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PROTOCOLO DA CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO Nº.  
04/2017. 
   
 
SOLICITAMOS QUE PARA EFEITO DE CONTROLE NOS SEJA 
TRANSMITIDO VIA E-MAIL (licitacoes@pmcgs.pr.gov.br), CÓPIA DO 
CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA, BEM COMO OS DADOS ABAIXO:  
 
 

PROTOCOLO DE ENTREGA DO CREDENCIAMENTO 
 
CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO Nº. 04/2017 
 
 
Empresa:  _______________________________________________________________ 
 
CNPJ:__________________________ Fone comercial: ___________________________ 
 
Endereço:___________________________________________________, nº. _________ 
 
Bairro:__________________________________Cidade:__________________________ 
 
CEP:________________________ Data da Retirada:_____/_____/_____  
 
Nome: __________________________________________________________________ 
 
RG:________________________________CPF:________________________________    
 
E-mail: __________________________________  Celular: ________________________ 
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO Nº. 04/2017 

 
 
I. PREÂMBULO 
 
1.1. O Município de Campina Grande do Sul, Paraná, torna público para conhecimento 
dos interessados que se encontram abertas as inscrições para o CREDENCIAMENTO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE 
EXAMES E APOIO DIAGNÓSTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 
1.2. A análise da documentação dos interessados será realizada pelos membros da 
Comissão Permanente de Licitação, com avaliação final em conformidade com os 
parâmetros e requisitos estabelecidos neste Edital. 
1.3. O processo de credenciamento contempla a análise documental dos interessados, 
vistoria técnica e o cumprimento das demais exigências contidas no Edital. 
1.4. O presente credenciamento será regido pelas normas contidas na Lei 8.666/93, de 
21 de junho de 1993, com alterações posteriores e demais legislações aplicáveis, que a 
suplementam no que for omisso.  
 
II. DO OBJETO 
 
2.1. O presente Chamamento Público tem por objeto o CREDENCIAMENTO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE 
EXAMES E APOIO DIAGNÓSTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 
2.2. Serão classificadas e posteriormente credenciadas todas as empresas que 
solicitem seu credenciamento e preencham os requisitos deste edital e que aceitem 
realizar os exames descritos pelo valor estabelecido pela Administração, e que 
corresponde ao valor médio de mercado.   

 
III. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
 
3.1. Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade 
pertinente ao objeto da contratação, que preencherem as condições de 
credenciamento constantes deste edital. 
3.2. Os interessados arcarão com todos os custos decorrentes da apresentação de sua 
documentação, sendo que o Município de Campina Grande do Sul não será, em 
nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do 
resultado do presente procedimento.  
3.3. A participação no credenciamento implica, automaticamente, na aceitação integral 
dos termos deste Edital e seus Anexos e leis aplicáveis.  
3.4. Os documentos exigidos deverão ser apresentados em original ou publicação em 
órgão da imprensa oficial ou por qualquer processo de cópia autenticada ou poderão 
ser autenticados pela Comissão de Licitação, mediante apresentação do original.  
3.5. É VEDADA A PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS:  
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3.5.1. Em recuperação judicial ou extrajudicial, em processo de falência, sob 
concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;  
3.5.2. Que tenha(m) sido declarada(s) inidônea(s) por qualquer órgão 
governamental, autárquico, fundacional, de sociedades públicas ou economia 
mista das três esferas, e, caso participe(m) do credenciamento, estará(ao) 
sujeita(s) às penalidades previstas no Art. 97, parágrafo Único da Lei Federal 
8.666/93; 
3.5.3. Que esteja(m) reunida(s) em consórcio ou coligação; 
3.5.4. Cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma 
firma a requerer o credenciamento, ou exista vínculo diretamente entre os sócios.  

3.6. Não poderá participar direta ou indiretamente do Credenciamento, servidor 
dirigente da Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul, bem como as empresas 
cujos sócios, administradores, empregados, controladores sejam servidores da mesma.  
3.7. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providencias ou impugnar o ato 
convocatório. Caberá à Comissão de Licitação decidir sobre a petição no prazo de vinte 
e quatro horas. 

     
IV. DA SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 

 
4.1. Os interessados em se inscrever no processo de credenciamento nº. 04/2017, 
deverão apresentar à Comissão Permanente de Licitação os documentos descritos no 
item VI do presente chamamento, no endereço acima mencionado, a partir de 
14/06/2017. 
4.2. O pedido de credenciamento poderá ser feito a qualquer tempo enquanto perdurar 
o interesse da Administração Pública na prestação dos serviços objeto deste 
Credenciamento. 
4.3. O pedido de credenciamento, indicando os serviços oferecidos (Anexo I), deverá 
ser apresentado em uma via, em linguagem clara, datilografado ou digitado, sem 
emendas, rasuras, devidamente carimbado, datado, assinado pelo representante legal 
da Proponente, com preços expressos em moeda corrente nacional, utilizando apenas 
duas casas decimais após a vírgula (Lei Federal nº. 9.069/95), em algarismo (valor 
unitário do serviço, valor total do item e valor total da proposta). No preço ofertado 
deverão estar incluídas todas as despesas que incidam ou venham a incidir, tais como 
impostos, taxas, encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários ao 
cumprimento do objeto. 
4.4. No pedido de credenciamento (Anexo II) a empresa deverá informar: 

a) Razão social da empresa; 
b) Nº. do CNPJ da empresa; 
c) Validade da proposta; 
d) Carimbo e assinatura do responsável pela empresa proponente; 
e) Data da proposta; 
f) Indicar os exames que se propõe a realizar, bem como o quantitativo dos 
mesmos, com o correspondente valor já registrado, demonstrando a total 
concordância com os valores determinados pela Administração.  

4.5. De modo a facilitar o manuseio das propostas e para fins de segurança, as páginas 
deverão ser numeradas. 
4.6. Será desclassificada a proposta que não atenda às exigências deste Edital. 
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V. DOS PRAZOS 
 
5.1. O pedido de credenciamento (Anexo II) deverá ser dirigido à Comissão 
Permanente de Licitação, acompanhado de toda a documentação exigida de acordo 
com o item VI deste Edital, devendo ser protocolado no Setor de Protocolo desta 
Prefeitura, a qualquer momento, a partir de 14 de junho de 2017, em horário de 
funcionamento da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, 
em envelope fechado. 
5.2. O prazo de vigência do termo de credenciamento será de 12 (doze) meses, 
contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos 
períodos limitado a 60 (sessenta) meses. 
5.3. O prazo para assinatura do termo de credenciamento será de 05 (cinco) dias úteis, 
contados da convocação dos interessados. 
 
VI. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
 
6.1. As Proponentes deverão protocolar no Protocolo Geral da Prefeitura de Campina 
Grande do Sul o envelope da habilitação, devidamente fechado, com os dizeres na 
parte externa e frontal:  
 

NOME DA EMPRESA 
MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL 

CREDENCIAMENTO Nº. 04/2017 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  

 
6.2. Depois de protocolado, o envelope da habilitação deverá ser entregue no Setor de 
Compras e Licitações. 
6.3. A proponente deverá apresentar dentro do ENVELOPE - DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO, a seguinte documentação: 
 
 ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL EM VIGOR, 

DEVIDAMENTE REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO OU NO 
CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, ACOMPANHADO, NO CASO DE 
SOCIEDADE POR AÇÕES, DOS DOCUMENTOS DE ELEIÇÃO DE SEUS ATUAIS 
ADMINISTRADORES, ONDE CONSTE COMO UM DOS OBJETIVOS A 
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTE CHAMAMENTO; OU REGISTRO 
COMERCIAL, NO CASO DE EMPRESA INDIVIDUAL; 

 CARTÃO CNPJ; 
 CERTIDÃO DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS E 

À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO; 
 CERTIDÃO NEGATIVA ESTADUAL; 
 CERTIDÃO NEGATIVA MUNICIPAL; 
 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS; 
 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS – CNDT; 
 PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES ESTADUAL 

(CICAD) OU MUNICIPAL (ALVARÁ); 
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 CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA EXPEDIDA PELO DISTRIBUIDOR DA 
SEDE DA PESSOA JURÍDICA; 

 CÉDULA DE IDENTIDADE E CPF DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA; 
 NO MÍNIMO 01 (UM) ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, EXPEDIDO POR 

PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO OU PRIVADO, QUE COMPROVE A 
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMPATÍVEIS COM AS CARACTERÍSTICAS DO 
OBJETO DESTE CREDENCIAMENTO; O(S)ATESTADO(S) DEVERÁ(AO) 
COMPROVAR QUE A EMPRESA JÁ REALIZOU PELO MENOS 20% (VINTE) POR 
CENTO DE CADA QUANTIDADE DE EXAMES (PROCEDIMENTOS) PARA OS 
QUAIS ESTÁ REQUERENDO SEU CREDENCIAMENTO;. 

 COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA NO CONSELHO REGIONAL DE 
MEDICINA; 

 COMPROVAÇÃO DE POSSUIR RESPONSÁVEL TÉCNICO LEGALMENTE 
HABILITADO: CURRICULUM VITAE RESUMIDO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, 
COM CÓPIAS ANEXAS DO RG, CPF, CARTEIRA PROFISSIONAL, DIPLOMA E 
CERTIFICADO DE ESPECIALIDADE, DEVIDAMENTE RECONHECIDO PELA 
RESPECTIVA ENTIDADE DE CLASSE, COM AS CONTRIBUIÇÕES EM DIA;  

 A COMPROVAÇÃO SE DARÁ ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO 
DE CONTRATO SOCIAL, NO CASO DE SÓCIO; CÓPIA DA 
CARTEIRA DE TRABALHO OU CONTRATO PARTICULAR DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO; PROVA DE SUA ELEIÇÃO COMO 
DIRETOR(A) DA PROPONENTE; 

 CERTIDÃO DE REGULARIDADE TÉCNICA ATUALIZADA DA EMPRESA, OBTIDA 
JUNTO AO RESPECTIVO CONSELHO DE CLASSE DO RESPONSÁVEL 
TÉCNICO; 

 ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO; 
 LICENÇA SANITÁRIA; 
 DECLARAÇÃO DE POSSUIR INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO TÉCNICO E 

PESSOAL DEVIDAMENTE TREINADO, ADEQUADOS E DISPONÍVEIS PARA A 
REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTE CREDENCIAMENTO;  

 RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DESCRIÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO 
DISPONÍVEL (INCLUINDO ACESSIBILIDADE E ADAPTAÇÃO PARA 
DEFICIENTES FÍSICOS) 

 RELAÇÃO NOMINAL DOS RECURSOS HUMANOS DISPONÍVEIS PARA 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTE EDITAL: NÚMERO DE 
FUNCIONÁRIOS POR FUNÇÃO, COM NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CONSELHO 
COMPETENTE, CARGA HORÁRIA, QUALIFICAÇÃO COMPLETA DOS 
RESPONSÁVEIS PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E DOCUMENTAÇÃO 
COMPROBATÓRIA; 

 DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA LOCALIZA-SE EM, NO MÁXIMO, 150 
(CENTO E CINQUENTA) QUILÔMETROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE NA RODOVIA DO CAQUI, Nº. 540, BAIRRO RECANTO, CAMPINA 
GRANDE DO SUL. A COMPROVAÇÃO SE DARÁ ATRAVÉS DE CERTIDÃO DE 
REGISTRO DE IMÓVEIS (IMÓVEL PRÓPRIO) OU CONTRATO DE LOCAÇÃO 
(IMÓVEL LOCADO); 

 ANEXOS A SEREM PREENCHIDOS DESTE EDITAL. 
 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.pmcgs.pr.gov.br
http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


  
 

Praça Bento Munhoz da Rocha Neto, 30  Centro     Tel/Fax  (041)3676 8000    CEP 83430 000      www.pmcgs.pr.gov.br      Campina Grande do Sul  Paraná- - - - - - - -
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAMPINA GRANDE DO SUL - PR 

Observação (1): Os documentos expedidos pela Internet poderão ser apresentados 
em forma original ou cópia reprográfica sem autenticação. Entretanto, estarão sujeitos 
à verificação de sua autenticidade através de consulta. Os demais documentos 
deverão ser cópias atualizadas e autenticadas pelo tabelião ou por servidor Municipal 
(com apresentação do original para conferência). 
 
Observação (2): A Secretaria Municipal de Saúde poderá realizar diligência na 
empresa, a fim de comprovar as condições físicas, materiais e humanas declaradas na 
documentação de habilitação. 
 
VII. DO PROCESSAMENTO DO CREDENCIAMENTO 
 
7.1. Serão credenciados os interessados que preencham os requisitos previstos neste 
Edital, de acordo com as necessidades desta Municipalidade e conforme 
disponibilidade financeira e orçamentária.  
7.2. A análise dos documentos apresentados para a inscrição no credenciamento será 
feita pela Comissão Permanente de Licitação, podendo ser acompanhada de pessoa 
designada pela Secretaria Municipal de Saúde, devendo ser observado o seguinte: 

7.2.1. Análise da documentação no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, 
prorrogável por igual período, contados a partir da data de recebimento da 
documentação; 
7.2.2. Vistoria no estabelecimento da proponente, para verificação das condições 
da prestação do serviço e do atendimento das exigências editalícias. 

7.3. Serão declarados inabilitados os interessados: 
7.3.1. Que por qualquer motivo, tenham sido declarados inidôneos ou tenham sido 
punidos com suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração 
Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, com a publicação do 
ato no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, pelo Órgão que o 
expediu; 
7.3.2. Inadimplentes com as obrigações assumidas junto ao órgão fiscalizador da 
classe, sejam as pendências financeiras ou relativas ao registro profissional, bem 
como os que possuam qualquer nota desabonadora emitida pelo mesmo; 
7.3.3. Que deixarem de apresentar qualquer documentação de apresentação 
obrigatória exigida no Edital (documentação pessoal e profissional); 
7.3.4. Anteriormente descredenciados pelo Município por descumprimento de 
cláusulas contratuais ou por haver sido constatada irregularidade na execução dos 
serviços prestados. 

