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EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 08/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 237/2022 

 

O Município de União da Vitória, Estado do Paraná, incrito no CNPJ sob o nº 75.967.760/0001-

71, através do Excelentíssimo Prefeito Sr. Bachir Abbas, no uso de suas prerrogativas legais, 

torna público, a todos interessados, que estará recebendo a documentação para 

CREDENCIAMENTO para fins de contratação de pessoas jurídicas para a prestação de 

serviços de CONSULTAS MÉDICAS COM ESPECIALIDADE EM NEUROLOGIA, para suprir a 

demanda da Secretaria Municipal de Saúde. 

 

1. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

1.1. Obedecidos os fundamentos legais constantes dos dispositivos da Lei Federal nº 8.666/1993 

e demais legislações aplicáveis. 

 

2. DO OBJETO 

2.1. O presente regulamento tem por objetivo o credenciamento de pessoas jurídicas para a 

prestação de serviços na área médica, com especialidade em neurologia, para a realização 

de 15 (quinze) consultas mensais, para realizar diagnósticos de Transtorno do Espectro 

Autista (TEA), pelo período de 12 (doze) meses.  

 

2.2. O edital de credenciamento permanecerá em aberto, pelo período de 01 (um) ano, para 

recebimento de envelopes de todos os interessados, chamados de acordo com a necessidade da 

instituição. 

 

2.3. O presente processo de credenciamento será efetivado mediante processo de Inexigibilidade 

de Licitação. 

 

3. DA JUSTIFICATIVA 

3.1. A presente contratação se faz necessária para realizar avaliação neurológica para 

diagnóstico e acompanhamento de pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), 

considerando a demanda reprimida de encaminhamentos e demandas judiciais, visto que as 

vagas ofertadas através do CISVALI não são suficientes.  

A avaliação neurológica objetiva avaliar os aspectos funcionais do sistema nervosos centrais 

suscetíveis de análise pelo exame clínico-neurológico. Como exemplos, temos o sistema motor 
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(força, coordenação etc.), o sistema sensorial (tato, percepção de temperatura etc.) e os sistemas 

integrativos (equilíbrio, reflexos etc.).  

 

4. DO VALOR DOS SERVIÇOS 

4.1. O valor máximo estimado para os serviços objeto deste edital é de R$ 177,68 (Cento e 

Setenta e Sete Reais e Sessenta e Oito Centavos) por consulta médica, totalizando o valor 

máximo mensal de R$ 2.665,20 (Dois Mil e Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais e Vinte 

Centavos).  

 

4.2. O valor estimado no item 4.1. não implica em nenhuma previsão de crédito em favor dos 

contratados, que só farão jus aos valores correspondentes aos serviços efetivamente prestados, 

desde que autorizados e aprovados pela Secretaria Municipal de Saúde de União da Vitória - PR, 

nos termos do contrato. 

 

4.3. O total do objeto a ser contratado pelo Município de União da Vitória – PR, será de até 15 

(quinze) consultas médicas mensais, sendo as consultas divididas entre todos os credenciados, 

independentemente do número de credenciados será obedecido o limite orçamentário mensal 

conforme estipulado no item nº 4.1.  

 

4.4.  Os valores estipulados, são estimativas de consumo, de acordo com as necessidades da 

Secretaria Municipal de Saúde, não obrigando a administração em adquirir a sua totalidade. 

 

5. DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO 

5.1. A manifestação de interesse de credenciamento e a entrega da documentação prevista no 

Edital poderão ser apresentados a partir do dia 03/11/2022, devendo ser protocolado no 

Setor de Licitações da Secretaria Municipal de Saúde, localizada sito à Rua Castro Alves, nº 50,  

Centro – União da Vitória/PR, em horário de expediente, das 08h ás 12h e das 13h ás 17h.  

 

5.2. Pelo período de 12 (doze) meses, contados de 03/11/2022 á 03/11/2023, estarão abertas 

as inscrições para Credenciamento Público a todos os interessados que atendam as normas do  

presente edital. 
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5.3.  Local de Entrega dos documentos: Secretaria Municipal de Saúde – Departamento de 

Licitações, sito à Rua Castro Alves, nº 50, Centro, União da Vitória – PR.  

 

5.4. Para maior segurança a empresa poderá numerar e rubricar toda documentação entregue, 

assim no protocolo de entrega será mencionado a numeração inicial e final. “com o objetivo de 

não haver dúvidas com relação a retirada de documentação ou outra situação não prevista”. 

 

6. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

6.1. Poderão participar deste credenciamento as empresas interessadas que atuem no ramo de 

atividade do objeto, e que preencham as condições exigidas neste edital. 

