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CREDENCIAMENTO N.º 001/2022 
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 
PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE 

GUARAPUAVA 
 
 

1. PREÂMBULO  
 

1.1.  O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA – ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito 
público interno, sede na Rua Brigadeiro Rocha, n.º 2777, Centro, inscrita no CNPJ sob n.º 
76.178.037/0001-76, neste ato representado pelo Prefeito o Senhor, Celso Fernando Goes, 
CPF 536.414.189-68, a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAPUAVA, neste ato 
representada pelo Secretário Municipal de Saúde, Jonilson Antônio Pires, CPF 707.591.709-
91, nomeado pelo Decreto nº 8.418 de 05 de janeiro de 2021, RESOLVEM, representados pela 
Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 183/2022, em conformidade 
com a Lei Federal nº 8.666 de 1993, com suas alterações, Leis nº 8.080 de 1990 com suas 
alterações, e 8.142 de 1990, Portaria GM/MS nº 358 de 2006, e Portaria GM/MS nº 1.606 de 
2001, ambas do Ministério da Saúde, nos termos da Lei Estadual do Paraná nº 15.608 de 2007, 
da Lei Federal Complementar nº 123 de 2006 com suas alterações e Decreto Estadual nº 4.507 
de 2009, Portaria do MS nº 1.034 de 2010, Decreto Municipal nº 6.320 de 2017, Constituição 
Federal de 1988 - CRFB de 1988, que aprovou o Regulamento do Credenciamento no âmbito 
estadual, e demais legislações aplicáveis, torna pública a realização de CREDENCIAMENTO 
DE PRESTADORES DE SERVIÇOS MÉDICOS, conforme condições estabelecidas no presente 
instrumento e seus anexos. 
 
1.2. CREDENCIAMENTO SERVIÇOS MÉDICOS 
 
PROTOCOLO DOS ENVELOPES ATÉ ÀS 9 HORAS DO DIA 18/07/2022. 
SESSÃO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS ÀS  10 HORAS DO DIA 18/07/2022. 
 

2. OBJETO  

 

2.1. O presente edital tem por objeto o CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE 
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, conforme suas necessidades, 
de acordo com a tabela de valores abaixo e demais condições estabelecidas no presente 
instrumento e seus anexos.  

Item Qtd Descrição dos Serviços Valor Unit. Valor Total 

1 8.640 
horas 

Suporte Médico de Urgência e 
Emergência Plantão período DIURNO 
- horários das 7h às 19h - de segunda 

Hora Diurna:  

R$ 125,00 

 

R$ 1.080.000,00 
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2.2. O valor máximo estimado para os serviços objeto deste Edital é de R$ 3.456.000,00 
(três milhões quatrocentos e cinquenta e seis mil reais). 

2.3. Os valores estimados no item acima não implicam em nenhuma previsão de crédito em 
favor dos credenciados, que só farão jus aos valores correspondentes aos serviços 
efetivamente prestados, desde que autorizados e aprovados pela Secretaria Municipal de 
Saúde, nos termos deste edital e anexos. 

 

3. DA INSCRIÇÃO E DO ACESSO  

 

3.1. A Inscrição e o Acesso ao credenciamento é livre para todos os prestadores dos serviços 
médicos desde que estejam inscritos no CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 
Saúde, conforme o objeto deste Edital, a partir da data de publicação do aviso do edital de 
Credenciamento n.º 001/2022; 

3.2. As empresas interessadas deverão se inscrever no processo de Credenciamento n.º 
001/2022, apresentando os documentos exigidos no presente edital em via original ou por 
qualquer processo de cópia, devendo, neste último caso, serem autenticadas por tabelião ou 
apresentadas com os respectivos originais, para autenticação por servidor deste Município ou 
com autenticação digital.  

a domingo, inclusive feriados (Clínico 
geral) 

Período Diurno: 
R$1.500,00   

2 8.640 
horas 

Suporte Médico de Urgência e 
Emergência Plantão período 
NOTURNO - horários das 19h às 7h - 
de segunda a domingo, inclusive 
feriados (Clínica Geral) 

Hora Noturna:  

R$ 135,00 

Período 
Noturno:  

R$ 1.620,00  

 

 

 

R$ 1.166.400,00 

3 4.320 
horas 

Suporte Médico de Urgência e 
Emergência Plantão período DIURNO 
- horários das 7h às 19h - de segunda 
a domingo, inclusive feriados 
(Pediatra) 

Hora Diurna:  

R$ 135,00  

Período Diurno:  

R$ 1.620,00  

 

 

R$ 583.200,00 

4 4.320 
horas 

Suporte Médico de Urgência e 
Emergência Plantão período 
NOTURNO - horários das 19h às 7h - 
de segunda a domingo, inclusive 
feriados (Pediatra) 

Hora Noturna:  

R$ 145,00  

Período 
Noturno:  

R$ 1.740,00 

 

 

R$ 626.400,00 

TOTAL  3.456.000,00 



 
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA 

ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS  
 

 

3 

3.3. Os interessados poderão inscrever-se no presente Credenciamento, no período de sua 
vigência, que será de 12 (doze) meses, a qualquer tempo. Fica a critério da Secretaria a 
Municipal de Saúde, convocar por chamamentos devidamente publicados e divulgados 
sempre que houver necessidade de obter um maior número de profissionais para atender as 
demandas da saúde pública municipal ou substituição. 

3.4. Os envelopes contendo a documentação de habilitação no credenciamento deverão ser 
entregues no PROTOCOLO GERAL DO MUNICÍPIO,  localizado no térreo do Paço Municipal de 
Guarapuava, Paraná, situada na Rua: Brigadeiro Rocha, 2777, Centro, direcionados a Comissão 
Permanente de Licitação designada pela Portaria 183/2022, ATÉ ÀS 9 HORAS DO DIA 18/07/2022 

3.5. A abertura dos envelopes dar-se-á junto a Secretaria Municipal de Saúde, em horário 
mencionado no preâmbulo deste edital, pela Comissão Permanente de Licitação designada 
pela Portaria 183/2022, obedecendo a ordem de protocolo de entrega dos mesmos. 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO CREDENCIAMENTO  

 

4.1. Poderão participar do presente CREDENCIAMENTO, todos os interessados do ramo de 
atividade pertinente ao objeto, desde que estejam inscritos no CNES - Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde e que preencham as condições exigidas neste Edital. 

4.2. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, os Proponentes que se 
enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:  

a) declarado inidôneo para licitar junto a qualquer órgão ou entidade da Administração Direta 
ou Indireta no âmbito Federal, Estadual e Municipal, sob pena de incidir no previsto no 
parágrafo único do art. 97 da Lei Federal nº 8.666 de 1993 e suas alterações;  

b) Estejam sob falência, dissolução ou liquidação;  

c) Empresas que tenham como sócios administradores, servidor(es) ou dirigente(s) na esfera 
governamental da Administração Municipal;  

d) Estejam em situação irregular perante as Fazendas: Federal, Estadual, Municipal, INSS e 
FGTS e Justiça do Trabalho. 

 

5. DA IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO  

 

5.1. As impugnações aos termos do presente edital deverão obedecer aos critérios do artigo 
41, da Lei Federal nº 8.666 de 1993. 

5.2. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na 
aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada 
para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à 
impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1º do art. 113. 
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5.3. Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração 
o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de 
habilitação em concorrência, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada 
de preços ou concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam 
esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.                  (Redação 
dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

5.4. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do 
processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

5.5. A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases 
subsequentes. 

 

6. DA PRÉ QUALIFICAÇÃO/HABILITAÇÃO  

 

6.1. Os interessados no credenciamento deverão apresentar os documentos abaixo 
relacionados:  

6.1.1. Habilitação Jurídica:  

a) Se representante legal, deverá apresentar: o estatuto social, contrato social com todas as 
alterações ou consolidado, ou outro registro comercial, registrado na Junta Comercial ou 
Cartório (conforme o caso) no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 
assumir obrigações em decorrência de tal investidura, sendo o objeto social deste compatível 
ao objeto desta licitação;  

b) Se procurador deverá apresentar: Instrumento público ou particular de procuração, este 
com FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO da assinatura do representante legal que constem 
poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua 
interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do 
estatuto social, contrato social com todas as alterações ou consolidado ou outro registro 
comercial, registrado na Junta Comercial ou Cartório (conforme o caso) no qual estejam 
expressos os poderes do mandante para a outorga, sendo o objeto social deste compatível ao 
objeto desta licitação;  

c) Tratando-se de credenciado, a carta de credenciamento COM FIRMA RECONHECIDA da 
assinatura do representante legal que constem poderes específicos para praticar todos atos 
pertinentes ao certame, acompanhado do estatuto social, contrato social ou outro instrumento 
de registro comercial, registrado na Junta Comercial ou Cartório (conforme o caso), no qual 
estejam expressos os poderes do mandante para a outorga sendo o objeto social deste 
compatível ao objeto desta licitação. 

 

6.1.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm#art1
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b) prova de regularidade perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal do domicílio ou 
sede do licitante com a apresentação das seguintes certidões:  

b.1) a prova de regularidade com a Fazenda Federal será efetuada por meio da Certidão 
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou 
Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal 
do Brasil - RFB e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, da sede do licitante.  

b.2) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, por meio da apresentação da respectiva 
certidão negativa de débito (ou positiva com efeito de negativa), ou, se for o caso, certidão 
comprobatória de que o licitante, pelo respectivo objeto, está isento de inscrição estadual;  

b.3) a prova de regularidade com a Fazenda Municipal será feita por meio da certidão negativa 
ou positiva com efeito negativo, ou se for o caso, certidão comprobatória de que o licitante, 
pelo respectivo objeto, está isento de inscrição municipal.  

b) prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;  

c) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa - CNDT.  