7.4. Após análise da documentação pela Comissão Permanente de Licitação, e 
constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será a empresa considerada 
hábil para o credenciamento, e notificada por esta Comissão. 
7.5. Das decisões da Comissão Permanente de Licitação caberá recurso no prazo de 
05 (cinco) dias, a contar da data da ciência da decisão. 

7.5.1. O recurso limitar-se-á a questões de habilitação e serão considerados os 
documentos anexados em fase de recurso; 
7.5.2. O recurso deverá ser protocolizado junto ao Protocolo Geral desta 
Prefeitura, sendo dirigido à Comissão Permanente de Licitação, ficando 
estabelecido o prazo de até 10 (dez) dias úteis para análise e decisão da 
Comissão; 
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7.5.3. Serão conhecidos somente os pedidos de revisão tempestivos, motivados e 
não protelatórios. 

 
VIII. DO TERMO DE CREDENCIAMENTO  
 
8.1. Com a conclusão da análise, os requisitos atendidos ou não para o 
credenciamento, os interessados serão comunicados no prazo máximo de até 30 
(trinta) dias corridos, prorrogável por igual período, contados a partir da data de 
recebimento da documentação. 
8.2. Os interessados que forem habilitados ao credenciamento serão convocados para 
firmar o termo de credenciamento conforme minuta do Anexo VIII, em até 05 (cinco) 
dias úteis, a contar da data da convocação, sob pena de decair o direito ao 
credenciamento, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei nº. 8666/93. 
8.3. O prazo de vigência do termo de credenciamento a ser celebrado em decorrência 
do credenciamento será de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos limitado a 60 (sessenta) 
meses, conforme previsto no Art. 57 inciso II da Lei nº. 8666/93. 
8.4. Constituem motivos para a suspensão temporária do credenciamento: 

8.4.1. Atender aos beneficiários de forma discriminada e prejudicial, devidamente 
comprovada; 
8.4.2. Exigir garantias tais como cheque, promissórias e caução para o 
atendimento aos beneficiários; 
8.4.3. Cobrar diretamente dos beneficiários valores referentes a serviços 
prestados, a título de complementação de pagamento; 
8.5.4. Reincidir na cobrança de serviços não executados ou executados 
irregularmente; 
8.4.5. Incorrer em irregularidade constatada pela fiscalização da Secretaria 
Municipal de Saúde; 
8.4.6. Agir comprovadamente com má-fé, dolo ou fraude, causando prejuízos à 
Secretaria Municipal de Saúde e/ou a pessoas a ele vinculadas; 
8.4.7. Deixar de comunicar a Secretaria Municipal de Saúde alteração de dados 
cadastrais, como razão social e número de telefone, no prazo de até 30 (trinta) 
dias, a contar da data da alteração, bem como a prévia alteração de endereço; 
8.4.8. Subcontratar total ou parcialmente o objeto do edital, sem a anuência da 
Administração. 

8.5. A rescisão poderá se dar a pedido da CREDENCIADA quando: 
8.5.1. Esta comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências contratuais, 
por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; 
8.5.2. O seu preço se tornar, comprovadamente, inexequível em função da 
elevação dos preços de mercado, dos insumos que compõem o custo das 
aquisições/contratações, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de 
fornecimento; 
8.5.3. O pedido de rescisão deverá ser feito com antecedência mínima de 60 
(sessenta) dias. 

8.6. A rescisão poderá se dar por iniciativa deste MUNICIPIO quando: 
8.6.1. Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas; 
8.6.2. A credenciada perder qualquer condição de habilitação técnica exigida no 
presente procedimento; 
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8.6.3. Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das 
condições estabelecidas no Termo de Credenciamento ou nos pedidos dele 
decorrentes; 
8.6.4. Comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no Art. 78, 
incisos XII a XVI da Lei Federal nº. 8666/93; 
8.6.5. Nas hipóteses previstas nos itens 8.6.3. e 8.6.4., a credenciada terá seu 
Termo de Credenciamento rescindido, por intermédio de processo administrativo 
específico, assegurado o contraditório e ampla defesa. 
8.6.6. Em caso de dissolução da sociedade ou falecimento dos proprietários ou 
responsáveis. 
8.6.7. Se houver decretação de falência da Empresa ou a instauração de 
insolvência civil dos proprietários. 

 
IX. DA CAPACIDADE INSTALADA E DA DISTRIBUIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
9.1. A quantidade de exames a serem fornecidos pelos prestadores de serviços levará 
em conta a capacidade instalada do Credenciado, tendo em vista ainda, como 
limitantes, a demanda de pacientes e a disponibilidade da programação física mensal 
estabelecida pela Secretaria Municipal de Saúde. Será previamente estipulada a 
quantidade máxima quando do credenciamento, para fins de apontamento junto ao 
instrumento contratual. 
9.2. Quando houver mais de uma empresa credenciada, os serviços serão divididos de 
forma isonômica, através de rotatividade entre todas, mediante controle próprio da 
Secretaria Municipal de Saúde, de modo a preservar o princípio da igualdade, 
mantendo a paridade na execução dos serviços.  
9.3. Mediante termo aditivo, e de acordo com a capacidade operacional do 
CREDENCIADO e as necessidades do MUNICÍPIO, os contraentes poderão fazer 
acréscimos de até vinte e cinco por cento (25%) nos valores limites do Termo de 
Credenciamento.  
 
X. DOS PREÇOS E DO PAGAMENTO 
 
10.1. Nos valores indicados para cada exame constante do Anexo I deste Edital já 
estão inclusos todos os custos, obrigações pelos encargos previdenciários, fiscais, 
trabalhistas e comerciais resultantes da execução do contrato. 
10.2. O valor global estimado é de R$ 8.480.894,20 (oito milhões, quatrocentos e 
oitenta mil, oitocentos e noventa e quatro reais e vinte centavos). 
10.3. O pagamento da demanda se dará por cota programada não vinculada ao 
valor global. 
10.4. Os proponentes deverão levar em conta para a aceitação dos preços 
estabelecidos pela Administração os fatores a seguir: 

10.2.1. Toda a legislação aplicável e todas as condições previstas neste edital e 
seus anexos. 
10.2.2. Não serão levadas em conta quaisquer reclamações que se baseiem no 
desconhecimento das condições deste edital. 
10.2.3. Todos os custos, eventuais ou não, incidentes direta ou indiretamente 
sobre o objeto deste credenciamento serão por conta da proponente credenciada, 
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não podendo sob hipótese alguma ocorrer cobrança de qualquer sobretaxa em 
relação aos preços estabelecidos na tabela constante deste edital. 

10.5. A apresentação do credenciamento (Anexo II) implicará na plena aceitação, por 
parte da proponente, das condições estabelecidas neste edital e seus anexos. 
10.6. Os pagamentos decorrentes da entrega dos serviços efetivar-se-ão em até 28 
dias após a emissão da nota fiscal. 

10.6.1. Juntamente com a nota fiscal, a Credenciada deverá apresentar: 
10.6.1.1. Relatórios dos atendimentos/procedimentos, com data, nomes 
dos pacientes atendidos bem como os procedimentos realizados 
10.6.1.1.1. A Credenciada deve descrever, de forma idêntica à constante 
no  
Anexo I, o descritivo dos atendimentos/procedimentos realizados. Não 
poderá a mesma modificar a descrição ou especificação do(s) item(ns) 
proposto(s). 
10.6.1.2. Guia dos exames autorizados pela Secretaria Municipal de 
Saúde, correspondentes aos relatórios referentes ao item 10.6.1.1. 
acima; 
10.6.1.3. Certificado de Regularidade do FGTS; 
10.6.1.4. Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e 
à Dívida Ativa da União; 
10.6.1.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 
10.6.1.6. Cópia do Empenho correspondente; 
10.6.1.7. Cópia da NAD correspondente; 
10.6.1.8. Número do Contrato. 

10.6.2. O atesto da conformidade da execução do serviço será dado pelo Setor 
de Agendamento mediante a confrontação dos preços constantes da nota fiscal 
com os preços contratados e, ainda, com o serviço efetivamente realizado 
durante o período cobrado. 
10.6.3. Para entrega da Nota Fiscal ao Setor de Compras, a mesma deverá estar 
devidamente atestada pela Gerência competente e encaminhada através do 
Protocolo Geral desta Prefeitura Municipal.  
10.6.4. Preferencialmente a credenciada deve possuir conta corrente no 
Banco do Brasil, para depósito dos pagamentos. Caso não possua, deverá 
retirar o(s) cheque(s) no Setor de Tesouraria desta Prefeitura Municipal, à 
Praça Bento Munhoz da Rocha Neto, nº 30, Centro, Campina Grande do Sul. 

10.7. A(s) nota(s) fiscal(ais) terá(ão) um prazo de até 05 (cinco) dias úteis para 
conferência e aprovação da(s) sua(s) protocolização(ões).  
10.8. Nenhum pagamento será efetuado à credenciada antes de paga ou relevada 
eventual multa que lhe tenha sido aplicada.  
10.9. É proibido ao credenciado que exija que o usuário assine fatura ou guia de 
atendimento em branco. 
10.10. Fica expressamente vedado o pagamento de qualquer sobretaxa em relação à 
tabela adotada, ou o cometimento a terceiros da atribuição de proceder ao 
credenciamento e/ou intermediação do pagamento dos serviços prestados. 
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XI. DA FISCALIZAÇÃO 
 
11.1. O Município reserva-se o direito de fiscalizar permanentemente a prestação dos 
serviços pelos credenciados, sendo-lhes facultado o descredenciamento, quando 
caracterizada a prestação de má qualidade, através de processo administrativo 
específico, com garantia da representação do contraditório e da produção da ampla 
defesa. 
11.2. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do Termo de 
Credenciamento, deverão ser prontamente atendidas pela CREDENCIADA, sem ônus 
para o MUNICÍPIO. 
11.3. É facultado aos usuários que denunciem qualquer irregularidade verificada na 
prestação dos serviços e/ou no faturamento. 
11.4. A fiscalização do cumprimento do objeto do presente credenciamento ficará a 
cargo da Servidora Municipal EDNA DO ROCIO SPERANCETA, conforme Portaria n°. 
623/2017, de acordo com as atribuições contidas na referida portaria, sobretudo 
comunicando ao Gestor Geral de Contratos qualquer irregularidade, para as devidas 
providências, bem como a necessidade de prorrogação dos prazos de vigência e/ou 
execução, acompanhando de requerimento justificado da empresa fornecedora. 
 
XII. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
12.1. O objeto deste credenciamento será entregue PARCELADAMENTE, iniciando a 
partir da assinatura do Termo de Credenciamento, de acordo com as autorizações 
emitidas pela Secretaria Municipal de Saúde. 
12.2. Para a prestação dos serviços objeto deste Edital a Credenciada deverá dispor de 
local, equipamento médico registrado na Vigilância Sanitária local, com ambiente 
adequado para atendimento das necessidades, contando com todo aparato médico e 
técnico para suprir a necessidade da demanda, seja em consultório, clínica ou similar e 
estabelecido em local não superior e com distância máxima de 150 (cento e cinquenta) 
quilômetros da Secretaria Municipal de Saúde, em sede própria ou locada para atender 
os pacientes encaminhados pela Secretaria. 
12.3. A empresa deverá dispor de todos os equipamentos e atendimento médico, 
essenciais e necessários para a realização dos exames constantes no Anexo I do 
Edital. 
12.4. O quantitativo de profissionais a serem disponibilizados pela Credenciada deverá 
ser em número compatível, de forma que os serviços sejam realizados de forma ágil, 
atendendo aos prazos previstos, evitando o acúmulo de demanda. 
12.5. A Credenciada deverá desempenhar os serviços de acordo com a ética médica, 
sendo de sua responsabilidade e ônus, todos os recursos humanos, materiais, 
equipamentos, contrastes e medicamentos, bem como disponibilidade de ambiente 
adequado e demais itens necessários ao cumprimento do Termo de Credenciamento e 
perfeita execução dos serviços.  
12.6. A equipe técnica da Credenciada deverá se apresentar uniformizada, com 
identificação pessoal e equipamentos de proteção individual – EPI. 
12.7. A Credenciada deverá manter o ambiente de trabalho em constante higiene e 
desinfecção. 
 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.pmcgs.pr.gov.br
http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


  
 

Praça Bento Munhoz da Rocha Neto, 30  Centro     Tel/Fax  (041)3676 8000    CEP 83430 000      www.pmcgs.pr.gov.br      Campina Grande do Sul  Paraná- - - - - - - -
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAMPINA GRANDE DO SUL - PR 

12.8. Os exames serão realizados em pacientes encaminhados, mediante requisição 
da Secretaria Municipal de Saúde. 
12.9. Os pacientes atendidos na rede pública municipal de saúde que necessitam dos 
exames serão encaminhados à sede do Credenciado, mediante agendamento prévio 
de até 03 (três) dias úteis de antecedência da data da realização do exame. 
12.10. A Credenciada deverá realizar os exames solicitados pela Secretaria Municipal 
de Saúde, observando a capacidade operacional de realização de exames diários, 
desde que obedecidas às disposições contidas no acima. 
12.11. A Credenciada deverá disponibilizar no site do prestador em Arquivo PDF, o 
resultado dos exames. Os resultados impressos serão disponibilizados nos locais de 
coleta, impreterivelmente em, no máximo, 72 (setenta e duas) horas úteis. Só poderá 
se dar em maior tempo desde que comprovada a necessidade técnica, aceita pela 
Credenciante. Em casos de urgência/emergência a Secretaria Municipal de Saúde 
solicitará a priorização levando em conta a situação do paciente. 
12.12. A Credenciada fica responsável, tecnicamente, tanto na realização dos exames 
quanto na elaboração dos respectivos laudos. 
12.13. Caso a Credenciada requisitada para realizar o exame não o execute, total ou 
parcialmente, no prazo previsto, esta não receberá pelo serviço, ficando a 
administração autorizada a solicitar o serviço a outra contratada credenciada. 
12.14. A não realização do serviço ou algum descumprimento do Termo de 
Credenciamento, a Credenciada estará sujeita às sanções de natureza pecuniária e 
restritivas de direitos, a que se referem os artigos 86 e seguintes da Lei 8.666/93, 
também previstas no edital. 
 