 

6.2. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os licitantes que se 

enquadrem em uma ou mais das situações a seguir: 

6.2.1. Licitante declarado inidôneo para licitar junto a qualquer órgão ou entidade da 

Administração Direta ou Indireta no âmbito Federal, Estadual e Municipal, sob pena de 

incorrer na disposição do parágrafo único do artigo 97 da Lei nº 8.666/93 e suas 

alterações; 

6.2.2. Estejam em processo de falência, dissolução ou liquidação; 

6.2.3. Estejam em situação irregular perante as Fazendas: Federal, Estadual, Municipal, 

INSS, FGTS e perante a Justiça do Trabalho. 

 

7. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO 

7.1. As impugnações aos termos do presente edital deverão obedecer aos critérios estabelecidos 

pelo artigo 41 da Lei nº 8.666/93. 

 

8. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS  

8.1. A documentação exigida neste edital deverá ser apresentada acompanhada do 

Requerimento para o cadastramento, conforme modelo apresentado no Anexo I, assinado pelo 

titular da empresa ou seu representante legal. 

 

8.1.1. Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por Cartório 

Notarial ou publicação em órgão da imprensa oficial ou cópia simples acompanhada do 

respectivo original para conferência e autenticação por servidor da Comissão de Licitação, 
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exceto diplomas e carteiras de registro de profissionais no órgão de classe, cujas cópias deverão 

ser autenticadas em cartório. 

 

8.2 DA HABILITAÇÃO: 

 

8.2.1. Para fins de HABILITAÇÃO JURÍDICA, os interessados no credenciamento deverão 

apresentar os documentos abaixo relacionados: 

 

 a) No caso de sociedade comercial: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor (ato 

consolidado), devidamente registrado e acompanhado, no caso de sociedades por ações, dos 

documentos de eleição de seus atuais administradores; 

 

b) No caso de sociedade comercial: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor (ato 

consolidado), devidamente registrado e acompanhado, no caso de sociedades por ações, dos 

documentos de eleição de seus atuais administradores; 

 

c) No caso de sociedade civil, inscrição do ato constitutivo, acompanhada de prova da diretoria 

em exercício; 

 

d) No caso de firma individual: cédula de identidade, registro comercial, como prova de inscrição 

na junta comercial ou repartição correspondente; 

 

8.2.2.  Por sua vez, para comprovar a REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, o interessado 

deverá apresentar: 

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);  

 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao 

domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual; 

 

c) Certidão conjunta negativa de tributos da Fazenda Federal, da Divida Ativa da União e de 

Débitos Previdenciários (certidão unificada federal instituída 03/11/2014); 
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d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão 

Negativa de Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio ou 

sede da proponente ou outra equivalente na forma da lei; 

 

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante a apresentação de Certidão 

Negativa de Débitos Municipais, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou 

sede da proponente ou outra equivalente na forma da lei;  

 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida pela Justiça do Trabalho; 

 

g) Certificado de Regularidade de Situação (CRF) perante o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS); 

 

8.2.3. Para a comprovação da QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

 

a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica; 

 

8.2.4. Para a comprovação da QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 

a) Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde – CNES da empresa; 

b) Inscrição do profissional no CRM (Conselho Regional de Medicina); 

c) Prova de inscrição da empresa no CRM (Conselho Regional de Medicina);  

d) Comprovação da especialidade, através de certificado reconhecido pelo Ministério da 

Educação (MEC) ou título de especialista da Associação Médica Brasileira (AMB) ou registro no 

cadastro de especialistas dos respectivos Conselhos Federais e Regionais das categorias 

profissionais; 

e) Comprovação de vinculação jurídica entre o profissional e a empresa proponente; 

 

8.2.5. Ainda, devem ser apresentadas as DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES abaixo: 

 

a) “Termo de Requerimento” (Anexo I); 

 

b) “Declaração de Compromisso” (Anexo II); 
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c) “Declaração de Idoneidade” (Anexo III); 

 

d) “Declaração da Inexistência de Empregadores Menores” (Anexo IV); 

 

e) “Dados para assinatura do contrato” (Anexo VI); 

 

Todas as declarações devem estar inclusas no envelope juntamente com os outros 

documentos.  

 

8.3. A falta de qualquer dos documentos previstos neste Edital implicará na inabilitação da 

proponente. 

 

8.4. Os documentos deverão ser apresentados sem rasuras ou emendas. 

 

8.5. Quaisquer documentos emitidos via Internet, terão sua autenticidade confirmada pela 

Comissão de Licitação. 

 

8.6. A apresentação dos documentos especificados, em desconformidade com o disposto no 

edital ou com os modelos descritos nos respectivos anexos, será fundamento para inabilitação 

do proponente.  