6.1.3. Regularidade Econômica - Financeira: 

a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida por todos os cartórios distribuidores 
que tenham atribuição de distribuição de falências e concordatas da sede da pessoa jurídica; 

6.1.3. Qualificação Técnica  

a) Requerimento para Credenciamento conforme ANEXO II; 

b) Comprovação de inscrição junto ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - 
CNES;  

c) Relação dos profissionais médicos à disposição para prestar os serviços conforme ANEXO 
III; 

d) Declaração de emprego assinada pelo respectivo profissional, conforme ANEXO IV;  

d) Comprovação da inscrição no Conselho Regional de Medicina e comprovação da 
especialidade para Pediatria e Psiquiatria; 

c.1) A comprovação da especialidade deverá ser através de certificação de residência médica 
em diploma reconhecido pelo MEC ou anotação na carteira do CRM ou RQE - Registro de 
Qualificação de Especialidade. 

6.1.5. Declaração Unificada, conforme modelo – ANEXO V;  

6.2. As certidões que não contiverem prazo de validade, serão consideradas vencidas em 90 
(noventa) dias após a data da emissão.  

6.3. Todos os documentos deverão ser apresentados, preferencialmente na ordem solicitada 
no edital e estar dentro dos respectivos prazos de validade e poderão ser apresentados em 



 
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA 

ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS  
 

 

6 

original ou por qualquer processo de cópia autenticada, legalmente reconhecida, desde que 
legíveis.  

6.3.1. Das Certidões Negativas extraídas da Internet, a Comissão de Licitação verificará sua 
autenticidade através de consulta ao site correspondente.  

6.4. A apresentação dos documentos PARA CREDENCIAMENTO, em desconformidade com o 
disposto no Edital ou com os modelos descritos nos respectivos anexos, será fundamento para 
o não credenciamento da Proponente. 

 

7. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE DA HABILITAÇÃO  

 

7.1. O envelope contendo documentos de PRÉ- QUALIFICAÇÃO, deverá ser entregue no 
PROTOCOLO GERAL supra citado, devidamente fechado, constando da face os seguintes 
dizeres:  

A 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE 

 

CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 

CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS MÉDICOS  

PROPONENTE: 

CPNJ Nº: 

 

7.2. Caso o proponente encaminhe um representante para acompanhar o procedimento 
licitatório, deverá formalizar carta de Credenciamento, conforme ANEXO VI, comprovando os 
poderes de quem o credenciou, a qual deverá ser entregue à Comissão, separadamente.  

 

8. ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO  

 

8.1. A análise dos documentos apresentados para a inscrição no credenciamento será feita 
pela Comissão Permanente de Licitações da Secretaria de Saúde, designada pela Portaria nº 
183/2022, promovendo-se o não credenciamento das proponentes que se apresentarem 
desconformes ou incompatíveis com a documentação exigida neste edital, salvo em 
possibilidade de saneamento de falhas. 
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9. CRITÉRIO DE JULGAMENTO  

 

9.1. A sessão pública de abertura dos envelopes e julgamento dos documento de pré-
qualificação, na Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua das Dálias, 200 , fica prevista 
para o dia 18 de julho de 2022 com início as 10 horas, ocasião em que será lavrada ata com 
assinatura dos presentes; 

9.2. O resultado da pré-qualificação será divulgado no portal da transparência do Município 
de Guarapuava, quando ficará concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de 
recurso contra decisão de habilitação ou inabilitação dos prestadores de serviços; 

9.3. Os  recursos  não  terão  efeito  suspensivo  e  deverão  ser  protocolados  junto  à 
Comissão de Licitação, diretamente na Secretaria Municipal de Saúde, com endereço já 
mencionado anteriormente. 

9.4. Concluída  a  avaliação  da  documentação  e  no  caso  de  haver  mais  empresas 
habilitadas  do  que  o  necessário  para  realização  dos  serviços,  a  Comissão  de Licitação 
credenciará todos os habilitados e sua contratação se utilizara do CRITÉRIO DE  
ROTATIVIDADE; 

9.5. O comparecimento à sessão pública de sorteio é facultativo e todos os credenciados em  
situação  regular  poderão  ser  contemplados,  mesmo  não  comparecendo  ao evento, com 
exceção daqueles que se declararem impedidos ou assim forem considerados pela Comissão; 

9.6. Na  análise da documentação relativa à habilitação,  pela  Comissão  de  Licitação, exigir-
se-á a estrita observância de todos os requisitos de pré-qualificação previstos no Edital, 
permitindo vistas aos documentos pelos presentes a sessão; 

9.7. Caso necessário, serão solicitados esclarecimentos, retificações e complementações da 
documentação ao interessado; 

 

10. DA PUBLICAÇÃO  

 

10.1. A publicação de todos os atos bem como da ratificação deste Credencimento será 
efetuado no Portal da Transparência do Município de Guarapuava.  

 

11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS  

 

11.1. Aos interessados é assegurado o direito de interposição de Recurso, nos termos do art. 
109 da Lei Federal nº. 8.666 de 1993, o qual será recebido e processado nos termos ali 
estabelecidos;  
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11.2. O recurso limitar-se-á a questões de habilitação, considerando, exclusivamente, a 
documentação apresentada no ato do credenciamento, não sendo considerado documento 
anexado em fase de recurso;  

11.3. O recurso deverá ser no PROTOCOLO GERAL, na sede da Prefeitura Municipal, Rua 
Brigadeiro Rocha, 2777, Centro, Guarapuava – Paraná, CEP 85010.210, para análise da 
Comissão Permanente de Licitação, ficando estabelecido prazo de até 5 (cinco) dias úteis para 
reconsiderá-lo ou encaminhá-lo para análise do Gestor, que terá igual prazo para análise e 
decisão;  

11.4. Somente o responsável legal do interessado poderá interpor recursos;  

11.5. Não serão aceitos recursos fora dos prazos estabelecidos neste Edital;  

11.6. Somente serão conhecidos os recursos tempestivos, motivados e não protelatórios; 

11.7. Não serão admitidos mais de um recurso do interessado versando sobre o mesmo 
motivo de contestação;  

11.8. Decidido em todas as instâncias administrativas sobre os recursos interpostos, o 
resultado final do processo de credenciamento será divulgado por meio de Termo de 
Homologação pelo Município. 

 

12. DA ASSINATURA DO CONTRATO  

 

12.1. Ratificado o objeto do presente credenciamento o Município de Guarapuava, convocará 
os adjudicatários para assinarem o termo de contrato em até 5 (cinco) dias úteis, sob pena de 
decair do seu direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 
Federal nº 8.666 de 1993.  

 

13. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

 

13.1. Os serviços deverão ser prestados nas UNIDADES DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA da 
Secretaria Municipal de Saúde, a partir da assinatura do contrato e pelo período de até 12 
(doze) meses. 

13.2. Para cada serviço contratado, a Secretaria de Saúde aprovará, de acordo com os 
profissionais da Saúde indicados pela proponente no ato da convocação para prestação dos 
serviços, um cronograma mensal de atendimento, por meio de escala, contendo os dias e 
horários de cada profissional da saúde.  

13.2.1. A convocação para apresentação de escala, será realizada pelo Departamento de 
Urgência e Emergências, para os lotes 1 a 4. As escalas poderão ser apresentadas com carga 
horário de 06, 12 ou 24 horas. 
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13.3. Os Proponentes credenciados durante a execução do objeto deste CREDENCIAMENTO 
deverão atender aos seguintes requisitos:  

a) Prestar os serviços de médicos nos locais e horários determinados pela Secretaria 
Municipal de Saúde, bem como registrar os horários de acordo com especificações da 
Secretaria.  

b) Atender os pacientes com dignidade e respeito e de modo universal e igualitário, mantendo-
se a qualidade na prestação de serviços.  

c) 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.  

d) Responsabiliza-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.  

e) Responsabiliza-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier causar aos 
pacientes.  

f) Manter, durante todo o contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
no credenciamento.  

g) A execução dos serviços não poderá ser cedido ou transferido para terceiros.  

h) Deverá comunicar ao Contratante qualquer irregularidade de que tenha conhecimento.  

i) Deverá oficializar a substituição de qualquer profissional, ficando restrita à aprovação do 
Gestor do contrato, devendo ser comprovada a habilitação de acordo com o serviço a ser 
prestado.  

j) O profissional deverá registrar sua jornada de trabalho em ponto biométrico, visando a 
comprovação de sua carga horária.  

k) Apresentar com antecedência de 30 (trinta)dias, escala médica dos profissionais que 
executaram os serviços, com base na solicitação quantitativa solicitada pela Secretaria de 
Saúde. 

l) Cumprir com a carga horária contratada por dia, não sendo autorizada a compensação de 
saldo de horas, pois as mesma será remunerada de acordo com a quantidade de horas 
trabalhadas consecutivas, quais serão conferidas e fiscalizadas por servidor designado; 

m) O profissional que irá prestar o serviço não poderá tem vínculo empregatício com carga 
horário superior a 60 horas/semanais, sendo necessária declaração individual de que não 
possui tal carga horário comprometida. 

 

14. DO GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS  
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14.1. Caberá ao departamento Departamento de Urgências e Emergências - DUE, o 
gerenciamento dos locais onde serão prestados os serviços pelos credenciados.  

14.2. Caberá a fiscalização dos contratos, o gestor e fiscais abaixo relacionados, de acordo com 
o Decreto Municipal nº 7.545 de 2019. 

14.2.1 - Gestor(a): Sandra Maria Correia, RG:4.061.673-0, CPF:596.207.229-49. 

14.2.2 - Suplente do(a) Gestor(a): Fabio Pelech Antunes, RG:13.774.157-1, 
CPF:106.846.559.00. 

14.2.3 - Fiscal: Tais Carli Dávila, RG:10.892.973-1, CPF:011.133.799-28. 

14.2.4 - Fiscal: Willian Arthur Brautigam, RG:9.777.043-3, CPF:064.987.219-36. 

14.2.5 - Fiscal:Ana Beatriz Dilli Nogueira, RG:9.2223.102-0, CPF:064.473.209-18. 

14.2.6 - Fiscal: Dilceneia Barbosa, RG:4.402.980-2, CPF:023.250.499-73. 

14.2.7 - Fiscal: Vanessa Cristina Dangui da Silva, RG:7.846.845-9, CPF:007.783.639-10. 

14.2.8 - Fiscal: Aline Fatima de Lima Pacheco Pitner, RG:9.747.294-7, CPF:067.006.309-67. 