XIII. DAS OBRIGAÇÕES DOS CREDENCIADOS 
 
13.1. A empresa habilitada se obriga, nos termos deste Edital, a comparecer para 
assinatura do Termo de Credenciamento, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis do 
recebimento da convocação formal, sob risco de desclassificação.   
13.2. A Credenciada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições de fornecimento, 
acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco) por cento do valor total do Termo 
de Credenciamento.  
13.3. Garantir, disponibilizar e responsabilizar-se integralmente pelo local de 
atendimento, que deverá estar em conformidade com as normas vigentes. 
13.4. Possuir estrutura física adaptada para pacientes em cadeira de rodas. 
13.5. Responsabilizar-se sobre os serviços executados e prestar garantia sobre os 
mesmos, devendo refazê-los no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas no caso 
de má execução dos mesmos. 
13.6. Atender todos os encaminhamentos feitos pela Secretaria Municipal de Saúde. 
13.7. Atender os pacientes com dignidade e respeito e de modo universal e igualitário, 
mantendo a qualidade na prestação de serviços. 
13.8. Esclarecer ao paciente ou seu responsável legal, sobre os seus direitos e 
assuntos pertinentes aos serviços oferecidos.  
13.9. Justificar ao paciente ou seu responsável legal, por escrito, as razões técnicas 
alegadas quando da decisão da não realização de qualquer ato profissional necessário 
à execução dos procedimentos previstos neste credenciamento.  
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13.10. Responsabilizar-se por dano causado ao paciente e a terceiros a ele vinculado, 
decorrentes de ação ou omissão voluntária ou de negligência, imperícia ou imprudência 
praticadas por seus profissionais, ficando assegurado ao paciente o direito de regresso.  
13.11. 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. 
13.12. Garantir ao paciente a confidencialidade dos dados e informações sobre sua 
assistência. 
13.13. Não utilizar nem permitir que terceiros utilizem o paciente para fins de 
experimentação.  
13.14. Colher na 2ª via do relatório de atendimento, a assinatura do paciente ou de seu 
representante legal, devendo este documento ser arquivado no Prontuário da 
Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande do Sul. 
13.15. Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas por força 
deste edital. 
13.16. Assumir inteira responsabilidade pela prestação dos serviços, garantindo a 
melhor qualidade dos mesmos, atendidas as especificações e normas técnicas para 
cada caso, assumindo inteira responsabilidade pela plena execução e qualidade do 
objeto do presente credenciamento. 
13.17. Responsabilizar-se pela indenização de todos e quaisquer danos pessoais, 
materiais ou morais ocasionados à Administração, ao paciente ou a terceiros a ele 
vinculados, decorrentes de ato ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou 
imprudência, praticadas por seus empregados, profissionais ou prepostos, ficando 
assegurado ao paciente o direito de regresso. A responsabilidade da Credenciada 
estende-se aos casos de danos causados por defeitos relativos à prestação de 
serviços, nos estritos termos do art. 14 da lei nº. 8.078/90 (Código de Defesa do 
Consumidor). 
13.18. Fornecer e utilizar toda a competente e indispensável mão-de-obra habilitada 
para a execução do objeto da presente licitação, atendidas todas as exigências legais 
pertinentes, tais como trabalhistas, inclusive no que se refere às normas de segurança 
no trabalho e previstas na legislação específica; encargos sociais, tributários, 
previdenciários, fundiários e demais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto do 
presente credenciamento, por mais especiais que sejam e mesmo que aqui não 
mencionadas, para com as quais ficará única e exclusivamente responsabilizada, nos 
termos do art. 71, da Lei 8666/93, com as alterações dela decorrentes. 
13.19. Permitir o acesso dos supervisores e auditores da coordenação de controle e 
avaliação da Secretaria Municipal de Saúde para supervisionar e acompanhar a 
execução da prestação dos serviços especializados do credenciamento. 
13.20. Manter, durante todo o Termo de Credenciamento, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no credenciamento.  
13.21. Comunicar formalmente a Secretaria Municipal de Saúde, com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias, a eventual impossibilidade temporária de prestar os serviços 
constantes do objeto deste edital, mediante plena justificativa técnica. 
13.22. Informar à Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande do Sul, eventual 
alteração de sua razão social, de seu controle acionário ou de mudança de sua diretora 
ou de seu estatuto, enviando cópia autenticada da certidão da Junta Comercial ou do 
cartório de registro civil das pessoas jurídicas. 
13.23. Comunicar a esta Municipalidade, por escrito, qualquer anormalidade de caráter 
urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário. 
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13.24. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a prestação dos serviços de que 
trata o presente edital, sem a anuência da Administração. 
13.25. Não serão objeto de pagamento os serviços não efetuados dentro da boa 
técnica profissional ou os não autorizados pela Secretaria Municipal de Saúde. 
13.26. Eventual cobrança de qualquer valor excedente dos pacientes ou seus 
responsáveis acarretará a rescisão do contrato e consequente descredenciamento do 
prestador do serviço. 
 
XIV. DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
 
14.1. Exercer a fiscalização da execução do Termo de Credenciamento. 
14.2. Proporcionar todas as condições necessárias para que o Credenciado possa 
executar os serviços e cumprir o estabelecido no Termo de Credenciamento. 
14.3. Prestar todas as informações e esclarecimentos necessários para a fiel execução 
contratual, que venham a ser solicitados pelos técnicos do Credenciado. 
14.4. Efetuar os pagamentos na forma e condições contratadas.  
 
XV. DAS PENALIDADES E MULTAS 
 
15.1. A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritivas de direitos, a que se 
referem os artigos 86 e seguintes da Lei 8.666/93, com as alterações dela decorrentes, 
obedecerá às normas estabelecidas neste edital. 
15.2. A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, bem como a execução 
irregular ou com atraso injustificado, tem como conseqüência a aplicação combinada 
das penalidades de natureza pecuniária e restritiva de direitos, previstas em lei. 
15.3. As sanções deverão ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos os princípios 
da razoabilidade e da proporcionalidade e mediante regular processo administrativo, 
garantida a prévia defesa. 

15.3.1. Configurado o descumprimento das obrigações assumidas, a credenciada 
será notificada da infração e da penalidade correspondente para, no prazo de 
cinco dias úteis, apresentar defesa. 
15.3.2. Recebida a defesa, a Autoridade competente deverá se manifestar, 
motivadamente, sobre o acolhimento ou rejeição das razões apresentadas, 
concluindo pela imposição ou não de penalidade. 
15.3.3. Da decisão caberá recurso no prazo de cinco dias úteis, contados da 
intimação. 

15.4. Garantida a prévia defesa, a inexecução total ou parcial do contrato, assim como 
a execução irregular, com atraso injustificado ou nos casos em que o credenciado 
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, imoral ou cometer 
fraude fiscal, sujeitará a contratada à aplicação das seguintes sanções: 

15.4.1. Advertência; 
15.4.2. Multa; 
15.4.3. Descredenciamento e impedimento de licitar e contratar com a União, 
Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 02 (dois) anos, 
conforme prescreve o Art. 87 inciso III da Lei nº. 8666/93. 

15.5. A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta para a adoção das 
necessárias medidas corretivas, no intuito de evitar a aplicação de sanções mais 
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severas, sempre que a credenciada descumprir qualquer das obrigações assumidas ou 
desatender a determinações da autoridade competente para acompanhar e fiscalizar a 
execução do Termo de Credenciamento. 
15.6. A pena pecuniária de multa, própria para a punição de atrasos injustificados, ou 
para compensar execução irregular ou inexecução pode ser aplicada cumulativamente 
com a sanção restritiva de direito prevista no “item 15.4.3.”. 

15.6.1. Na fixação do prazo da penalidade prevista no 15.4.3., deverão ser 
considerados o grau de comprometimento do interesse público e o prejuízo 
pecuniário decorrente das irregularidades constatadas, respeitados os princípios 
da razoabilidade e da proporcionalidade. 
15.6.2. A multa prevista no “item 15.4.2” será: 
a) De 10% (dez por cento) do valor global do Termo de Credenciamento, no caso 
de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas pela credenciada; 
b) De 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso sobre o valor do Termo de 
Credenciamento ou sobre o valor correspondente da parcela em atraso, 
caracterizando a mora. 
15.6.3. A recusa injustificada em honrar a proposta apresentada, bem como 
assim em aceitar, retirar ou assinar o Termo de Credenciamento ou instrumento 
equivalente, caracterizará o descumprimento total das obrigações assumidas. 
15.6.4. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a Administração poderá considerar o 
atraso como descumprimento total ou parcial da obrigação, recusando-se a 
receber o objeto da licitação e aplicando a multa de 10% (dez por cento) sobre o 
valor total do Termo de Credenciamento ou sobre o valor correspondente à(s) 
parcela(s) não entregue(s). 
15.6.5. Na hipótese do subitem anterior se o descumprimento da obrigação 
comprometer o regular desenvolvimento das funções administrativas, a multa 
poderá se cumulada com a pena prevista no 15.4.3. 
15.6.6. O valor correspondente à multa, depois do devido procedimento em que 
tenha sido assegurado o direito de defesa e de recurso do Termo de 
Credenciamento, será descontado do primeiro pagamento devido, em 
decorrência da execução contratual. 
15.6.7. Na hipótese de descumprimento total ou parcial da obrigação, depois da 
celebração do contrato em que tenha sido exigida garantia, o valor da multa será 
descontado da garantia prestada. 
15.6.8. Na hipótese de não cumprimento total da obrigação em face do não 
atendimento da convocação para a assinatura do Termo de Credenciamento, o 
valor da multa deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal, através de Guia de 
Recolhimento, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da intimação. 
15.6.9. O não recolhimento da multa no prazo assinado implicará na inscrição em 
dívida ativa, para cobrança judicial. 

15.7. A sanção prevista no item 15.4.3. poderá ser aplicada aos credenciados que 
venham a ter uma conduta antijurídica ou incompatível com a idoneidade para licitar e 
contratar com a Administração Pública ou ainda que apresentem algum documento 
inverídico. 
15.8. A aplicação de sanções à(s) credenciada(s) deve ser objeto de registro como fator 
relevante para a determinação das penas futuras, especialmente com vistas ao 
agravamento da punição nos casos de reincidências que se tornem contumazes. 
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15.9. Aos casos omissos se aplicam as disposições pertinentes à Lei Federal nº. 
8666/93, com as alterações dela decorrentes e demais legislações pertinentes. 
15.10. As sanções ora previstas poderão ser aplicadas sem prejuízo das demais penas 
e cominações que se verificarem aplicáveis à espécie do objeto do presente 
credenciamento, em especial em decorrência de perdas e danos, danos materiais e 
morais e outros, por mais especiais que sejam e mesmo que aqui não expressos. 
 
XVI. DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 
16.1. As despesas com o presente credenciamento terão seus custos cobertos com os 
recursos provenientes da Lei Orçamentária para o exercício 2017. 
06.001.10.301.0011.2.019.3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Juridica 
Fonte: 1303 
 
XVII. DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
 
17.1. Estando a empresa apta à contratação, o processo será encaminhado à 
Procuradoria Geral do Município, 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. 
 
XVIII. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
18.1. É facultada à Comissão Permanente de Licitação a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 
18.2. Fica assegurado ao Prefeito mediante justificativa motivada o direito de, a 
qualquer tempo e no interesse da Administração, anular o presente credenciamento ou 
revogá-la no todo ou em parte.  
18.3. Os Proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações 
e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo.  
18.4. A apresentação dos documentos habilitatórios implica no perfeito entendimento e 
aceitação pelo proponente de todos os termos deste Edital. 
18.5. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência no todo ou em parte do 
objeto credenciado.  
18.6. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na 
interpretação do presente Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado através de 
uma das seguintes formas: por escrito, à Comissão Permanente de Licitação, no 
endereço citado no preâmbulo desse Edital; pelo endereço eletrônico citado no 
protocolo de retirada do edital; pelo telefone (0xx41) 3676-8030, das 08h30min. às 
12h00min. e das 13h30min. às 17h30min., de segunda a sexta-feira, em dias de 
expediente.  
18.7. A Administração poderá, a qualquer tempo, realizar novos credenciamentos, 
através da divulgação de um novo regulamento. 
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18.8. Para dirimir as questões relativas ao presente Edital, elege-se como foro 
competente o da RMC (Foro da Comarca de Campina Grande do Sul/PR), com 
exclusão de qualquer outro. 
 
XIX. Compõem o presente edital: 
 
Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA, o qual deverá ser incluído no Envelope 
proposta; 
Anexo II – MODELO DE PEDIDO DE CREDENCIAMENTO, o qual deverá ser 
incluído no Envelope proposta; 
Anexo III – DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ART. 7º XXXIII DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o qual deverá ser incluído no Envelope proposta; 
Anexo IV – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA DE FATO 
SUPERVENIENTE IMPEDITIVO PARA HABILITAÇÃO, o qual deverá ser incluído 
no Envelope proposta; 
Anexo V – DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADES, o qual deverá ser incluído 
no Envelope proposta; 
Anexo VI – FORMULÁRIO DE DADOS BANCÁRIOS, o qual deverá ser incluído no 
Envelope proposta; 
Anexo VII - LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, não precisa incluir no 
envelope,  somente para conhecimento da empresa; 
Anexo VIII – MINUTA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO, não precisa incluir no 
envelope,  somente para conhecimento da empresa; 
Anexo IX – DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, o qual deverá ser 
incluído no Envelope proposta; 
Anexo X – DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS E DE 
PESSOAL, o qual deverá ser incluído no Envelope proposta. 
 

 
Campina Grande do Sul, 13 de junho de 2017. 