 

8.7. Pelo período de 12 (doze) meses, contados de 03/11/2022 á 03/11/2023, outras empresas 

poderão encaminhar a documentação necessária para firmarem o contrato de adesão, enquanto 

perdurar a vigência deste edital, permanecendo válido as condições necessárias ao 

credenciamento deste Edital, que se dará de acordo observando os princípios legais. 

 

9. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE DA HABILITAÇÃO 

9.1. Toda documentação mencionada no presente Edital, deverá ser entregue na Secretaria 

Municipal de Saúde – Departamento de Licitações, sito a Rua Castro Alves, nº 50, Centro, União 

da Vitória – PR. dentro de um envelope lacrado, devidamente identificado externamente:  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

  

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

 

CREDENCIAMENTO Nº 08/2022 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 237/2022 

 

RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA EMPRESA 

 

10. DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO 

10.1. A análise dos documentos apresentados para a inscrição no credenciamento será feita pela 

Comissão Permanente de Licitações, promovendo-se a desclassificação das proponentes que 

apresentarem propostas desconformes ou incompatíveis. 

 

11. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

11.1. Dentre as propostas das proponentes serão credenciadas as que atenderem as exigências 

estipuladas neste Edital. 

 

12. DO RESULTADO 

12.1. A publicação do resultado do credenciamento será realizada através do Diário Oficial do 

Município. 

 

12.2. Os proponentes aptos ao credenciamento serão notificados através de ofício.  

 

13.  DA ADESÃO AO CREDENCIAMENTO 

13.1. Torna-se implícito que os proponentes que responderem ao CREDENCIAMENTO, 

concordam integralmente com os termos do presente edital e seus anexos. 

 

14.  DAS OBRIGAÇÕES NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

14.1. Os serviços deverão ser prestados por profissionais habilitados, em seus próprios 

consultórios médicos;  
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14.2. Realizar os serviços contratados, sem cobrança de qualquer valor adicional aos usuários 

do Sistema Único de Saúde - SUS do Município de União da Vitória ou ao Município de União da 

Vitória;  

 

14.3. A empresa credenciada será responsável pelo material necessário aos diagnósticos para a 

execução do serviço;   

 

14.4. A conferência das faturas expedidas pelos credenciados ficará sob a responsabilidade da 

Secretaria Municipal de Saúde; 

 

14.5. Apresentar mensalmente relatório com as guias de requisição, devidamente autorizadas, 

com nome do paciente e deixar a disposição para conferência da Secretaria Municipal de Saúde;  

 

14.6. Atender os pacientes com dignidade e respeito e de modo universal e igualitário, 

mantendo-se a qualidade na prestação de serviços;  

 

14.7. Executar o serviço, obedecendo rigorosamente às normas técnicas respectivas à sua área 

médica;  

 

14.8. Cumprir dentro dos prazos estabelecidos às obrigações assumidas por força deste edital;  

 

14.9. Manter, durante toda a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas no edital de credenciamento;  

 

14.10. Apresentar e atualizar certidões ou qualquer outro documento sempre que solicitado pela 

Prefeitura Municipal de União da Vitória;  

 

14.11. Aos credenciados fica estabelecido de responsabilizarem-se pelos salários, encargos 

sociais, previdenciários, taxas, impostos e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir à 

execução do serviço;  

 

14.12. Responsabilizarem-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier a causar aos 

pacientes encaminhados para diagnóstico;  

 



 

ESTADO  DO  PARANÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA 

Rua Dr. Cruz Machado, 205 – 3º e 4º Pavimentos      

Fone: 42-3523-1011    e-mail: pmuva@net-uniao.com.br 
CNPJ 75.967.760/0001-71     

Site Oficial: www.uniaodavitoria.pr.gov.br 

  

 

 

 

9 
 

14.13. A credenciada para os serviços previstos neste edital fica proibida de ceder ou transferir 

para terceiros a realização do objeto deste. 

 

14.14. Trabalhar com a mais profunda ética profissional, e tratar todas as informações como 

confidenciais. 

 

14.15. O credenciado deverá realizar todos os serviços dentro das normas legais e padrões de 

qualidade. 

 

15. DOS RECURSOS 

15.1. Aos credenciados é assegurado o direito de interposição de Recurso, nos termos do artigo 

109 da Lei nº 8666/93, o qual será recebido e processado nos termos ali estabelecidos. 

 

15.2. Os recursos deverão ser interpostos mediante petição devidamente fundamentada e 

subscrita pelo concorrente, ou por procurador habilitado na forma da lei, no prazo máximo de 

05 (cinco) dias úteis após a divulgação do resultado. 

