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EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIOS PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMARANA – PR. 

 

REF.: INEXIGIBILIDADE N.º 001/2023- PROCESSO Nº 016/2023 

 

O MUNICÍPIO DE TAMARANA, inscrito no CNPJ nº 01.613.167/0001-90, 

localizado a Rua Izaltino José Silvestre, 643, Centro, em Tamarana/PR, através do 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMARANA - PR, inscrito no CNPJ nº 

09.242.908/0001-86, localizado a Rua Izaltino José Silvestre, 643, Centro, em 

Tamarana/PR, por sua Gestora Srª. Viviane Granado Barreira da Silva, no uso de suas 

atribuições legais comunica a todos os interessados que está procedendo 

CHAMAMENTO PÚBLICO, objetivando o CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIOS, 

para realização de Exames Laboratoriais de Análises Clínicas e Patológicas, AO 

PREÇO DA TABELA SUS.  

 

Os interessados devem protocolar os envelopes contendo a documentação 

exigida do dia 23 de Janeiro de 2023 até o dia 23 de Fevereiro de 2023, das 8h às 

11h e das 13h às 16h, na Prefeitura do Município, localizada a Rua Izaltino José 

Silvestre, 643, Centro, em Tamarana/PR. 

 

O credenciamento permanecerá aberto a futuros interessados que preencherem 

as condições previstas neste edital, durante todo o seu período de vigência. 

 

O credenciamento será executado nas condições deste edital e seus Anexos, 

regido pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, que regulamenta 

o art. 37, inciso XXI da Constituição Federal de 1988 e demais disposições legais e 

regulamentares aplicáveis ao procedimento. 

 

O inteiro teor do presente edital e seus anexos estará disponível no site da 

Prefeitura Municipal de Tamarana https://tamarana.pr.gov.br/licitacoes/ 

https://tamarana.pr.gov.br/licitacoes/
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Poderão ser solicitados esclarecimentos acerca do objeto deste edital até 5 

(cinco) dias úteis anteriores ao prazo para a entrega dos documentos necessários ao 

credenciamento.  

 

A resposta aos pedidos de esclarecimento será divulgada mediante nota no sítio 

eletrônico oficial da Prefeitura de Tamarana, além de constar fisicamente do processo 

administrativo instaurado para acompanhamento do chamamento público. 

  

É de inteira responsabilidade do interessado acompanhar a publicação de todos 

os atos, editais, comunicados, convocações e/ou qualquer divulgação referente a este 

edital, no Diário Oficial do Município e no site Oficial do Município.  

 

1.0- DO OBJETO  

1.1- Tem como objeto o credenciamento de pessoas jurídicas para a realização de 

Exames Laboratoriais de Análises Clínicas e Patológicas de todas as unidades de 

saúde pertencentes ao serviço de saúde deste município, com estrutura própria dentro 

do município de Tamarana, conforme especificações a seguir: 

 

1.1.2 - Realização de Exames Laboratoriais de Análises Clínicas e/ou Patológicas 

(incluindo a coleta de material biológico e análise), todos referentes ao Grupo 02, da 

Tabela Unificada de Procedimentos – SUS, conforme subgrupos especificados a seguir: 

a) Análises Clínicas - subgrupo 02 da Tabela Unificada de Procedimentos – SUS; 

b) Análises Patológicas - subgrupo 03 da Tabela Unificada de Procedimentos – SUS. 

 

1.2 - Será realizado o atendimento de todos os procedimentos vigentes do rol da Tabela 

Unificada SUS, se existente em seu rol, conforme a necessidade de oferta habitual ao 

SUS. 
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1.3 - O fornecimento dos recursos humanos, materiais (descartáveis ou não, insumos e 

medicamentos quando necessários) e impressos necessários para a execução do 

objeto ficará a cargo da contratada; 

 

1.4 - Para coleta do material biológico dos exames de análises patológicas (subgrupo 

03) ficará a cargo da contratada, além dos recursos humanos, impressos, insumos, os 

materiais descartáveis como frascos de vidro ou plástico com tampa de rosca ou de 

borracha para transporte de peças para biopsias, nos tamanhos necessários. 

 

1.5 - O Procedimento de coleta do material biológico para análises clínicas e 

patológicas será realizado somente para as solicitações procedentes dos serviços de 

saúde do Município de Tamarana. 

 

1.6 - Será devido pelo Município de Tamarana, o valor equivalente a R$ 2,00 (dois 

reais) por paciente atendido, para custeio da coleta do material biológico. 

 

1.7 - As variações da Tabela Unificada SUS em seu rol, valor e demais atributos serão 

acompanhados através do endereço eletrônico: http://sigtap.datasus.gov.br, conforme 

atualização mensal executada pelo Ministério da Saúde. 

 

1.8 A empresa credenciada deverá, obrigatoriamente, manter posto de coleta de 

material e entrega dos resultados no perímetro urbano do município de Tamarana/PR, 

atendendo todas as condições e padrões exigidos para a atividade contratada. 

 

2.0 DO VALOR 

2.1 O preço máximo total para o presente Credenciamento é de até R$ 700.000,00 

(setecentos mil reais), conforme especificações contidas na Tabela Unificada do SUS. 

 

2.2 Os valores devidos acompanharão as oscilações da Tabela Unificada de 

Procedimentos – SUS, disponível no “site” http://sigtap.datasus.gov.br 
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3.0 DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO  

3.1 Pessoas Jurídicas interessadas em prestar os serviços de exames laboratoriais 

para MUNICÍPIO DE TAMARANA, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

TAMARANA– PR, poderão se credenciar para tal, apresentando os documentos 

relacionados no item 4, em original ou por cópia autenticada em tabelionato ou por 

servidor deste Município com o encargo de recebê-los. 

 

3.1.1 Poderão participar deste credenciamento pessoas jurídicas regularmente 

constituídas, do ramo de atividades pertinente ao objeto licitado, mediante 

apresentação dos documentos e comprovação das condições exigidas neste edital. 

 

3.1.2 Não poderá participar, direta ou indiretamente, do credenciamento ou da 

execução do serviço e do fornecimento de bens a eles necessários empresa na qual 

haja participação societária, ou seja, diretor ou gerente servidor ou dirigente de órgão 

ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 

 

3.1.3 Considera-se participação indireta, para fins do disposto nesta cláusula, a 

existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou 

trabalhista entre o servidor público municipal e pessoa jurídica licitante.  

 

3.1.4 O disposto nesta cláusula aplica-se aos membros da comissão de licitação. 

 

3.2 O presente Edital de credenciamento universal terá prazo de vigência de 12 (doze) 

meses contados da homologação, podendo ser prorrogado na forma do artigo 57, II da 

Lei 8.666/93.  

 

3.3 A Comissão Permanente de Licitação prestará todos os esclarecimentos solicitados 

pelos interessados neste certame, estando disponível para atendimento de 2ª a 6ª feira, 

das 08h00min às 11h30min horas e das 13h00min às 16h30min horas, na Diretoria de 



 

 
 

 

MUNICÍPIO DE TAMARANA 

ESTADO DO PARANÁ 
Secretaria de Administração / Diretoria de Licitações 

 

 

Rua Izaltino José Silvestre, nº 643, Centro, CEP: 86.125-000 - Tamarana-PR | (43) 3398-1939 

Página 5 de 55 
 

Licitação desta PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANA ou no endereço eletrônico 

contratos@tamarana.pr.gov.br. 

 

3.4 É facultado à Comissão, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 

destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 

posterior de documento ou informação que deverá constar originalmente na habilitação. 

 

4.0 DA HABILITAÇÃO 

4.1 Os interessados deverão apresentar os documentos de habilitação em envelope 

identificado, distinto, indevassável e colado, sob pena de desqualificação. O referido 

envelope deverá ser Protocolado no Setor de Protocolos da Prefeitura Municipal de 

Tamarana/Pr e entregue à Comissão Permanente e Licitação, no prazo estabelecido no  

presente Edital. 

 

4.1.1 O envelope deverá ser identificado com os seguintes dizeres:  

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANA/PR 
CREDENCIAMENTO - INEXIGIBILIDADE N.º 001/2023 

 
A/C Comissão Permanente de Licitações 
 
ENVELOPE – DOCUMENTAÇÃO 
NOME:  
ENDEREÇO: 
CNPJ Nº: 
E-MAIL: 
FONE: 

 

4.2 - Os documentos para habilitação no presente credenciamento são os que seguem 

abaixo: 

4.2.1 Contrato Social e última alteração devidamente registrados na Junta Comercial do 

Estado ou no Cartório de Títulos e Documentos, onde conste, dentro dos seus 

objetivos, a prestação dos serviços objeto deste Edital. 

mailto:contratos@tamarana.pr.gov.br
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4.2.3 Comprovação de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; 

 

4.2.4 Certidões Negativas de Débitos com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal; 

 

4.2.5 Prova de regularidade relativa às obrigações com a Seguridade Social – CND 

(INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 

 

4.2.6 Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT), conforme Lei Federal nº 

12.440/2011; 

 

4.2.7 Alvará de localização fornecido pelo Município da sede da empresa; 

 

4.2.8 Alvará de Licença Sanitária segundo a legislação vigente; 

 

4.2.9 Cópia da cédula de identidade e CPF do Responsável Técnico; 

 

4.2.10 Cópia do diploma do curso compatível com a atividade - Responsável Técnico; 

 

4.2.11 Cópia do registro do responsável técnico junto ao Conselho de Fiscalização do 

Exercício Profissional da categoria. 

 

4.2.12 Formulário para Cadastro – Anexo II; 

 

4.2.13 Declaração concordando com os preços constantes na tabela de valores 

definidas pelo SUS, e se comprometendo a realizar todos os exames laboratoriais 

constantes no anexo I deste edital – Conforme modelo – Anexo III; 

 

4.2.14 Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal - Conforme modelo – Anexo IV; 
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4.2.15 Declaração de conhecimento do edital, seus anexos, instruções e procedimentos 

- Conforme modelo – Anexo V; 

 

4.3 Os documentos constantes no item 4 poderão ser apresentados por original, por 

fotocópia autenticada por Tabelião de Notas ou por funcionário do Município, ou por 

publicação em órgão da imprensa oficial.  