 
 
 

ESTELA CELINA MULLER 
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
1. DO OBJETO:  
1.1. O Objeto do presente edital é o CREDENCIAMENTO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E APOIO 
DIAGNÓSTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE 
EDITAL E SEUS ANEXOS. 
2. A interessada deverá descrever, de forma idêntica, todas as informações constantes 
no Anexo I,  referente ao item para o(s) qual(is) estiver se credenciando. 
3. Não poderá a interessada modificar, seja a descrição ou a especificação do(s) 
item(ns) proposto(s).  
4. Todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à prestação dos serviços 
contratados correrão inteira e exclusivamente por conta da futura Credenciada.  
5. A entrega será feita PARCELADAMENTE de acordo com os encaminhamentos 
feitos pela Secretaria Municipal de Saúde.  
 

TABELA DE PROCEDIMENTOS 
     

PROCEDIMENTOS 

CÓDIGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM Quantidade 
Anual 

Valor 
Unitário 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 

RADIOGRAFIAS 

54278 
Colangiografia pós-operatória (pelo 
dreno) 48 R$ 390,00 18.720,00 

54279 
Colangiografia pós-operatória (pelo 
dreno) – (alérgico) 48 R$ 510,00 24.480,00 

54277 
Esqueleto (Incidencias básicas de 
crânio, coluna, bacia e membros 48 R$ 60,00 2.880,00 

54276 Pielografia ascendente 48 R$ 95,00 4.560,00 
52342 RX abdomen agudo 200 R$ 48,51 9.702,00 
52343 RX abdomen simples 200 R$ 40,00 8.000,00 
52285 RX adenóides ou cavum 300 R$ 42,50 12.750,00 
52308 RX antebraço 300 R$ 42,50 12.750,00 

54265 
RX arcos zigomaticos ou malar ou 
apofises estiloides 200 R$ 45,00 9.000,00 

52309 RX articulação acromioclavicular 300 R$ 42,50 12.750,00 
52321 RX articulação coxofemoral (quadril) 300 R$ 42,50 12.750,00 
52310 RX articulação escapuloumeral (ombro) 300 R$ 42,50 12.750,00 
52311 RX articulação esternoclavicular 300 R$ 42,50 12.750,00 
52323 RX articulação sacroilíacas 300 R$ 45,00 13.500,00 
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52286 
RX articulação temporomandibular 
bilateral 300 R$ 42,50 12.750,00 

52322 RX articulação tibiotársica (tornozelo) 300 R$ 42,50 12.750,00 
54271 RX Artrografia ou pneumoartrografia 100 R$ 100,00 10.000,00 
52324 RX bacia 300 R$ 45,00 13.500,00 
52312 RX braço 300 R$ 42,50 12.750,00 
52325 RX calcâneo 300 R$ 42,50 12.750,00 
52313 RX clavícula 300 R$ 42,50 12.750,00 
52298 RX coluna cervical – 3 incidências 300 R$ 45,00 13.500,00 
52299 RX coluna cervical – 5 incidências 300 R$ 60,00 18.000,00 
54252 RX coluna cervical funcional/dinâmica 300 R$ 30,00 9.000,00 
52300 RX coluna dorsal – 2 incidências 300 R$ 45,00 13.500,00 
52301 RX coluna dorsal – 4 incidências 300 R$ 30,00 9.000,00 
52302 RX coluna dorso lombar para escoliose 400 R$ 48,51 19.404,00 
52304 RX coluna lombo-sacra – 3 incidências 400 R$ 48,51 19.404,00 
52303 RX coluna lombo-sacra – 5 incidências 200 R$ 65,00 13.000,00 
52307 RX coluna torácica (PA/Perfil) 300 R$ 76,50 22.950,00 

52305 
RX coluna total para escoliose 
(telespondilografia) 300 R$ 76,50 22.950,00 

52333 
RX coração e vasos da base (PA + 
Lateral ) 300 R$ 48,51 14.553,00 

54256 
RX coração e vasos da base (PA + 
Lateral + Oblíqua) 300 R$ 38,00 11.400,00 

52314 RX costelas – por hemitorax 300 R$ 42,50 12.750,00 
52315 RX cotovelo 300 R$ 42,50 12.750,00 
52326 RX coxa 300 R$ 42,50 12.750,00 
52287 RX crânio – 2 incidências (PA e Perfil) 300 R$ 42,50 12.750,00 

52288 
RX crânio - 3 incidências (PA e Perfil e 
bretton) 300 R$ 45,00 13.500,00 

52289 

RX crânio - 4 incidências 
(PA/Perfil/bretton/oblíquas e bretoton – 
hirtz) 300 R$ 45,00 13.500,00 

54274 RX dacriocistografia (dois olhos) 48 R$ 460,00 22.080,00 
54275 RX dacriocistografia (um olho) 48 R$ 240,00 11.520,00 
52345 RX de estomago e duodeno 200 R$ 45,00 9.000,00 

52346 
RX de laringe ou hipofaringe ou 
pescoço (partes moles) 200 R$ 45,00 9.000,00 

54255 RX dedos da mão 300 R$ 30,00 9.000,00 
54264 RX densitometria óssea – corpo inteiro 200 R$ 108,00 21.600,00 
52347 RX densitometria óssea (um segmento) 200 R$ 107,68 21.536,00 

52348 
RX densitometria óssea coluna e fêmur 
(dois segmentos) 200 R$ 170,00 34.000,00 

52327 RX escanometria 300 R$ 48,51 14.553,00 
52344 RX esofago 200 R$ 50,00 10.000,00 
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54267 RX esofago – hiato e duodeno 100 R$ 270,00 27.000,00 
52316 RX esterno 300 R$ 42,50 12.750,00 
54272 RX fistulografia 100 R$ 230,00 23.000,00 
54273 RX fistulografia (Alergico) 100 R$ 460,00 46.000,00 
54263 RX Histerossalpingografia (Alergico) 24 R$ 395,00 9.480,00 

52341 
RX Histerossalpingografia sem 
sedação 24 R$ 285,00 6.840,00 

52328 RX joelho 350 R$ 42,50 14.875,00 
52329 RX joelho patela + axial de rótula 350 R$ 33,00 11.550,00 
52317 RX mão ou quirodáctilo 300 R$ 42,50 12.750,00 
52318 RX mãos e punhos para idade óssea 300 R$ 42,50 12.750,00 
52290 RX maxilar inferior 300 R$ 42,50 12.750,00 
52291 RX oclusal 300 R$ 42,50 12.750,00 
52319 RX omoplata ou escápula 300 R$ 45,00 13.500,00 
52292 RX órbitas 300 R$ 42,50 12.750,00 
52294 RX orelhas, mastóides ou rochedos 300 R$ 42,50 12.750,00 
52295 RX ossos da face 300 R$ 42,50 12.750,00 

54251 
RX panorâmica de mandíbula 
(ortopantomografia) 300 R$ 40,00 12.000,00 

52330 RX panorâmica dos membros inferiores 300 R$ 42,50 12.750,00 
54266 RX Patela 200 R$ 42,50 8.500,00 
52331 RX pé ou pododáctilo 300 R$ 42,50 12.750,00 
52293 RX Peri-apical 300 R$ 42,50 12.750,00 
52332 RX perna 300 R$ 42,50 12.750,00 
52320 RX punho 300 R$ 42,50 12.750,00 
52306 RX sacro-coccix 300 R$ 45,00 13.500,00 
52296 RX seios da face + hirtz 300 R$ 42,50 12.750,00 
52297 RX sela túrcica 300 R$ 42,50 12.750,00 
54270 RX sialografia (por glandula – Alergico) 100 R$ 380,00 38.000,00 
54269 RX sialografia (por glandula) 24 R$ 360,00 8.640,00 
54257 RX torax – 4 incidencias 400 R$ 45,00 18.000,00 
52334 RX tórax PA  ou 1 incidencia 500 R$ 45,00 22.500,00 

52336 
RX tórax PA /Perfil e obliquas ou 3 
incidencias 500 R$ 48,51 24.255,00 

52335 RX tórax PA/Perfil ou 2 incidencias 500 R$ 48,51 24.255,00 
54268 RX transito e morfologia e delgado 100 R$ 340,00 34.000,00 

52337 
RX urografia venosa (excretora ) com 
bexiga pré e pós micsional 100 R$ 323,38 32.338,00 

54258 
RX urografia venosa (excretora ) com 
bexiga pré e pós micsional (Alergico) 24 R$ 280,00 6.720,00 

52339 
RX urografia venosa (excretora ) 
minutada 1 24 R$ 168,00 4.032,00 

54259 
RX urografia venosa (excretora ) 
minutada 1-2-3 24 R$ 280,00 6.720,00 
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54260 
RX urografia venosa (excretora ) 
minutada 1-2-3 (Alergico) 24 R$ 280,00 6.720,00 

52338 RX urografia venosa (excretora) 100 R$ 150,00 15.000,00 

54261 
RX urografia venosa com 
nefrotomografia 24 R$ 450,00 10.800,00 

54262 
RX urografia venosa com 
nefrotomografia (Alergico) 24 R$ 680,00 16.320,00 

PROCEDIMENTOS ESPECIAIS (BIÓPSIAS E PUNÇOES) 

52355 
BIÓPSIA MAMÁRIA (punção ou biópsia 
mamária percutânea) 

64 
R$ 400,00 25.600,00 

52356 
BIÓPSIA percutânea de fragmento 
mamário (core biopsy) 

64 
R$ 430,00 27.520,00 

52353 PAAF DE TIREÓIDE (+US tireóide) 64 R$ 241,50 15.456,00 

54281 
Punção aspirativa orientada por us 
(Acrescentar o exame de base) 

64 
R$ 55,00 3.520,00 

DIAGNÓSTICO POR ULTRA-SONOGRAFIA 
52407 Ecocardiograma (adulto) 200 R$ 154,00 30.800,00 
52408 Ecocardiograma (infantil) 200 R$ 120,00 24.000,00 

52410 
Ecocardiograma com stress 
farmacológico 50 R$ 364,60 18.230,00 

52409 Ecocardiograma transesofágico 50 R$ 194,00 9.700,00 

52358 
US abdomen inferior feminino – pélvica 
(bexiga, útero, ovário e anexos) 

300 
R$ 75,00 22.500,00 

52359 

US abdomen inferior masculino – 
masculino (bexiga, próstata e 
vesículas/seminais) 

300 

R$ 75,00 22.500,00 

52360 
US abdomen superior (fígado, vias 
biliares, vesícula, pâncreas, baço) 

300 
R$ 75,00 22.500,00 

52362 US abdomen total  800 R$ 120,00 96.000,00 
54304 US antebraço 100 R$ 50,00 5.000,00 

52364 
US aparelho urinário feminino (rins, 
ureteres e bexiga) 300 R$ 75,00 22.500,00 

52365 
US aparelho urinário masculino (rins, 
ureteres, bexiga e próstata) 

300 
R$ 75,00 22.500,00 

52366 

US articular – mão, punho, cotovelo, 
ombro, joelho, tornozelo (por 
articulação) 

700 

R$ 70,00 49.000,00 
54296 US bacia 100 R$ 55,00 5.500,00 
52368 US bolsa testicular com doppler  300 R$ 210,00 63.000,00 
52367 US bolsa testicular ou escrotal 300 R$ 70,00 21.000,00 
54305 US braço 100 R$ 50,00 5.000,00 
54297 US coxa 100 R$ 55,00 5.500,00 
54294 US craniana 100 R$ 55,00 5.500,00 
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54283 US doppler colorido arterial de membro 
inferior – bilateral 80 R$ 272,58 21.806,40 

52369 US doppler colorido arterial de membro 
inferior – unilateral 80 R$ 220,50 17.640,00 

54284 US doppler colorido arterial de membro 
superior – bilateral 80 R$ 194,00 15.520,00 

52370 US doppler colorido arterial de membro 
superior – unilateral 80 R$ 220,50 17.640,00 

52372 
US doppler colorido colorido de aorta e 
ilíacas 80 R$ 203,22 16.257,60 

52371 
US doppler colorido de aorta e artérias 
renais  80 R$ 200,00 16.000,00 

52374 
US doppler colorido de artérias 
viscerais  80 R$ 220,50 17.640,00 

52375 US doppler colorido de hemangioma 80 R$ 110,00 8.800,00 

52376 
US doppler colorido de órgão ou 
estrutura isoladas 80 R$ 150,00 12.000,00 

52377 

US doppler colorido de vasos cervicais 
arteriais bilateral ( carótidas e 
vertebrais) 80 R$ 246,75 19.740,00 

52378 

US doppler colorido de vasos cervicais 
venosos bilateral (subclávias e 
jugulares) 80 R$ 246,75 19.740,00 

52379 
US doppler colorido de veia cava 
superior / inferior 80 R$ 240,00 19.200,00 

52380 
US doppler colorido transcraniano ou 
transfontanela 80 R$ 110,00 8.800,00 

52382 US doppler colorido venoso de membro 
inferior – unilateral 80 R$ 220,50 17.640,00 

54286 
US doppler colorido venoso de membro 
inferior com mapeamento – bilateral 80 R$ 194,00 15.520,00 

54287 
US doppler colorido venoso de membro 
inferior com mapeamento – unilateral 80 R$ 110,00 8.800,00 

54285 US doppler colorido venoso de membro 
superior – bilateral 80 R$ 194,00 15.520,00 

52383 US doppler colorido venoso de membro 
superior – unilateral 80 R$ 220,50 17.640,00 

54288 US doppler de aorta e abdominal 80 R$ 110,00 8.800,00 
54303 US Elastografia de mamas 100 R$ 200,00 20.000,00 
54302 US Elastografia de tireoide 100 R$ 200,00 20.000,00 

52386 
US estadiamento para endometriose 
profunda 80 R$ 160,00 12.800,00 

52384 
US estruturas superficiais (cervical ou 
axilas ou músculo ou tendão) 80 R$ 70,00 5.600,00 

54291 US glandula parótida 100 R$ 55,00 5.500,00 
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52387 US glândulas salivares  80 R$ 70,00 5.600,00 