  

15. DA VIGÊNCIA DO CHAMENTO PÚBLICO E DO CONTRATO  

 

15.1. A vigência do CREDENCIAMENTO será de 12 (doze) meses, contados da publicação do 
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até 
o máximo de 60 (sessenta) meses, caso haja interesse da administração, com anuência da 
credenciada, nos termos do art. 57, da Lei Federal n.º 8.666 de 1993, através de Termo Aditivo.  

15.2. A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da publicação, o qual poderá 
ser prorrogado por igual e sucessivos períodos, até o máximo de 60 (sessenta) meses, caso 
haja interesse da administração, com anuência da credenciada, nos termos do art. 57, da Lei 
Federal n.º 8.666 de 1993, através de Termo Aditivo.  

15.3. Na hipótese de prorrogação de contrato por período superior aos 12 (doze) meses 
iniciais, poderá ser reajustado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (INPC - IBGE), mediante solicitação expressa da 
credenciada. 

15.3.1. O reajuste de que trata esta cláusula somente poderá ser concedido pelo 
CONTRATANTE a cada período de 12 (doze) meses contados da data-base da apresentação da 
proposta. 

 

16. DO ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO  
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16.1. A Secretaria Municipal de Saúde, designará servidor responsável que realizará o 
acompanhamento da execução dos serviços credenciados por meio de auditorias, 
comunicações escritas, visitas e outras atividades correlatas. Todas as ocorrências deverão 
ser registradas em relatórios anexados ao processo do credenciado. 

 

 

17. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

17.1. Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o presente Edital correrão 
por conta da seguinte dotação: 

Fonte Despesa Natureza da despesa 

494 5452 3.33.90.39 – Serviços Médicos 

303 5451 3.33.90.39 – Serviços Médicos 

000 5450 3.33.90.39 – Serviços Médicos 

 

18. DO PAGAMENTO 

 

18.1. O pagamento será efetuado pelo Município de Guarapuava, em até 30 (trinta) dias, após 
o recebimento e aceitação da Nota Fiscal pelo Departamento de Urgência e Emergência da 
Secretaria de Saúde, com as necessárias ratificações das Gestoras e Fiscais de cada 
departamento responsáveis pela fiscalização dos contratos. 

18.1.1. A nota fiscal deverá estar acompanhada das certidões negativas fiscais e CNDT, 
devidamente válidas, bem como as guias de recolhimento de INSS e FGTS para que seja 
efetuado o pagamento, sendo que é de responsabilidade da contratada, manter durante toda 
a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as 
condições exigidas na licitação (regularidade fiscal), conforme prevê o Art. 55 da Lei Federal 
nº 8.666 de 1993.  

18.1.2. O Município efetuará o desconto do INSS, ISSQN e IRRF do valor contratado, neste 
edital, conforme Legislação vigente. 

18.1.3. Fica vedado expressamente o pagamento de qualquer sobretaxa em relação à tabela 
adotada. 

18.1.4. O pagamento dos credenciados será realizado de acordo com a demanda, tendo por 
base o valor pré-definido pela Administração, a qual pode utilizar-se de tabelas de referência. 

18.2. Deverá constar na Nota Fiscal o Número da Licitação e do Contrato.  

18.3. Se a empresa for optante do Simples Nacional, deverá constar na Nota Fiscal.  



 
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA 

ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS  
 

 

12 

18.4. A data para entrega das Notas Fiscais será até o dia 5º (quinto) de cada mês, subsequente 
ao vencido, de acordo com os dias e carga horária efetivamente trabalhadas. 

18.5. O município receberá apenas notas fiscais emitidas eletronicamente, conforme 
legislação vigente. 

18.6. As empresas com sede em outros Estados que ainda não se adequaram ao sistema de 
Notas eletrônicas, poderão emiti-las conforme legislação vigente no Estado sede.   

19. DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

 

19.1. Estando a Proponente apta à contratação, após análise e elaboração de Parecer Técnico 
acerca dos documentos pela Comissão Permanente Designada no Decreto nº 183/2022, o 
processo será encaminhado ao Departamento de Licitação e Formalização de Contratos para 
elaboração da Minuta Contratual, e demais procedimentos inerentes à legalidade da 
formalização, visando a realização do processo de inexigibilidade de licitação, tomando-se por 
base o “caput” do artigo 25 c/c 61 § único da Lei de Federal nº 8.666 de 1993. 

 

20. DA RESCISÃO 

  

20.1. Ocorrendo motivo que justifique, atendendo aos princípios constitucionais e visando o 
interesse público poderá o CONTRATANTE, rescindir unilateralmente nos moldes do art. 77 a 
80 da Lei de Licitações n.º 8.666 de 1993 e demais legislações pertinentes, a qualquer 
momento, mediante notificação expressa para imediata suspensão dos serviços. Podendo 
ainda ser, caso necessário, instaurado processo administrativo próprio a fim de apurar 
eventual responsabilidade da CONTRATADA.  

20.2. A CONTRATADA poderá solicitar adequação aos termos do objeto a ser contratado, 
bastando, para tanto, notificar com justificativa ao departamento contratante, com 
antecedência de 10 (dez) dias úteis, devendo para tanto, a CONTRATADA cumprir com todas 
as obrigações pactuadas no contrato, até a resposta às adequações pleiteadas.  

20.3. Na hipótese de descredenciamento, ficam assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

20.4. A credenciada poderá solicitar a rescisão do ajuste, a qualquer tempo, mediante 
notificação à Administração com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

 

21. RECURSOS  

 

21.1. Aos credenciados é assegurado a garantia dos princípios constitucionais, em especial o 
direito à ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal, garantido assim a 
interposição de Recurso, nos termos do art. 109 da Lei Federal nº 8.666 de 1993, o qual será 
recebido e processado nos termos ali estabelecidos. 



 
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA 

ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS  
 

 

13 

22. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO DOS SERVIÇOS  

 

22.1. A licitante total ou parcialmente inadimplente estará sujeita à aplicação das sanções 
previstas nos arts. 86, 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666 de 1993 c/c o art. 7º da Lei 10.520 de 
2002, a saber:  

a) advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para o 
fornecimento;  

b) multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso 
injustificado na providência necessária e 1% (um por cento) por dia após o 30º dia de atraso 
acumulada com as multas cominatórias abaixo:  

I – multa de 5% (cinco por cento) do valor do total do contrato por faltas médias, assim 
entendidas aquelas que acarretam transtornos significativos e, na sua reincidência, esse 
percentual será de 10% (dez por cento);  

II – multa de 10% (dez por cento) do valor total contratado, nas hipóteses de inexecução total, 
com ou sem prejuízo para o ente público.  

c) suspensão temporária do direito de participar em licitações ou impedimento de contratar 
com a entidade licitante, por prazo não superior a 2 (dois) anos, entre outras, nas hipóteses:  

I – convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar contrato;  

II – ensejar injustificado retardamento da execução de seu objeto;  

III – não mantiver proposta; 

IV – falhar gravemente na execução do contrato;  

V – na reiteração excessiva de mesmo comportamento já punido ou omissão de providências 
para reparação de erros.  

d) declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por no 
mínimo 2 (dois) anos e, no máximo, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da rescisão 
unilateral do contrato e aplicação de multa de até xxx% (xx) por cento sobre o valor da 
contratação.  

d) Os demais casos considerados ilícitos, deverão seguir o elencado nos termos dos artigos 89 
a 108, da Lei Federal nº 8.666 de 1993. 

e) Após instauração de processo administrativo próprio em desfavor da CONTRATADA, enseja 
em suspensão de todos e quaisquer créditos a serem liquidados em favor da mesma.  

f) A decisão motivada da Comissão a ser designada para instrução e julgamento, indicará quais 
as sanções deverão ser aplicadas, sendo estas através de multas pecuniárias conforme 
percentuais previstos no item 22.1, poderão ser cobradas/descontadas dos valores a serem 
recebidos pela CONTRATADA. Conforme previsão do art. 80, Inciso IV da lei Federal nº 8.666 
de 1993. 
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23. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS  

 

23.1. O presente Instrumento Contratual e os casos omissos, regem-se pelas disposições da 
Lei Federal nº 8.666 de 1993 e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhe os princípios 
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado e demais legislação 
pertinente à matéria.  

 

24. DISPOSIÇÕES SOBRE TRATAMENTOS PRIVACIDADE DOS DADOS  

 

24.1. Com exceção do que dispõe o art. 4º da Lei Federal nº 13.709 de 2018, que trata da 
proteção dos dados pessoais, o CREDENCIANTE e CREDENCIADA se obrigam a dar ciência 
prévia quando fizerem uso dos dados privados de pessoas naturais, sempre zelando pelos 
princípios da minimização da coleta, necessidade de exposição específica da finalidade, sem 
prejuízo da mera correção dos dados.  

24.2. Fica vedado o tratamento de dados pessoais sensíveis por parte da CREDENCIADA com 
objetivo de obter vantagem econômica de qualquer espécie, com exceção daquelas hipóteses 
previstas no parágrafo 4º do art. 11 da Lei Federal nº 13.709 de 2018.  

24.3. O CREDENCIANTE se compromete a zelar pelo tratamento dos dados pessoais dos 
titulares pessoas naturais vinculadas à CREDENCIADA, sem prejuízo de qualquer 
responsabilidade, admitindo-se o tratamento nas hipóteses de consentimento específico e 
destacado por termo de compromisso e ou nas hipóteses previstas nos incisos II a X do art. 7º 
da Lei Federal nº 13.709 de 2018.  

24.4. A CREDENCIADA se compromete em zelar pelo tratamento dos dados pessoais dos 
titulares pessoas naturais vinculadas à prestação de serviços (pacientes e outros que 
porventura tenham seus dados colhidos pela CREDENCIADA durante e por conta da execução 
do contrato), sem prejuízo de qualquer responsabilidade, admitindo-se o tratamento nas 
hipóteses de consentimento específico e destacado por termo de compromisso e ou nas 
hipóteses previstas nos incisos II a X do art. 7º da Lei Federal nº 13.709 de 2018. 

 

25. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

25.1. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes da 
interpretação do Edital, deverão ser solicitadas ao Município de Guarapuava - Paraná, 
Departamento Administrativo e Financeiro da Secretaria de Saúde, pelo e-mail: 
dafsaude.guarapuava@gmail.com ou pelo telefone (42) 3621-3705 ou 3621-3741. 