 

4.3.1 Os documentos obtidos via Internet terão sua veracidade confirmada em seus 

respectivos sites.  

 

4.4 A não apresentação de qualquer documento solicitado implicará na não aceitação 

da empresa como prestadora de serviços. 

 

4.5 O prazo para interposição do recurso em face da desclassificação é de 5 (cinco) 

dias corridos a contar da intimação da decisão de desclassificação que dar-se-á 

mediante ciência nos autos do processo administrativo ou publicação no diário oficial, o 

que ocorrer primeiro.  

 

4.6 O recurso deverá ser direcionado à Diretoria de Licitações do Município, aos 

cuidados da Comissão Permanente de Licitações; 

 

5 - DAS CONDIÇÕES PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  

5.1 A prestação dos serviços terá início após a assinatura do Contrato e deverá ser 

realizada pela contratada conforme Termo de Referência. 

 

5.2 A contratada somente prestará o serviço se lhe forem apresentadas as guias e/ou 

pedidos médicos, obrigatoriamente autorizados pela secretaria municipal de saúde de 

Tamarana, não se responsabilizando o município pelos exames realizados sem os 

documentos mencionados. 
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5.3 A autorização para realização do exame será expedida pela Secretaria Municipal da 

Saúde;  

 

5.4 Ao Município de Tamarana, através do Fundo Municipal de Saúde, reserva-se o 

direito de fiscalizar permanentemente a prestação dos serviços pelos credenciados, 

sendo-lhes facultado o descredenciamento, quando caracterizada a prestação de má 

qualidade, através de processo administrativo específico, com garantia da 

representação do contraditório e da produção da ampla defesa;  

 

5.4.1 Estarão designados os seguintes servidores para acompanhamento e 

fiscalização da execução da prestação de serviços: 

Titular: Solange dos Santos Magalhães – Diretora de Ações em Saúde 

Suplente: Rosilene de Jesus Chaves Lobo - Agente administrativo 

 

5.5 A distribuição das demandas será realizada de forma proporcional entre os 

credenciados contratados.  

 

5.6 A demanda de serviços a serem prestados pela contratada deverá ser 

impreterivelmente oriunda das unidades a seguir: 

a) Hospital São Francisco; 

b) UBS Plínio Pereira de Araújo; 

c) Posto de Saúde Ozires de Oliveira Borges; 

d) Posto de Saúde Iracema Maria Decol; 

e) Posto de Saúde Lauro de Andrade e Silva (Mandaçaia); 

f) UAPSF Pe. Carmel Bezzina; 

g) Posto de Saúde Edson Siena (Serraria); 

h) Unidade De Saúde Terra Indígena Apucaraninha Maria Vaganh. 
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5.7 A contratada deverá observar os padrões técnicos de qualidade na prestação dos 

serviços. Ficando constatado a má-qualidade na execução dos serviços, obriga-se a 

refazê-lo, sem qualquer custo adicional para o município de Tamarana. Neste caso, 

poderá ainda ser aplicada sanção, uma vez constatada qualquer hipótese que lhe dê 

ensejo. 

 

5.8 O atendimento deverá ser realizado na sede do município de Tamarana, no 

endereço indicado pela contratada, devendo disponibilizar sua estrutura/posto de coleta 

em no máximo 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato, devendo o paciente se 

identificar mediante apresentação dos documentos mencionados no item 5.2, 

obrigatoriamente autorizados pela secretaria municipal de saúde. 

 

5.9 O estabelecimento onde ocorrerá a prestação de serviços deverá ter condições de 

receber pacientes que não deambulam (em cadeiras de rodas ou macas), bem como 

possuir área física adequada a estes pacientes. 

 

5.10 A prestadora de serviços deverá disponibilizar estrutura mínima de equipamentos 

e profissionais para atender a demanda de rotina, urgência/emergência provindas do 

município, funcionando de segunda a sábado por no mínimo 12 (doze) horas diárias, 

sendo das 08h00min às 20h00min horas, devendo ainda, estar disponível 24 horas nos 

demais horários, para as demandas de urgência/emergência do Hospital São Francisco, 

solicitadas exclusivamente pelo médico plantonista. 

  

5.11 Aos usuários desta municipalidade é reservado o direito de denunciar a qualquer 

tempo e meio, eventuais irregularidades verificadas no atendimento ou na prestação 

dos serviços, cabendo à Secretaria Municipal de Saúde a devida apuração, e, se for o 

caso, a imediata penalização da contratada, no teor da lei e do Edital. 

 

6 - DAS OBRIGAÇÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CREDENCIADOS.  
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6.1 - O CREDENCIADO não poderá cobrar do paciente, ou seu responsável, qualquer 

complementação aos valores pagos pelos serviços prestados. 

 

6.2 - Obriga-se a colocar à disposição da Secretaria Municipal de Saúde de Tamarana, 

todos os exames constantes anexo I deste Edital.  

 

6.3 – Disponibilizar profissional técnico especializado para recolher diariamente as 

amostras coletadas para exame na Secretaria Municipal de Saúde. 

 

6.3.1 – Os participantes credenciados deverão ter estrutura no Município em no máximo 

30 (trinta) dias, após a assinatura do contrato, para prestação do serviço objeto do 

presente credenciamento. 

 

6.4 - Obriga-se a atender todos os encaminhamentos para os serviços de diagnóstico 

feitos pela rede Municipal de Saúde.  

 

6.5 - Atender os pacientes do SUS com dignidade e respeito e de modo universal e 

igualitário, mantendo-se a qualidade na prestação de serviços;  

 

6.6 - 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. 

 

6.7 - Garantir ao paciente a confidencialidade dos dados e informações sobre sua 

assistência.  

 

6.8 - Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, taxas, 

impostos e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre seu pessoal 

necessário à execução do serviço. 
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6.9 - Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier causar ao 

FMS, SUS ou ao paciente deste.  

 

6.10 - São obrigações dos prestadores de serviços a Secretaria Municipal de Saúde de 

Tamarana: 

6.10.1 - Informar a Secretaria Municipal de Saúde de Tamarana eventual alteração de 

sua razão social, de seu controle acionário ou de mudança de sua diretora ou de seu 

estatuto, enviando cópia autenticada da certidão da Junta comercial ou do cartório de 

registro civil das pessoas jurídicas. 

 

6.10.2 - Executar, conforme a melhor técnica, os exames laboratoriais, obedecendo 

rigorosamente às normas técnicas respectivas. 

 

6.10.3 - Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos as obrigações assumidas por força 

deste edital. 

 

6.10.4 - Permitir o acesso dos supervisores da Secretaria Municipal de Saúde para 

supervisionar e acompanhar a execução da prestação dos serviços especializados do 

contrato.  

 

6.10.5 - Manter, durante todo o contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas no credenciamento. 

  

6.11 – Assinar o contrato no prazo máximo de 2 (dois) dias, contados da data da 

notificação para este fim específico. 

 

7 – DAS SANÇÕES  

7.1 – O desatendimento as condições estabelecidas neste Edital para prestação dos 

serviços submete o prestador de serviços à multa equivalente a 10% do valor total 

contratado, sem prejuízo às demais sanções estabelecidas na Lei 8.666/93. 
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7.2 – O prestador de serviços que descumprir as obrigações contratadas esta sujeito às 

penalidades estabelecidas na Lei 8.666/93, destacando-se: 

1. Advertência; 

2. Multa de 10% por descumprimento de clausula contratual; 

3. Multa de 5% por recusa em assinar o contrato originário deste credenciamento; 

4. Suspensão do direito de licitar e contratar com o Município de Tamarana por até 

2 (dois) anos; 

5. Declaração de inidoneidade. 

7.2.1 – Para aplicação das sanções será observada a proporcionalidade em face a 

conduta adotada pelo prestador de serviços, princípios do contraditório e ampla defesa. 

 

8- DO PAGAMENTO  

8.1 - O pagamento será efetuado pelos exames efetivamente realizados, devendo a 

contratada apresentar mensalmente as guias de autorização, acompanhados da 

relação nominal dos pacientes atendidos, para os trâmites de faturamento. 

 

8.1.1 - A documentação para faturamento (Guias de autorização e relação nominal dos 

pacientes atendidos) deverá ser entregue na secretaria de saúde até o dia 25 de cada 

mês. 

 

8.1.2 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a apresentação da 

produção de faturamento e sua conferência pela autoridade competente dos 

documentos comprobatórios dos serviços prestados, mencionados no item 8.1, 

mediante apresentação de nota fiscal, condicionado ao repasse do recurso 

correspondente. 

 

8.2 - A secretaria de saúde reserva-se ao direito de realizar análises técnicas e 

financeiras dos documentos apresentados para pagamento, de efetuar glosas totais ou 

parciais dos valores cobrados e de submetê-los à perícia, sem qualquer custo para a 

contratada,que se obriga a suportá-la, prestando todos os esclarecimentos necessários. 
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8.3 - No caso de serem feitas glosas aos documentos apresentados, a Secretaria de 

Saúde deverá comunicar por escrito à contratada, que poderá substituí-los na 

competência seguinte. Se as glosas forem feitas indevidamente, o Município pagará o 

“quantum” final devido no próximo faturamento. 

 

8.4 - A contratada deverá apresentar, também, como condição para o recebimento de 

cada parcela, os seguintes documentos, dentro dos seus prazos de validade: 

a)  Certidão Negativa de Débito (CND) referente às contribuições previdenciárias;  

b) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF);  

c)  Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa 

da União;  

d) Certidão Negativa de Débitos Tributários Estaduais;  

e)  Certidão Negativa de Débitos Tributários Municipais, emitida na sede da 

CONTRATADA, outra equivalente, na forma da Lei;  

f)  Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

 

8.5 - Para execução do pagamento, a contratada deverá fazer constar na Nota Fiscal 

correspondente, emitida, sem rasura, em data legível, o nome do Fundo Municipal de 

Saúde, CNPJ nº 09.242.908/0001-86, informando o número de sua conta corrente, 

nome do banco e a respectiva agência onde deseja receber seus créditos. 