52388 
US globo ocular bilateral – (sempre 
comparativo) 80 R$ 70,00 5.600,00 

52389 
US globo ocular com doppler colorido 
bilateral - (sempre comparativo) 80 R$ 140,00 11.200,00 

54298 US gluteo 100 R$ 55,00 5.500,00 
52361 US inguinal 300 R$ 70,00 21.000,00 
52390 US mamas – bilateral 2000 R$ 70,00 140.000,00 
52391 US obstétrica 4000 R$ 70,00 280.000,00 
54289 US Obstétrica – perfil biofisico fetal 1000 R$ 55,00 55.000,00 
52392 US obstétrica 1º trimestre (endovaginal) 4000 R$ 130,00 520.000,00 
52393 US obstétrica com translucência nucal 1000 R$ 130,00 130.000,00 

52394 
US obstétrica convencional com 
doppler colorido ( US + Doppler) 1000 R$ 150,00 150.000,00 

52396 
US obstétrica gestação gemelar (cada 
feto) 500 R$ 70,00 35.000,00 

52395 
US obstétrica gestação múltipla com 
doppler colorido ( US + Doppler) 500 R$ 150,00 75.000,00 

52397 US obstétrica morfológica (cada feto) 2000 R$ 141,16 282.320,00 
52399 US olho (ambos os olhos) 100 R$ 148,21 14.821,00 

52398 
Us órgãos superficiais (tireóide, 
escroto, pênis, crânio) 100 R$ 70,00 7.000,00 

54299 US panturrilha 100 R$ 55,00 5.500,00 
54295 US paratireóide 100 R$ 55,00 5.500,00 
52363 US parede abdominal 200 R$ 70,00 14.000,00 
54300 US partes moles 100 R$ 55,00 5.500,00 
52405 US pélvica 100 R$ 75,00 7.500,00 
54301 US perna 100 R$ 70,00 7.000,00 
52402 US próstata  100 R$ 75,00 7.500,00 
52400 US próstata transretal  100 R$ 100,00 10.000,00 

52357 
US prostata transretal com biópsia mais 
de 8 fragmentos – com sedação 80 R$ 500,00 40.000,00 

52403 US retroperitônio  100 R$ 82,68 8.268,00 
54292 US submandibular 100 R$ 55,00 5.500,00 
54293 US toracico extracardiaco 100 R$ 50,00 5.000,00 
52381 US transcraniano 80 R$ 88,57 7.085,60 
52404 US transvaginal 740 R$ 70,00 51.800,00 

54290 
US transvaginal para controle de 
ovulação  100 R$ 65,00 6.500,00 

52406 US Útero e anexos 100 R$ 75,00 7.500,00 
DIAGNÓSTICO POR TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA 

52416 

Angiotomografia 
(crânio/pescoço/torax/abdomen 
superior /pelve) 36 R$ 378,00 13.608,00 
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52422 Angiotomografia cerebral 36 R$ 250,00 9.000,00 
52425 Angiotomografia coronariana 36 R$ 800,00 28.800,00 

54307 
Angiotomografia de Aorta abdominal – 
com contraste 36 R$ 458,10 16.491,60 

52418 
Angiotomografia de Aorta abdominal e 
artérias ilíacas 36 R$ 378,00 13.608,00 

52417 
Angiotomografia de Aorta abdominal e 
artérias renais 36 R$ 250,00 9.000,00 

52419 
Angiotomografia de Aorta abdominal e 
vasos mesentéricos 36 R$ 250,00 9.000,00 

52420 Angiotomografia de Aorta torácica 36 R$ 378,00 13.608,00 

54308 
Angiotomografia de Aorta torácica – 
com contraste 36 R$ 458,10 16.491,60 

52421 
Angiotomografia de carótidas e 
vertebrais ou vasos supra aórticos 36 R$ 250,00 9.000,00 

52423 
Angiotomografia de membros inferiores 
(direiro e esquerdo)  36 R$ 378,00 13.608,00 

52424 
Angiotomografia de membros 
superiores (direito e esquerdo) 36 R$ 378,00 13.608,00 

54309 
Angiotomografia de tórax, abdomen 
superior 36 R$ 250,00 9.000,00 

52434 Escanometria 36 R$ 60,00 2.160,00 

52411 
Tomografia abdomen superior – com 
contraste 36 R$ 470,00 16.920,00 

52412 
Tomografia abdomen superior – sem 
contraste 36 R$ 242,53 8.731,08 

52413 

Tomografia abdomen total – (Abdomen 
superior, pelve e retroperitonio) – com 
contraste 36 R$ 640,00 23.040,00 

52414 

Tomografia abdomen total – (Abdomen 
superior, pelve e retroperitonio) - sem 
contraste 36 R$ 444,66 16.007,76 

54322 
Tomografia articulações 
temporomandibulares – com contraste 36 R$ 225,00 8.100,00 

54326 
Tomografia coxo femoral – com 
contraste 36 R$ 225,00 8.100,00 

54325 
Tomografia coxo femoral – sem 
contraste 36 R$ 225,00 8.100,00 

54342 
Tomografia de antebraço unilateral – 
com contraste 36 R$ 225,00 8.100,00 

54341 
Tomografia de antebraço unilateral – 
sem contraste 36 R$ 225,00 8.100,00 

54317 
Tomografia de antepé unilateral – com 
contraste 36 R$ 225,00 8.100,00 

54316 
Tomografia de antepé unilateral – sem 
contraste 36 R$ 225,00 8.100,00 
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52415 
Tomografia de aparelho urinário – com 
contraste 36 R$ 189,00 6.804,00 

54310 
Tomografia de articulação – com 
contraste 36 R$ 426,58 15.356,88 

52426 
Tomografia de articulação – sem 
contraste 36 R$ 242,56 8.732,16 

52427 
Tomografia de articulação 
temporomanibulares 36 R$ 225,00 8.100,00 

54344 
Tomografia de braço unilateral – com 
contraste 36 R$ 225,00 8.100,00 

54343 
Tomografia de braço unilateral – sem 
contraste 36 R$ 225,00 8.100,00 

52429 
Tomografia de coluna cervical  (ate 03 
segmentos) – sem contraste 36 R$ 240,00 8.640,00 

54312 

Tomografia de coluna cervical, dorsal 
ou lombar (ate 03 segmentos) – com 
contraste 36 R$ 340,00 12.240,00 

52428 Tomografia de Coluna com contraste 36 R$ 269,49 9.701,64 

52430 
Tomografia de coluna dorsal (ate 03 
segmentos) – sem contraste 36 R$ 240,00 8.640,00 

54313 
Tomografia de coluna lombar (ate 03 
segmentos) – com contraste 36 R$ 225,00 8.100,00 

52431 
Tomografia de coluna lombar (ate 03 
segmentos) – sem contraste 36 R$ 240,00 8.640,00 

54311 Tomografia de Coluna sem contraste 36 R$ 225,00 8.100,00 

54315 
Tomografia de coluna torácica – com 
contraste 36 R$ 225,00 8.100,00 

54314 
Tomografia de coluna torácica – sem 
contraste 36 R$ 225,00 8.100,00 

54324 
Tomografia de cotovelo unilateral – 
com contraste 36 R$ 225,00 8.100,00 

54323 
Tomografia de cotovelo unilateral – 
sem contraste 36 R$ 225,00 8.100,00 

54346 
Tomografia de coxa unilateral – com 
contraste 36 R$ 225,00 8.100,00 

54345 
Tomografia de coxa unilateral – sem 
contraste 36 R$ 225,00 8.100,00 

52432 Tomografia de crânio – com contraste 36 R$ 270,00 9.720,00 
52433 Tomografia de crânio – sem contraste 36 R$ 254,65 9.167,40 

54328 
Tomografia de dedo da mão – com 
contraste 36 R$ 225,00 8.100,00 

54327 
Tomografia de dedo da mão – sem 
contraste 36 R$ 225,00 8.100,00 

54330 
Tomografia de dedo do pé – com 
contraste 36 R$ 225,00 8.100,00 

54329 Tomografia de dedo do pé – sem 36 R$ 225,00 8.100,00 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.pmcgs.pr.gov.br
http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


  
 

Praça Bento Munhoz da Rocha Neto, 30  Centro     Tel/Fax  (041)3676 8000    CEP 83430 000      www.pmcgs.pr.gov.br      Campina Grande do Sul  Paraná- - - - - - - -
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAMPINA GRANDE DO SUL - PR 

contraste 

54318 
Tomografia de joelho unilateral – com 
contraste 36 R$ 225,00 8.100,00 

52437 
Tomografia de joelho unilateral – sem 
contraste 36 R$ 300,00 10.800,00 

54348 
Tomografia de mão unilateral – com 
contraste 36 R$ 225,00 8.100,00 

54347 
Tomografia de mão unilateral – sem 
contraste 36 R$ 225,00 8.100,00 

52438 
Tomografia de mastóides ou orelhas – 
com contraste 36 R$ 270,00 9.720,00 

52439 
Tomografia de mastóides ou orelhas – 
sem contraste 36 R$ 242,53 8.731,08 

54332 
Tomografia de ombro  unilateral – com 
contraste 36 R$ 225,00 8.100,00 

54331 
Tomografia de ombro unilateral – sem 
contraste 36 R$ 225,00 8.100,00 

54334 
Tomografia de pé unilateral – com 
contraste 36 R$ 225,00 8.100,00 

54333 
Tomografia de pé unilateral – sem 
contraste 36 R$ 225,00 8.100,00 

54350 
Tomografia de perna unilateral – com 
contraste 36 R$ 225,00 8.100,00 

54349 
Tomografia de perna unilateral – sem 
contraste 36 R$ 225,00 8.100,00 

54336 
Tomografia de punho unilateral – com 
contraste 36 R$ 225,00 8.100,00 

54335 
Tomografia de punho unilateral – sem 
contraste 36 R$ 225,00 8.100,00 

54338 Tomografia de quadril – com contraste 36 R$ 225,00 8.100,00 
54337 Tomografia de quadril – sem contraste 36 R$ 225,00 8.100,00 

54340 
Tomografia de tornozelo unilateral – 
com contraste 36 R$ 225,00 8.100,00 

54339 
Tomografia de tornozelo unilateral – 
sem contraste 36 R$ 225,00 8.100,00 

52435 
Tomografia face ou seios da face – 
com contraste 36 R$ 269,49 9.701,64 

52436 
Tomografia face ou seios da face – 
sem contraste 36 R$ 295,00 10.620,00 

52440 Tomografia órbitas 36 R$ 265,00 9.540,00 
54319 Tomografia órbitas – com contraste 36 R$ 225,00 8.100,00 

52442 
Tomografia pelve ou bacia – com 
contraste 36 R$ 269,49 9.701,64 

52441 
Tomografia pelve ou bacia – sem 
contraste 36 R$ 242,53 8.731,08 
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52443 

Tomografia pescoço (partes moles, 
laringe, tiróide e faringe) – com 
contraste 36 R$ 269,49 9.701,64 

52444 

Tomografia pescoço (partes moles, 
laringe, tiróide e faringe) – sem 
contraste 36 R$ 242,53 8.731,08 

54321 

Tomografia segmentos apendiculares 
(braço, antebraço, mão, coxa, perna, 
pé) – com contraste 36 R$ 225,00 8.100,00 

52446 

Tomografia segmentos apendiculares 
(braço, antebraço, mão, coxa, perna, 
pé) – sem contraste 36 R$ 300,00 10.800,00 

52445 
Tomografia sela túrsica – com 
contraste 36 R$ 378,00 13.608,00 

54320 
Tomografia sela túrsica – sem 
contraste 36 R$ 225,00 8.100,00 

52447 Tomografia tórax – com contraste 36 R$ 269,49 9.701,64 
52448 Tomografia tórax – sem contraste 36 R$ 241,50 8.694,00 

52449 
Urotomografia (Uro-CT) – com 
contraste 36 R$ 350,00 12.600,00 

DIAGNÓSTICO POR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA 

52453 
Angio-RM  de aorta abdominal ou angio 
aorta ilíaca 24 R$ 400,00 9.600,00 

52452 

Angio-RM 
(crânio/pescoço/tórax/abdomen suo ou 
pelve) aterial ou venosa 24 R$ 550,00 13.200,00 

54356 Angio-RM Angio de aorta torácica  24 R$ 400,00 9.600,00 

54355 
Angio-RM Angio de aorta torácica – 
com contraste 24 R$ 450,00 10.800,00 

54358 Angio-RM carótidas – com contraste 24 R$ 470,00 11.280,00 

54354 

Angio-RM de aorta abdominal (figado, 
vias hepáticas, via porta, a. hepática) – 
com contraste 24 R$ 450,00 10.800,00 

54357 
Angio-RM de aorta e MMII – com 
contraste 24 R$ 470,00 11.280,00 

54359 Angio-RM subclaviais – com contraste 24 R$ 470,00 11.280,00 

54360 
Artro-RM (incluir a punção articular por 
articulação) 24 R$ 420,00 10.080,00 

52466 Colangio-ressonância (RM vias biliares) 24 R$ 500,00 12.000,00 
52467 Espectroscopia por RM 24 R$ 200,00 4.800,00 

52450 

RM Abdomen superior 
(fígado/pâncreas, baço, rins, 
suprarenais, retroperitônio) – com 
contraste 24 R$ 334,95 8.038,80 

54352 
RM Abdomen superior 
(fígado/pâncreas, baço, rins, 24 R$ 400,00 9.600,00 
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suprarenais, retroperitônio) – sem 
contraste 

