meses contados a partir da assinatura do
Contrato, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos limitados a 60 (sessenta)
meses.
8.5 - As quantidades especificadas na tabela do Anexo I são estimadas, ou seja, no término do
contrato, o remanescente será automaticamente suprimido, ficando o Município desobrigado da
utilização total do serviço Credenciado, e consequentemente, de seu pagamento.
8.6 - A parte que não se interessar pela prorrogação contratual, deverá comunicar a sua intenção, por
escrito, à outra parte, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.
9 - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
9.1 - O atendimento deverá ser realizado de segunda a sexta-feira, em horário comercial, exceto
feriados.
9.2 - A CREDENCIADA deverá realizar os exames mediante apresentação da Solicitação de
Exame, contendo o nome do(a) paciente e exame solicitado, devidamente autorizado com carimbo
e assinatura do(a) servidor(a) da Secretaria Municipal de Saúde, indicando os dados do prestador
do serviço (nome, endereço).
9.3 - As empresas deverão dispor de estabelecimento ou clínica no Município de São José dos
Pinhais/PR, dentro dos padrões estipulados pelas normas de saúde e pelo serviço de Vigilância
Sanitária, de modo que possa prestar serviços a todos os pacientes atendidos pelo SUS que forem
encaminhados pelo Município através da Secretaria Municipal de Saúde.
9.3.1 - O local da prestação dos serviços deverá ser na região central do município de São José
dos Pinhais, em local de fácil acesso aos pacientes. Esta exigência se faz necessária devido ao
alto custo de deslocamento dos pacientes.
9.4 - Os exames deverão ser realizados no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, exceto em
casos de urgência/emergência, quando a prestação deverá ser realizada no período de até 02
(duas) horas da solicitação.
9.5 - Os resultados dos exames deverão ser entregues diretamente ao usuário em no máximo
02 (dois) dias úteis contados da data de sua realização e deverão ser assinados pelos
profissionais responsáveis credenciados, devidamente identificados e registrados nos respectivos
Conselhos Profissionais, que os habilitem a exercer tal atividade.
9.6 - A execução dos serviços será orientada e fiscalizada pelos(a) Gestores(as) do Contrato,
designados(a) pela Secretaria Municipal de Saúde.
9.7 - Os estabelecimentos credenciados deverão utilizar o sistema BPA - Boletim de Produção
Ambulatorial, do Ministério da Saúde, para o cadastro dos atendimentos realizados. Estas
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informações devem ser encaminhadas via email para o Setor de Faturamento da Secretaria
Municipal de Saúde.
9.8 - Não é permitido por parte do(s) estabelecimento(s) Credenciado(s) adoção de entradas/
recepções diferenciadas, uma destinada aos pacientes particulares e/ou aqueles que possuem
Plano de Saúde Privado e outra aos usuários do SUS.
9.9 - A CREDENCIADA deverá manter as condições técnicas estabelecidas conforme Legislação do
SUS (Portarias do Ministério da Saúde) de forma contínua e sempre que a Secretaria Municipal de
Saúde entender necessário poderá solicitar vistoria do Serviço de Auditoria Municipal junto ao
estabelecimento.
9.10 - Fica expressamente vedada qualquer cobrança dos pacientes pelos serviços prestados,
constantes no objeto deste Edital.
9.11 - A realização dos exames será conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, que
procederá a solicitação do objeto nas quantidades necessárias para atendimento a sua demanda,
fazendo a distribuição equitativa entre as credenciadas, dentro do prazo de vigência do
credenciamento.
9.12 - A prestação dos serviços deverá ser realizada dentro dos padrões de qualidade exigidos por
lei, conforme legislação específica e de acordo com as especificações contidas no edital e seus
anexos, sendo que a prestação de serviço considerada inadequada, de inferior qualidade ou não
atenderem às exigibilidades, será recusada e o pagamento cancelado.
10 - DOS VALORES E FORMA DE PAGAMENTO
10.1- A CONTRATADA receberá, a título de pagamento pela execução dos serviços, os valores
unitários constantes na Tabela Unificada do SIGTAP/MS (Sistema de Gerenciamento da Tabela
de Procedimentos do Ministério da Saúde) em vigência, disponível em http://sigtap.datasus.gov.br.
10.2- O valor máximo mensal total estimado é de até R$ 53.750,00 (cinquenta e três mil, setecentos
e cinquenta reais), resultando no valor total anual de até R$ 645.000,00 (seiscentos e quarenta e
cinco mil reais), conforme descrito:
Cód. Tabela
SUS
02.07.01.001-3
02.07.01.002-1
02.07.01.003-0
02.07.01.004-8
02.07.01.005-6
02.07.01.006-4
02.07.01.007-2
02.07.02.001-9
02.07.02.002-7
02.07.02.003-5
02.07.03.001-4
02.07.03.002-2
02.07.03.003-0
02.07.03.004-9
04.17.01.004-7