 

8.6 - É expressamente vedada a cobrança em qualquer hipótese de sobretaxa ao preço 

contratado quando do pagamento dos serviços prestados pela contratada. 

 

8.7 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da 

despesa, aquela será devolvida ao prestador e o pagamento ficará pendente até que o 

mesmo providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento 

iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal 

não acarretando qualquer ônus para o Município. 
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8.8 - O Município pagará ainda, o valor de R$ 2,00 (dois reais) referentes ao preço 

médio de custeio da coleta, que se dará por paciente que for atendido no laboratório. 

 

9 – DA RESPONSABILIDADE  

9.1 – É de exclusiva responsabilidade do prestador de serviços, não sendo possível a 

transmissão a Secretaria Municipal de Saúde e ao SUS, todas as obrigações 

trabalhistas, previdenciárias e tributárias originárias da prestação de serviços, em 

especial aquelas oriundas dos contratos laborais. 

 

9.2 - É de exclusiva responsabilidade do prestador de serviços, não sendo possível a 

transmissão a Secretaria Municipal de Saúde e ao SUS, todos os danos, porventura, 

causados a terceiros, em decorrência da prestação de serviços. 

 

9.3 - A responsabilidade do credenciado estende-se aos casos de danos causados por 

defeitos relativos à prestação de serviços, nos estritos termos do art. 14 da lei nº 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 

 

10 - DO TERMO DE FORMALIZAÇÃO E IMPUGNAÇÃO  

10.1 - A formalização do CREDENCIAMENTO se dará através de contrato específico, 

após a entrega da documentação relacionada no item 4 deste edital, conforme minuta 

constante no anexo VI deste Edital. 

 

10.1.1 - O procedimento licitatório previsto neste Edital caracteriza ato administrativo 

formal. 

 

10.2 - Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de CREDENCIAMENTO 

por irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias 

úteis antes da data fixada para a recebimento dos envelopes de habilitação, devendo a 

Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis.  
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11 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

11.1 A dotação orçamentária destinada ao pagamento do objeto do chamamento 

público licitado para o exercício 2023 está prevista e indicada sob o nº: 

 

Reduzido Fonte Dotação 

179 1000 0800120633390390000 

191 1000 0800120643390390000 

 

11.2 - Ultrapassado o exercício financeiro de 2023, o Município de Tamarana adotará 

as medidas necessárias para assumir a dotação correspondente para o período. 

 

12 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

12.1 – A Secretaria Municipal de Saúde de Tamarana poderá revogar o presente Edital 

no todo ou em parte, por conveniência administrativa e interesse público ou por fato 

superveniente, devidamente justificado.  

 

12.2 – É facultado a Secretaria Municipal de Saúde de Tamarana, a qualquer tempo: 

promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do contrato; 

aferir os serviços ofertados; solicitar aos órgãos técnicos competentes elaboração de 

pareceres objetivando o acompanhamento dos serviços.  

 

12.3 – O credenciado deverá comunicar formalmente a Secretaria Municipal de Saúde 

de Tamarana, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, eventual impossibilidade 

temporária de prestar os serviços constantes do objeto deste edital, mediante 

justificativa técnica. 

 

12.4 - O credenciamento será formalizado por decisão da Diretora Presidente da 

Secretaria Municipal de Saúde, podendo ser revogado a qualquer momento, a juízo de 

conveniência e oportunidade da Secretaria Municipal de Saúde, por motivos 
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plenamente justificáveis e dentro do interesse público, ou a pedido do Credenciado, que 

deverá encaminhar ofício com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

 

12.5 – Em caso de atraso na entrega da relação dos pacientes atendidos no mês, ficará 

suspenso o pagamento da fatura correspondente, retardado proporcionalmente. 

 

12.6 - A remuneração recebida pelo credenciado em contraprestação aos serviços 

prestados não gerará direito adquirido, não havendo nenhum vínculo da natureza 

trabalhista ou previdenciária, caracterizando-se como mera prestação de serviços.  

 

12.8 - Os casos omissos serão discutidos e analisados pela Secretaria Municipal de 

Saúde, sob os aspectos da legislação pertinente, visando o melhor atendimento aos 

usuários. 

 

12.9 - Todos quantos participem deste credenciamento têm direito público subjetivo à 

fiel observância do pertinente procedimento estabelecido neste edital e na Lei 8.666/93, 

podendo qualquer cidadão acompanhar o seu desenvolvimento, desde que não interfira 

de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos. 

 

13 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 – Este instrumento convocatório estará à disposição dos interessados na 

Prefeitura Municipal de Tamarana. 

 

13.2 - Fica eleito o Foro da Comarca de Londrina/PR, como competente para dirimir 

quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, com renúncia de qualquer outro por 

mais privilegiado que seja. 

 

Este edital de credenciamento contém os seguintes anexos:  

Anexo I – Termo de Referência  

Anexo II – Modelo - Formulário para Cadastro 
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Anexo III – Modelo - Declaração de concordância com o preço da Tabela SUS e 

comprometimento de realização de todos os exames laboratoriais constantes no anexo 

I do Edital; 

Anexo IV - Modelo - Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º 

da Constituição Federal; 

Anexo V - Modelo - Declaração de conhecimento do edital, seus anexos, instruções e 

procedimentos; 

Anexo VI - Minuta do contrato. 

 

Tamarana/PR, 12 de Janeiro de 2023. 

 

 

 

Aparecida Yoko Nakaoka Rochedo 

Designada pela Portaria 005 de 06/01/2023 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1 – DO OBJETO 

 

1.1 - Este Termo tem como objeto a contratação de pessoas jurídicas para a 

realização de Exames Laboratoriais de Análises Clínicas e Patológicas de todas as 

unidades de saúde pertencentes ao serviço de saúde deste município, com estrutura 

própria dentro do município de Tamarana, conforme especificações a seguir: 

 

1.1.2 - Realização de Exames Laboratoriais de Análises Clínicas e/ou Patológicas 

(incluindo a coleta de material biológico e análise), todos referentes ao Grupo 02, da 

Tabela Unificada de Procedimentos – SUS, conforme subgrupos especificados a seguir: 

 

a) Análises Clínicas - subgrupo 02 da Tabela Unificada de Procedimentos – SUS; 

 

b) Análises Patológicas - subgrupo 03 da Tabela Unificada de Procedimentos – SUS. 

 

1.2 - Será realizado o atendimento de todos os procedimentos vigentes do rol da Tabela 

Unificada SUS, se existente em seu rol, conforme a necessidade de oferta habitual ao 

SUS. 

 

1.3 - O fornecimento dos recursos humanos, materiais (descartáveis ou não, insumos e 

medicamentos quando necessários) e impressos necessários para a execução do 

objeto ficará a cargo da contratada; 

 

1.4 - Para coleta do material biológico dos exames de análises patológicas (subgrupo 

03) ficará a cargo da contratada, além dos recursos humanos, impressos, insumos, os 



 

 
 

 

MUNICÍPIO DE TAMARANA 

ESTADO DO PARANÁ 
Secretaria de Administração / Diretoria de Licitações 

 

 

Rua Izaltino José Silvestre, nº 643, Centro, CEP: 86.125-000 - Tamarana-PR | (43) 3398-1939 

Página 19 de 55 
 

materiais descartáveis como frascos de vidro ou plástico com tampa de rosca ou de 

borracha para transporte de peças para biopsias, nos tamanhos necessários. 

 

1.5 - O Procedimento de coleta do material biológico para análises clínicas e 

patológicas será realizado somente para as solicitações procedentes dos serviços de 

saúde do município de Tamarana. 

 

1.6 - Será devido pelo Município de Tamarana, o valor equivalente a R$ 2,00 (dois 

reais) por paciente atendido, para custeio da coleta do material biológico. 

 

1.7 - As variações da Tabela Unificada SUS em seu rol, valor e demais atributos serão 

acompanhados através do endereço eletrônico: http://sigtap.datasus.gov.br, conforme 

atualização mensal executada pelo Ministério da Saúde. 

 

2 – DA JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO 

 

2.1 - Tal contratação é justificada tendo em vista que a realização de exames de 

análises clínicas são serviços auxiliares no tratamento de doenças, possibilitando 

diagnosticar patologias, bem como preveni-las, estabelecendo seu estágio e gravidade, 

assumindo assim um papel preponderante na saúde da população assistida pela rede 

pública municipal. 

Considerando que a saúde é um direito de todos previsto na Constituição Brasileira, 

cabendo às três esferas de governo a responsabilidade por essa assistência e visando 

dar continuidade na execução dos exames de análises clínicas, permitindo a avaliação 

dos sintomas e colaborando na elucidação da patologia e no acompanhamento do 

tratamento, portanto a contratação torna-se indispensável ao Município. 

 

3 – DO ATENDIMENTO E DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
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3.1 - A prestação dos serviços terá início após a assinatura do Contrato e deverá ser 

realizada pela contratada conforme proposta apresentada. 

 

3.2 - A contratada somente prestará o serviço se lhe forem apresentadas as guias e/ou 

pedidos médicos, obrigatoriamente autorizados pela secretaria municipal de saúde de 

Tamarana, não se responsabilizando o município pelos exames realizados sem os 

documentos mencionados. 

 

3.2.1 - A demanda de serviços a serem prestados pela contratada deverá ser 

impreterivelmente oriunda das unidades a seguir: 

a) Hospital São Francisco; 

b) UBS Plínio Pereira de Araújo; 

c) Posto de Saúde Ozires de Oliveira Borges; 

d) Posto de Saúde Iracema Maria Decol; 

e) Posto de Saúde Lauro de Andrade e Silva (Mandaçaia); 

f) UAPSF Pe. Carmel Bezzina; 

g) Posto de Saúde Edson Siena (Serraria); 

h) Unidade De Saúde Terra Indígena Apucaraninha Maria Vaganh. 