52451 
RM Abdomen total (abdomen superior 
+ pelve) 24 R$ 450,00 10.800,00 

54395 
RM Antebraço unilateral – com 
contraste 24 R$ 420,00 10.080,00 

54394 
RM Antebraço unilateral – sem 
contraste 24 R$ 400,00 9.600,00 

54361 
RM Articulação temporomandibular 
(bilateral)  - com contraste 24 R$ 420,00 10.080,00 

52455 
RM Articulação temporomandibular 
(bilateral)  - sem contraste 24 R$ 400,00 9.600,00 

54399 
RM Articular (por articulação) – com 
contraste 24 R$ 420,00 10.080,00 

54398 
RM Articular (por articulação) – sem 
contraste 24 R$ 400,00 9.600,00 

54362 
RM bacia  (articulações sacroiliacas) – 
com contraste 24 R$ 420,00 10.080,00 

52456 
RM bacia  (articulações sacroiliacas) – 
sem contraste 24 R$ 400,00 9.600,00 

54353 RM Bacia, pelve, abdomen inferior 24 R$ 420,00 10.080,00 
54364 RM base do crânio – com contraste 24 R$ 420,00 10.080,00 
52458 RM base do crânio – sem contraste 24 R$ 400,00 9.600,00 
52457 RM bolsa escrotal – sem contraste 24 R$ 334,95 8.038,80 
54397 RM Braço unilateral – com contraste 24 R$ 420,00 10.080,00 
54396 RM Braço unilateral – sem contraste 24 R$ 400,00 9.600,00 
52462 RM coluna cervical – sem contraste 24 R$ 334,95 8.038,80 
54366 RM coluna dorsal – com contraste 24 R$ 420,00 10.080,00 
52463 RM coluna dorsal – sem contraste 24 R$ 334,95 8.038,80 
54367 RM coluna lombar – com contraste 24 R$ 420,00 10.080,00 
52464 RM coluna lombar – sem contraste 24 R$ 400,00 9.600,00 
54368 RM coluna torácica – sem contraste 24 R$ 400,00 9.600,00 

54385 
RM Coração morfológico e funcional – 
com contraste 24 R$ 1.100,00 26.400,00 

54384 
RM Coração morfológico e funcional – 
sem contraste 24 R$ 950,00 22.800,00 

54386 

RM Coração morfológico e funcional + 
funcional + perfusão + estresse – com 
contraste 24 R$ 890,00 21.360,00 

54387 

RM Coração morfológico e funcional + 
funcional + perfusão + estresse – sem 
contraste 24 R$ 1.100,00 26.400,00 

54401 RM Cotovelo unilateral – com contraste 24 R$ 420,00 10.080,00 
54400 RM Cotovelo unilateral – sem contraste 24 R$ 400,00 9.600,00 
54369 RM coxa (unilateral) – com contraste 24 R$ 420,00 10.080,00 
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52465 RM coxa (unilateral) – sem contraste 24 R$ 334,95 8.038,80 
54403 RM Coxo femoral – com contraste 24 R$ 420,00 10.080,00 
54402 RM Coxo femoral – sem contraste 24 R$ 354,00 8.496,00 
54365 RM crânio (encéfalo) – com contraste 24 R$ 420,00 10.080,00 
52459 RM crânio (encéfalo) – sem contraste 24 R$ 400,00 9.600,00 

52461 
RM crânio (encéfalo) + perfusão 
cerebral por RM 24 R$ 334,95 8.038,80 

54405 RM Dedo (pé ou mão) – com contraste 24 R$ 420,00 10.080,00 
54404 RM Dedo (pé ou mão) – sem contraste 24 R$ 400,00 9.600,00 

54370 
RM face ou seios da face – com 
contraste 24 R$ 420,00 10.080,00 

52468 
RM face ou seios da face – sem 
contraste 24 R$ 334,95 8.038,80 

54407 RM Joelho unilateral – com contraste 24 R$ 420,00 10.080,00 
54406 RM Joelho unilateral – sem contraste 24 R$ 400,00 9.600,00 
54388 RM Mama (01) – com contraste 24 R$ 734,00 17.616,00 
54389 RM Mama (01) – sem contraste 24 R$ 584,00 14.016,00 
54390 RM Mama (02) – com contraste 24 R$ 816,00 19.584,00 
54391 RM Mama (02) – sem contraste 24 R$ 420,00 10.080,00 

52469 
RM mão (Não inclui punho) – com 
contraste 24 R$ 334,95 8.038,80 

54371 
RM mão (Não inclui punho) – com 
contraste 24 R$ 420,00 10.080,00 

54373 
RM membro inferior (unilateral) – sem 
contraste 24 R$ 400,00 9.600,00 

54372 

RM membro superior unilateral ( Não 
inlcui mão e articulação) – com 
contraste 24 R$ 420,00 10.080,00 

52470 

RM membro superior unilateral ( Não 
inlcui mão e articulação) – sem 
contraste 24 R$ 500,00 12.000,00 

52471 
RM Neuro (RM crânio+coluna 
cervical+dorsal+lombar) 24 R$ 334,95 8.038,80 

54409 RM Ombro unilateral – com contraste 24 R$ 420,00 10.080,00 
54408 RM Ombro unilateral – sem contraste 24 R$ 400,00 9.600,00 
52472 RM órbita bilateral – com contraste 24 R$ 334,95 8.038,80 
54374 RM órbita bilateral – sem contraste 24 R$ 400,00 9.600,00 
54383 RM ossos temporais – com contraste 24 R$ 420,00 10.080,00 
54382 RM ossos temporais – sem contraste 24 R$ 400,00 9.600,00 

52473 
RM pé (antepe) não inclui tornozelo -  
sem contraste 24 R$ 334,95 8.038,80 

54375 
RM pé (antepe) não inclui tornozelo - 
com contraste 24 R$ 420,00 10.080,00 

52474 
RM pelve (Não inclui articulações 
coxofemurais) 24 R$ 334,95 8.038,80 
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54376 
RM pelve (Não inclui articulações 
coxofemurais) – com contraste 24 R$ 420,00 10.080,00 

54393 RM Penis – com contraste 24 R$ 480,00 11.520,00 
54392 RM Penis – sem contraste 24 R$ 480,00 11.520,00 
52475 RM perfusão cerebral 24 R$ 231,00 5.544,00 
54377 RM perna unilateral – com contraste 24 R$ 420,00 10.080,00 
52476 RM perna unilateral – sem contraste 24 R$ 334,95 8.038,80 

52477 

RM pescoço ( nasofaringe, orofaringe, 
traquéia, tireóide, paratireóide)  - sem 
contraste 24 R$ 334,95 8.038,80 

54378 

RM pescoço ( nasofaringe, orofaringe, 
traquéia, tireóide, paratireóide) – com 
contraste 24 R$ 420,00 10.080,00 

54379 
RM Plexo braquial ou lombosacral -  
com contraste 24 R$ 420,00 10.080,00 

52478 
RM Plexo braquial ou lombosacral – 
sem contraste 24 R$ 334,95 8.038,80 

54411 RM punho unilateral – com contraste 24 R$ 420,00 10.080,00 
54410 RM punho unilateral – sem contraste 24 R$ 400,00 9.600,00 
54412 RM Quadril – com contraste 24 R$ 420,00 10.080,00 
54380 RM sela túrsica – com contraste 24 R$ 420,00 10.080,00 
52479 RM sela túrsica – sem contraste 24 R$ 400,00 9.600,00 

54381 
RM tórax (mediastino, pulmão, parede 
torácica) -  com contraste 24 R$ 420,00 10.080,00 

52480 
RM tórax (mediastino, pulmão, parede 
torácica) -  sem contraste 24 R$ 400,00 9.600,00 

54414 
RM Tornozelo unilateral – com 
contraste 24 R$ 420,00 10.080,00 

54413 
RM Tornozelo unilateral – sem 
contraste 24 R$ 400,00 9.600,00 

52481 RM Uro-ressonância 24 R$ 400,00 9.600,00 
DIAGNÓSTICO EM OFTALMOLOGIA 

52489 Angioflureceinografia (laser) monocular 36 R$ 230,00 8.280,00 
52490 Biometria Interferometria monocular 36 R$ 122,07 4.394,52 
54417 Campimetria monocular 36 R$ 123,28 4.438,08 
54418 Curva tensional diária binocular 36 R$ 100,00 3.600,00 

52488 
Microscopia Especular de córnea 
monocular 36 R$ 142,89 5.144,04 

52493 Paquimetria monocular 36 R$ 120,47 4.336,92 

54419 
Tomografia de coerência óptica (OCT) 
Binocular 36 R$ 266,80 9.604,80 

52485 Topografia (ceratoscopia) binocular 36 R$ 112,50 4.050,00 
54416 US Binocular  36 R$ 188,57 6.788,52 

DIAGNÓSTICO EM OTORRINOLARINGOLOGIA/FONOAUDIOLOGIA 
54422 Audiometria (abaixo de 7) 12 R$ 72,80 873,60 
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54421 Audiometria (acima de 7) 12 R$ 78,40 940,80 
54423 Audiometria + impedanciometria Ad 12 R$ 280,00 3.360,00 
54424 Audiometria + impedanciometria Ped 12 R$ 320,00 3.840,00 
54426 Audiometria comportamental 12 R$ 72,80 873,60 
54428 Audiometria em Campo +AASI 12 R$ 78,40 940,80 
54427 Audiometria em Campo Livre 12 R$ 70,00 840,00 
52498 Audiometria Tonal e Vocal 12 R$ 70,00 840,00 
52499 Bera 48 R$ 300,00 14.400,00 
54433 Bera + Eoa 80 R$ 380,00 30.400,00 
52500 Broncoscopia 48 R$ 500,00 24.000,00 
54432 Eoa 12 R$ 100,00 1.200,00 
52497 Imitanciometria / impedancio 12 R$ 70,00 840,00 
54425 Impedanciometria 12 R$ 72,80 873,60 
54434 Logoaudiometria 12 R$ 70,00 840,00 
52491 Nasofibroscopia 150 R$ 140,70 21.105,00 
52492 Otoemissão Acústica 50 R$ 150,00 7.500,00 
54431 PAC (processamento auditivo) 12 R$ 350,00 4.200,00 
52494 Teste da orelinha 12 R$ 120,00 1.440,00 
54429 Teste de prótese 12 R$ 250,00 3.000,00 
52495 Vectoeletrostagmografia 12 R$ 150,00 1.800,00 
52496 Videolaringoscopia 150 R$ 150,00 22.500,00 

DIAGNÓSTICO EM UROLOGIA 
54439 Cistoscopia com anestesia 48 R$ 587,50 28.200,00 
52503 Cistoscopia sem anestesia 48 R$ 487,50 23.400,00 
52502 Estudo Urodinâmico 48 R$ 255,54 12.265,92 
52501 Uretrocistografia (adulto) 48 R$ 150,00 7.200,00 
54436 Uretrocistografia (adulto – Alergico) 48 R$ 157,50 7.560,00 

54438 
Uretrocistografia Infantil (Até 12 anos – 
Alergico) 48 R$ 172,50 8.280,00 

54437 Uretrocistografia Infantil (Até 12 anos) 48 R$ 156,00 7.488,00 
DIAGNÓSTICO EM CARDIOLOGIA 

52504 Eletrocardiograma 24 R$ 38,69 928,56 
52505 Holter 64 R$ 75,00 4.800,00 
52506 M.A.P.A. 64 R$ 140,00 8.960,00 
52507 Teste de esforço ou ergométrico 64 R$ 112,78 7.217,92 
52508 Tilt Test 64 R$ 187,50 12.000,00 

DIAGNÓSTICO EM NEUROLOGIA 
52509 Eletroencefalograma 100 R$ 103,54 10.354,00 
52510 Polissonografia 24 R$ 300,00 7.200,00 

DIAGNÓSTICO EM PNEUMOLOGIA 

52512 
Espirometria / prova de função 
pulmonar 76 R$ 70,00 5.320,00 

DIAGNÓSTICO POR ENDOSCOPIA / APARELHO DIGESTIVO 
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52516 

Colonoscopia (inlcui 
materiais,medicamentos, honorários e 
anestesista) 

200 

R$ 380,00 76.000,00 

52517 

Colonoscopia + Polipectomia (inlcui 
materiais,medicamentos, honorários e 
anestesista) 

200 

R$ 700,00 140.000,00 
52519 Endoscopia digestiva alta (sem 

anestesia) 800 R$ 145,00 116.000,00 
52520 Endoscopia digestiva alta (com 

anestesia) (inlcui 
materiais,medicamentos, honorários e 
anestesista) 

800 

R$ 200,00 160.000,00 

52515 
Enema Opaco (clister opaco – duplo 
contraste) 24 R$ 420,00 10.080,00 

54444 
Enema Opaco (via retal + bolsa de 
colostomia) 24 R$ 720,00 17.280,00 

MEDICINA NUCLEAR 
54446 Angiografia radioisotópica 24 R$ 151,00 3.624,00 
54447 Cintilografia com hemácias marcadas 24 R$ 555,00 13.320,00 

54462 
Cintilografia das glândulas salivares 
com ou sem estímulo  24 R$ 279,00 6.696,00 

54463 Cintilografia do fígado e do baço 24 R$ 257,00 6.168,00 
54464 Cintilografia do fígado e vias biliares 24 R$ 376,00 9.024,00 

54465 
Cintilografia para detecção de 
hemorragia digestória ativa  24 R$ 332,00 7.968,00 

54466 
Cintilografia para detecção de 
hemorragia digestória não ativa  24 R$ 623,00 14.952,00 

54497 Cintilografia cerebral 24 R$ 209,00 5.016,00 

54498 
Cintilografia cerebral com FDG-18 F, 
em câmara hibída 24 R$ 992,00 23.808,00 

54505 
Cintilografia com análogo de 
somatostatina 24 R$ 422,00 10.128,00 

54506 Cintilografia com gálio-67 24 R$ 488,00 11.712,00 
54507 Cintilografia com leucócitos marcados  24 R$ 420,00 10.080,00 

54508 
Cintilografia com MIBG 
(metaiodobenzilguandina) 24 R$ 543,00 13.032,00 

54473 
Cintilografia da tireóide e/ou captação 
(iodo - 123) 24 R$ 270,00 6.480,00 

54474 
Cintilografia da tireóide e/ou captação 
(iodo - 131) 24 R$ 270,00 6.480,00 

54475 
Cintilografia da tireóide e/ou captação 
(tecnécio - 99m TC) 24 R$ 213,00 5.112,00 

54476 Cintilografia das paratiróides  24 R$ 462,00 11.088,00 

54477 
Cintilografia de corpo inteiro para 
pesquisa de metástase (PCI) 24 R$ 711,00 17.064,00 

54509 Cintilografia de corpo total com FDG- 24 R$ 24.000,00 
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18F, em câmara híbrida 1.000,00 
54510 Cintilografia de mama (bilateral) 24 R$ 460,00 11.040,00 
54499 Cintilografia de perfusão cerebral 24 R$ 377,00 9.048,00 