Valor Unit. Exame
R$
268,75

Descrição

Angioressonância Cerebral
Ressonância Magnética de Articulação Temporo-Mandibular
268,75
(Bilateral)
Ressonância Magnética de Coluna Cervical/Pescoço
268,75
Ressonância Magnética de Coluna Lombo-Sacra
268,75
Ressonância Magnética de Coluna Torácica
268,75
Ressonância Magnética de Crânio
268,75
Ressonância Magnética de Sela Túrcica
268,75
Ressonância Magnética de Coração/Aorta c/ Cine
361,25
Ressonância Magnética de Membro Superior (Unilateral)
268,75
Ressonância Magnética de Tórax
268,75
Ressonância Magnética de Abdômen Superior
268,75
Ressonância Magnética de Bacia/Pelve/Abdômen Inferior
268,75
Ressonância Magnética de Membro Inferior (Unilateral)
268,75
Ressonância Magnética de Vias Biliares/ Colangiorressonância
268,75
Anestesia para Ressonância
84,00
Valor Total Mensal Máximo Estimado R$ 53.750,00
Valor Total Anual Máximo Estimado R$ 645.000,00
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10.3- O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da NOTA
FISCAL e do RELATÓRIO DE PRODUÇÃO dos serviços efetivamente prestados.
10.3.1 - A Nota Fiscal acompanhada do relatório de produção, devidamente assinado pelo
prestador, deverão ser apresentados ao Serviço de Controle Avaliação e Auditoria da SEMS.
10.3.2 - O relatório de produção deverá conter as seguintes informações: nome e endereço do
paciente, código e descrição do procedimento realizado, valor faturado, guia de solicitação de
exame e Autorização de Procedimento Ambulatorial de Alta Complexidade/custo – APAC,
ambas autorizadas pela Secretaria Municipal de Saúde e cópia dos laudos.