 

3.3 - A contratada deverá observar os padrões técnicos de qualidade na prestação dos 

serviços. Ficando constatado a má-qualidade na execução dos serviços, obriga-se a 

refazê-lo, sem qualquer custo adicional para o município de Tamarana. Neste caso, 

poderá ainda ser aplicada sanção, uma vez constatada qualquer hipótese que lhe dê 

ensejo. 

 

3.4 - O atendimento deverá ser realizado na sede do município de Tamarana, no 

endereço indicado pela contratada, devendo disponibilizar sua estrutura/posto de coleta 

em no máximo 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato, devendo o paciente se 

identificar mediante apresentação dos documentos mencionados no item 3.2, 

obrigatoriamente autorizados pela secretaria municipal de saúde. 
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3.5 - O estabelecimento onde ocorrerá a prestação de serviços deverá ter condições de 

receber pacientes que não deambulam (em cadeiras de rodas ou macas), bem como 

possuir área física adequada a estes pacientes. 

 

3.6 - A prestadora de serviços deverá disponibilizar estrutura mínima de equipamentos 

e profissionais para atender a demanda de rotina, urgência/emergência provindas do 

município, funcionando de segunda a sábado por no mínimo 12 (doze) horas diárias, 

sendo das 08h00min às 20h00min horas, devendo ainda, estar disponível 24 horas nos 

demais horários, para as demandas de urgência/emergência do Hospital São Francisco, 

solicitadas exclusivamente pelo médico plantonista. 

  

3.7 - Aos usuários desta municipalidade é reservado o direito de denunciar a qualquer 

tempo e meio, eventuais irregularidades verificadas no atendimento ou na prestação 

dos serviços, cabendo à secretaria municipal de saúde a devida apuração, e, se for o 

caso, a imediata penalização da contratada, no teor da lei e do Edital. 

 

4 – DA ENTREGA DOS RESULTADOS 

 

4.1 - A entrega dos resultados dos exames deverá ocorrer diretamente ao usuário ou 

seu representante no prazo de 05 (cinco) dias após a coleta. 

 

4.2 - A entrega dos resultados dos exames poderá exceder o período estipulado no 

item 4.1, excepcionalmente, nos casos cuja análise requer prazos que ultrapassem 

este período. 

 

4.3 - O serviço, mesmo depois de realizado e aceito poderá ser refeito, desde que 

comprovada a existência de má-fé do prestador ou condições inadequadas de 

realização que comprometam a integridade do resultado final dos exames. 

 



 

 
 

 

MUNICÍPIO DE TAMARANA 

ESTADO DO PARANÁ 
Secretaria de Administração / Diretoria de Licitações 

 

 

Rua Izaltino José Silvestre, nº 643, Centro, CEP: 86.125-000 - Tamarana-PR | (43) 3398-1939 

Página 22 de 55 
 

5 – DO RESPONSAVÉL TÉCNICO 

 

5.1 - Havendo necessidade de substituição ou inclusão de profissionais técnicos 

responsáveis pela execução dos serviços, a empresa contratada deverá solicitar no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis antes da data do início da prestação de serviço por este 

profissional, através de Ofício à secretaria municipal de saúde, e encaminhar 

juntamente as cópias autenticadas dos seguintes documentos: 

 

5.1.1 - Para o responsável técnico referente aos exames do Subgrupo 02: 

a) Diploma de graduação em uma das seguintes áreas: 

-Bioquímico reconhecido pelo MEC (para profissionais formados 

conforme Resolução CFE nº 04 de 11/04/1969); 

19/02/2002), reconhecido pelo MEC; 

s Biológicas – Modalidade Médica), reconhecido pelo MEC. 

CRM. 

b) Registro de responsabilidade técnica junto ao Conselho Regional da respectiva área. 

c) Carteira do Conselho da respectiva área. 

d) Carteira de Identidade e CPF, ficando dispensado se os dados constarem na carteira 

do respectivo conselho. 

e) Título de Especialista em Patologia e/ou Patologia Clínica, expedido pela sociedade 

que rege a especialidade e registrado no Conselho Regional de Medicina do Paraná/PR 

(caso for médico). 

 

5.1.2 - Para o responsável técnico referente aos exames do Subgrupo 03: 

a) Diploma de Graduação em Medicina; 

b) Título de Especialista em Patologia e/ou Patologia Clínica, expedido pela sociedade 

que rege a especialidade e registrado no Conselho Regional de Medicina do Paraná. 

c) Carteira do Conselho Regional de Medicina do Paraná. 
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d) Carteira de Identidade e CPF, ficando dispensado se os dados constarem na carteira 

do respectivo conselho. 

 

5.1.3 - Comprovação de vínculo dos responsáveis técnicos, em uma das 

seguintes formas: 

 

a) Profissional empregado da empresa: cópia do registro em carteira de trabalho ou da 

ficha de registro de empregado autenticada junto à Delegacia Regional do Trabalho. 

 

b) Profissional sócio, diretor ou proprietário: cópia do contrato social e suas 

modificações em vigor ou da última Ata de eleição da diretoria, devidamente registrada 

no órgão competente. 

 

c) Profissional autônomo que, presta serviços a empresa, mediante contrato de 

prestação de serviço: cópia do contrato em vigor. 

 

5.2 - Uma vez aprovadas, as substituições e as inclusões acima citadas serão lançadas 

no Edital por simples apostila. 

 

6 - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

6.1 - Constituem obrigações da contratada, além de outras previstas no Edital e na 

legislação pertinente, as seguintes: 

 

a) Cumprir, a contento, nos termos deste regulamento, nas condições de sua proposta 

e do edital, os serviços propostos aos usuários do município;  

 

b) Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações por 

ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, devendo 
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comunicar o município de Tamarana, imediatamente, qualquer alteração que possa 

comprometer a manutenção do mesmo; 

 

c) Responsabilizar-se por todos os impostos, taxas, seguros e tudo que em virtude de 

lei ou regulamento recaia ou venha a recair sobre os serviços, bem como por 

obrigações trabalhistas, previdenciárias, de acidentes e quaisquer outras decorrentes 

da relação empregatícia entre a contratada e seus empregados, bem como pelos 

danos/prejuízos causados aos pacientes/usuários da contratante e a terceiros 

decorrentes de culpa ou dolo; 

 

d) Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e 

despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus 

empregados ou prepostos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer responsabilidades 

decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por 

força da lei, ligadas a execução do objeto, responsabilidade esta que não será excluída 

ou reduzida pela fiscalização e pelo acompanhamento da secretaria de saúde; 

 

e) Responder por danos materiais ou morais, causados por seus empregados e 

prepostos diretamente ao município de Tamarana ou a terceiros, decorrentes de sua 

culpa ou dolo; 

 

f) Responsabilizar-se exclusiva e integralmente pelo pessoal, empregados e equipe 

técnica, para a execução do objeto do Edital, incluídos a remuneração, encargos 

trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultante de vínculo 

empregatício, cujos ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos 

para o contratante, nem poderá onerar o objeto do Edital; 

 

g) Responsabilizar-se pelo fornecimento dos recursos humanos, materiais (descartáveis 

ou não, insumos e medicamentos quando necessários) e impressos necessários para a 

execução do objeto; 
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h) Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas em observância 

às normas legais e regulamentares aplicáveis e as recomendações exigidas pela 

técnica profissional dos serviços contratados que lhe forem aplicados; 

 

i) Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados; 

 

j) Efetuar a prestação dos serviços em suas dependências, mediante apresentação pelo 

paciente, das guias de Autorização e/ou pedidos médicos, obrigatoriamente autorizados 

pela secretaria municipal de saúde; 

 

k) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem 

solicitação formal e posterior autorização da secretaria municipal de saúde por escrito; 

 

l) Comunicar a secretaria municipal de saúde a mudança de local ou horário de 

atendimento aos usuários, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias; 

 

m) Fornecer o laudo do exame, obrigatoriamente; 

 

n) Permitir a fiscalização e o acompanhamento da execução da prestação de serviços 

resultante do certame; 

 

o) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666/93; 

 

p) Atender prontamente às reclamações do município de Tamarana, bem como reparar, 

corrigir, o objeto do Edital em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da prestação dos serviços; 
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q) Prestar atendimento a todos os pacientes encaminhados pelo contratante, inclusive, 

àqueles que não deambulam, em cadeira de rodas e/ou macas; 

 

r) Garantir a qualidade da prestação do serviço, comprometendo-se a tomar as devidas 

providências, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após a comunicação 

emitida pelos responsáveis; 

 

s) Entregar os resultados dos exames, conforme previsto no item 04 deste Termo. 

 

t) É expressamente vedada, em qualquer circunstância, por parte da contratada a 

retenção e/ou exigência de apresentação de qualquer documento adicional aos que 

estão elencados neste Termo, aposição de assinatura em guia e/ou documento em 

branco ou de garantia de qualquer espécie, bem como cobrança de qualquer 

importância a título de honorários, de depósito e/ou caução de qualquer natureza pelos 

serviços solicitados e/ou prestados ao usuário, concernentes aos procedimentos 

autorizados pelo município de Tamarana. 

 

u) A interrupção do atendimento por iniciativa da contratada, sem motivo justificado será 

considerado como abandono, sujeitando-a as penalidades previstas, neste instrumento 

e na legislação que rege a matéria. 

 

6.2. São obrigações do Município de Tamarana: 

 

a) Efetuar pagamento dos serviços, na forma e condições aprazadas; 

 

b) Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da prestação de 

serviços; 

 

c) Implantar de forma adequada a supervisão permanente dos serviços de modo a 

obter resultado correto e eficaz; 
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d) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

contratada com relação ao objeto; 

 

e) Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu bom 

desempenho; 

 

f) Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela contratada, inclusive quanto 

à continuidade da prestação dos serviços que, ressalvado a ocorrência de casos de 

caso fortuito e força maior, justificados e aceitos pela secretaria de saúde, não deverá 

ser interrompido. 