54448 
Cintilografia do miocárdio com duplo 
isótopo (perfusão + viabilidade) 24 R$ 371,00 8.904,00 

54449 
Cintilografia do miocárdio com FDG-
18F, em câmara hibrida 24 R$ 991,00 23.784,00 

54450 
Cintilografia do miocárdio necrose 
(infarto agudo) 24 R$ 354,00 8.496,00 

54451 
Cintilografia do miocárdio perfusão - 
estresse farmacológico 24 R$ 382,50 9.180,00 

54452 
Cintilografia do miocárdio perfusão - 
estresse físico 24 

R$ 
1.200,00 28.800,00 

54453 
Cintilografia do miocárdio perfusão - 
repouso 24 

R$ 
1.200,00 28.800,00 

54489 
Cintilografia do sistema retículo-
endotelial (medula óssea) 24 R$ 180,00 4.320,00 

54495 Cintilografia óssea (corpo total) 24 R$ 318,00 7.632,00 

54517 
Cintilografia para detecção de 
aspiração pulmonar 24 R$ 140,00 3.360,00 

54467 
Cintilografia para determinação do 
tempo de esvaziamento 24 R$ 204,00 4.896,00 

54468 
Cintilografia para estudo de trânsito 
esofágico (líquidos) 24 R$ 164,00 3.936,00 

54469 
Cintilografia para estudo de trânsito 
esofágico (semi-sólidos) 24 R$ 164,00 3.936,00 

54470 
Cintilografia para pesquisa de 
divertículo de Meckel 24 R$ 295,00 7.080,00 

54471 
Cintilografia para pesquisa de refluxo 
gastro - esofágico 24 R$ 194,00 4.656,00 

54518 Cintilografia pulmonar (inalação) 24 R$ 263,00 6.312,00 
54519 Cintilografia pulmonar (perfusão) 24 R$ 235,00 5.640,00 
54481 Cintilografia renal dinâmica 24 R$ 300,00 7.200,00 

54482 
Cintilografia renal dinâmica com 
diurético 24 R$ 428,00 10.272,00 

54483 
Cintilografia renal estática (quantitativa 
ou qualitativa) 24 R$ 264,00 6.336,00 

54456 
Cintilografia sincronizada das câmaras 
cardíacas - esforço 24 R$ 692,00 16.608,00 

54457 
Cintilografia sincronizada das câmaras 
cardíacas - repouso 24 R$ 692,00 16.608,00 

54484 Cintilografia testicular (escrotal) 24 R$ 242,00 5.808,00 
54500 Cisternocintilografia 24 R$ 669,00 16.056,00 

54501 
Cisternocintilografia para pesquisa de 
fístula liquória 24 R$ 669,00 16.056,00 

54485 Cistocintilografia direta 24 R$ 285,00 6.840,00 
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54486 Cistocintilografia indireta 24 R$ 251,00 6.024,00 

54511 
Demarcação radioidotópica de lesões 
tumorais 24 R$ 304,00 7.296,00 

54490 
Demonstração do sequestro de 
hemácias pelo baço  24 R$ 133,00 3.192,00 

54512 
Detecção intraoperatória radioguiada 
de lesões tumorais 24 R$ 555,00 13.320,00 

54513 
Detecção intraoperatória radioguiada 
de linfonodo sentinela 24 R$ 555,00 13.320,00 

54487 Determinação da filtração glomerular 24 R$ 79,00 1.896,00 

54491 
Determinação da sobrevida de 
hemácias  24 R$ 81,00 1.944,00 

54488 Determinação do fluxo plasmático renal 24 R$ 79,00 1.896,00 
54492 Determinação do volume eritrocitário 24 R$ 54,00 1.296,00 
54493 Determinação do volume plasmático  24 R$ 54,00 1.296,00 
54502 Fluxo sanguíneo cerebral 24 R$ 115,00 2.760,00 
54458 Fluxo sanguíneo das extremidades 24 R$ 166,00 3.984,00 

54472 
Fluxo sanguíneo hepático (qualitativo e 
quantitativo) 24 R$ 125,00 3.000,00 

54496 Fluxo sanguíneo ósseo 24 R$ 102,00 2.448,00 
54514 Linfocintilografia 24 R$ 220,00 5.280,00 
54503 Mielocintilografia 24 R$ 388,00 9.312,00 

52483 

PET CT – Dedicado oncológico (inclui 
Ch do procedimento, honorários 
médicos, rádio fármaco, filme e 
materiais 24 

R$ 
2.340,00 56.160,00 

54516 
Quantificação de captação pulmonar 
com gálio-67 24 R$ 294,00 7.056,00 

54459 
Quantificação de "shunt" da direita para 
a esquerda 24 R$ 304,00 7.296,00 

54460 Quantificação de "shunt" periférico 24 R$ 324,00 7.776,00 
54515 TC para PET 24 R$ 560,00 13.440,00 

54494 
Teste de absorção de vitamina B12 
com cobalto - 57 (teste de Schilling) 24 R$ 54,00 1.296,00 

54478 
Teste de estímulo com TSH 
recombinante  24 R$ 192,00 4.608,00 

54479 Teste de supressão da tireóide com T3 24 R$ 147,00 3.528,00 
54480 Teste do perclorato 24 R$ 132,00 3.168,00 

54454 
Teste Ergométrico - 3 ou mais 
derivações 24 R$ 150,00 3.600,00 

54455 Teste Ergométrico computadorizado 24 R$ 150,00 3.600,00 
54461 Venografia radioisotópica 24 R$ 300,00 7.200,00 
54504 Ventrículo-cintilografia 24 R$ 388,00 9.312,00 
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CONSULTAS MÉDICAS 

54253 

CONSULTA MÉDICA (Cardiologia, 
Cardiologia Pediátrica, Cirurgia Buco 
Maxilo, Cirurgia Cardíaca, Cirurgia 
Cardio Vascular, Cirurgia do Aparelho 
Digestivo, Cirurgia Geral, Cirurgia 
Pediátrica, Cirurgia Torácica, Cirurgia 
Vascular, Clínica Geral, Dermatologia, 
Endócrinologia, Ginecologia, 
Hematologia, Nefrologia, Neurocirurgia, 
Neuropediatria, Neurologia, 
Oftalmologia, Oncologia, Ortopedia, 
Otorrinolaringologia, Pneumologia, 
Pneumologia Pediátrica) 5000 R$ 57,75 288.750,00 

52523 Procedimento cirúrgico 600 
R$ 

1.000,00 600.000,00 
54254 Anestesia 360 R$ 300,00 108.000,00 

 
TOTAL: R$ 8.480.894,20 
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ANEXO II 
MODELO DE PEDIDO DE CREDENCIAMENTO 

 
 

(em papel timbrado/personalizado da empresa) 
 

O interessado abaixo qualificado requer sua inscrição no CREDENCIAMENTO DE 
EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, 
divulgado pelo Município de Campina Grande do Sul, conforme Edital de Chamamento 
para Credenciamento nº. 04/2017. 
 
Para tanto, declaramos nossa concordância com os valores dos serviços bem como 
todas as condições do presente edital. 
 
Anexamos ainda relação dos exames e diagnósticos para os quais nos 
credenciaremos, em conformidade com o Termo de Referência constante no Anexo I. 
 
 
Razão Social: __________________________________________________________ 
 
Endereço Comercial: ____________________________________________________ 
 
CEP: ________________    Cidade: ____________________________    Estado: ___ 
 
Complemento: ____________________________   CNPJ: ______________________ 
 
 

Campina Grande do Sul, ____/____/________. 
 
 
 

________________________________________________________________ 
Nome completo e assinatura do representante legal da empresa 

 
CARIMBO DA EMPRESA 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ART. 7º XXXIII DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL 

 
 
 
 

Em atendimento ao disposto no art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal,      
declaramos     que     a     empresa  
_____________________________________________________________,  
 
CNPJ nº. _________________________________, não emprega menor de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 
(quatorze) anos. 
  
 

 
Campina Grande do Sul, ____/____/________. 

 
 
 
 

________________________________________________________________ 
Nome completo e assinatura do representante legal da empresa 

 
CARIMBO DA EMPRESA 
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ANEXO IV 
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

IMPEDITIVO PARA HABILITAÇÃO 
 
 

 

Declaramos sob as penas lei, e para fins de participação no 

Credenciamento nº. 04/2017, junto ao Município de Campina Grande do Sul, que a 

empresa .................................................................................................... inscrita no 

CNPJ sob o nº. ...................................................., até a presente data não recebeu 

deste ou de qualquer outro órgão da administração pública direta ou indireta, 

SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitações e/ou impedimento de 

contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de 

INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a administração pública federal, estadual 

ou municipal e do Distrito Federal, não havendo assim FATO SUPERVENIENTE 

IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO da mesma, ciente da obrigatoriedade de comunicar 

ocorrências posteriores. 

Por ser verdade, firmamos a presente declaração. 

 

Campina Grande do Sul, ____/____/________. 
 
 
 
 

________________________________________________________________ 
Nome completo e assinatura do representante legal da empresa 

 
CARIMBO DA EMPRESA 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADES 
 
 
 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de 
Credenciamento nº. 04/2017, da Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul, que: 
 
Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos 
apresentados à Comissão de Licitação, sujeitando-nos a eventuais averiguações que 
se façam necessárias; 
 
Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Termo de Credenciamento, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no presente edital; 
 
Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº. 8.078/90 – Código de 
Defesa do Consumidor, bem como ao Edital e anexos do Edital de Chamamento 
Público para Credenciamento nº. 04/2017, desta Prefeitura Municipal. 
 
  

Campina Grande do Sul, ____/____/________. 
 
 
 
 

________________________________________________________________ 
Nome completo e assinatura do representante legal da empresa 

 
CARIMBO DA EMPRESA 
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ANEXO VI 

FORMULÁRIO DE DADOS BANCÁRIOS 
(CONCERNENTES AO CNPJ COM O QUAL ESTÁ PARTICIPANDO) 

 
 
 
Ref: Credenciamento nº. 04/2017 

 
 
 
BANCO: __________________________________  
 
AGÊNCIA _______________Nº._____ 
 
ENDEREÇO DA AGÊNCIA BANCÁRIA:______________________________________ 
 
CONTA CORRENTE Nº. _________________-____. 
 
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE:  
_____________________________________________________________ 
 
CPF(MF) _______________________-_______  
  
CI-RG Nº. ______________________-_______ OE __________ UF ______ 
 
CARGO: ______________________________________  
 
ENDEREÇO: 
 
RUA/AV. _________________________________ N°_________ UF ______ 
 
CIDADE: _____________________________ BAIRRO: _________________   
 
CEP: ____________________   
 

__________________________, ____ de ______________ de 201__. 
 
 

________________________________________________________________ 
Nome e assinatura do representante legal e carimbo da empresa 
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ANEXO VII 
LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
 
 

Os serviços serão executados na sede da Credenciada, num raio de até 150 km (cento 

e cinquenta quilômetros) do Município de Campina Grande do Sul. 
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ANEXO VIII 

MINUTA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO 
 
 

 “Termo de Credenciamento que entre si celebram o 
Município de Campina Grande do Sul, Paraná e a 
Empresa.....................................................................”.  
 
 

De um lado, MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL, Paraná, pessoa jurídica de 
direito público, inscrito no CNPJ sob n°. 76.105.600/0001-86, com sede na Praça Bento 
Munhoz da Rocha Neto, 30, Centro, Município de Campina Grande do Sul/PR, aqui 
representado pelo Prefeito Municipal Sr. Bihl Elerian Zanetti, doravante denominado 
simplesmente CREDENCIANTE; e de outro lado a empresa ______________, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº. _______________, estabelecida à____________________ nº. 
_______, Bairro ______________, na cidade de _________________________, 
Estado de ________________neste ato representada por 
________________________, _______________ ,__________________, profissão, 
portador(a) da CI RG nº.____________________ SSP/ ____, e CPF nº. __________, 
residente e domiciliado na _______________________, Bairro 
______________________ na cidade de ___________________, Estado de 
_______________, doravante denominada CREDENCIADA. O presente termo é 
originário do EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO nº. 
04/2017 e tem sua fundamentação legal na Lei federal nº. 8.666, de 21 de junho de 
1993, com suas alterações e demais legislações pertinentes.  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1. Constitui-se objeto deste instrumento o CREDENCIAMENTO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E APOIO 
DIAGNÓSTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE 
EDITAL E SEUS ANEXOS. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS E DO PAGAMENTO 
 
2.1. Nos valores indicados para cada exame constante do Anexo I deste Edital já estão 
inclusos todos os custos, obrigações pelos encargos previdenciários, fiscais, 
trabalhistas e comerciais resultantes da execução do contrato. 
2.2. Os proponentes deverão levar em conta para a aceitação dos preços 
estabelecidos pela Administração os fatores a seguir: 

2.2.1. Toda a legislação aplicável e todas as condições previstas neste edital e 
seus anexos. 
2.2.2. Não serão levadas em conta quaisquer reclamações que se baseiem no 
desconhecimento das condições deste edital. 
2.2.3. Todos os custos, eventuais ou não, incidentes direta ou indiretamente 
sobre o objeto deste credenciamento serão por conta da proponente credenciada. 
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2.3. A apresentação do credenciamento (Anexo II) implicará na plena aceitação, por 
parte da proponente, das condições estabelecidas neste edital e seus anexos. 
2.4. Os pagamentos decorrentes da entrega dos serviços efetivar-se-ão em até 28 dias 
após a emissão da nota fiscal. 

2.4.1. Juntamente com a nota fiscal, a Credenciada deverá apresentar: 
2.4.1.1. Relatórios dos atendimentos/procedimentos, com data, nomes 
dos pacientes atendidos bem como os procedimentos realizados 
2.4.1.1.1. A Credenciada deve descrever, de forma idêntica à constante 
no Anexo I, o descritivo dos atendimentos/procedimentos realizados. Não 
poderá a mesma modificar a descrição ou especificação do(s) item(ns) 
proposto(s). 
2.4.1.2. Guia dos exames autorizados pela Secretaria Municipal de 
Saúde, correspondentes aos relatórios referentes ao item 2.4.1.1. acima; 
2.4.1.3. Certificado de Regularidade do FGTS; 
2.4.1.4. Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à 
Dívida Ativa da União; 
2.4.1.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 
2.4.1.6. Cópia do Empenho correspondente; 
2.4.1.7. Cópia da NAD correspondente; 
2.4.1.8. Número do Contrato. 