25.2. A participação no presente processo de credenciamento implica na aceitação integral e 
irretratável de todas as condições exigidas neste Edital e nos documentos que dele fazem 
parte, bem como na observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor.  
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25.3. O presente processo de CREDENCIAMENTO poderá ser revogado por razões de 
interesse público, decorrentes de fatos supervenientes, devidamente comprovados, 
pertinentes e suficientes para justificar sua revogação.  

25.4. Qualquer cidadão é parte legítima para denunciarem irregularidade na prestação dos 
serviços e/ou no faturamento. 

25.5. Fazem parte integrante deste Edital:  

 ANEXO I – Projeto Básico 

 ANEXO II - Requerimento de inscrição no credenciamento; 

 ANEXO III - Relação dos profissionais que prestarão serviço pela empresa; 

 ANEXO IV - Declaração de emprego de cada profissional; 

 ANEXO V – Declaração unificada; 

 ANEXO VI - Modelo de credenciamento; 

 ANEXO VII – Minuta de contrato; 

 

26. DO FORO  

 

26.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Guarapuava - Paraná, para dirimir quaisquer dúvidas 
oriundas da execução deste instrumento.  

 

Guarapuava, 22 de junho de 2022. 

 

LARISSA MARIA BRZEZINSKI 

Presidente da Comissão 

Portaria n.º 182/2022 
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ANEXO I - PROJETO BÁSICO 

 

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA DO 
MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA. 

 

1  AMPARO LEGAL: 

A Portaria MS nº 384/2003, de 04 de abril de 2003, estabeleceu a possibilidade dos 
Municípios se habilitarem em Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada e Gestão Plena do 
Sistema Municipal. Por conta desta adequação orçamentária, financeira e estrutural, 
reiniciou-se o processo de implantação do Sistema Único de Saúde (SUS). Esse processo tem 
sido orientado, desde o início por Normas Operacionais Básicas (NOB/ SUS 01/1991, 
NOB/SUS 01/1992, NOB/SUS 01/1993 e NOB/SUS 01/1996). Em 2001 foi publicada a 
primeira Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS/SUS 01/2001), que foi revista e 
publicada em 2002 pela NOAS/SUS 01/2002.  

Em 04 de abril de 2003 foi publicada ainda a Portaria nº 385/2003, que altera 
respectivamente os capítulos III e V da NOAS/SUS 01/2002, que tratam da habilitação e da 
desabilitação de Municípios, de Estados e do Distrito Federal. E, em 2004 a Portaria nº 
2023/2004, faz novas alterações quanto a gestão do SUS, sendo que em seu artigo 4º 
estabelece como única modalidade de habilitação de municípios a Gestão Plena de Sistema 
Municipal e estabelece que os pleitos dessa modalidade de gestão deverão observar as 
determinações da NOAS/SUS 01/2002.  

Ou seja: hoje existe apenas uma modalidade de gestão no Sistema Municipal, a PLENA, 
em função da possibilidade de contratualização de serviços de média e alta complexidade, 
diante de critérios, como índice populacional, referência e contrarreferência de serviços, e o 
mais importante capacidade financeira. E, finalmente, a complexidade básica dos serviços da 
Atenção Primária e o teto financeiro do SUS. Isto tudo acontece porque tivemos dois tipos de 
gestão no Sistema Único de Saúde – SUS.  

No caso do Município de Guarapuava, nossa Gestão é apenas básica, com dependência 
total da Secretaria de Estado da Saúde – SESA, para oferecimento de serviços de média e alta 
complexidade, por meio de regulação. 

 

2   JUSTIFICATIVA: 

 

A Secretaria Municipal de Saúde tem por prerrogativa construir políticas públicas 
voltadas para o benefício de sua população, com a construção de políticas setoriais e 
intersetoriais que garantam o acesso universal e igualitário a saúde, e em consonância com a 
oferta dos serviços da Atenção a Saúde Básica, não se exime das responsabilidades do 
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Atendimento de Urgência e Emergência, que no momento vem sendo realizado por 
profissionais efetivos e contratação via Consórcio Intermunicipal de Saúde.  

O objetivo principal do referido credenciamento é proporcionar a ampliação e 
melhoria da oferta dos serviços de urgência e emergência, que hoje conta com 03 unidades de 
pronto atendimento (UPA Batel, Unidade de Urgência Trianon e Unidade de Urgência 
Primavera), no município de Guarapuava. 

As unidades de pronto atendimento são estabelecimentos de saúde de complexidade 
intermediária, articulado com a Atenção Básica, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgênc - 
SAMU 192, a Atenção Domiciliar e a Atenção Hospitalar, a fim de possibilitar o melhor 
funcionamento da RAU (Rede de Atenção ás Urgências). 

 As ações das UPA 24h deverão fazer parte do planejamento da Rede de Atenção às 
Urgências - RAU, a qual se encontra vinculada, bem como incluídas no Plano de Ação Regional 
da RAU, conforme Portaria nº 1.600/GM/MS, de 7 de julho de 2011. 

Dentro das diretrizes de funcionamento, destaca-se a sua disponibilidade ininterrupta 
24 (vinte e quatro) horas e em todos os dias da semana, incluindo feriados e pontos 
facultativos. 

 Considerando-se o perfil epidemiológico atual, com um aumento exponencial de 
quadros agudos e subagudos, relacionados especificamente às condições  e agravos 
respiratórios, ainda com uma situação epidemiológica de alerta em relação á infecção 
relacionada ao Sars Cov2 (COVID, somando-se a sazonalidade da época, onde observa-se uma 
maior prevalência e circulação de vírus e agentes patológicos relacionados ao trato 
respiratório, impactando de forma importante a demanda de atendimento nas unidades de 
pronto atendimento. Associado ao cenário epidemiológico, soma-se a demanda reprimida de 
condições crônicas com descompensações agudas. 

Atualmente a administração municipal, na esfera da Secretaria Municipal de Saúde 
enfrenta uma situação de vazio assistencial em vários setores, especificamente na oferta de 
profissionais médicos, seja na Atenção Primária, como nas Unidades de Pronto Atendimento. 
Além da escassez de profissionais médicos pela Administração Municipal no quadro de 
servidores efetivos para a execução dos serviços especializados, soma-se a esse cenário, o 
esgotamento dos classificados do último PSS – Processo Seletivo Simplificado e das vagas 
previstas em concurso público para preenchimento de cargos de médicos.  

Fica explícito o impacto negativo e a repercussão no tempo de resposta e também na 
qualidade do atendimento prestado aos usuários do sistema de saúde, pela baixa oferta de 
profissionais médicos nas unidades de Pronto Atendimento. 

Muitas vezes o município acaba absorvendo boa parte de responsabilidade de 
competência do ente estadual, com permanência de pacientes acima do tempo preconizado 
de atuação das unidades, contrariando as normativas federais que preconizam e direcionam 
as ações como unidade de estabilização, sem caráter de alta complexidade.  

A presente contratação busca disponibilizar serviços essenciais de saúde, dentre os 
quais são direitos de todo cidadão e dever da administração. Segundo a Constituição Federal, 
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“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal 
e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Em razão do 
dever de garantir os serviços de saúde não pode o Município correr o risco de ficar sem os 
profissionais para realizar os atendimentos nas unidades de urgência.  

Quanto as contratações especializadas, acredita-se que é uma consequência do período 
pandêmico que enfrentamos entre os anos 2020 a 2022. Inúmeras crianças vêm apresentando 
agudização de quadros crônicos respiratórios, elevando o número de crianças com sintomas 
respiratórios e outras condições de saúde, causando uma maior busca de pacientes que 
utilizam o Sistema Único de Saúde, preocupando os gestores públicos quanto a falta de 
atendimento clínico especializado, especificamente na especialidade de Pediatria.  

 O Município de Guarapuava conta, atualmente com apenas 03 profissionais na área de 
Pediatria, que compõem o quadro de servidores efetivos, prestando seus serviços nas 
unidades básicas de saúde e no Centro de Saúde da Mulher, para uma população aproximada 
de 39.467 crianças de 0 (zero) a 14 (quatorze anos. Analisando o percentual de participação 
de 21,7% da população de 0 a 14 anos, mostra-se notória  a necessidade de contratação de 
pediatras para atender às necessidades desta população, principalmente os agravos agudos e 
com risco de morte. 
 Dos atendimentos de usuários de 0 a 12 anos (crianças) apresentamos um acréscimo na 
demanda de atendimento de aproximadamente de mais de 100% em relação ao meses de 
janeiro, fevereiro e março de 2022, tudo isso devido a liberação do uso de máscaras bem como 
retorno as atividades escolares. Ressalta-se que o Município de Guarapuava está localizado no 
terceiro planalto do Paraná, caracterizando com uma região com estações de outono e inverno 
com temperaturas extremamente baixas e frias do Sul do país, fatores que colaboram na 
transmissibilidade e alta taxa de contaminação por vírus respiratórios, descompensações de 
quadros crônicos em idosos e crianças portadores de doenças respiratórias, agravamento de 
condições circulatórias (IAM/AVE), que demandam atendimento e uma demanda maior de 
procura por atendimentos em urgências. 
  Devido o acréscimo da demanda dos atendimentos nas unidades de urgência e 
emergência, necessitamos em ampliar a oferta de atendimento médico nas referidas unidades, 
uma vez que contamos atualmente com 23 médicos concursados prestando atendimento nas 
unidades de Pronto Atendimento 24 horas, que cumprem carga horaria de 20h/s (15 
profissionais) e 40 h/s (8 profissionais), bem como 14 profissionais contratados via CISGAP. 
Com um aumento das doenças respiratórias, o tempo de espera está sendo de 
aproximadamente 6 horas, o que causa revolta aos usuários, que muitas vezes não 
compreender a sua classificação de risco e sempre a sua situação é mais urgente que a do 
outro. Lembrado que os atendimentos nas 03 unidades de urgência são 24 horas e que para a 
demanda ser atendida com maior agilidade, necessita-se da disponibilidade de 4 médicos por 
período na unidade da UPA, 3 médicos por período na unidade do Trianon e Primavera, ou 
seja, 10 médicos por período de 6 horas.  
  Considerando a sazonalidade das doenças respiratórias, a demanda aumentada de 
condições crônicas com quadros de agudização, devido ao longo período de isolamento 
determinado pela pandemia relacionado ao COVID 19, a deficiência de quadro funcional, 
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especificamente dos profissionais médicos, destacadas a abertura deste processo de 
Credenciamento Público, para que a Administração possa tomar conhecimento das empresas 
prestadoras de serviços de saúde e realizar a contratação dos serviços acima descritos, de 
acordo com as necessidades da Administração Municipal. 