 

7 – DA FISCALIZAÇÃO 

 

7.1 - A competência para fiscalizar o objeto desta licitação será do município de 

Tamarana, que 

acompanhará os serviços prestados e verificará se as especificações estão em 

conformidade com o Edital e com os termos contratuais. 

 

7.2 - A secretaria de saúde, através de equipe técnica, poderá visitar as instalações da 

contratada, para verificar condições de higiene, limpeza e quaisquer outros fatores que 

influenciem na realização dos serviços, para fins de avaliar se estão sendo observadas 

as normas e regulamentos pertinentes. 

 

7.3 - Estarão designados servidores que acompanharão e fiscalizarão a execução da 

prestação de serviços: 

Titular: Solange dos Santos Magalhães – Diretora de Ações em Saúde 

Suplente: Rosilene de Jesus Chaves Lobo - Agente administrativo 

 

8 – DA REMUNERAÇÃO 
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8.1 - A empresa prestadora dos serviços deverá ser remunerada pelos exames 

efetivamente realizados, prioritariamente pelos valores estabelecidos na Tabela 

Unificada de Procedimentos SUS. 

 

8.2 - O faturamento dos procedimentos de coleta do material para análise será feito por 

paciente atendido, e a remuneração será conforme o constante no subitem 9.8 deste 

Termo.  

 

9 – DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO 

 

9.1 - O pagamento será efetuado pelos exames efetivamente realizados, devendo a 

contratada apresentar mensalmente as guias de autorização, acompanhados da 

relação nominal dos pacientes atendidos, para os trâmites de faturamento. 

 

9.1.1 - A documentação para faturamento (Guias de autorização e relação nominal dos 

pacientes atendidos) deverá ser entregue na secretaria de saúde até o dia 25 de cada 

mês. 

 

9.1.2 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a apresentação da 

produção de faturamento e sua conferência pela autoridade competente dos 

documentos comprobatórios dos serviços prestados, mencionados no item 9.1, 

mediante apresentação de nota fiscal, condicionado ao repasse do recurso 

correspondente. 

 

9.2 - A secretaria de saúde reserva-se ao direito de realizar análises técnicas e 

financeiras dos 

documentos apresentados para pagamento, de efetuar glosas totais ou parciais dos 

valores cobrados e de submetê-los à perícia, sem qualquer custo para a contratada,que 

se obriga a suportá-la, prestando todos os esclarecimentos necessários. 
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9.3 - No caso de serem feitas glosas aos documentos apresentados, a secretaria de 

saúde deverá comunicar por escrito à contratada, que poderá substituí-los na 

competência seguinte. Se as glosas forem feitas indevidamente, o Município pagará o 

“quantum” final devido no próximo faturamento. 

 

9.4 - A contratada deverá apresentar, também, como condição para o recebimento de 

cada parcela, os seguintes documentos, dentro dos seus prazos de validade: 

a)  Certidão Negativa de Débito (CND) referente às contribuições previdenciárias;  

b) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF);  

c)  Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa 

da União;  

d) Certidão Negativa de Débitos Tributários Estaduais;  

e)  Certidão Negativa de Débitos Tributários Municipais, emitida na sede da 

CONTRATADA, outra equivalente, na forma da Lei;  

f)  Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

 

9.5 - Para execução do pagamento, a contratada deverá fazer constar na Nota Fiscal 

correspondente, emitida, sem rasura, em data legível, o nome do Fundo Municipal de 

Saúde, CNPJ nº 09.242.908/0001-86, informando o número de sua conta corrente, 

nome do banco e a respectiva agência onde deseja receber seus créditos. 

 

9.6 - É expressamente vedada a cobrança em qualquer hipótese de sobretaxa ao preço 

contratado quando do pagamento dos serviços prestados pela contratada. 

 

9.7 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da 

despesa, aquela será devolvida ao prestador e o pagamento ficará pendente até que o 

mesmo providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento 

iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal 

não acarretando qualquer ônus para o Município. 
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9.8 - O Município pagará ainda, o valor de R$ 2,00 (dois reais) referentes ao preço 

médio de custeio da coleta, que se dará por paciente que for atendido no laboratório. 

 

10 – DO PREÇO MÁXIMO 

 

10.1 - A estimativa de gastos para o período de 12 (doze) meses terá o preço máximo 

total de R$ 700.000,00 (Setecentos Mil Reais), conforme especificações contidas na 

Tabela Unificada do SUS. 

 

11 - DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA 

 

11.1 - A dotação orçamentária destinada ao pagamento do objeto do chamamento 

público licitado para o exercício 2023 está prevista e indicada sob o nº: 

 

Reduzido Fonte Dotação 

179 1000 0800120633390390000 

191 1000 0800120643390390000 

 

11.2 - Ultrapassado o exercício financeiro de 2023, o Município de Tamarana adotará 

as medidas necessárias para assumir a dotação correspondente para o período. 

 

12 - DO REAJUSTE 

 

12.1 - Os valores devidos acompanharão as oscilações da Tabela Unificada de 

Procedimentos – SUS, disponível no “site” http://sigtap.datasus.gov.br. 

 

13 - DO PRAZO 
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13.1 - Este contrato vigerá pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir da data de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado nos Termos do inciso II do artigo 57 da lei 8.666/93, 

sendo de comum acordo entre as partes. 

 

 

14 - DAS SANÇÕES 

 

14.1 - Pelo não cumprimento dos compromissos assumidos pela contratada serão 

aplicadas as seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das demais legalmente 

estabelecidas: 

 

a) Advertência; 

b) Multa, de até 2% (dois por cento) sobre o valor dos serviços prestados, em caso de 

inexecução do contrato, facultadas a cumulação com as demais sanções; 

 

c) Rescisão contratual; 

 

14.2 - A contratada descumprindo, injustificadamente, as condições estabelecidas no 

Edital, ensejará, após devidamente comprovadas pelo Município de Tamarana, e 

dependendo da gravidade e/ou dano/prejuízo acarretado aos usuários, rescindir o 

contrato, sem prejuízo da aplicação cumulativa das demais sanções administrativas e 

civis previstas neste Edital e na lei aplicáveis “in casu”. 

 

15 – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

15.1 - O contrato será rescindido unilateralmente, a critério da contratante, 

independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, em qualquer momento, 

sem que caiba direito à indenização de qualquer espécie, nas seguintes hipóteses: 

 

a) pelo não cumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas contratuais; 
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b) pelo atraso injustificado no início dos serviços; 

c) pela paralisação na prestação dos serviços sem justa causa; 

d) pela sub-contratação, total ou parcial, cessão ou transferência do objeto ajustado, 

assim como cisão, fusão ou incorporação que afetem a execução do que foi pactuado; 

 

e) pelo não atendimento às determinações regulamentares emanadas da autoridade 

designada para acompanhar e fiscalizar a execução do instrumento contratual como 

também a de seus superiores; 

f) pelo cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do 

parágrafo primeiro do artigo 67, da Lei 8.666/93; 

g) por razões de interesse público; 

h) pela ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, 

impeditivo da execução contratual; 

 

15.2 - O instrumento contratual poderá ainda, ser rescindido de forma amigável, se 

convir às partes, por mútuo acordo, desde que não traga prejuízo ao Município de 

Tamarana. 

 

16 – DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

16.1 - É expressamente vedado o cometimento a terceiros (subcontratação de outra 

empresa) da execução dos serviços objeto deste Termo, sem solicitação formal à 

Secretaria Municipal de Saúde e posterior autorização expressa pela mesma. 

17 - MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

17.1 - Em caso do licitante vencedor recusar-se a cumprir o objeto injustificadamente, 

será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, e assim 

sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sansões cabíveis, garantido o direito ao 

contraditório e a ampla defesa. 
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17.2 - O licitante que deixar de entregar documentação exigida para o certame ou 

apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, 

não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do compromisso, comportar-se 

de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com 

esta Administração e, se for o caso, será descredenciado na Seção de Compras, pelo 

prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais 

cominações legais; 

17.3. - As penalidades de que trata o subitem anterior, serão aplicadas na forma abaixo: 

17.3.1 - Deixar de entregar documentação exigida para o certame, retardar a execução 

do seu objeto e não manter a sua proposta, ficará impedido de licitar com esta 

Administração por até 90 (noventa) dias; 

17.3.2 - Falhar ou fraudar na ENTREGA DOS SERVIÇOS ficará impedido de licitar com 

esta Administração pelo período de 90 (noventa) dias até 02 (dois) anos; 

17.3.3 - Apresentação de documentação falsa, cometer fraude fiscal e comportar-se de 

modo inidôneo, será descredenciado do Departamento de Compras pelo período de 02 

(dois) a 05 (cinco) anos; 

17.4 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas na Seção de Compras e 

Licitações e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por 

igual período sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações 

legais. 

17.5 - CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida a prévia 

defesa, pela inexecução total ou parcial do Edital: 

17.5.1 - advertência; 
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17.5.2 - multa(s), que deverá (ão) ser recolhida(s) em qualquer agência integrante do 

sistema de compensação por meio de Documento de Arrecadação Municipal (DAM), a 

ser preenchido de acordo com instruções fornecidas pela Seção Municipal de Finanças: 

17.5.2.1 - de 0,1% (um décimo por cento) do valor da Nota de Empenho, por dia de 

atraso por descumprimento dos prazos de entrega dos materiais, previstos neste Edital; 

17.5.2.2 - de 2% (dois por cento) do valor da Nota de Empenho por infração a qualquer 

condição estipulada no Edital, aplicada em dobro na reincidência. 

17.6 - As multas aplicadas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias, a contar 

da data da notificação, podendo a Administração cobrá-las judicialmente. 

17.7 - Além das multas estabelecidas, a Administração poderá recusar a PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS, se a irregularidade não for sanada, podendo ainda, a critério da 

mesma, a ocorrência constituir motivo para aplicação do disposto nos incisos III e IV do 

artigo 87, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores sem prejuízo das demais 

penalidades previstas neste Edital. 