 

15.3. O recurso limitar-se-á a questões de habilitação, considerando, exclusivamente, a 

documentação apresentada no ato do credenciamento. Não serão considerados eventuais 

documentos anexados em fase de recurso 

 

15.4. O recurso deverá ser protocolado junto ao DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, na Secretaria 

Municipal de Saúde de União da Vitória, situada na Rua Castro Alves, nº 50, Centro, junto à 

Comissão de Licitação, ficando estabelecido o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para 

reconsiderá-lo ou encaminhá-lo para análise do gestor que terá igual prazo para análise e 

decisão. 

 

15.5. Não serão aceitos recursos por via postal, fax ou correio eletrônico, nem fora dos padrões 

e prazos estabelecidos neste Edital. 

 

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

 

16. DA ASSINATURA DO CONTRATO  
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16.1. Homologado o objeto do presente Credenciamento, a Prefeitura Municipal de União da 

Vitória, 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 

artigo 81 da Lei nº 8.666/93. 

 

17.  DA VIGÊNCIA 

17.1. O presente credenciamento terá vigência de 12 (doze) meses a partir da data de assinatura 

do termo de credenciamento, podendo ser renovado por sucessivos períodos, até o limite de 60 

(sessenta) meses, nos termos do que autoriza o artigo 57, II, da Lei nº 8.666/93.  

 

18. DO ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO  

18.1. A Prefeitura Municipal de União da Vitória realizará o acompanhamento da execução dos 

serviços credenciados por meio de fiscal do contrato, auditorias, comunicações escritas, visitas 

e outras atividades correlatas. 

 

19. DO PAGAMENTO 

19.1. O valor a ser pago será de: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 

1 Prestação de serviços 

de consultas médicas 

com especialidade em 

neurologia, para 

suprir a demanda da 

Secretaria Municipal 

de Saúde. 

Consulta 15 mensal 

180 anual 

R$ 177,68 

por 

consulta 

R$ 2.665,20 Mensal 

R$ 31.982,40 Anual 

 

19.1. O pagamento pela prestação dos serviços será em até 30 (trinta) dias após apresentação 

da Nota fiscal, devidamente preenchida e mediante conferência da Secretaria Municipal de 

Saúde.  

 

19.2. As despesas das contratações oriundas do presente edital correrão por conta das seguintes 

dotações orçamentárias: 
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20. DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS  

20.1. Os valores para fins de credenciamento foram obtidos após pesquisa de preços de mercado 

realizada pela Secretaria Municipal de Saúde.  

 

20.2. O preço pelo qual serão credenciadas as empresas somente serão reajustadas a cada 12 

(doze) meses, pela variação do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), editado 

pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografias e Estatística), entre o mês da data base e o mês do 

reajuste, tendo-se como data base o mês de assinatura do termo de contrato.  

 

20.3. No caso de extinção do IPCA, adotar-se-á índice que reflita a perda financeira do período 

considerado, nos termos do artigo 40, inciso XIV, “c” e artigo 55, inciso III, ambos da Lei nº 

8.666/93, e suas posteriores alterações. 

 

21. DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

21.1. Estando a empresa apta para contratação, o processo será encaminhado ao Departamento 

Jurídico da Prefeitura Municipal de União da Vitória, que verificará a regularidade do 

procedimento, visando à realização do processo de inexigibilidade de licitação, tomando-se por 

base o “caput” do artigo 25 da Lei de Licitações, tendo em vista o fato de que a competição resta 

faticamente impossibilitada, já que é do interesse da coletividade local que o maior número 

possível de empresas preste os serviços especializados em questão, no intuito de ampliar o 

acesso da população envolvida. 

 

22. RESCISÃO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO 

22.1. A inexecução total ou parcial do termo enseja a sua rescisão, com as consequências 

contratuais e as prevista em lei ou regulamento administrativo.  

 

22.2. Constituem motivos para rescisão do termo, no que couberem, as hipóteses previstas no 

artigo 78 da Lei n.º 8.666/93.  
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22.3. A rescisão poderá ocorrer nas condições e formas previstas no artigo 79 da Lei n.º 8.666/93 

e suas alterações.  

 

23.  DAS PENALIDADES E DAS SANÇÕES 

23.1. Penalidades: 

 

23.1.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura Municipal de União da Vitória 

poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos credenciados as sanções previstas no artigo 87 da  

Lei nº 8.666/93, conforme a gravidade da infração e independentemente da incidência de multa,  

sem prejuízo do descredenciamento.   

 

23.2 Descredenciamento:  

Ocorrerá o descredenciamento quando:  

 

23.2.1.  Por algum motivo a empresa credenciada deixar de atender as condições estabelecidas 

neste Edital e no contrato administrativo de prestação de serviços.  

 

23.2.2.  Na recusa injustificada da empresa credenciada em assinar o termo de credenciamento, 

aceitar ou retirar o instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido, implicando em seu 

imediato descredenciamento.  