10.3.3 - Nota Fiscal deverá ser emitida pelo mesmo estabelecimento (matriz ou filial) cujo CNPJ
comprovou sua habilitação, a qual não poderá conter emendas, rasuras, acréscimos ou
entrelinhas, devendo nela constar, além de seus elementos padronizados, os seguintes dizeres:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
RUA PASSOS OLIVEIRA Nº 1.101 - CENTRO - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR
CEP: 83.030-720
CNPJ Nº 76.105.543/0001-35
INSCRIÇÃO ESTADUAL - ISENTA
EMPENHO Nº ________________
10.4- A liberação do pagamento fica vinculada à comprovação pela CONTRATADA do seguinte:
10.4.1 - - Prova de Regularidade (certidão) relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
10.4.2 - Certidão que comprove regularidade de tributos municipais do Município de São José dos
Pinhais.
10.4.3 - Folha de pagamento relativa à remuneração dos empregados relacionados aos serviços
prestados e faturados.
10.5- O MUNICÍPIO em hipótese alguma efetuará pagamento de reajuste, correção monetária ou
encargos financeiros correspondentes a atraso na apresentação das faturas corretas.
10.6- Caso o MUNICÍPIO venha a efetuar algum pagamento após o vencimento, por sua exclusiva
responsabilidade, o valor em atraso será acrescido de encargos financeiros calculados com base
no IGPM/FGV (Índice Geral de Preços no Mercado), a partir do prazo estipulado para o
pagamento, devendo ser este o índice utilizado para qualquer situação corrente, relativa ao
presente instrumento, e na sua falta, aquele que vier a substituí-lo.
10.7- Caso se constate irregularidade nas faturas apresentadas, o MUNICÍPIO, a seu exclusivo
critério, poderá devolvê-Ias à CONTRATADA, para as devidas correções. Na hipótese de
devolução, as faturas serão consideradas como não apresentadas, para fins de atendimento às
condições estabelecidas.
10.8- Os valores serão reajustados de acordo com os reajustes da Tabela SUS/MS.
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11 - DAS OBRIGACÕES DA CONTRATADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
11.1 - Serão obrigações da CONTRATADA, além das demais previstas ou decorrentes do
Instrumento Contratual, as descritas a seguir:
11.1.1 - Responsabilizar-se por todos os custos inerentes aos exames, seguros, encargos sociais,
tributos, transporte e outras despesas necessárias para a execução do objeto deste edital.
11.1.2 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que forem
necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, estando
sua recusa sujeita a multa, correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor total do
respectivo Aditivo.
11.1.3 - Manter os salários dos seus empregados, que prestem serviços relativos ao Contrato,
rigorosamente em dia.
11.1.4 - Responsabilizar-se pelo recolhimento de todos os tributos que incidam ou venham a incidir
sobre as atividades inerentes a execução do objeto contratual, não cabendo, portanto, qualquer
obrigação ao MUNICÍPIO com relação aos mesmos.
11.1.5 - A CONTRATADA responderá por qualquer recolhimento tributário indevido e por
quaisquer infrações fiscais cometidas, decorrentes da execução do objeto contratual.
11.1.6 - Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e vigentes
durante a execução do contrato, sendo a única responsável por prejuízos decorrentes de
infrações a que houver dado causa.
11.1.7 - Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da contratação de pessoal, tais como:
salários, acidentes em que sejam vítimas seus empregados quando em serviço e por tudo
quanto as Leis Trabalhistas lhe assegurarem, inclusive férias, aviso prévio, indenizações, etc.
Na hipótese de qualquer reclamação trabalhista intentada contra o MUNICÍPIO por empregados
da CONTRATADA, esta deve comparecer espontaneamente em juízo, reconhecendo sua
verdadeira condição de empregador e substituir o MUNICÍPIO no processo, até ó final do
julgamento, respondendo pelo ônus direto e indireto de eventual condenação. Esta
responsabilidade não cessa com o término ou rescisão deste Contrato. Caso a Justiça
Trabalhista condene financeiramente o MUNICÍPIO, este descontará os valores
correspondentes das faturas a serem pagas, mesmo que não se refiram aos serviços
abrangidos por esse Instrumento Contratual.
11.1.8 - Observar todas as condições de higiene e segurança na execução dos serviços com
relação aos equipamentos e materiais envolvidos, à integridade física de seus empregados, do
patrimônio do MUNICÍPIO e de terceiros, de acordo com as normas especificas do MUNICÍPIO
e normas regulamentadas pelo Ministério do Trabalho. O MUNICÍPIO, a seu critério, pode
determinar a paralisação de qualquer serviço quando julgar que as condições mínimas de
segurança e higiene no trabalho não estiverem sendo observadas. Esta atitude do MUNICÍPIO
não pode servir como justificativa de não cumprimento das obrigações contratuais pela
CONTRATADA. Ao MUNICÍPIO não poderá, em hipótese alguma, ser atribuída qualquer
responsabilidade, mesmo solidária, por acidentes de trabalho que venham a ocorrer com
empregados da CONTRATADA, a qual assumirá integralmente essa responsabilidade.
11.1.9 - Responsabilizar-se pela integral prestação contratual, inclusive quanto às obrigações
decorrentes da inobservância da legislação em vigor e atender aos encargos de lei.
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11.1.10 - Manter registro atualizado no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES.
11.1.11 - Executar todos os procedimentos constantes no objeto deste Edital, não podendo optar
pela realização de alguns serviços.
11.1.12 - Cumprir todas as especificações e orientações dos serviços contratados.
11.1.13 - Instalar o programa BPA - Boletim de Produção Ambulatorial, do Ministério da Saúde,
para cadastro da produção e enviar (CD ou Pendrive), com relatório assinado pelo prestador.
11.1.14 - Manter as condições técnicas estabelecidas conforme Legislação do SUS (Portarias do
Ministério da Saúde) de forma contínua.
11.1.15 - A Secretaria Municipal de Saúde poderá solicitar vistoria do Servidor de Auditoria
Municipal junto a CONTRATADA sempre que entender necessário.
11.1.16 - A CONTRATADA deverá dispor de todos os aparelhos, equipamentos e profissionais
capacitados, necessários para a prestação de serviços de boa qualidade e com precisão de
resultados relativos ao objeto deste Edital.
11.1.17 - Assumir total responsabilidade pelos danos causados ao Município ou a terceiros, por si
ou por seus representantes, na execução do objeto do presente edital, isentando o Município
de toda e qualquer reclamação que eventualmente possa ocorrer.
11.1.18 - Fica sob responsabilidade do credenciado emitir as Notas Fiscais e entregá-las na
Secretaria Municipal de Saúde - Departamento de Regulação, acompanhada das certidões
constantes no item 10.6 deste edital, para fins de controle, avaliação e auditoria.
11.1.19 - O credenciado assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de todas
as obrigações da execução dos serviços, sejam de natureza trabalhista, previdenciária,
comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do Município relativamente a esses
encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuízos causados a terceiros.
11.1.20 - Atender a todos os usuários SUS, residentes no município de São José dos Pinhais/PR,
referenciados conforme pactuações firmadas via Departamento de Regulação da Secretaria
Municipal de Saúde de São José dos Pinhais.
11.1.21 - Os serviços a serem credenciados serão prestados diretamente por profissionais do
estabelecimento credenciado, conforme cadastro no SCNES.
12 - DAS OBRIGACÕES DO MUNICÍPIO
12.1 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelas
Credenciadas.
12.2 - Acompanhar, supervisionar, orientar e fiscalizar as ações executadas no âmbito do Contrato.
12.3 - Efetuar o pagamento mensal pela prestação dos serviços mediante apresentação da fatura
correta e conferência da adequada execução dos serviços.
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13 - DOS RECURSOS ORCAMENTÁRIO-FINANCEIROS
13.1 - O custeio para o objeto da presente contratação será proveniente de recursos orçamentários e
financeiros da Secretaria Municipal de Saúde, provenientes do Teto Municipal da Média e Alta
Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (MAC) e Fundo das Ações Estratégicas e Compensação
(FAEC), Elemento de Despesa 3.3.90.39.00.00 e Elemento Analítico 3.3.90.39.99.07.
14 - DAS DISPOSICÕES GERAIS
14.1 - Ao responder ao presente Chamamento Público, pleiteando a habilitação para a celebração de
Contrato, cada instituição interessada estará aderindo às condições estabelecidas pela Secretaria
Municipal de Saúde na instrumentalização dos Contratos, demonstrando aceitá-los integralmente,
não podendo alegar desconhecimento para justificar o descumprimento de qualquer das
obrigações decorrentes.
14.2 - O MUNICÍPIO poderá revogar o Edital de Chamamento Público, no todo ou em parte, por
conveniência administrativa e interesse público, ou por fato superveniente, devidamente
justificado, ou anulá-lo, em caso de ilegalidade.
14.3 - A revogação ou anulação do Chamamento Público não gera direito a indenização, ressalvadas
as hipóteses descritas na Lei n° 8.666/93.
14.4 - Será facultado à Comissão Permanente de Licitação promover, em qualquer fase, diligências
destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do atendimento
aos critérios de habilitação de cada Instituição, bem como solicitar aos órgãos competentes a
elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar suas decisões.
14.5 - O MUNICIPIO fará publicar, nos mesmos veículos em que foi publicado o resumo do presente
Credenciamento, os avisos e comunicações pertinentes ao mesmo, quando couber.
14.6 - O credenciado que se recusar a prestar os serviços objeto do presente, sem justificativa
plausível e aceita pela Administração, sofrerá as penalidades previstas no Art. 87 e incisos, da Lei
nº 8.666/93 e alterações.
14.7 - É de responsabilidade exclusiva e integral do CREDENCIADO a utilização de pessoal para
execução dos respectivos procedimentos, incluídos encargos trabalhistas, previdenciários, sociais,
fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujo ônus e obrigações, em nenhuma
hipótese, poderão ser transferidos para o Município.
14.8 - O Descredenciamento pode ocorrer a pedido do CREDENCIADO, mediante pedido formal
contendo as justificativas, ou imediatamente, no caso de descumprimento das exigências e
condições fixadas para o atendimento.
14.9 - A participação neste chamamento público implica em aceitação de todos os termos deste
Edital.
14.10 - Os Decretos Regulamentadores deste procedimento licitatório estão disponíveis no site
www.sjp.pr.gov.br.
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15 - DOS ANEXOS
15.1 - Seguem como parte integrante do presente Edital:
Anexo I: Requerimento de Credenciamento (modelo).
Anexo II: Declaração de Licitante Pessoa Jurídica (modelo).
Anexo III: Tabela de Preços.
Anexo IV: Minuta do Contrato.
São José dos Pinhais, 20 de setembro de 2017.
OKIRO MARCILIO DE OLIVEIRA FILHO
Secretário Municipal de Recursos Materiais e Licitações
( em exercício)
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ANEXO I
REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 07/2017 – SERMALI.
EMPRESA/SOCIEDADE:.........................................................................................
CNPJ:.......................................................................................................................
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: .......................................................................................
ENDEREÇO: ...........................................................................................................
(Rua, Avenida, complemento, nº, CEP, bairro, cidade/UF)
TELEFONE(s):........................................................................................................
E-MAIL:...................................................................................................................