17.8 - Ficarão ainda sujeitos às penalidades previstas nos incisos Ill e IV do artigo 87, 

da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, e a critério da Administração, os 

profissionais ou as empresas que praticarem os ilícitos previstos no artigo 88 do mesmo 

diploma legal. 

17.9 - As penalidades só poderão ser relevadas nas hipóteses de caso fortuito ou força 

maior, devidamente justificado e comprovado, a juízo da Administração. 

18 - DO COMBATE À FRAUDE E À CORRUPÇÃO  

 

18.1 - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus 

fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética 
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durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto 

contratual. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 

 

a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, 

qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo 

de licitação ou na execução de contrato;  

b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de 

influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;  

c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais 

licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão 

licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;  

d) “prática coercitiva”: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, 

às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo 

licitatório ou afetar a execução do contrato.  

e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou 

fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o 

objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste 

Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o 

organismo financeiro multilateral promover inspeção.  

 

18.2 - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro 

multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre 

uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou 

por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em 

qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de 

um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao 

participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.  

 

18.3 - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como 

condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o 
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contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro 

multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro 

e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução 

do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à 

execução do contrato. 

 

 

Tamarana, 10 de Janeiro de 2023. 

 

 

 

Viviane Granado Barreira da Silva 

Secretária Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

 

Anuência dos fiscais de contrato. 

 

Titular: Solange dos Santos Magalhães: ___________________________________. 

 

Suplente: Rosilene de Jesus Chaves Lobo: __________________________________. 
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ANEXO II 

 

 MODELO - FORMULÁRIO PARA CADASTRO 

 

FICHA CADASTRAL DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE 

 

Local e Data. 

 

 

Assinatura - representante legal da Empresa 

Nome e CPF do declarante 

 

Dados do Profissional 

Nome: 

CPF: Data nasc.: 

Nome da mãe: 

Município de nasc.: 

Cód. IBGE do município: UF: 

Nº Identidade: Orgão Emissor: 

Data da emissão: UF: 

Nacionalidade: 

Dados residenciais 

Endereço:  

Número: Bairro: 

Município de residência: CEP: 

Cód. IBGE do município: UF: 

Registro no Conselho de classe: Orgão Emissor: 

Especialidade: Fone: 
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ANEXO III 

 

MODELO - DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM O PREÇO DA TABELA SUS 

E COMPROMETIMENTO DE REALIZAÇÃO DE TODOS OS EXAMES 

LABORATORIAIS CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 

REF.: INEXIGIBILIDADE N.º 001/2023- PROCESSO Nº 016/2023 

 

À 

Comissão Permanente de Licitações do Município de Tamarana/PR 

 

Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, que concordo em praticar nos 

serviços laboratoriais para a Secretaria Municipal de Tamarana, através do Fundo 

Municipal de Saúde pelos preços estipulados na tabela de procedimentos do SUS, bem 

como também, realizarei para a Secretaria Municipal de Saúde todos os exames 

constantes no anexo I do Edital de Credenciamento referente ao Processo de 

Inexigibilidade nº 001/2023, Processo nº 016/2023, solicitados pelo mesmo.  

 

Por ser expressão da verdade, firmo o presente. 

 

Local e Data. 

 

 

Assinatura - representante legal da Empresa 

Nome e CPF do declarante 
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ANEXO IV 

 

MODELO - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII 

DO ART. 7º DA CONSTITUICAO FEDERAL 

 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO - REF.: INEXIGIBILIDADE N.º 001/2023- 

PROCESSO Nº 016/2023 

À 

Comissão Permanente de Licitações do Município de Tamarana/PR 

 

O representante legal da Empresa (RAZÃO SOCIAL COMPLETA), inscrita no Cadastro 

Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o nº ....................................., situado à 

(ENDEREÇO COMPLETO), na qualidade de proponente do procedimento 

administrativo de Chamamento Público - Credenciamento referente ao Processo de 

Inexigibilidade nº 001/2023, Processo nº 016/2023, instaurado por este Município, 

através do Fundo Municipal de Saúde, declara para os fins de direitos e sob as 

penalidades da Lei que a referida empresa não possui em seu quadro de pessoal 

empregados menores de dezoito em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores 

de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 

quatorze anos conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal. 

 

Por ser expressão da verdade, firmo o presente. 

 

Local e Data. 

 

Assinatura - representante legal da Empresa 

Nome e CPF do declarante  
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ANEXO V 

 

MODELO - DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL, SEUS ANEXOS, 

INSTRUÇÕES E PROCEDIMENTOS. 

 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO - REF.: INEXIGIBILIDADE N.º 001/2023- 

PROCESSO Nº 016/2023 

 

À 

Comissão Permanente de Licitações do Município de Tamarana/PR 

O representante legal da Empresa (RAZÃO SOCIAL COMPLETA), inscrita no Cadastro 

Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o nº ....................................., situado à 

(ENDEREÇO COMPLETO), na qualidade de proponente do procedimento 

administrativo de Chamamento Público - Credenciamento referente ao Processo de 

Inexigibilidade nº 001/2023, Processo 016/2023, instaurado por este Município, através 

do Fundo Municipal de Saúde, declara para os fins de direitos e sob as penalidades da 

Lei que esta ciente de toda a documentação que compõem o edital e seus anexos em 

apreço. 

Por ser expressão da verdade, firmo o presente. 

 

Local e Data. 

 

Assinatura - representante legal da Empresa 

Nome e CPF do declarante 
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ANEXO VI 

 

 

MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO Nº XX/XX/2023 DE XX/XX/2023 

REF. INEXIGIBILIDADE Nº 001/2023 

PROCESSO Nº 016/2023 

 

Contratação de empresa para realização de 

exames laboratoriais ao preço da tabela SUS, 

que entre si celebram o Município de 

Tamarana/PR, através do Fundo Municipal de 

Saúde e a empresa .................  

 

O MUNICÍPIO DE TAMARANA, inscrito no CNPJ nº 01.613.167/0001-90, localizado na 

Rua Izaltino José Silvestre, 643, Centro, em Tamarana/PR, através do FUNDO 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMARANA - PR, inscrito no CNPJ nº 09.242.908/0001-

86, localizado na Rua Izaltino José Silvestre, 643, Centro, em Tamarana, por sua 

Gestora Srª. Viviane Granado Barreira da Silva, no final assinado, doravante 

denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a empresa .................., 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n°............., localizada à rua 

............., n.º ...., na cidade de .........., neste ato representada por (qualificação), o (a) Sr 

(a) ............ portador (a)  do CPF n° ............, residente e domiciliado na cidade de ......., 

doravante denominado simplesmente CONTRATADA, pactuam o presente contrato, 

firmado nos termo do Edital de Credenciamento referente ao Processo de  

Inexigibilidade n.º 001/2023, Processo nº 016/2023. 

  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 o objeto do presente contrato consiste na contratação de pessoas jurídicas para a 

realização de Exames Laboratoriais de Análises Clínicas e Patológicas de todas as 

unidades de saúde pertencentes ao serviço de saúde deste município, com estrutura 

própria dentro do município de Tamarana, conforme especificações contidas no Termo 

de Referência. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E ANEXOS CONTRATUAIS 
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2.1 - O presente contrato é firmado através do Edital de Credenciamento referente 

inexigibilidade nº 001/2023, Processo nº 016/2023.  

 

2.2 - O presente contrato poderá ser objeto de aditamento, mediante instrumento 

específico, que importe em alteração de qualquer condição contratual, desde que sejam 

assinados por representantes legais das partes, observando os limites e as 

formalidades legais.  

 

3.3 Fazem parte integrante deste Contrato, os seguintes documentos, como se nele 
estivessem transcritos: 

 I - Edital de Credenciamento referente inexigibilidade nº 001/2023e seus anexos; 

II - Termo de Referência; 

III – Documentação de habilitação apresentada pela contratada. 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR 

3.1 – Pela prestação dos serviços objeto do presente contrato o Contratante pagará a 

Contratada o valor de R$ XXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) sendo que o valor 

a ser praticado na prestação dos serviços, será obtido através da aplicação da tabela 

SUS, conforme Edital de Credenciamento e seus anexos. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTE DE PREÇOS 

4.1 - Os valores serão reajustados de acordo com reajustes efetuados na tabela SUS.  

 

CLÁUSULA QUINTA – DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO 

5.1 - O pagamento será efetuado pelos exames efetivamente realizados, devendo a 

contratada apresentar mensalmente as guias de autorização, acompanhados da 

relação nominal dos pacientes atendidos, para os trâmites de faturamento. 

 

5.1.1 - A documentação para faturamento (Guias de autorização e relação nominal dos 

pacientes atendidos) deverá ser entregue na secretaria de saúde até o dia 25 de cada 

mês. 

 

5.1.2 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a apresentação da 

produção de faturamento e sua conferência pela autoridade competente dos 

documentos comprobatórios dos serviços prestados, mencionados no item 5.1, 
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mediante apresentação de nota fiscal, condicionado ao repasse do recurso 

correspondente. 

 

5.2 - A secretaria de saúde reserva-se ao direito de realizar análises técnicas e 

financeiras dos documentos apresentados para pagamento, de efetuar glosas totais ou 

parciais dos valores cobrados e de submetê-los à perícia, sem qualquer custo para a 

contratada,que se obriga a suportá-la, prestando todos os esclarecimentos necessários. 

 

5.3 - No caso de serem feitas glosas aos documentos apresentados, a secretaria de 

saúde deverá comunicar por escrito à contratada, que poderá substituí-los na 

competência seguinte. Se as glosas forem feitas indevidamente, o Município pagará o 

“quantum” final devido no próximo faturamento. 

 

5.4 - A contratada deverá apresentar, também, como condição para o recebimento de 

cada parcela, os seguintes documentos, dentro dos seus prazos de validade: 

 

a) Certidão Negativa de Débito (CND) fornecida pelo INSS; 

b) Certidão de Regularidade de situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço – FGTS, expedida pela Caixa Econômica Federal. 