 

23.2.3. A Administração Municipal fica assegurada o direito de no interesse do Município, 

revogar ou anular o presente processo de credenciamento, sem que caibam aos licitantes 

quaisquer direitos a reclamações ou indenizações.  

 

23.2.4. Por qualquer motivo o termo de credenciamento entre a credenciada e a Secretaria 

Municipal de Saúde for rescindido.  

 

23.3 Sanções:  

Pelo não cumprimento total ou parcial do objeto contratado a Administração Municipal poderá, 

garantida a prévia defesa do contratado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, aplicar multa prevista 

neste edital juntamente com as seguintes sanções:  

 

23.3.1.  Advertência. 



 

ESTADO  DO  PARANÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA 

Rua Dr. Cruz Machado, 205 – 3º e 4º Pavimentos      

Fone: 42-3523-1011    e-mail: pmuva@net-uniao.com.br 
CNPJ 75.967.760/0001-71     

Site Oficial: www.uniaodavitoria.pr.gov.br 

  

 

 

 

13 
 

 

23.3.2.  Suspensão temporária de participação em Licitações e impedimento de contratar com a 

Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;  

 

23.3.3.  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes de punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a qual será concedida 

sempre que o contratado ressarcir à Administração os prejuízos resultantes e depois de 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.  

 

24.  DA MULTA 

24.1. O Município de União da Vitória, no uso das prerrogativas que lhe confere artigo 58, inciso 

IV, bem como o artigo 87, inciso II, ambos da Lei nº 8.666/963, aplicará multa:  

 

a) Pela recusa em executar os serviços contratados, sofrerá as penalidades previstas no artigo 

87, II, da Lei nº 8.666/93 e alterações.  

b) Pelo atraso injustificado na execução do objeto da licitação, será aplicada multa moratória de 

0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado, incidente sobre o valor da parcela 

inadimplida da obrigação, até o limite de 10 (dez) dias. Contar-se-á o prazo a partir da data limite 

para a execução fixada neste Termo de Credenciamento. 

 

c) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 

inexecução total do objeto. 

 

d) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem 

acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida. 

 

25. DOS CASOS OMISSOS 

25.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93 e dos princípios gerais de 

direito. 

 

26. DAS DISPOSIÇOES GERAIS 

26.1. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes da 

interpretação do Edital, deverão ser solicitadas a Secretaria Municipal de Saúde de União da 
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Vitória – Departamento de Licitações, via email: admsaude.uva@hotmail.com ou pelos telefones 

(42) 3522 2871, (42) 3522 4194, (42) 3522 4967, (42) 3522 4869, (42) 3522 4889, (42) 3522 

4439. 

 

26.2. 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. 

 

26.3. O Município poderá revogar o presente edital por razões de interesse público decorrente 

de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar o ato, ou 

anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 

devidamente fundamentado. 

 

26.4. O credenciamento se efetivará após a assinatura do termo de contrato. 

 

27.  ANEXOS DO EDITAL 

I -  TERMO DE REQUERIMENTO 

II -  DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO  

III -  DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE   

IV -        DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES  

V -  MINUTA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO  

VI -  DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

VII - PROTOCOLO DE RECEBIMENTO 

 

 União da Vitória (PR), 01 de novembro de 2022.  

 

 

_________________________________________________________________________ 

Carlos Diego Train 

Secretário Municipal de Saúde 

 

_________________________________________________________________________ 

Bachir Abbas 

Prefeito Municipal 

mailto:admsaude.uva@hotmail.com
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ANEXO I 

 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº XXX/2022 

 

REQUERIMENTO  

 

 

O interessado abaixo qualificado requer sua inscrição no quadro de CREDENCIADOS para 

prestação de serviços na área de  _____________, conforme chamamento público divulgado em 

xxx/2022.  

 

Para tanto, informa seus dados completos, conforme quadro a seguir: 

 

 

 

Razão Social:  

Nome Fantasia: 

CNPJ:  

Endereço: 

Cidade:                                                                                          CEP: 

Telefone:  

 

 

 

 

_________________, __ de __________ de 20__. 

 

(assinatura e carimbo do representante legal da empresa proponente) 
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ANEXO II 

 

MODELO DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO  

 

 

À Prefeitura Municipal de União da Vitória  

Comissão de Licitações  

Ref.: Edital de Credenciamento nº xxx/2022, 

 

 

A empresa ..................................................................., inscrita no CNPJ sob o nº .................., através do seu 

representante legal........................., inscrito sob o CPF nº.............., RG nº................., DECLARA sob as 

penas da lei, que: 

- Concorda em prestar serviços de consultas médicas, com especialidade em neurologia, para 

realizar diagnósticos de Transtorno do Espectro Autista (TEA), aceitando receber os valores 

constantes no Edital de Credenciamento; 

 - Responsabiliza-se pela prestação dos serviços em conformidade com a legislação pertinente e 

todas as demais cláusulas expressas no Edital de Credenciamento; 

- Obteve conhecimento de todas as cláusulas e condições do Edital de Credenciamento. 