Prezados senhores,
Tendo tido conhecimento do Chamamento Público em referência, a (nome da
empresa)___________________________, vem requerer seu credenciamento para prestar
serviços de REALIZAÇÃO DE EXAMES DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM aos usuários do
Sistema Único de Saúde (SUS) do município de São José dos Pinhais.
Declara que:
a) Tem experiência na atividade e possui infra-estrutura mínima para prestar serviços para
realização de exames diagnósticos por imagem, aos usuários do SUS do Município de
São José dos Pinhais, em quantidade compatível com o objeto deste certame.
b) Inexiste qualquer fato que a impeça de licitar ou contratar com a Administração Pública,
em qualquer de suas esferas.
c) Declara, ainda, serem autênticos todos os documentos apresentados e que atenderá a
todas as exigências estabelecidas no Edital de Chamamento Público e que fica obrigada
a comunicar, a qualquer tempo, a ocorrência de qualquer fato impeditivo de sua
habilitação, de licitar ou de ou contratar com a Administração Pública.
d) Por fim, declara que as informações acima são verdadeiras, sob as penas da Lei e que
disponibilizará à Secretaria Municipal de Saúde acesso às suas instalações, para
realização da visita técnica.
Local e data

Assinatura do(a) Requerente
Nº RG/CPF
Rua Passos de Oliveira, 1101 - São José dos Pinhais - Paraná

CEP 83030-720
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ANEXO II
DECLARAÇÃO DE LICITANTE – PESSOA JURÍDICA

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 07/2017 – SERMALI.

A (razão social da empresa) ______________________________, inscrita no CNPJ nº
______________, por intermédio de seu representante legal, Sr(a). _____________________,
portador(a) da Carteira de Identidade nº ___________________ e do CPF
nº__________________,
DECLARA que:
a) Assume inteira responsabilidade pela inexistência de fatos que possam impedir a sua
habilitação no presente Chamamento, e ainda pela autenticidade de todos os documentos
apresentados.
b) Declara sob as penas da lei, que não foi considerada INIDÔNEA OU SUSPENSA para
licitar ou contratar com a Administração Pública.
c) Aceita integral e irretratavelmente os termos do edital em epígrafe.
d) Para fins do disposto no Prejulgado 09 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que
não possui em seu quadro funcional nem que irá contratar empregados com
incompatibilidades com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção,
de chefia ou de assessoramento.
e) Para fins do disposto no inc. V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, regulamentada pelo Decreto n°
4.358 de 05/09/2002, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).
Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Local e data

Assinatura do representante legal
Nº RG/CPF
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ANEXO III
TABELA DE PREÇOS
Valor
Unit.
Exame
R$

Item

Qtde
Mensal

Cód. Tabela
SUS

01

Até 200

02.07.01.001-3

Angioressonância Cerebral

268,75

02

Até 200

02.07.01.002-1

Ressonância Magnética de Articulação Temporo-Mandibular
(Bilateral)

268,75

03

Até 200

02.07.01.003-0

Ressonância Magnética de Coluna Cervical/ Pescoço

268,75

04

Até 200

02.07.01.004-8

Ressonância Magnética de Coluna Lombo-Sacra

268,75

05

Até 200

02.07.01.005-6

Ressonância Magnética de Coluna Torácica

268,75

06

Até 200

02.07.01.006-4

Ressonância Magnética de Crânio

268,75

07

Até 200

02.07.01.007-2

Ressonância Magnética de Sela Túrcica

268,75

08

Até 200

02.07.02.001-9

Ressonância Magnética de Coração/Aorta c/ Cine

361,25

09

Até 200

02.07.02.002-7

Ressonância Magnética de Membro Superior (Unilateral)

268,75

10

Até 200

02.07.02.003-5

Ressonância Magnética de Tórax

268,75

11

Até 200

02.07.03.001-4

Ressonância Magnética de Abdômen Superior

268,75

12

Até 200

02.07.03.002-2

Ressonância Magnética de Bacia/Pelve/Abdômen Inferior

268,75

13

Até 200

02.07.03.003-0

Ressonância Magnética de Membro Inferior (Unilateral)