 

3  SERVIÇO PARA CONTRATAÇÃO: 

Os serviços necessários aos atendimentos das atividades da Secretaria Municipal de 
Saúde estão descritos no quadro abaixo: 

 

 

4. ATRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DIPOSNIBILIZADOS PARA PRESTAR OS 
SERVIÇOS: 

 

4.1 MÉDICO DE CLÍNICO GERAL 

Prestar serviços de assistência médica em Unidades de Pronto Atendimento 24 (vinte 
e quatro) horas, de acordo com escala definida pela Secretaria Municipal de Saúde (Urgências 
Municipais, Unidades de Pronto Atendimento). A referida assistência compreende: a triagem; 
avaliação; anamnese; exame físico; prescrição de medicamentos e exames complementares 
que eventualmente se façam necessários; acompanhamento de pacientes em observação no 
ambiente do pronto-atendimento; encaminhamento dos mesmos para unidades de diferentes 
complexidades, conforme se fizer necessário. Nos casos onde se faça necessário o 
encaminhamento do paciente, além do correto e completo preenchimento da referência, o 
profissional se responsabilizará por estabelecer contato com o profissional responsável pela 

Item Qtd Descrição dos Serviços 

1 8.640 
horas 

Suporte Médico de Urgência e Emergência Plantão período 
DIURNO - horários das 7h às 19h - de segunda a domingo, 
inclusive feriados (Clínico geral) 

2 8.640 
horas 

Suporte Médico de Urgência e Emergência Plantão período 
NOTURNO - horários das 19h às 7h - de segunda a domingo, 
inclusive feriados (Clínica Geral) 

3 4.320 
horas 

Suporte Médico de Urgência e Emergência Plantão período 
DIURNO - horários das 7h às 19h - de segunda a domingo, 
inclusive feriados (Pediatra) 

4 4.320 
horas 

Suporte Médico de Urgência e Emergência Plantão período 
NOTURNO - horários das 19h às 7h - de segunda a domingo, 
inclusive feriados (Pediatra) 



 
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA 

ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS  
 

 

20 

admissão do paciente referenciado. A prática profissional será pautada pela ética e respeito 
aos protocolos adotados pela Secretaria de Saúde. 

TAREFAS TÍPICAS: Prestar serviços médicos ambulatoriais de urgência e emergência 
aos pacientes das Unidades de Pronto Atendimento, Urgências Municipais e SAMU. Efetuar 
atendimento de consultas de urgência e emergência nas clínicas médica, cirúrgica, 
ginecológica, obstétrica, pediátrica, psiquiátrica e de agravos à saúde por causas externas, de 
pacientes admitidos nas referidas unidades. Realizar procedimentos cirúrgicos ambulatoriais, 
dentro da complexidade da referida unidade de urgência. Solicitar exames complementares, 
analisá-los e avaliá-los para fins de diagnóstico e tratamento, quando necessário. Indicar 
observação clínica com ou sem terapêutica para pacientes atendidos nas unidades de pronto 
- atendimento 24 horas, quando se fizer necessário. Assumir responsabilidade pelo 
acompanhamento clínico e terapêutico aos pacientes mantidos em observação durante o 
respectivo período de trabalho nas unidades de pronto atendimento 24 horas, observando a 
responsabilidade de passagem de plantão médico ao final de seu turno de trabalho. Alimentar 
o prontuário do paciente, descrevendo todas as atividades realizadas, anamnese, exame físico, 
exames complementares solicitados, evolução clínica e tratamento preconizado, mantendo os 
mesmos arquivados conforme sistema disponibilizado pela Secretaria de Saúde. Encaminhar 
pacientes para tratamento nas diferentes complexidades, conforme se faça necessário, 
responsabilizando-se pelo contato com o profissional responsável pela admissão do paciente 
referenciado. Proceder ao correto e completo preenchimento de referência para as diferentes 
complexidades. Participar da execução de programas de saúde pública e de medicina 
preventiva, integrando equipe multiprofissional, interagindo de forma sistemática, com os 
demais elementos da equipe e promovendo a operacionalização dos serviços para assegurar 
o efetivo atendimento às necessidades da população. Responsabilizar-se pela emissão de 
laudos médicos para fins diversos. Atender à ética e às normas de segurança e higiene do 
trabalho. 

 

4.2 MÉDICO PEDIATRA  

I - Prestar assistência médica em pediatria efetuando os procedimentos técnicos 
pertinentes à especialidade e executando tarefas afins;  

II - clinicar e medicar pacientes dentro de sua especialidade; 

III - realizar solicitação de exames- diagnósticos especializados relacionados a sua 
especialidade;  

IV – analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os 
padrões normais para confirmar ou informar o diagnóstico;  

V - emitir diagnóstico, prescrever medicamentos relacionados a patologias específicas, 
aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica;  

VI - manter registros dos pacientes, examinando-os, anotando a conclusão 
diagnosticada, o tratamento prescrito e a evolução da doença;  
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VII - prestar atendimento em urgências clínicas, dentro de atividades afins;  

VIII - coletar e avaliar dados na sua área de atuação, de forma a desenvolver 
indicadores de saúde da população. 

5  DA FORMA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

A responsabilidade das empresas contratadas, em função da complexidade dos 
serviços de saúde, e vinculação ao Sistema Único de Saúde – SUS: 

a) A Disponibilidade Médica será executada em períodos de 06(seis), 12 (doze) a 24 
(vinte e quatro) horas, ininterruptas, por profissionais Médicos devidamente registrados no 
Conselho Regional de Medicina - CRM. 

b) Sob esta condição os profissionais de Saúde que prestam o serviço se vinculam ao 
serviço público de saúde mantido pelo Sistema Único de Saúde – SUS, sob gestão da Secretaria 
Municipal de Saúde, que segundo os critérios de competência e complexidade, bem como fluxo 
da demanda, aprovará, de acordo com os profissionais médicos indicados pelas proponentes, 
no ato da convocação para prestação dos serviços, um cronograma mensal de atendimento, 
por meio de escala, contendo os dias e horários das disponibilidades de cada profissional 
médico. 

c) A responsabilidade pela elaboração da Escala Médica Mensal, ficará sob 
responsabilidade do Diretor Técnico, indicado pela empresa contratada, dentre seus 
colaboradores, quando da formalização do Credenciamento, visando responder por todos os 
serviços médicos clínicos e ambulatoriais prestados junto à Secretaria Municipal de Saúde. 

d) A empresa contratada fica responsável pela execução do cronograma de 
atendimento dos serviços médicos, prestados pelos seus colaboradores, sendo que este 
deverá ser cumprido rigorosamente pelos profissionais indicados pela contratada, inclusive 
com o registro dos horários de entrada e saída de cada período de Disponibilidade, mediante 
controle biométrico individualizado, a ser disponibilizado pela credenciada aos seus 
colaboradores. 

e) Constitui exceção a alteração da Escala Médica Mensal, que será apenas autorizada 
expressa e antecipadamente pela Secretaria de Saúde, mediante justificativa comprovada, 
ficando sob responsabilidade do profissional designado pelo dia e período, a execução dos 
serviços, até o momento de sua substituição. 

f) A empresa contratada será remunerada exclusivamente pelos atendimentos 
efetivamente realizados, dentro do horário demarcado no contrato, devidamente 
comprovados e aprovados pela Auditoria de Serviços da Secretaria Municipal de Saúde, com 
ratificação da fatura pelo Fiscal de cada contrato, e o pagamento do faturamento será 
creditado diretamente na conta cadastrada fornecida pelo prestador de serviço, sujeito à glosa 
de valores se comprovada a inexecução contratual. 

g) O acompanhamento da execução dos serviços credenciados será acompanhado por 
serviços designado pela Secretaria de saúde, podendo ser acompanhado por técnicos da área 
bem como integrantes do Conselho Municipal de Saúde. 
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h) A qualquer momento durante a execução dos serviços, as informações relativas aos 
serviços ofertados e à capacidade instalada serão verificadas in loco através de vistoria a ser 
realizada por equipe designada pelo Contratante, a realizar-se-á após a verificação da 
documentação, sendo passível de descredenciamento, quando constatado que as mesmas não 
atendem ao Edital. 

i) A Credenciada que prestar serviço em estrutura própria compromete-se a prestar 
aos usuários, atendimento idêntico aos pacientes das demais categorias particulares e de 
convênios de sua clínica, constituindo causa para cancelamento imediato do Contrato de 
prestação de serviços qualquer tipo de discriminação. 

j) Quando da necessidade de solicitações de métodos auxiliares de diagnóstico, 
procedimentos ambulatoriais e cirúrgicos, procedimentos terapêuticos especiais, a 
credenciada se compromete a seguir fluxos e protocolos estabelecidos pelo gestor municipal, 
estadual ou federal. 

k) A credenciada se obriga a zelar pela qualidade dos serviços prestados. Se, no 
decorrer da vigência do contrato, ficar comprovada a má qualidade na prestação dos serviços, 
fica obrigada a credenciada a refazê-los, sem qualquer custo adicional, sem prejuízo das 
demais penalidades aplicadas. 

l) A interrupção do atendimento por iniciativa da credenciada sem motivo justificado 
será considerada como abandono, sujeitando-a as penalidades previstas em Lei e neste Edital. 

m) É expressamente vedada, em qualquer circunstância, por parte das credenciadas a 
retenção e/ou exigência de apresentação de quaisquer documentos adicionais aos indicados 
pelo Gestor Municipal, aposição de assinatura em guia e/ou documento em branco ou de 
garantia de qualquer espécie, bem como cobrança de depósito e/ou caução de qualquer 
natureza pelos serviços solicitados e/ou prestados ao usuário do Sistema Único de Saúde - 
SUS, e ainda a indicação de quaisquer serviços privados da assistência complementar ou 
suplementar à saúde ao usuário. 