  

 

 

 

 

_________________, __ de __________ de 20__. 

 

(assinatura e carimbo do representante legal da empresa proponente) 
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ANEXO III 

 

MODELO DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

 

À Prefeitura Municipal de União da Vitória  

Comissão de Licitações  

Ref.: Edital de Credenciamento nº xxx/2022, 

 

 

 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, 

sob a modalidade Credenciamento, sob n° xxx/2022, instaurado pela Prefeitura Municipal de 

União da Vitória, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder 

Público, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem 

fatos impeditivos para a nossa habilitação e eventual contratação, e que estamos cientes da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, bem como, que nossa empresa não possui 

menores de dezoito anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres e que não utiliza o 

trabalho de menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz.  

 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

 

_________________, __ de __________ de 20__. 

 

 

(assinatura e carimbo do representante legal da empresa proponente) 
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ANEXO IV 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES 

 

À Prefeitura Municipal de União da Vitória  

Comissão de Licitações  

Ref.: Edital de Credenciamento nº xxx/2022, 

 

 

 

(Nome da empresa), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº ..................., com 

sede na Rua..........................., nº....., Bairro..................., na Cidade de ......................................, DECLARAMOS 

que não possuímos, em nosso 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 à Lei Federal 

nº 9.854/99, que altera a Lei nº 8.666/93. 

 

 

 

_________________, __ de __________ de 20__. 

 

 

(assinatura e carimbo do representante legal da empresa proponente) 

 

 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:  

1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 

carimbada com o número do CNPJ.  

2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa 

condição. 
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ANEXO V 

 

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO  

 

CREDENCIAMENTO Nº XXX/2022  

INEXIGIBILIDADE Nº XXX/2022 

TERMO DE CONTRATO  XXX/2022 

 

 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS MÉDICOS MEDIANTE 

CREDENCIAMENTO, QUE ENTRE SI 

CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL 

DE UNIÃO DA VITÓRIA E A 

EMPRESA........... 

 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA, pessoa jurídica de direito público, com 

sede à Rua Dr. Cruz Machado, nº 205, Centro, Município de União da Vitória, Estado do Paraná, 

inscrita sob o CNPJ nº 75.967.760/0001-71, neste ato, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. 

.........................., inscrito no CPF sob o nº ................................ e RG nº ................................................ a seguir 

denominado CONTRATANTE, e 

 

CONTRATADA: .............................., instalada na Rua.................................., inscrita no CNPJ sob o nº 

............................, neste ato representada pelo seu ........................... , inscrito no CPF sob o nº .................. 

e RG nº........................,doravante designada CONTRATADA, tem justo e avençado o presente termo 

de credenciamento para prestação de serviços de consultas médicas, de acordo com a legislação 

e Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e das seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O objeto deste contrato é a prestação de serviços na área médica, com especialidade em 

neurologia, para a realização de 15 (quinze) consultas mensais, para realizar diagnósticos de 

Transtorno do Espectro Autista (TEA). 
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1.2. O(A) CONTRATADO(A) declara que aceita prestar os serviços, objeto deste contrato, com 

total observância do regime do CONTRATANTE.  

 

1.3. Conforme planilha abaixo, o valor máximo estimado para os serviços objeto deste termo de 

contrato é de: R$ 177,68 (Cento e Setenta e Sete Reais e Sessenta e Oito Centavos) por 

consulta médica, totalizando o valor máximo mensal de R$ 2.665,20 (Dois Mil e Seiscentos 

e Sessenta e Cinco Reais e Vinte Centavos). 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 

1 Prestação de serviços de 

consultas médicas com 

especialidade em neurologia, 

para suprir a demanda da 

Secretaria Municipal de 

Saúde. 