268,75

14

Até 200

02.07.03.004-9

Ressonância
Magnética
Colangiorressonância

268,75

15

Até 200

04.17.01.004-7

Anestesia para Ressonância

Descrição

de

Vias

Biliares/

84,00

Valor Total Mensal Máximo Estimado R$ 53.750,00 (Cinquenta e três mil, setecentos e cinquenta reais).
Valor Total Anual Máximo Estimado R$ 645.000,00 (Seiscentos e quarenta e cinco mil reais).
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ANEXO IV
(MINUTA)
CONTRATO Nº xxx/2017 – SERMALI.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO
JOSÉ DOS PINHAIS E A EMPRESA ________________.
Aos _______ dias do mês de _______ do ano de dois mil e dezessete, nesta cidade de São
José dos Pinhais, Estado do Paraná, na Sede da Prefeitura Municipal, presentes de um lado o
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
na Rua Passos de Oliveira, nº 1.101 - Centro, CNPJ nº 76.105.543/0001-35, doravante
denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. ANTONIO
BENEDITO FENELON, portador da cédula de identidade n.º 3.484.629-4/PR e CPF n.º
445.885.429-15 e, de outro lado, a empresa _____________________, sediada
na_______________________, n.º______, Bairro ________, Cidade____________/UF, CEP
__________, com CNPJ sob nº _______________, doravante denominada CONTRATADA,
representada pelo(a) Sr(a). ________________, portador(a) da cédula de identidade RG nº
_________ e CPF/MF nº ____________, firmam o presente Contrato, tendo como GESTORAS
as Sras. ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA, portadora da CI/RG nº ____________ e CPF nº
___________ e GIUVANA CASAGRANDE, portadora da CI/RG nº ____________ e CPF nº
___________, levado a efeito através da RATIFICAÇÃO datada de XX de XXXXXX de 2017,
onde foi declarada a Inexigibilidade de Licitação n.º XXX/2017-SERMALI, decorrente do
Chamamento Público n.º 07/2017-SERMALI, regendo-se pelas cláusulas e condições seguintes
e Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 - A CONTRATADA, de acordo com as condições, especificações e demais elementos
estabelecidos no Chamamento Público nº 006/2016 - SEMARLI que passa a integrar este
Instrumento Contratual, independentemente de transcrição, credencia-se para Prestação de
Serviços Ambulatoriais para realização de exames com finalidade diagnóstica em
Radiologia (Mamografia Bilateral para Rastreamento e Mamografia Unilateral), aos
usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) do município de São José dos Pinhais.
1.2 – Estima-se a realização de 200 (duzentos) exames mensais, totalizando, no máximo 2.400
(dois mil e quatrocentos) exames anuais.
1.3 - O valor mensal máximo estimado é R$ 53.750,00 (cinquenta e três mil, setecentos e
cinquenta reais), resultando no valor anual máximo de R$ 645.000,00 (seiscentos e quarenta
e cinco mil reais).
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS RECURSOS ORCAMENTÁRIO-FINANCEIROS
2.1 - O custeio para o objeto da presente contratação será proveniente de recursos
orçamentários e financeiros da Secretaria Municipal de Saúde, provenientes do Teto
Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (MAC) e Fundo das Ações
Estratégicas e Compensação (FAEC), Elemento de Despesa 3.3.90.39.00.00 e Elemento
Analítico 3.3.90.39.99.07.
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRECO, DA FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE
3.1 - A CONTRATADA receberá, a título de pagamento pela execução dos serviços, os valores
unitários constantes na Tabela Unificada do SIGTAP/MS (Sistema de Gerenciamento da
Tabela de Procedimentos do Ministério da Saúde) em vigência, disponível em
http://sigtap.datasus.gov.br.
3.2 - O valor máximo mensal total estimado é de até R$ 53.750,00 (cinquenta e três mil,
setecentos e cinquenta reais), resultando no valor total anual de até R$ 645.000,00
(seiscentos e quarenta e cinco mil reais), conforme descrito:
Cód. Tabela
SUS
02.07.01.001-3
02.07.01.002-1
02.07.01.003-0
02.07.01.004-8
02.07.01.005-6
02.07.01.006-4
02.07.01.007-2
02.07.02.001-9
02.07.02.002-7
02.07.02.003-5
02.07.03.001-4
02.07.03.002-2
02.07.03.003-0
02.07.03.004-9
04.17.01.004-7

Descrição

Valor Unit. Exame
R$
268,75

Angioressonância Cerebral
Ressonância Magnética de Articulação Temporo-Mandibular
268,75
(Bilateral)
Ressonância Magnética de Coluna Cervical/Pescoço
268,75
Ressonância Magnética de Coluna Lombo-Sacra
268,75
Ressonância Magnética de Coluna Torácica
268,75
Ressonância Magnética de Crânio
268,75
Ressonância Magnética de Sela Túrcica
268,75
Ressonância Magnética de Coração/Aorta c/ Cine
361,25
Ressonância Magnética de Membro Superior (Unilateral)
268,75
Ressonância Magnética de Tórax
268,75
Ressonância Magnética de Abdômen Superior
268,75
Ressonância Magnética de Bacia/Pelve/Abdômen Inferior
268,75
Ressonância Magnética de Membro Inferior (Unilateral)
268,75
Ressonância Magnética de Vias Biliares/ Colangiorressonância
268,75
Anestesia para Ressonância
84,00
Valor Total Mensal Máximo Estimado R$ 53.750,00
Valor Total Anual Máximo Estimado R$ 645.000,00