 

6  DOS LOCAIS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

6.1 Os serviços serão realizados nas urgências do município: 
 Upa Batel – R Barão de Capanema, 1701, Batel, Guarapuava – PR 85025-030;  
 Unidade de Urgência e Emergência Primavera – R Alfredo Fabiani, S/N, Primavera, 
Guarapuava – PR 85050-270;  
 Unidade de Urgência e Emergência Trianon – AV. Das Dálias, 200, Trianon, Guarapuava 
– PR 85012-110. 
 

 

7  FISCALIZAÇÃO: 

7.1 Gestor(a): Sandra Maria Correia, RG:4.061.673-0, CPF:596.207.229-49. 
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7.1.1 Suplente do(a) Gestor(a): Fabio Pelech Antunes, RG:13.774.157-1, 
CPF:106.846.559.00. 

7.1 Fiscal: Tais Carli Dávila, RG:10.892.973-1, CPF:011.133.799-28. 

7.2.1 Fiscal: Willian Arthur Brautigam, RG:9.777.043-3, CPF:064.987.219-36. 

7.3.1 Fiscal:Ana Beatriz Dilli Nogueira, RG:9.2223.102-0, CPF:064.473.209-18. 

7.4.1 Fiscal: Dilceneia Barbosa, RG:4.402.980-2, CPF:023.250.499-73. 

7.5.1 Fiscal: Vanessa Cristina Dangui da Silva, RG:7.846.845-9, CPF:007.783.639-10. 

7.6.1 Fiscal: Aline Fatima de Lima Pacheco Pitner, RG:9.747.294-7, CPF:067.006.309-67. 

 

8.0 PRAZO DE CONTRATAÇÃO: 
8.1 O prazo inicial de vigência do objeto da contratação será de 12 (doze) meses, contados 

a partir da data de assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado ou acrescido, 
observando-se a forma e o limite estipulado nos artigos 57, inciso II e, art. 65 ambos da 
Lei n. 8.666/93. 

 

9.0 APRESENTAÇÃO DAS ESCALAS: 
9.1 As escalas deverão ser apresentadas mensalmente a Direção do Departamento de 

Urgência e Emergência da Secretaria Municipal de Saúde, com prazo de 30 dias do 
início dos serviços mensais. 

9.2 A contratada deverá fornecer a documentação que comprove vínculo empregatício 
com o respectivo funcionário, através de carteira de trabalho e ou contrato firmado 
formalmente. 

 

10. DOS ORÇAMENTOS APRESENTADOS E VALORES PROPOSTOS 

 

 CAIOBÁ 
SERVIÇOS 
MÉDICOS 

LTDA 

 

R E R 
ASSOCIACAO 

MÉDICA 
LTDA 

 

PRO SALV 
MEDICINA 

PRÉ 
HOSPITALAR 

 

SMB SERVIÇOS 
DE 

ENGENHARIA E 
MEDICINA S/A 

MÉDIA 
CISGAP 

 

CLINICO 
GERAL 

DIURNO 
(HORA) 

 

 

 

R$ 139,90 

 

 

 

R$ 200,00 

 

 

 

R$ 140,00 

 

 

 

R$ 135,00 

 

 

 

R$ 120,15 
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CLINICO 
GERAL 

NOTURNO 
(HORA) 

 

 

 

R$ 159,90 

 

 

 

R$ 220,00 

 

 

 

R$ 140,00 

 

 

 

R$ 132,00 

 

 

 

R$ 133,09 

PEDIATRA 
DIURNO 
(HORA) 

 

 

 

R$ 210,00 

 

 

 

R$ 210,00 

 

 

 

R$ 190,00 

 

 

 

R$ 155,00 

 

 

 

 

R$ 124,38 

 

 

PEDIATRA 
NOTURNO 

(HORA) 

 

 

 

R$ 222,00 

 

 

 

R$ 230,00 

 

 

 

R$ 190,00 

 

 

 

R$ 150,00 

 

 

 

R$ 140,90 

 

Diante da pesquisa de preço realizada para formatação do valor a ser proposto, como se pode 
verificar na tabela acima, a gestão Municipal define os valores abaixo relacionados para que 
não gere conflito entre os profissionais que já possuem vínculos com a Secretaria Municipal 
de Saúde  

Item Qtd Descrição dos Serviços Valor Unit. Valor Total 

1 8.640 
horas 

Suporte Médico de Urgência e 
Emergência Plantão período 
DIURNO - horários das 7h às 19h - 
de segunda a domingo, inclusive 
feriados (Clínico geral) 

Hora Diurna:  

R$ 125,00  

Período Diurno: 
R$1.500,00   

 

R$ 1.080.000,00 

2 8.640 
horas 

Suporte Médico de Urgência e 
Emergência Plantão período 
NOTURNO - horários das 19h às 
7h - de segunda a domingo, 
inclusive feriados (Clínica Geral) 

Hora Noturna:  

R$ 135,00 

Período Noturno:  

R$ 1.620,00  

 

 

 

R$ 1.166.400,00 

3 4.320 
horas 

Suporte Médico de Urgência e 
Emergência Plantão período 
DIURNO - horários das 7h às 19h - 
de segunda a domingo, inclusive 
feriados (Pediatra) 

Hora Diurna:  

R$ 135,00  

Período Diurno:  

R$ 1.620,00  

 

 

R$ 583.200,00 
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4 4.320 
horas 

Suporte Médico de Urgência e 
Emergência Plantão período 
NOTURNO - horários das 19h às 
7h - de segunda a domingo, 
inclusive feriados (Pediatra) 

Hora Noturna:  

R$ 145,00  

Período Noturno:  

R$ 1.740,00 

 

 

R$ 626.400,00 

TOTAL  3.456.000,00 
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ANEXO II  

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO  

 

À 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE: 

Razão social da licitante, número de inscrição junto CNPJ/MF, endereço completo, telefone e 
endereço eletrônico (e-mail) para contato, número da conta corrente, agência e respectivo 
Banco. 

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL: 

Fica indicado como responsável pela elaboração da proposta e que assinará o instrumento 
Contratual, Sr. XXX, CPF xxx, RG xxx, PROFISSÃO XX, ESTADO CIVIL XX, ENDEREÇO XX; 

IDENTIFICAÇÃO DO PREPOSTO: 

Fica indicado como preposto o Sr. XXX, CPF xxx, RG xxx, FONE: XX, e-mail: xx, o qual possui 
vínculo empregatício junto à CONTRATADA, para representá-lo na execução contrato. 

 

A  proponente interessada  qualificada acima, REQUER  sua  inscrição  no  Credenciamento  
de  Pessoa Jurídica na Área Médica conforme Edital de Credenciamento nº 001/2022, 
objetivando a prestação de serviços médicos de: 

 

ITEM 1 .................................................................................................................................... 

ITEM 2  ....................................................................................................................................  

ITEM 3 .................................................................................................................................... 

ITEM 4 .................................................................................................................................... 

 

 

LOCAL E DATA 

 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL  
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ANEXO III 

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EMPRESA QUE PRESTARÃO SERVIÇOS  

 

À 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

 

A empresa xx, inscrita no CNPJ nº xx, vem através deste, informar os nomes dos profissionais 
disponíveis para prestar serviços ao Município, conforme quadro abaixo: 

 

 Nome do Profissional  

Registro 
Profissional e 
estado de 
emissão 

Especialidade 

N° celular do 
Profissional 
(Obrigatório) 

       

       

       

 

 

LOCAL E DATA 

 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL  
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ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGO 

(DE CADA PROFISSIONAL) 

 

À 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE 
 

Prezados Senhores, 

 

Eu,............. (Nome do profissional)...................., CRM XX, apresento essa declaração de emprego, 
cargo ou função, remunerada sob qualquer forma, ou serviços Federais, Estaduais, Municipais, 
Paraestatais, Sociedades de Economia Mista, Forças Armadas, Pessoas Privadas etc. 

 

1- Nome das Entidades Empregadoras 

a) 

b) 

2- Natureza das atividades que exerce: 

a) 

b) 

3- Horários ou compromissos de trabalho: 

a) 

b) 

4- Locais de Trabalho: 

a) 

b) 

Declaro não exercer nenhum emprego, cargo ou função, além dos acima enumerados, bem 
como aceitar as normas vigentes como locador de serviços. 

 

LOCAL E DATA 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL  

ASSINATURA DO PROFISSIONAL QUALIFICADO ACIMA 
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ANEXO V  

MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA PARA HABILITAÇÃO 

 

À 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
INEXIGIBILIDADE Nº XX/2022 
CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE 
 

DECLARAÇÃO PARA EFEITOS DE HABILITAÇÃO 

 

A empresa XXX, inscrita no CNPJ sob o número XXX, sediada XXX, através de seu 
representante, Sr(a). XXX, CPF número XXX, RG número XXX na qualidade de proponente do 
credenciamento de prestadores de serviços de saúde, instaurado pelo Município de 
Guarapuava, declara sob as penas da lei que: 

 

-  Os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomamos 
conhecimento de todas as informações, condições locais e graus de dificuldade dos serviços a 
serem executados; 

 

- Não se encontra com o Direito de Licitar suspenso perante o Município de Guarapuava, bem 
como não encontra-se declarado inidôneo por órgão ou entidade em qualquer das esferas do 
Governo; 

 

- Até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo 
licitatório ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

 

- Não possui, no seu Quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) 
anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, em observância ao Art. 7º, 
XXXIII da Constituição Federal de 1988; 

 

- Os proprietários, sócios e/ou dirigentes da referida empresa NÃO possuem grau de 
parentesco consanguíneo ou por afinidade até o terceiro grau, com SERVIDORES EFETIVOS 
INVESTIDOS DE CARGOS DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO, OU EXERÇAM FUNÇÃO 
GRATIFICADA E AINDA QUE FAÇAM PARTE DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES 
E E CONTRATOS, SEJA PREGOEIRO E OU MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO, E DA COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA OU QUE EXERÇAM FUNÇÃO 
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DE FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS ORIUNDO DO PRESENTE PROCESSO 
LICITATÓRIO, AGENTES POLÍTICOS, PREFEITO, VICE-PREFEITO E OCUPANTES DE CARGOS 
EM COMISSÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA, responsabilizando-se civil, 
administrativa e criminalmente pela veracidade das informações contidas nesta Declaração;  

LOCAL E DATA 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL  
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ANEXO VI  

MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

À 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

 

 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

À 

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Guarapuava 

 

Pela presente fica credenciado o(a) Sr(a). xxx, portador(a) da cédula de identidade nº xx, 
expedida em ____/____/____ pelo _______, inscrito(a) no CPF n.º ______________, para representar 
legalmente esta Empresa xxx, CNPJ xxx, no processo de Inexigibilidade de licitação nº 
xx/2022, a ser realizada pela Prefeitura Municipal de Guarapuava, podendo, para tanto, 
praticar todos os atos necessários, inclusive prestar esclarecimentos, receber avisos e 
notificações, renunciar ao direito dos mesmos, assinar atas, contratos e outros documentos e 
manifestar-se durante as sessões de abertura e julgamento da licitação, agindo sempre em 
nome desta, com as prerrogativas de Representante Legal, para esse fim específico, ciente de 
que responderemos em juízo ou fora dele, se for o caso, pelos atos que venham a ser praticados 
por este nosso Representante Legal. 