Consulta 15 mensal 

180 anual 

R$ 177,68 R$ 2.665,20 Mensal 

 

R$ 31.982,40 Anual 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 

2.1. As partes acima identificadas têm, entre si, justas e acertadas o presente contrato 

administrativo para CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas, para fins de prestação de serviços 

na área médica, com especialidade em neurologia, para a realização de 15 (quinze) consultas 

mensais, para realizar diagnósticos de Transtorno do Espectro Autista (TEA), após a homologação 

do PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº ___/2022, tendo em vista o que dispõe Lei Federal nº 

8.666/93 e demais legislação pertinente à matéria, assim como, pelas condições do Edital de 

Credenciamento e seus anexos e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, 

obrigações e responsabilidades das partes. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. As empresas habilitadas durante a execução do objeto deste Credenciamento deverão 

atender aos seguintes requisitos: 

a) Os serviços deverão ser prestados por profissionais devidamente habilitados, em seus 

próprios consultórios médicos. 
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b) Realizar os serviços contratados, sem cobrança de qualquer valor adicional aos usuários do 

Sistema Único de Saúde - SUS do Município de União da Vitória ou ao Município de União da 

Vitória. 

c) A empresa credenciada será responsável pelo material necessário aos diagnósticos para a 

execução do serviço. 

d) Apresentar mensalmente relatório com as guias de requisição, devidamente autorizadas, com 

nome do paciente e deixar a disposição para conferência da Secretaria Municipal de Saúde. 

e) Atender os pacientes com dignidade e respeito e de modo universal e igualitário, mantendo-

se a qualidade na prestação de serviços. 

f) Executar o serviço, obedecendo rigorosamente às normas técnicas respectivas à sua área 

médica. 

g) Cumprir dentro dos prazos estabelecidos às obrigações assumidas por força do Edital de 

Credenciamento. 

h) Manter, durante toda a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas no edital de credenciamento. 

i) Apresentar e atualizar certidões ou qualquer outro documento sempre que solicitado pela 

Prefeitura Municipal de União da Vitória. 

j) Aos credenciados fica estabelecido de responsabilizarem-se pelos salários, encargos sociais, 

previdenciários, taxas, impostos e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir à execução 

do serviço. 

k) Responsabilizarem-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier a causar aos 

pacientes encaminhados para diagnóstico. 

l) A credenciada fica proibida de ceder ou transferir para terceiros a realização do objeto deste 

edital de credenciamento.  

m) Trabalhar com a mais profunda ética profissional, e tratar todas as informações como 

confidenciais. 

n) O credenciado deverá realizar todos os serviços dentro das normas legais e padrões de 

qualidade.  

 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

4.1. A vigência do contrato de 12 (doze) meses, podendo ser renovado, por sucessivos períodos, 

até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do que autoriza o artigo 57, inciso II, da Lei nº 

8.666/1993. 
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CLÁUSULA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO 

5.1. A Prefeitura Municipal de União da Vitória, através da Secretaria Municipal de Saúde, 

realizará o acompanhamento da execução dos serviços credenciados por meio de fiscais de 

contrato, auditorias, comunicações escritas, visitas e outras atividades correlatas. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO 

6.1. O pagamento pela prestação dos serviços será realizado em até 30 (trinta) dias após 

apresentação da Nota fiscal, devidamente preenchida e mediante conferência da Secretaria 

Municipal de Saúde.  

 

6.2. As despesas das contratações oriundas do presente edital correrão por conta das seguintes 

dotações orçamentárias: 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE   

7.1. O preço pelo qual serão credenciadas as empresas somente serão reajustadas a cada 12 

(doze) meses, pela variação do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), editado 

pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografias e Estatística), entre o mês da data base e o mês do 

reajuste, tendo-se como data base o mês de assinatura do termo de contrato.  

 

7.2. No caso de extinção do IPCA, adotar-se-á índice que reflita a perda financeira do período 

considerado, nos termos do artigo 40, inciso XIV, “c” e artigo 55, inciso III, ambos da Lei nº 

8.666/93, e suas posteriores alterações. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

8.1. O contrato poderá ser alterado nas hipóteses previstas na Lei nº 8.666/93, a fim de 

possibilitar a divisão igualitária com as demais empresas credenciadas posteriormente. 

 

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 

9.1. A inexecução total ou parcial do termo enseja a sua rescisão, com as consequências 

contratuais e as prevista em lei ou regulamento administrativo.  

 

9.2. Constituem motivos para rescisão do termo, no que couberem, as hipóteses previstas no 

artigo 78 da Lei n.º 8.666/93.  
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9.3. A rescisão poderá ocorrer nas condições e formas previstas no artigo 79 da Lei n.º 8.666/93 

e suas alterações.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES E DAS SANÇÕES 

10.1. Penalidades: 

 

10.1.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura Municipal de União da Vitória 

poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos credenciados as sanções previstas no artigo 87 da  

Lei nº 8.666/93, conforme a gravidade da infração e independentemente da incidência de multa,  

sem prejuízo do descredenciamento.   

 

10.2 Descredenciamento:  

Ocorrerá o descredenciamento quando:  

 

10.2.1.  Por algum motivo a empresa credenciada deixar de atender as condições estabelecidas 

neste Edital e no contrato administrativo de prestação de serviços.  

 

10.2.2.  Na recusa injustificada da empresa credenciada em assinar o termo de credenciamento, 

aceitar ou retirar o instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido, implicando em seu 

imediato descredenciamento.  