3.3 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da NOTA
FISCAL e do RELATÓRIO DE PRODUÇÃO dos serviços efetivamente prestados.
3.3.1 - A Nota Fiscal acompanhada do relatório de produção, devidamente assinado pelo
prestador, deverão ser apresentados ao Serviço de Controle Avaliação e Auditoria da
SEMS.
3.3.2 - O relatório de produção deverá conter as seguintes informações: nome e endereço do
paciente, código e descrição do procedimento realizado, valor faturado, guia de solicitação
de exame e Autorização de Procedimento Ambulatorial de Alta Complexidade/custo –
APAC, ambas autorizadas pela Secretaria Municipal de Saúde e cópia dos laudos.
3.4 - A efetivação do pagamento dos valores devidos aos prestadores de serviço se dará na
forma da legislação especifica, em conformidade com os recursos repassados pelo Ministério
da Saúde ao Município de São José dos Pinhais, conforme produção informada.
3.5 - A Nota Fiscal deverá ser emitida pelo mesmo estabelecimento (matriz ou filial) cujo CNPJ
comprovou sua habilitação, a qual não poderá conter emendas, rasuras, acréscimos ou
entrelinhas, devendo nela constar, além de seus elementos padronizados, os seguintes
dizeres:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
RUA PASSOS OLIVEIRA Nº 1.101 - CENTRO - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR
CEP: 83.030-720
CNPJ Nº 76.105.543/0001-35
INSCRIÇÃO ESTADUAL - ISENTA
EMPENHO Nº ________________
3.6 - A liberação do pagamento fica vinculada à comprovação pela CONTRATADA do seguinte:
3.6.1 - Prova de Regularidade (certidão) relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
3.6.2 - Certidão que comprove regularidade de tributos municipais do Município de São José
dos Pinhais.
3.6.3 - Folha de pagamento relativa à remuneração dos empregados relacionados aos
serviços prestados e faturados.
3.7 - O CONTRATANTE em hipótese alguma efetuará pagamento de reajuste, correção
monetária ou encargos financeiros correspondentes a atraso na apresentação das faturas
corretas.
3.8 - Caso o CONTRATANTE venha a efetuar algum pagamento após o vencimento, por sua
exclusiva responsabilidade, o valor em atraso será acrescido de encargos financeiros
calculados com base no IGPM/FGV (Índice Geral de Preços no Mercado), a partir do prazo
estipulado para o pagamento, devendo ser este o índice utilizado para qualquer situação
corrente, relativa ao presente instrumento, e na sua falta, aquele que vier a substituí-lo.
3.9 - Caso se constate irregularidade nas faturas apresentadas, o CONTRATANTE, a seu
exclusivo critério, poderá devolvê-Ias à CONTRATADA, para as devidas correções. Na
hipótese de devolução, as faturas serão consideradas como não apresentadas, para fins de
atendimento às condições estabelecidas.
3.10 - Os valores serão reajustados de acordo com os reajustes da Tabela SUS/MS.

CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA
4.1 - Os prazos de execução e vigência serão de 12 (doze) meses contados a partir da
assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos limitados a
60 (sessenta) meses, conforme faculta o art. 57, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993 e
alterações.
4.2 - A parte que não se interessar pela prorrogação contratual, deverá comunicar a sua
intenção, por escrito, à outra parte, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.
CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
5.1 - O atendimento deverá ser realizado de segunda a sexta-feira, em horário comercial,
exceto feriados.
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5.2 - A CONTRATADA deverá realizar os exames mediante apresentação da Solicitação de
Exame, contendo o nome do(a) paciente e exame solicitado, devidamente autorizado com
carimbo e assinatura do(a) servidor(a) da Secretaria Municipal de Saúde, indicando os dados
do prestador do serviço (nome, endereço).
5.3 - A CONTRATADA deverá dispor de estabelecimento ou clínica no Município de São José
dos Pinhais/PR, dentro dos padrões estipulados pelas normas de saúde e pelo serviço de
Vigilância Sanitária, de modo que possa prestar serviços a todos os pacientes atendidos pelo
SUS que forem encaminhados pelo CONTRATANTE através da Secretaria Municipal de
Saúde.
5.3.1 - O local da prestação dos serviços deverá ser na região central do município de São
José dos Pinhais, em local de fácil acesso aos pacientes. Esta exigência se faz necessária
devido ao alto custo de deslocamento dos pacientes.
5.3 - A CONTRATADA deverá dispor de todos os aparelhos, equipamentos e profissionais
capacitados, necessários para a prestação de serviços de boa qualidade e com precisão de
resultados do objeto deste Edital.
5.4 - Os exames deverão ser realizados no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, exceto
em casos de urgência/emergência, quando a prestação deverá ser realizada no período de
até 02 (duas) horas da solicitação.
5.5 - Os resultados dos exames deverão ser entregues diretamente ao usuário em no
máximo 02 (dois) dias úteis contados da data de sua realização e deverão ser assinados
pelos profissionais responsáveis credenciados, devidamente identificados e registrados nos
respectivos Conselhos Profissionais, que os habilitem a exercer tal atividade.
5.6 - A execução dos serviços será orientada e fiscalizada pelos(a) Gestores(as) do Contrato,
designados(a) pela Secretaria Municipal de Saúde.
5.7 - Os estabelecimentos credenciados deverão utilizar o sistema BPA - Boletim de Produção
Ambulatorial, do Ministério da Saúde, para o cadastro dos atendimentos realizados. Estas
informações devem ser encaminhadas via email para o Setor de Faturamento da Secretaria
Municipal de Saúde.
5.8 - Não é permitido por parte do(s) estabelecimento(s) Contratado(s) adoção de entradas/
recepções diferenciadas, uma destinada aos pacientes particulares e/ou aqueles que
possuem Plano de Saúde Privado e outra aos usuários do SUS.
5.9 - A CONTRATADA deverá manter as condições técnicas estabelecidas conforme Legislação
do SUS (Portarias do Ministério da Saúde) de forma contínua e sempre que a Secretaria
Municipal de Saúde entender necessário, poderá solicitar vistoria do Serviço de Auditoria
Municipal junto ao estabelecimento.
5.10 - Fica expressamente vedada qualquer cobrança dos pacientes pelos serviços prestados,
constantes no objeto deste Contrato.
5.11 - A realização dos exames será conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde,
que procederá a solicitação do objeto nas quantidades necessárias para atendimento a sua
demanda, fazendo a distribuição equitativa entre as credenciadas, dentro do prazo de
vigência do credenciamento.
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5.12 - A prestação dos serviços deverá ser realizada dentro dos padrões de qualidade exigidos
por lei, conforme legislação específica e de acordo com as especificações contidas no edital e
seus anexos, sendo que a prestação de serviço considerada inadequada, de inferior
qualidade ou não atenderem às exigibilidades, será recusada e o pagamento cancelado.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGACÕES DA CONTRATADA NA EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS
6.1 - Serão obrigações da CONTRATADA, além das demais previstas ou decorrentes do
Instrumento Contratual, as descritas a seguir:
6.1.1 - Responsabilizar-se por todos os custos inerentes aos exames, seguros, encargos
sociais, tributos, transporte e outras despesas necessárias para a execução do objeto
deste edital.
6.1.2 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que forem
necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato,
estando sua recusa sujeita a multa, correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor
total do respectivo Aditivo.
6.1.3 - Manter os salários dos seus empregados, que prestem serviços relativos ao Contrato,
rigorosamente em dia.
6.1.4 - Responsabilizar-se pelo recolhimento de todos os tributos que incidam ou venham a
incidir sobre as atividades inerentes a execução do objeto contratual, não cabendo,
portanto, qualquer obrigação ao CONTRATANTE com relação aos mesmos.
6.1.5 - A CONTRATADA responderá por qualquer recolhimento tributário indevido e por
quaisquer infrações fiscais cometidas, decorrentes da execução do objeto contratual.
6.1.6 - Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e
vigentes durante a execução do contrato, sendo a única responsável por prejuízos
decorrentes de infrações a que houver dado causa.
6.1.7 - Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da contratação de pessoal, tais como:
salários, acidentes em que sejam vítimas seus empregados quando em serviço e por tudo
quanto as Leis Trabalhistas lhe assegurarem, inclusive férias, aviso prévio, indenizações,
etc. Na hipótese de qualquer reclamação trabalhista intentada contra o CONTRATANTE
por empregados da CONTRATADA, esta deve comparecer espontaneamente em juízo,
reconhecendo sua verdadeira condição de empregador e substituir o CONTRATANTE no
processo, até ó final do julgamento, respondendo pelo ônus direto e indireto de eventual
condenação. Esta responsabilidade não cessa com o término ou rescisão deste Contrato.
Caso a Justiça Trabalhista condene financeiramente o CONTRATANTE, este descontará
os valores correspondentes das faturas a serem pagas, mesmo que não se refiram aos
serviços abrangidos por esse Instrumento Contratual.
6.1.8 - Observar todas as condições de higiene e segurança na execução dos serviços com
relação aos equipamentos e materiais envolvidos, à integridade física de seus
empregados, do patrimônio do CONTRATANTE e de terceiros, de acordo com as normas
especificas do CONTRATANTE e normas regulamentadas pelo Ministério do Trabalho. O
CONTRATANTE, a seu critério, pode determinar a paralisação de qualquer serviço
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quando julgar que as condições mínimas de segurança e higiene no trabalho não
estiverem sendo observadas. Esta atitude do CONTRATANTE não pode servir como
justificativa de não cumprimento das obrigações contratuais pela CONTRATADA. Ao
CONTRATANTE não poderá, em hipótese alguma, ser atribuída qualquer
responsabilidade, mesmo solidária, por acidentes de trabalho que venham a ocorrer com
empregados da CONTRATADA, a qual assumirá integralmente essa responsabilidade.
6.1.9 - Responsabilizar-se pela integral prestação contratual, inclusive quanto às obrigações
decorrentes da inobservância da legislação em vigor e atender aos encargos de lei.
6.1.10 - Manter registro atualizado no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde CNES.
6.1.11 - Executar todos os procedimentos constantes no objeto deste Edital não podendo
optar pela realização de alguns serviços.
6.1.12 - Cumprir todas as especificações e orientações dos serviços contratados.
6.1.13 - Instalar o programa BPA - Boletim de Produção Ambulatorial, do Ministério da
Saúde, para digitação da produção e enviar (por CD ou Pendrive) com relatório
devidamente assinado pelo prestador.
6.1.14 - Manter as condições técnicas estabelecidas conforme Legislação do SUS (Portarias
do Ministério da Saúde) de forma contínua.
6.1.15 - A Secretaria Municipal de Saúde poderá solicitar vistoria do Servidor de Auditoria
Municipal junto a CONTRATADA sempre que entender necessário.
6.1.16 - A CONTRATADA deverá dispor de todos os aparelhos, equipamentos e profissionais
capacitados, necessários para a prestação de serviços de boa qualidade e com precisão
de resultados relativos ao objeto deste Edital.
6.1.17 - Assumir total responsabilidade pelos danos causados ao Município ou a terceiros, por
si ou por seus representantes, na execução do objeto do presente edital, isentando o
Município de toda e qualquer reclamação que eventualmente possa ocorrer.
6.1.18 - Fica sob responsabilidade do credenciado emitir as Notas Fiscais e entregá-las na
Secretaria Municipal de Saúde - Departamento de Regulação, acompanhada das certidões
constantes no item 10.6 deste edital, para fins de controle, avaliação e auditoria.
6.1.19 - O credenciado assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de
todas as obrigações da execução dos serviços, sejam de natureza trabalhista,
previdenciária, comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do Município
relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuízos
causados a terceiros.
6.1.20 - Atender a todos os usuários SUS, residentes no município de São José dos
Pinhais/PR, referenciados conforme pactuações firmadas via Departamento de Regulação
da Secretaria Municipal de Saúde de São José dos Pinhais.
6.1.21 - Os serviços a serem credenciados serão prestados diretamente por profissionais do
estabelecimento credenciado, conforme cadastro no SCNES.
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CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGACÕES DO MUNICÍPIO
7.1 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA.
7.2 - Acompanhar, supervisionar, orientar e fiscalizar as ações executadas no âmbito do
Contrato.
7.3 - Efetuar o pagamento mensal pela prestação dos serviços mediante apresentação da fatura
correta e conferência da adequada execução dos serviços.
CLÁUSULA OITAVA - DA SUBCONTRATAÇÃO
8.1 - É vedado à CONTRATADA a subcontratação total ou parcial do objeto deste Contrato, ou a
cessão ou transferência do Contrato, ainda que parcial, para outra empresa, sendo nulo de
pleno direito qualquer ato nesse sentido, além de constituir infração passível das cominações
legais e contratuais.
8.2 - Qualquer subcontratação parcial só poderá ser feita com autorização prévia e por escrito do
CONTRATANTE. Autorizada a subcontratação, a CONTRATADA permanece com integral
responsabilidade pelo cumprimento de todas as condições contratuais, com observação do
seguinte:
a) O CONTRATANTE fica isento de quaisquer responsabilidades por obrigações que a
CONTRATADA tenha contraído, ou venha a contrair, a qualquer título, com a subcontratada.
b) A autorização para subcontratar poderá ser revogada pelo CONTRATANTE, a qualquer
momento, sem que tal revogação dê à CONTRATADA direito ao ressarcimento de quaisquer
danos.
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES
9.1 - Se ocorrer atraso injustificado na execução do contrato de prestação de serviços, a
CONTRATADA ficará sujeita à multa de mora no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor
total da operação, de acordo com o artigo 86 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.
9.2 - O valor da multa, aplicado conforme os critérios acima, será atualizado até a data de sua
quitação, de acordo com a variação do IGPM da Fundação Getúlio Vargas.
9.3 - A empresa vencedora terá 05 (cinco) dias de prazo, contados a partir da sua notificação,
para se pronunciar a respeito de multas aplicadas pelo Município. Decorrido esse prazo, a
penalidade passa a ser considerada como aceita na forma como foi apresentada e não dará
direito à empresa vencedora a qualquer contestação.
9.4 - Pela inexecução total ou parcial da ata de registro de preços o CONTRATANTE poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar as sanções previstas no artigo 87, se ocorrer quaisquer dos
motivos numerados no artigo 78, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO
10.1 - O CONTRATANTE poderá rescindir este Contrato de pleno direito, a qualquer tempo,
independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem que caiba à
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CONTRATADA o direito a qualquer reclamação ou indenização, nos casos previstos no artigo
78 da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações.
10.2 - A CONTRATADA fica obrigada a pagar ao CONTRATANTE multa de 20% (vinte por
cento) do preço total do Contrato vigente na data da aplicação, sem prejuízo das demais
multas devidas por inadimplemento até a data da rescisão, caso a rescisão ocorra por culpa
da CONTRATADA. O valor da multa será atualizado de acordo com a variação do IGPM/FGV
(Índice Geral de Preços no Mercado), a partir do mês para o qual foi calculada até o mês de
sua quitação.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA NOVAÇÃO
11.1 - Fica expressa e irrevogavelmente estabelecido que a abstenção pelas partes
contratantes, do exercício de quaisquer direitos ou faculdades que lhes assistem pelo
Contrato, ou a concordância com o atraso no cumprimento ou inadimplemento de obrigações
da outra parte, não afetarão aqueles direitos ou faculdades, que poderão ser exigidos a
qualquer momento e não alterarão, de modo algum, as condições estipuladas no Contrato,
nem obrigarão as partes, relativamente a vencimentos ou inadimplementos futuros.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSICÕES GERAIS E FINAIS
12.1 - A CONTRATADA, na vigência do Contrato, será a única responsável perante terceiros,
pelos atos praticados por si, excluído o CONTRATANTE de quaisquer reclamações e ou
indenizações. Serão de sua inteira responsabilidade todos os seguros necessários, inclusive
os relativos à responsabilidade civil e ao ressarcimento eventual de todos os danos materiais
ou pessoais causados a terceiros.