 

LOCAL E DATA 

 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL  

 (com firma reconhecida) 

 

 

OBSERVAÇÃO: O termo de credenciamento deverá ser entregue fora dos envelopes, 
juntamente com os demais documentos apresentados para fins de credenciamento. 
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MINUTA DE CONTRATO N°. XX/2022 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO 

INEXIGIBILIDADE Nº XX/2022 

 

PREÂMBULO - DAS PARTES  

 

CREDENCIANTE: O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA – ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica 
de direito público interno, sede na Rua Brigadeiro Rocha, n.º 2777, Centro, inscrita no CNPJ 
sob n.º 76.178.037/0001-76, neste ato representado pelo Prefeito o Senhor, Celso Fernando 
Goes, CPF 536.414.189-68, doravante denominado CREDENCIANTE. 

 

CREDENCIADO:  XXXXXXXXXXXXXXXXXX,  inscrita no CNPJ sob N° 
XX.XXX.XXX/0001-XX  sito a Rua: XXXXXXXXXX Bairro: XXXX. CEP: XX. XXX-XXX. 
XXXXXXXXX- PR, tendo como responsável legal o Sr.(a) XXXXXX inscrito(a) no CPF sob. Nº 
XXX.XXX.XXX-XX RG N° X.XXX.XXX- X doravante denominado CREDENCIADO. 

 

Ambos os contratantes têm justo e acordado este Termo de Credenciamento, em 
conformidade com a Lei Federal nº 8.666 de 1993 e suas alterações, Leis nº 8.080 de 1990 e 
suas alterações, e 8.142 de 1990, Portaria GM/MS nº 358 de 2006, e Portaria GM/MS nº 1.606 
de 2001, ambas do Ministério da Saúde, nos termos da Lei Estadual do Paraná nº 15.608 de 
2007, da Lei Federal Complementar nº 123 de 2006 com suas alterações e Decreto Estadual 
nº 4.507 de 2009, Portaria do MS nº 1.034 de 2010, Decreto Municipal nº 6.320 de 2017, 
Constituição Federal de 1988 - CRFB de 1988, que aprovou o Regulamento do Credenciamento 
no âmbito estadual, e demais legislações aplicáveis, bem como fica reconhecida a situação de 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

O presente termo tem por objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA 
ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, conforme tabela de serviços descrita neste termo. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO OU DA FORMA DA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO 
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Os serviços serão realizados de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde 
de Guarapuava - Paraná, segundo as demandas de cada departamento solicitante, quais sejam, 
DAS e DUE, sendo que a prestação de serviços poderá ser iniciada somente após início da 
vigência do presente contrato, não sendo remunerado qualquer serviço prestado anterior às 
formalizações administrativas legais. 

 

Parágrafo Primeiro: O CREDENCIADO irá atender os usuários que buscarem atendimento 
junto as Unidades de atendimentos pertencentes à SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE da 
cidade de Guarapuava - Paraná.  

 

Parágrafo Segundo: Os serviços referidos na Cláusula primeira serão prestados pelo 
CREDENCIADO, tendo como responsável técnico o(a) profissional XXXXXXX, com 
registro profissional CRM XXXXX, mediante expedição da respectiva Ordem de 
execução para início da prestação de Serviços pelo Gestor Contratual.  

 

Parágrafo Terceiro: A demanda dos serviços será distribuída conforme as demandas 
necessárias de forma igualitária entre as empresas CREDENCIADAS. Poderá o 
CRENDENCIANTE, no curso do contrato, admitir novos credenciados, sempre no interesse da 
administração e conforme a demanda, podendo assim ocorrer revisão e redistribuição 
contratadas. 

 

Parágrafo Quarto: Em caso de não atendimento por impedimento e urgência do 
CREDENCIADO, deverá este comunicar-se com o CREDENCIANTE e substituir o profissional 
inicialmente designado a fim de não interromper o atendimento aos usuários. 

 

Parágrafo Quinto: O CREDENCIADO se obriga a zelar pela qualidade dos serviços prestados. 
Se, no decorrer da vigência do presente contrato, comprovar-se a má qualidade na prestação 
dos serviços, fica obrigado o CREDENCIADO a refazê-los, sem qualquer custo adicional para o 
CREDENCIANTE, sem prejuízo das demais penalidades aplicadas. 

 

Parágrafo Sexto: Havendo interrupção no atendimento por motivo justificado, segundo 
avaliação do CREDENCIANTE, fica assegurada a remuneração ao CREDENCIADO pelos 
serviços já efetuados. A interrupção do atendimento por iniciativa do CREDENCIADO sem 
motivo justificado será considerada como abandono, sujeitando-o às penalidades 
previstas. 
 
Parágrafo Sétimo: Ao usuário é reservado o direito de denunciar a qualquer tempo através 
da ouvidoria municipal, eventuais irregularidades verificadas no atendimento, na prestação 
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dos serviços, cabendo ao órgão responsável do CREDENCIANTE a devida apuração, e, se for o 
caso, a imediata penalização e/ou descredenciamento no teor da lei e deste contrato. 
 
Paragrafo Oitavo: Ao CREDENCIADO, caberá o direito à manifestação expressa, acerca dos 
fatos alegados na ouvidoria dentro de 10 (dez) dias corridos, a partir da ciência do Gestor, em 
observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VALIDADE E VIGÊNCIA 

    

Parágrafo único: O prazo de validade e vigência do contrato será de XX de XXXXX de 2022 
até xx de xx de 202x, podendo ser prorrogado, por interesse do CREDENCIANTE, com 
anuência do CREDENCIADO nos termos do art. 57 da Lei Federal 8.666 de 1993 bem como 
respectivos créditos orçamentários. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR 

 

O valor do presente contrato fica vinculado a quantidade de plantões médicos efetivamente 
prestados no mês, perfazendo um valor global estimado de R$ XX,00 (XXXXXXXXXXXX mil 
reais), para prestação dos erviços abaixo descritos: (DEIXAR SOMENTE O N.º DE HORAS E 
SERVIÇOS CREDENCIADOS) 

Item Qtd Descrição dos Serviços Valor Unit. Valor Total 

1 8.640 
horas 

Suporte Médico de Urgência e 
Emergência Plantão período DIURNO 
- horários das 7h às 19h - de segunda 
a domingo, inclusive feriados (Clínico 
geral) 

Hora Diurna:  

R$ 125,00 

  

Período Diurno: 
R$1.500,00   

 

R$ 1.080.000,00 

2 8.640 
horas 

Suporte Médico de Urgência e 
Emergência Plantão período 
NOTURNO - horários das 19h às 7h - 
de segunda a domingo, inclusive 
feriados (Clínica Geral) 

Hora Noturna:  

R$ 135,00 

 

Período 
Noturno:  

R$ 1.620,00  

 

 

 

R$ 1.166.400,00 

3 4.320 
horas 

Suporte Médico de Urgência e 
Emergência Plantão período DIURNO 
- horários das 7h às 19h - de segunda 

Hora Diurna:  

R$ 135,00  
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CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

 

Parágrafo Primeiro: O pagamento será efetuado pelo CREDENCIANTE, de acordo com os dias 
de prestação de serviços, o qual será comprovado mediante a entrega de relação emitida pelo 
CREDENCIANTE através do sistema, e ou devidamente assinadas, sem rasura, no período 
entre o primeiro e o trigésimo dia de cada mês.  

 

Parágrafo Segundo: Para efeito de faturamento e pagamento, a competência inicia-se no dia 
01 de cada mês e vai até o dia 30/31 de cada mês, sendo paga até o último dia do mês 
subsequente à emissão do faturamento dos serviços prestados. 

 

Parágrafo Terceiro: A entrega do documento fiscal deverá ser até no máximo 02 (dois) dias 
após a solicitação; sendo que a entrega fora da data estipulada implicará no pagamento com 
atraso, tendo em vista que a contabilidade do CREDENCIANTE segue as normas da Lei Federal 
nº 4.320 de 17 de março de 1964 e do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 

 

Parágrafo Quarto: Não será efetuado o pagamento dos serviços executados por profissionais 
que não foram incluídos formalmente no corpo clínico do CREDENCIADO em listagem com 
nome, número de registro médico do profissional a ser fornecida pelo CREDENCIADO ao 
CREDENCIANTE. Também não será realizado pagamento de serviços prestados e não 
registrados no sistema eletrônico. 
 
Parágrafo Quinto: O CREDENCIANTE reserva-se ao direito de realizar análises técnicas e 
financeiras dos documentos apresentados para pagamento, de efetuar glosas totais ou 

a domingo, inclusive feriados 
(Pediatra) 

 

Período Diurno:  

R$ 1.620,00  

R$ 583.200,00 

4 4.320 
horas 

Suporte Médico de Urgência e 
Emergência Plantão período 
NOTURNO - horários das 19h às 7h - 
de segunda a domingo, inclusive 
feriados (Pediatra) 

Hora Noturna:  

R$ 145,00  

 

Período 
Noturno:  

R$ 1.740,00 

 

 

R$ 626.400,00 

TOTAL  3.456.000,00 
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parciais dos valores cobrados e de submetê-los a perícia, sem qualquer custo para o 
CREDENCIADO, que se obriga a suportá-la, prestando todos os esclarecimentos necessários. 
 