 

10.2.3. A Administração Municipal fica assegurada o direito de no interesse do Município, 

revogar ou anular o presente processo de credenciamento, sem que caibam aos licitantes 

quaisquer direitos a reclamações ou indenizações.  

 

10.2.4. Por qualquer motivo o termo de credenciamento entre a credenciada e a Secretaria 

Municipal de Saúde for rescindido.  

 

10.3 Sanções:  

Pelo não cumprimento total ou parcial do objeto contratado a Administração Municipal poderá, 

garantida a prévia defesa do contratado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, aplicar multa prevista 

neste edital juntamente com as seguintes sanções:  

 

10.3.1.  Advertência. 
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10.3.2.  Suspensão temporária de participação em Licitações e impedimento de contratar com a 

Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;  

 

10.3.3.  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes de punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a qual será concedida 

sempre que o contratado ressarcir à Administração os prejuízos resultantes e depois de 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA MULTA 

11.1. O Município de União da Vitória, no uso das prerrogativas que lhe confere artigo 58, inciso 

IV, bem como o artigo 87, inciso II, ambos da Lei nº 8.666/963, aplicará multa:  

 

a) Pela recusa em executar os serviços contratados, sofrerá as penalidades previstas no artigo 

87, II, da Lei nº 8.666/93 e alterações.  

b) Pelo atraso injustificado na execução do objeto da licitação, será aplicada multa moratória de 

0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado, incidente sobre o valor da parcela 

inadimplida da obrigação, até o limite de 10 (dez) dias. Contar-se-á o prazo a partir da data limite 

para a execução fixada neste Termo de Credenciamento. 

 

c) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 

inexecução total do objeto. 

 

d) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem 

acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS 

20.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93 e dos princípios gerais de 

direito. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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13.1 A participação no presente processo de credenciamento implica na aceitação integral e 

irretratável de todas as condições exigidas no instrumento convocatório e nos documentos que 

dele fazem parte, bem como na observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor. 

Parágrafo Primeiro: A Prefeitura Municipal de União da Vitória, através da Secretaria 

Municipal de Saúde, na forma do disposto no §3º do artigo 43 da Lei nº 8.666/93 e alterações, 

reserva-se no direito de promover qualquer diligência destinada a esclarecer ou complementar 

a instrução do processo relativo ao presente Credenciamento. 

 Parágrafo Segundo: Administração poderá revogar a licitação por interesse público, 

devendo anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 

 14.1. Fica eleito o Foro da Comarca de União da Vitória, Estado do Paraná, para dirimir 

quaisquer dúvidas oriundas da execução deste instrumento.  

 

 

Justas e contratadas, firmam as partes este instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor, com as 

testemunhas presentes ao ato, a fim de que produza seus efeitos legais. 

 

 

União da Vitória (PR), ...... de ..........................de 2022. 

 

 

 

 

 

 

       __________________________________                                                             _______________________________ 

                 CONTRATADA                                                                                          CONTRATANTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ESTADO  DO  PARANÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA 

Rua Dr. Cruz Machado, 205 – 3º e 4º Pavimentos      

Fone: 42-3523-1011    e-mail: pmuva@net-uniao.com.br 
CNPJ 75.967.760/0001-71     

Site Oficial: www.uniaodavitoria.pr.gov.br 

  

 

 

 

26 
 

ANEXO VI 

 

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

 
 

 
Razão Social da proponente: 

Endereço: 

Bairro:                                           CEP:  

Cidade:                                          Estado: 

CNPJ nº  

Inscrição Estadual nº: 

Inscrição Municipal/ISS (alvará) nº:  

Nº do telefone:  

e-mail: 

Nome do representante legal autorizado para assinatura do contrato:  

Função do representante legal:  

Endereço do representante legal: _____________________________ 

RG nº:                                        Órgão emissor:  

CPF nº: 
 
 
 
 
 

_________________, __ de __________ de 20__. 

  

 

(assinatura e carimbo do representante legal da empresa proponente) 

 

 
(A não apresentação desse formulário não implica na inabilitação da licitante) 
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ANEXO VII 

 
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO 

 
 

PROCESSO DE CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO DE “PROFISSIONAIS MÉDICOS COM 
ESPECIALIDADE EM NEUROLOGIA”.  

 
 
 
   
 
          Recebi 01(uma) cópia completa do Edital de Chamamento para Credenciamento – 
conforme edital n° xxx/2022, e seus anexos, em xxx/xxx/xxx. 
 
 
 
 
 
 

_________________, __ de __________ de 20__. 

 
 

_______________________________________________ 
ASSINATURA E CARIMBO  

 
 

 
 
 
 
 