 

5.5 - Para execução do pagamento, a contratada deverá fazer constar na Nota Fiscal 

correspondente, emitida, sem rasura, em data legível, o nome do Fundo Municipal de 

Saúde, CNPJ nº 09.242.908/0001-86, informando o número de sua conta corrente, 

nome do banco e a respectiva agência onde deseja receber seus créditos. 

 

5.6 - É expressamente vedada a cobrança em qualquer hipótese de sobretaxa ao preço 

contratado quando do pagamento dos serviços prestados pela contratada. 

 

5.7 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da 

despesa, aquela será devolvida ao prestador e o pagamento ficará pendente até que o 

mesmo providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento 

iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal 

não acarretando qualquer ônus para o Município. 

 

5.8 - O Município pagará ainda, o valor de R$ 2,00 (dois reais) referentes ao preço 

médio de custeio da coleta, que se dará por paciente que for atendido no laboratório. 

 

CLÁUSULA SEXTA- DO PRAZO 
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6.1 - Este contrato vigerá pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir da data de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado nos Termos do inciso II do artigo 57 da lei 8.666/93, 

sendo de comum acordo entre as partes. 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO ATENDIMENTO E DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

7.1 - A prestação dos serviços terá início após a assinatura do Contrato e deverá ser 

realizada pela contratada conforme proposta apresentada. 

 

7.2 - A contratada somente prestará o serviço se lhe forem apresentadas as guias e/ou 

pedidos médicos, obrigatoriamente autorizados pela secretaria municipal de saúde de 

Tamarana, não se responsabilizando o município pelos exames realizados sem os 

documentos mencionados. 

 

7.2.1 - A demanda de serviços a serem prestados pela contratada deverá ser 

impreterivelmente oriunda das unidades a seguir: 

 

a) Hospital São Francisco; 

b) UBS Plínio Pereira de Araújo; 

c) Posto de Saúde Ozires de Oliveira Borges; 

d) Posto de Saúde Iracema Maria Decol; 

e) Posto de Saúde Lauro de Andrade e Silva (Mandaçaia); 

f) UAPSF Pe. Carmel Bezzina; 

g) Posto de Saúde Edson Siena (Serraria); 

h) Unidade De Saúde Terra Indígena Apucaraninha Maria Vaganh. 

 

7.3 - A contratada deverá observar os padrões técnicos de qualidade na prestação dos 

serviços. Ficando constatado a má-qualidade na execução dos serviços, obriga-se a 

refazê-lo, sem qualquer custo adicional para o município de Tamarana. Neste caso, 

poderá ainda ser aplicada sanção, uma vez constatada qualquer hipótese que lhe dê 

ensejo. 

 

7.4 - O atendimento deverá ser realizado na sede do município de Tamarana, no 

endereço indicado pela contratada, devendo disponibilizar sua estrutura/posto de coleta 

em no máximo 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato, devendo o paciente se 

identificar mediante apresentação dos documentos mencionados no item 7.2, 

obrigatoriamente autorizados pela secretaria municipal de saúde.   
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7.5 - O estabelecimento onde ocorrerá a prestação de serviços deverá ter condições de 

receber pacientes que não deambulam (em cadeiras de rodas ou macas), bem como 

possuir área física adequada a estes pacientes. 

 

7.6 - A prestadora de serviços deverá disponibilizar estrutura mínima de equipamentos 

e profissionais para atender a demanda de rotina, urgência/emergência provindas do 

município, funcionando de segunda a sábado por no mínimo 12 (doze) horas diárias, 

sendo das 08h00min às 20h00min, devendo ainda, estar disponível 24 horas nos 

demais horários, para as demandas de urgência/emergência do Hospital São Francisco, 

solicitadas exclusivamente pelo médico plantonista. 

  

7.7 - Aos usuários desta municipalidade é reservado o direito de denunciar a qualquer 

tempo e meio, eventuais irregularidades verificadas no atendimento ou na prestação 

dos serviços, cabendo à secretaria municipal de saúde a devida apuração, e, se for o 

caso, a imediata penalização da contratada, no teor da lei e do Edital. 

 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA ENTREGA DOS RESULTADOS 

8.1 - A entrega dos resultados dos exames deverá ocorrer diretamente ao usuário ou 

seu representante no prazo de 05 (cinco) dias após a coleta. 

 

8.2 - A entrega dos resultados dos exames poderá exceder o período estipulado no 

item 8.1, excepcionalmente, nos casos cuja análise requer prazos que ultrapassem 

este período. 

 

8.3 - O serviço, mesmo depois de realizado e aceito poderá ser refeito, desde que 

comprovada a existência de má-fé do prestador ou condições inadequadas de 

realização que comprometam a integridade do resultado final dos exames. 

 

 

CLÁUSULA NONA - DO RESPONSAVÉL TÉCNICO 

9.1 - Havendo necessidade de substituição ou inclusão de profissionais técnicos 

responsáveis pela execução dos serviços, a empresa contratada deverá solicitar no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis antes da data do início da prestação de serviço por este 

profissional, através de Ofício à secretaria municipal de saúde, e encaminhar 

juntamente as cópias autenticadas dos seguintes documentos: 

 

9.1.1 - Para o responsável técnico referente aos exames do Subgrupo 02: 

a) Diploma de graduação em uma das seguintes áreas: 
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-Bioquímico reconhecido pelo MEC (para profissionais formados 

conforme Resolução CFE nº 04 de 11/04/1969); 

19/02/2002), reconhecido pelo MEC; 

– Modalidade Médica), reconhecido pelo MEC. 

CRM. 

b) Registro de responsabilidade técnica junto ao Conselho Regional da respectiva área. 

c) Carteira do Conselho da respectiva área. 

d) Carteira de Identidade e CPF, ficando dispensado se os dados constarem na carteira 

do respectivo conselho. 

e) Título de Especialista em Patologia e/ou Patologia Clínica, expedido pela sociedade 

que rege a especialidade e registrado no Conselho Regional de Medicina do 

Paraná/PR(caso for médico). 

 

9.1.2 - Para o responsável técnico referente aos exames do Subgrupo 03: 

a) Diploma de Graduação em Medicina; 

b) Título de Especialista em Patologia e/ou Patologia Clínica, expedido pela sociedade 

que rege a especialidade e registrado no Conselho Regional de Medicina do Paraná. 

c) Carteira do Conselho Regional de Medicina do Paraná. 

d) Carteira de Identidade e CPF, ficando dispensado se os dados constarem na carteira 

do respectivo conselho. 

 

9.1.3 - Comprovação de vínculo dos responsáveis técnicos, em uma das 

seguintes formas: 

 

a) Profissional empregado da empresa: cópia do registro em carteira de trabalho ou da 

ficha de registro de empregado autenticada junto à Delegacia Regional do Trabalho. 

 

b) Profissional sócio, diretor ou proprietário: cópia do contrato social e suas 

modificações em vigor ou da última Ata de eleição da diretoria, devidamente registrada 

no órgão competente. 

 

c) Profissional autônomo que, presta serviços a empresa, mediante contrato de 

prestação de serviço: cópia do contrato em vigor. 

 

9.2 - Uma vez aprovadas, as substituições e as inclusões acima citadas serão lançadas 

no Edital por simples apostila. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

10.1 - Constituem obrigações da contratada, além de outras previstas no Edital e na 

legislação pertinente, as seguintes: 

 

a) Cumprir, a contento, nos termos deste regulamento, nas condições de sua proposta 

e do edital, os serviços propostos aos usuários do município;  

 

b) Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações por 

ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, devendo 

comunicar o município de Tamarana, imediatamente, qualquer alteração que possa 

comprometer a manutenção do mesmo; 

 

c) Responsabilizar-se por todos os impostos, taxas, seguros e tudo que em virtude de 

lei ou regulamento recaia ou venha a recair sobre os serviços, bem como por 

obrigações trabalhistas, previdenciárias, de acidentes e quaisquer outras decorrentes 

da relação empregatícia entre a contratada e seus empregados, bem como pelos 

danos/prejuízos causados aos pacientes/usuários da contratante e a terceiros 

decorrentes de culpa ou dolo; 

 

d) Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e 

despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus 

empregados ou prepostos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer responsabilidades 

decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por 

força da lei, ligadas a execução do objeto, responsabilidade esta que não será excluída 

ou reduzida pela fiscalização e pelo acompanhamento da secretaria de saúde; 

 

e) Responder por danos materiais ou morais, causados por seus empregados e 

prepostos diretamente ao município de Tamarana ou a terceiros, decorrentes de sua 

culpa ou dolo; 

 

f) Responsabilizar-se exclusiva e integralmente pelo pessoal, empregados e equipe 

técnica, para a execução do objeto do Edital, incluídos a remuneração, encargos 

trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultante de vínculo 

empregatício, cujos ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos 

para o contratante, nem poderá onerar o objeto do Edital; 

 

g) Responsabilizar-se pelo fornecimento dos recursos humanos, materiais (descartáveis 

ou não, insumos e medicamentos quando necessários) e impressos necessários para a 

execução do objeto; 
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h) Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas em observância 

às normas legais e regulamentares aplicáveis e as recomendações exigidas pela 

técnica profissional dos serviços contratados que lhe forem aplicados; 

 

i) Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados; 

 

j) Efetuar a prestação dos serviços em suas dependências, mediante apresentação pelo 

paciente, das guias de Autorização e/ou pedidos médicos, obrigatoriamente autorizados 

pela secretaria municipal de saúde; 

 

k) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem 

solicitação formal e posterior autorização da secretaria municipal de saúde por escrito; 

 

l) Comunicar a secretaria municipal de saúde a mudança de local ou horário de 

atendimento aos usuários, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias; 

 

m) Fornecer o laudo do exame, obrigatoriamente; 

 

n) Permitir a fiscalização e o acompanhamento da execução da prestação de serviços 

resultante do certame; 

 

o) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666/93; 

 

p) Atender prontamente às reclamações do município de Tamarana, bem como reparar, 

corrigir, o objeto do Edital em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da prestação dos serviços; 

 

q) Prestar atendimento a todos os pacientes encaminhados pelo contratante, inclusive, 

àqueles que não deambulam, em cadeira de rodas e/ou macas; 

 

r) Garantir a qualidade da prestação do serviço, comprometendo-se a tomar as devidas 

providências, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após a comunicação 

emitida pelos responsáveis; 

 

s) Entregar os resultados dos exames, conforme previsto no item 04 deste Termo. 
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t) É expressamente vedada, em qualquer circunstância, por parte da contratada a 

retenção e/ou exigência de apresentação de qualquer documento adicional aos que 

estão elencados neste Termo, aposição de assinatura em guia e/ou documento em 

branco ou de garantia de qualquer espécie, bem como cobrança de qualquer 

importância a título de honorários, de depósito e/ou caução de qualquer natureza pelos 

serviços solicitados e/ou prestados ao usuário, concernentes aos procedimentos 

autorizados pelo município de Tamarana. 