Parágrafo Sexto: O CREDENCIADO deverá apresentar, também, sempre que solicitado, como 
condição para o recebimento, os seguintes documentos, dentro dos seus prazos de validade, 
sendo que, no caso de haver irregularidade, serão pagos os serviços já prestados, no entanto, 
será suspenso o repasse de novos serviços ao credenciado enquanto não regularizada a sua 
situação: 

 

a) prova de regularidade referente aos Tributos Federais; (de acordo com a Portaria 
Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 02/10/2014); 

b) prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 

c) prova de regularidade fiscal com a Fazenda Estadual; 

d) prova de regularidade com a Fazenda Municipal (para fins tributários); 

e) prova de regularidade relativa a Débitos Trabalhistas em cumprimento a Lei 
12.440/2011.0 

 

Parágrafo sétimo: Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, a mesma será devolvida ao CREDENCIADO 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 CREDENCIANTE. 
 
Parágrafo oitavo: A interrupção do atendimento por iniciativa do CREDENCIADO, sem 
motivo justificado será considerado como abandono, sujeitando-o às penalidades previstas, 
neste instrumento e na legislação que rege a matéria. 
 
Parágrafo Nono: Ocorrendo a prorrogação do contrato após 12 (doze) meses da assinatura, 
será concedido o reajuste anual com fundamento no art. 65 § 8º da Lei Federal 8.666 de 1993 
c/c o art. 3º da Lei Federal 10.192 de 2001. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO  

 

Parágrafo Primeiro: O credenciamento caracteriza uma relação contratual de prestação de 
serviços, ficando este termo equiparado a um contrato. 
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Parágrafo Segundo: O CREDENCIADO deverá manter atualizado, durante a vigência deste 
Termo, as condições de habilitação exigidas no edital de CREDENCIAMENTO, para a sua 
celebração, especialmente no atinente à regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária; 

 

Parágrafo Terceiro: É de responsabilidade exclusiva e integral do CREDENCIADO a utilização 
de pessoal para a execução dos respectivos procedimentos, incluídos encargos trabalhistas, 
previdenciários, sociais e fiscais resultantes de vínculos empregatícios ou comerciais daquela 
pessoa jurídica/física;      

 

Parágrafo Quarto: O presente contrato é intransferível, não podendo o CREDENCIADO 
pactuar contratação de pessoa jurídica para desempenho das atividades objeto deste contrato, 
mediante regime de subcontratação, sob pena de imediata rescisão e aplicação das 
penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666 de 1993 e demais alterações. 

 

Parágrafo Quinto: Poderá o CREDENCIANTE, no curso do contrato, admitir novos 
credenciados para execução das atividades objeto deste contrato, sempre no interesse do 
CREDENCIANTE e conforme a demanda, podendo assim ocorrer revisão e redistribuição das 
quantidades contratadas.  

   

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO 

 

Parágrafo Único: O CREDENCIANTE realizará fiscalização dos serviços decorrentes desse 
Contrato, oportunidade em que será designado Servidor ou comissão de fiscalização, não 
excluindo ou restringindo a responsabilidade do CREDENCIADO na prestação do serviço, 
objeto desse Contrato, compreendendo: 

 Gestor(a): Sandra Maria Correia, RG:4.061.673-0, CPF:596.207.229-49. 
 Suplente do(a) Gestor(a): Fabio Pelech Antunes, RG:13.774.157-1, 

CPF:106.846.559.00. 
 Fiscal: Tais Carli Dávila, RG:10.892.973-1, CPF:011.133.799-28. 
 Fiscal: Willian Arthur Brautigam, RG:9.777.043-3, CPF:064.987.219-36. 
 Fiscal:Ana Beatriz Dilli Nogueira, RG:9.2223.102-0, CPF:064.473.209-18. 
 Fiscal: Dilceneia Barbosa, RG:4.402.980-2, CPF:023.250.499-73. 
 Fiscal: Vanessa Cristina Dangui da Silva, RG:7.846.845-9, CPF:007.783.639-10. 
 Fiscal: Aline Fatima de Lima Pacheco Pitner, RG:9.747.294-7, CPF:067.006.309-67. 
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CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES 

 

Parágrafo Único: O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas ou o 
cumprimento em desacordo com o pactuado acarretará a CONTRATADA as penalidades 
previstas no art. 86 e seguintes da Lei Federal 8.666 de 1993 e alterações, conforme a 
gravidade da infração e independentemente da incidência de:  

 

a) advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para o 
fornecimento;  

b) multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso 
injustificado na providência necessária e 1% (um por cento) por dia após o 30º dia de atraso 
acumulada com as multas cominatórias abaixo:  

I – multa de 5% (cinco por cento) do valor do total do contrato por faltas médias, assim 
entendidas aquelas que acarretam transtornos significativos e, na sua reincidência, esse 
percentual será de 10% (dez por cento);  

II – multa de 10% (dez por cento) do valor total contratado, nas hipóteses de inexecução total, 
com ou sem prejuízo para o ente público.  

c) suspensão temporária do direito de participar em licitações ou impedimento de contratar 
com a entidade licitante, por prazo não superior a 2 (dois) anos, entre outras, nas hipóteses:  

I – convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar contrato;  

II – ensejar injustificado retardamento da execução de seu objeto;  

III – não mantiver proposta; 

IV – falhar gravemente na execução do contrato;  

V – na reiteração excessiva de mesmo comportamento já punido ou omissão de providências 
para reparação de erros.  

d) declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por no 
mínimo 2 (dois) anos e, no máximo, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da rescisão 
unilateral do contrato e aplicação de multa de até xxx% (xx) por cento sobre o valor da 
contratação.  

e) Após instauração de processo administrativo próprio em desfavor da CONTRATADA, enseja 
em suspensão de todos e quaisquer créditos a serem liquidados em favor da mesma.  

f) A decisão motivada da Comissão a ser designada para instrução e julgamento, indicará quais 
as sanções deverão ser aplicadas, sendo estas através de multas pecuniárias conforme 
percentuais previstos no item 22.1, poderão ser cobradas/descontadas dos valores a serem 
recebidos pela CONTRATADA. Conforme previsão do art. 80, Inciso IV da lei Federal nº 8.666 
de 1993. 
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CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO    

 

Parágrafo Único: A rescisão deste Contrato poderá se dar com uma das seguintes hipóteses: 

a) Pela ocorrência de seu termo final; 

b) Por solicitação de uma das partes, com aviso prévio de 30 dias; 

c) Por acordo entre partes; 

d) Unilateral, pelo CREDENCIANTE, após o devido processo legal, no caso de 
descumprimento de condição estabelecida no Edital ou no Termo de Credenciamento. 

e) Automaticamente, em caso de encerramento das atividades e extinção do 
CREDENCIANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

    

Parágrafo Único: As despesas dos serviços realizados decorrentes deste Contrato correrão à 
conta dos recursos financeiros provenientes da seguinte dotação orçamentária atinente ao 
orçamento de 2022: Ação 2377 – 3.33.90.39.00 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DAS AÇÕES JUDICIAIS     

 

Parágrafo Único: Qualquer ação judicial contra o CREDENCIANTE oriunda de serviços 
prestados pelo CREDENCIADO, ou mesmo que venha o CREDENCIANTE a compor a lide, será 
de exclusiva responsabilidade do CREDENCIADO, o qual arcará com todas as despesas de 
qualquer natureza que do ato resultar, ressarcindo ao CREDENCIANTE todo e qualquer valor 
que for obrigado a desembolsar em razão dessas ações judiciais, extrajudiciais ou reclamações 
administrativas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS DIREITOS E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

 

Parágrafo Primeiro: O CREDENCIADO deverá assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias, 
contados a partir da data da comunicação do Município, sob pena de rescisão/desistência 
contratual, e publicação na Imprensa Oficial e no Boletim Oficial do Municípios. 

 

Parágrafo Segundo: Fica o CREDENCIADO obrigado a manter durante toda a execução do 
contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na contratação.  
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Parágrafo Terceiro: o CREDENCIADO reconhece os direitos do CREDENCIANTE em caso de 
rescisão administrativa, conforme previsão contida no artigo 77 da Lei Federal n.º 8.666 de 
1993. 

                                                   

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – FRAUDE E CORRUPÇÃO 

   

Da Fraude e da Corrupção: Os licitantes 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 Conluiada” 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 dano 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” 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 acima; atos cuja intenção 
seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral 
promover inspeção.  

  

Parágrafo Primeiro: 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, oclusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar 
da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.  

  

Parágrafo Segundo: Considerando os propósitos das cláusulas acima, a contratada concorda 
e autoriza que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por 
organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, o organismo 
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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. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DISPÕE SOBRE O TRATAMENTO DE DADOS SIGILOSOS 

Parágrafo Único: Fica a CREDENCIADA ainda, responsável pela observância das regras 
previstas na Lei Federal nº 13.709 de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, e demais 
previsões legais em vigência, acerca do sigilo de prontuários médicos e todos os documentos 
relacionados a este. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - CASOS OMISSOS  

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal n.º 8.666 de 1993 e dos princípios 
gerais de direito.   

  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES  

Qualquer alteração do presente CONTRATO será objeto de Termo Aditivo, na forma da 
legislação referentes a licitação e contratos administrativos.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO  

As partes elegem o Foro do Município de Guarapuava – PR, com exclusão de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja, para dirimir questões oriundas do presente CONTRATO que 
não puder ser resolvidas pelas partes e pelo Conselho de Saúde.  

  

E, por estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente termo em 2 (duas) vias de 
igual teor e forma para um único efeito.  

 

Guarapuava, XX de XXXXXXXXXX de XXXX. 

 

___________________________                ___________________________                                                                          

XXXXXXXXXXXX       XXXXXXXXXXXX  

Credenciante                                                                             Credenciado                                                                                                                                           

 

Testemunhas:   

                                                                                              