12.2 - A CONTRATADA tem pleno conhecimento dos elementos constantes deste Contrato, dos
locais e de todas as condições gerais e peculiares dos serviços a serem executados não
podendo invocar nenhum desconhecimento como elemento impeditivo do perfeito
cumprimento do Contrato.

12.3 - É de responsabilidade exclusiva e integral da CONTRATADA a utilização de
pessoal para execução dos respectivos procedimentos, incluídos encargos
trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo
empregatício, cujo ônus e obrigações, em nenhuma hipótese, poderão ser
transferidos para o Município.
12.4 - As partes contratantes ficam sujeitas às normas constantes da Lei Federal n° 8.666/93 e
suas alterações, sendo que os casos omissos também serão resolvidos através de aplicação
da referida lei.
12.5 - Este instrumento contratual decorre do Processo Administrativo nº 548/2017 – DECOL.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

13.1 -Fica eleito o Foro da Cidade de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, para dirimir
quaisquer dúvidas ou pendências oriundas do presente, renunciando as partes a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
13.2 -E, por se acharem de acordo, os representantes legais assinam o presente Contrato, em
02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

São José dos Pinhais, xx de xxxxxxxx de 2017.
TESTEMUNHAS

ANTONIO BENEDITO FENELON
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
EMPRESA XXXXXXXXXXX
CONTRATADA
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