 

u) A interrupção do atendimento por iniciativa da contratada, sem motivo justificado será 

considerado como abandono, sujeitando-a as penalidades previstas, neste instrumento 

e na legislação que rege a matéria. 

 

 

10.2. São obrigações do Município de Tamarana: 

 

a) Efetuar pagamento dos serviços, na forma e condições aprazadas; 

 

b) Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da prestação de 

serviços; 

 

c) Implantar de forma adequada a supervisão permanente dos serviços de modo a 

obter resultado correto e eficaz; 

 

d) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

contratada com relação ao objeto; 

 

e) Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu bom 

desempenho; 

 

f) Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela contratada, inclusive quanto 

à continuidade da prestação dos serviços que, ressalvado a ocorrência de casos de 

caso fortuito e força maior, justificados e aceitos pela secretaria de saúde, não deverá 

ser interrompido. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO 

11.1 - A competência para fiscalizar o objeto desta licitação será do município de 

Tamarana, que acompanhará os serviços prestados e verificará se as especificações 

estão em conformidade com o Edital e com os termos contratuais. 
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11.2 - A secretaria de saúde, através de equipe técnica, poderá visitar as instalações da 

contratada, para verificar condições de higiene, limpeza e quaisquer outros fatores que 

influenciem na realização dos serviços, para fins de avaliar se estão sendo observadas 

as normas e regulamentos pertinentes. 

 

11.3 - Estarão designados servidores que acompanharão e fiscalizarão a execução da 

prestação de serviços: 

 

Titular: Solange dos Santos Magalhães – Diretora de Ações em Saúde 

Suplente: Rosilene de Jesus Chaves Lobo - Agente administrativo 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

12.1 - É expressamente vedado o cometimento a terceiros (subcontratação de outra 

empresa) da execução dos serviços objeto deste Termo, sem solicitação formal à 

Secretaria Municipal de Saúde e posterior autorização expressa pela mesma. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

13.1 - Em caso do licitante vencedor recusar-se a cumprir o objeto injustificadamente, 

será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, e assim 

sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sansões cabíveis, garantido o direito ao 

contraditório e a ampla defesa. 

13.2 - O licitante que deixar de entregar documentação exigida para o certame ou 

apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, 

não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do compromisso, comportar-se 

de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com 

esta Administração e, se for o caso, será descredenciado na Seção de Compras, pelo 

prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais 

cominações legais; 

13.3. - As penalidades de que trata o subitem anterior, serão aplicadas na forma abaixo: 

13.3.1 - Deixar de entregar documentação exigida para o certame, retardar a execução 

do seu objeto e não manter a sua proposta, ficará impedido de licitar com esta 

Administração por até 90 (noventa) dias; 



 

 
 

 

MUNICÍPIO DE TAMARANA 

ESTADO DO PARANÁ 
Secretaria de Administração / Diretoria de Licitações 

 

 

Rua Izaltino José Silvestre, nº 643, Centro, CEP: 86.125-000 - Tamarana-PR | (43) 3398-1939 

Página 51 de 55 
 

13.3.2 - Falhar ou fraudar na ENTREGA DOS SERVIÇOS ficará impedido de licitar com 

esta Administração pelo período de 90 (noventa) dias até 02 (dois) anos; 

13.3.3 - Apresentação de documentação falsa, cometer fraude fiscal e comportar-se de 

modo inidôneo, será descredenciado do Departamento de Compras pelo período de 02 

(dois) a 05 (cinco) anos; 

13.4 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas na Seção de Compras e 

Licitações e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por 

igual período sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações 

legais. 

13.5 - CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida a prévia 

defesa, pela inexecução total ou parcial do Edital: 

13.5.1 - advertência; 

13.5.2 - multa(s), que deverá (ão) ser recolhida(s) em qualquer agência integrante do 

sistema de compensação por meio de Documento de Arrecadação Municipal (DAM), a 

ser preenchido de acordo com instruções fornecidas pela Seção Municipal de Finanças: 

13.5.2.1 - de 0,1% (um décimo por cento) do valor da Nota de Empenho, por dia de 

atraso por descumprimento dos prazos de entrega dos materiais, previstos neste Edital; 

13.5.2.2 - de 2% (dois por cento) do valor da Nota de Empenho por infração a qualquer 

condição estipulada no Edital, aplicada em dobro na reincidência. 

13.6 - As multas aplicadas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias, a contar 

da data da notificação, podendo a Administração cobrá-las judicialmente. 

13.7 - Além das multas estabelecidas, a Administração poderá recusar a PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS, se a irregularidade não for sanada, podendo ainda, a critério da 

mesma, a ocorrência constituir motivo para aplicação do disposto nos incisos III e IV do 

artigo 87, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores sem prejuízo das demais 

penalidades previstas neste Edital. 

13.8 - Ficarão ainda sujeitos às penalidades previstas nos incisos Ill e IV do artigo 87, 

da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, e a critério da Administração, os 



 

 
 

 

MUNICÍPIO DE TAMARANA 

ESTADO DO PARANÁ 
Secretaria de Administração / Diretoria de Licitações 

 

 

Rua Izaltino José Silvestre, nº 643, Centro, CEP: 86.125-000 - Tamarana-PR | (43) 3398-1939 

Página 52 de 55 
 

profissionais ou as empresas que praticarem os ilícitos previstos no artigo 88 do mesmo 

diploma legal. 

13.9 - As penalidades só poderão ser relevadas nas hipóteses de caso fortuito ou força 

maior, devidamente justificado e comprovado, a juízo da Administração. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

14.1 - O contrato será rescindido unilateralmente, a critério da contratante, 

independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, em qualquer momento, 

sem que caiba direito à indenização de qualquer espécie, nas seguintes hipóteses: 

 

a) pelo não cumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas contratuais; 

 

b) pelo atraso injustificado no início dos serviços; 

 

c) pela paralisação na prestação dos serviços sem justa causa; 

 

d) pela sub-contratação, total ou parcial, cessão ou transferência do objeto ajustado, 

assim como cisão, fusão ou incorporação que afetem a execução do que foi pactuado; 

 

e) pelo não atendimento às determinações regulamentares emanadas da autoridade 

designada para acompanhar e fiscalizar a execução do instrumento contratual como 

também a de seus superiores; 

 

f) pelo cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do 

parágrafo primeiro do artigo 67, da Lei 8.666/93; 

 

g) por razões de interesse público; 

 

h) pela ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, 

impeditivo da execução contratual; 

 

14.2 - O instrumento contratual poderá ainda, ser rescindido de forma amigável, se 

convir às partes, por mútuo acordo, desde que não traga prejuízo ao Município de 

Tamarana. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO COMBATE À FRAUDE E À CORRUPÇÃO 
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15.1 - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus 

fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética 

durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto 

contratual. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 

 

a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, 

qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo 

de licitação ou na execução de contrato;  

b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de 

influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;  

c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais 

licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão 

licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;  

d) “prática coercitiva”: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, 

às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo 

licitatório ou afetar a execução do contrato.  

e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou 

fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o 

objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste 

Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o 

organismo financeiro multilateral promover inspeção.  

 

15.2 - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro 

multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre 

uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou 

por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em 

qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de 

um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao 

participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.  

 

15.3 - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como 

condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o 

contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro 

multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro 

e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução 

do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à 

execução do contrato. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DOS CASOS OMISSOS 

16.1 - Os casos omissos serão analisados pelos representantes legais das partes, com 

o intuito de solucionar o impasse, sem que haja prejuízo para nenhuma delas, tendo por 

base o que dispõem a Lei n º 8.666/93 e demais legislação vigente aplicável à espécie.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– DAS ALTERAÇÕES 

17.1 - Este Contrato poderá ser alterado, nos casos previstos pelo artigo 65, da Lei nº 

8.666/93, sempre através de Termo Aditivo.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO 

Elegem as partes o foro da Comarca de Londrina/PR como único competente 

para dirimir as dúvidas que se originem do presente contrato. 

Justos e contratados firmam as partes este instrumento, em 03 (três) vias de 

igual teor, com as testemunhas presentes ao ato, a fim de que produza seus efeitos 

legais. 

 

Edifício da Prefeitura Municipal de Tamarana, aos xxx de xxx de 2.023. 

 

 

_____________________________ 

MUNICÍPIO DE TAMARANA 

CONTRATANTE 

Luzia Harue Suzukawa 

Prefeita Municipal 

______________________________ 

XXXXXXXXXXXX 

CONTRATADA 

XXXXXXXXXXX 

Representante Legal 

 

 

________________________________ 

Viviane Granado Barreira da Silva 

Secretaria Municipal de Saúde 

 

TESTEMUNHAS: 

 

Nome: _________________________         Nome: _________________________ 

RG: ___________________________         RG: ___________________________ 

 

ANUÊNCIA DOS FISCAIS DE CONTRATO. 
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Titular: Solange dos Santos Magalhães: _________________________________. 

 

Suplente: Rosilene de Jesus Chaves Lobo: ______________________________. 

 