2.4.2. O atesto da conformidade da execução do serviço será dado pelo Setor de 
Agendamento mediante a confrontação dos preços constantes da nota fiscal com 
os preços contratados e, ainda, com o serviço efetivamente realizado durante o 
período cobrado. 
2.4.3. Para entrega da Nota Fiscal ao Setor de Compras, a mesma deverá estar 
devidamente atestada pela Gerência competente e encaminhada através do 
Protocolo Geral desta Prefeitura Municipal.  
2.4.4. Preferencialmente a credenciada deve possuir conta corrente no 
Banco do Brasil, para depósito dos pagamentos. Caso não possua, deverá 
retirar o(s) cheque(s) no Setor de Tesouraria desta Prefeitura Municipal, à 
Praça Bento Munhoz da Rocha Neto, nº 30, Centro, Campina Grande do Sul. 

2.5. A(s) nota(s) fiscal(ais) terá(ão) um prazo de até 05 (cinco) dias úteis para 
conferência e aprovação da(s) sua(s) protocolização(ões).  
2.6. Nenhum pagamento será efetuado à credenciada antes de paga ou relevada 
eventual multa que lhe tenha sido aplicada.  
2.7. É proibido ao credenciado que exija que o usuário assine fatura ou guia de 
atendimento em branco. 
2.8. Fica expressamente vedado o pagamento de qualquer sobretaxa em relação à 
tabela adotada, ou o cometimento a terceiros da atribuição de proceder ao 
credenciamento e/ou intermediação do pagamento dos serviços prestados. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA CAPACIDADE INSTALADA E DA DISTRIBUIÇÃO 
DOS SERVIÇOS 
 
3.1. A quantidade de exames a serem fornecidos pelos prestadores de serviços levará 
em conta a capacidade instalada do Credenciado, tendo em vista ainda, como 
limitantes, a demanda de pacientes e a disponibilidade da programação física mensal 
estabelecida pela Secretaria Municipal de Saúde. Será previamente estipulada a 
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quantidade máxima quando do credenciamento, para fins de apontamento junto ao 
instrumento contratual. 
3.2. Quando houver mais de uma empresa credenciada, os serviços serão divididos de 
forma isonômica, através de rotatividade entre todas, mediante controle próprio da 
Secretaria Municipal de Saúde, de modo a preservar o princípio da igualdade, 
mantendo a paridade na execução dos serviços.  
3.3. Mediante termo aditivo, e de acordo com a capacidade operacional do 
CREDENCIADO e as necessidades do MUNICÍPIO, os contraentes poderão fazer 
acréscimos de até vinte e cinco por cento (25%) nos valores limites do Termo de 
Credenciamento.  
 
CLÁUSULA QUARTA – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
4.1. O objeto deste credenciamento será entregue PARCELADAMENTE, iniciando a 
partir da assinatura do Termo de Credenciamento, de acordo com as autorizações 
emitidas pela Secretaria Municipal de Saúde. 
4.2. Para a prestação dos serviços objeto deste Edital a Credenciada deverá dispor de 
local, equipamento médico registrado na Vigilância Sanitária local, com ambiente 
adequado para atendimento das necessidades, contando com todo aparato médico e 
técnico para suprir a necessidade da demanda, seja em consultório, clínica ou similar e 
estabelecido em local não superior e com distância máxima de 150 (cento e cinquenta) 
quilômetros da Secretaria Municipal de Saúde, em sede própria ou locada para atender 
os pacientes encaminhados pela Secretaria. 
4.3. A empresa deverá dispor de todos os equipamentos e atendimento médico, 
essenciais e necessários para a realização dos exames constantes no Anexo I do 
Edital. 
4.4. O quantitativo de profissionais a serem disponibilizados pela Credenciada deverá 
ser em número compatível, de forma que os serviços sejam realizados de forma ágil, 
atendendo aos prazos previstos, evitando o acúmulo de demanda. 
4.5. A Credenciada deverá desempenhar os serviços de acordo com a ética médica, 
sendo de sua responsabilidade e ônus, todos os recursos humanos, materiais, 
equipamentos, contrastes e medicamentos, bem como disponibilidade de ambiente 
adequado e demais itens necessários ao cumprimento do Termo de Credenciamento e 
perfeita execução dos serviços.  
4.6. A equipe técnica da Credenciada deverá se apresentar uniformizada, com 
identificação pessoal e equipamentos de proteção individual – EPI. 
4.7. A Credenciada deverá manter o ambiente de trabalho em constante higiene e 
desinfecção. 
4.8. Os exames serão realizados em pacientes encaminhados, mediante requisição da 
Secretaria Municipal de Saúde. 
4.9. Os pacientes atendidos na rede pública municipal de saúde que necessitam dos 
exames serão encaminhados à sede do Credenciado, mediante agendamento prévio 
de até 03 (três) dias úteis de antecedência da data da realização do exame. 
4.10. A Credenciada deverá realizar os exames solicitados pela Secretaria Municipal de 
Saúde, observando a capacidade operacional de realização de exames diários, desde 
que obedecidas às disposições contidas no acima. 
4.11. A Credenciada deverá disponibilizar no site do prestador em Arquivo PDF, o 
resultado dos exames. Os resultados impressos serão disponibilizados nos locais de 
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coleta, impreterivelmente em, no máximo, 72 (setenta e duas) horas úteis. Só poderá 
se dar em maior tempo desde que comprovada a necessidade técnica, aceita pela 
Credenciante. Em casos de urgência/emergência a Secretaria Municipal de Saúde 
solicitará a priorização levando em conta a situação do paciente. 
4.12. A Credenciada fica responsável, tecnicamente, tanto na realização dos exames 
quanto na elaboração dos respectivos laudos. 
4.13. Caso a Credenciada requisitada para realizar o exame não o execute, total ou 
parcialmente, no prazo previsto, esta não receberá pelo serviço, ficando a 
administração autorizada a solicitar o serviço a outra contratada credenciada. 
4.14. A não realização do serviço ou algum descumprimento do Termo de 
Credenciamento, a Credenciada estará sujeita às sanções de natureza pecuniária e 
restritivas de direitos, a que se referem os artigos 86 e seguintes da Lei 8.666/93, 
também previstas no edital. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DOS CREDENCIADOS 
 
5.1. A Credenciada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições de fornecimento, 
acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco) por cento do valor total do Termo 
de Credenciamento.  
5.1. Garantir, disponibilizar e responsabilizar-se integralmente pelo local de 
atendimento, que deverá estar em conformidade com as normas vigentes. 
5.1. Possuir estrutura física adaptada para pacientes em cadeira de rodas. 
5.4. Responsabilizar-se sobre os serviços executados e prestar garantia sobre os 
mesmos, devendo refazê-los no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas no caso 
de má execução dos mesmos. 
5.5. Atender todos os encaminhamentos feitos pela Secretaria Municipal de Saúde. 
5.6. Atender os pacientes com dignidade e respeito e de modo universal e igualitário, 
mantendo a qualidade na prestação de serviços. 
5.7. Esclarecer ao paciente ou seu responsável legal, sobre os seus direitos e assuntos 
pertinentes aos serviços oferecidos.  
5.8. Justificar ao paciente ou seu responsável legal, por escrito, as razões técnicas 
alegadas quando da decisão da não realização de qualquer ato profissional necessário 
à execução dos procedimentos previstos neste credenciamento.  
5.9. Responsabilizar-se por dano causado ao paciente e a terceiros a ele vinculado, 
decorrentes de ação ou omissão voluntária ou de negligência, imperícia ou imprudência 
praticadas por seus profissionais, ficando assegurado ao paciente o direito de regresso.  
5.10. 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. 
5.11. Garantir ao paciente a confidencialidade dos dados e informações sobre sua 
assistência. 
5.12. Não utilizar nem permitir que terceiros utilizem o paciente para fins de 
experimentação.  
5.13. Colher na 2ª via do relatório de atendimento, a assinatura do paciente ou de seu 
representante legal, devendo este documento ser arquivado no Prontuário da 
Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande do Sul. 
5.14. Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas por força 
deste edital. 
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5.15. Assumir inteira responsabilidade pela prestação dos serviços, garantindo a 
melhor qualidade dos mesmos, atendidas as especificações e normas técnicas para 
cada caso, assumindo inteira responsabilidade pela plena execução e qualidade do 
objeto do presente credenciamento. 
5.16. Responsabilizar-se pela indenização de todos e quaisquer danos pessoais, 
materiais ou morais ocasionados à Administração, ao paciente ou a terceiros a ele 
vinculados, decorrentes de ato ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou 
imprudência, praticadas por seus empregados, profissionais ou prepostos, ficando 
assegurado ao paciente o direito de regresso. A responsabilidade da Credenciada 
estende-se aos casos de danos causados por defeitos relativos à prestação de 
serviços, nos estritos termos do art. 14 da lei nº. 8.078/90 (Código de Defesa do 
Consumidor). 
5.17. Fornecer e utilizar toda a competente e indispensável mão-de-obra habilitada 
para a execução do objeto da presente licitação, atendidas todas as exigências legais 
pertinentes, tais como trabalhistas, inclusive no que se refere às normas de segurança 
no trabalho e previstas na legislação específica; encargos sociais, tributários, 
previdenciários, fundiários e demais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto do 
presente credenciamento, por mais especiais que sejam e mesmo que aqui não 
mencionadas, para com as quais ficará única e exclusivamente responsabilizada, nos 
termos do art. 71, da Lei 8666/93, com as alterações dela decorrentes. 
5.18. Permitir o acesso dos supervisores e auditores da coordenação de controle e 
avaliação da Secretaria Municipal de Saúde para supervisionar e acompanhar a 
execução da prestação dos serviços especializados do credenciamento. 
5.19. Manter, durante todo o Termo de Credenciamento, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no credenciamento.  
5.20. Comunicar formalmente a Secretaria Municipal de Saúde, com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias, a eventual impossibilidade temporária de prestar os serviços 
constantes do objeto deste edital, mediante plena justificativa técnica. 
5.21. Informar à Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande do Sul, eventual 
alteração de sua razão social, de seu controle acionário ou de mudança de sua diretora 
ou de seu estatuto, enviando cópia autenticada da certidão da Junta Comercial ou do 
cartório de registro civil das pessoas jurídicas. 
5.22. Comunicar a esta Municipalidade, por escrito, qualquer anormalidade de caráter 
urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário. 
5.23. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a prestação dos serviços de que 
trata o presente edital, sem a anuência da Administração. 
5.24. Não serão objeto de pagamento os serviços não efetuados dentro da boa técnica 
profissional ou os não autorizados pela Secretaria Municipal de Saúde. 
5.25. Eventual cobrança de qualquer valor excedente dos pacientes ou seus 
responsáveis acarretará a rescisão do contrato e consequente descredenciamento do 
prestador do serviço. 
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CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
 
6.1. Exercer a fiscalização da execução do Termo de Credenciamento. 
6.2. Proporcionar todas as condições necessárias para que o Credenciado possa 
executar os serviços e cumprir o estabelecido no Termo de Credenciamento. 
6.3. Prestar todas as informações e esclarecimentos necessários para a fiel execução 
contratual, que venham a ser solicitados pelos técnicos do Credenciado. 
6.4. Efetuar os pagamentos na forma e condições contratadas.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES E MULTAS 
 
7.1. A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritivas de direitos, a que se 
referem os artigos 86 e seguintes da Lei 8.666/93, com as alterações dela decorrentes, 
obedecerá às normas estabelecidas neste edital. 
7.2. A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, bem como a execução 
irregular ou com atraso injustificado, tem como conseqüência a aplicação combinada 
das penalidades de natureza pecuniária e restritiva de direitos, previstas em lei. 
7.3. As sanções deverão ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos os princípios da 
razoabilidade e da proporcionalidade e mediante regular processo administrativo, 
garantida a prévia defesa. 

7.3.1. Configurado o descumprimento das obrigações assumidas, a credenciada 
será notificada da infração e da penalidade correspondente para, no prazo de 
cinco dias úteis, apresentar defesa. 
7.3.2. Recebida a defesa, a Autoridade competente deverá se manifestar, 
motivadamente, sobre o acolhimento ou rejeição das razões apresentadas, 
concluindo pela imposição ou não de penalidade. 
7.3.3. Da decisão caberá recurso no prazo de cinco dias úteis, contados da 
intimação. 

7.4. Garantida a prévia defesa, a inexecução total ou parcial do contrato, assim como a 
execução irregular, com atraso injustificado ou nos casos em que o credenciado 
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, imoral ou cometer 
fraude fiscal, sujeitará a contratada à aplicação das seguintes sanções: 

7.4.1. Advertência; 
7.4.2. Multa; 
7.4.3. Descredenciamento e impedimento de licitar e contratar com a União, 
Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 02 (dois) anos, 
conforme prescreve o Art. 87 inciso III da Lei nº. 8666/93. 

7.5. A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta para a adoção das 
necessárias medidas corretivas, no intuito de evitar a aplicação de sanções mais 
severas, sempre que a credenciada descumprir qualquer das obrigações assumidas ou 
desatender a determinações da autoridade competente para acompanhar e fiscalizar a 
execução do Termo de Credenciamento. 
7.6. A pena pecuniária de multa, própria para a punição de atrasos injustificados, ou 
para compensar execução irregular ou inexecução pode ser aplicada cumulativamente 
com a sanção restritiva de direito prevista no “item 7.4.3.”. 

7.6.1. Na fixação do prazo da penalidade prevista no 7.4.3., deverão ser 
considerados o grau de comprometimento do interesse público e o prejuízo 
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pecuniário decorrente das irregularidades constatadas, respeitados os princípios 
da razoabilidade e da proporcionalidade. 
7.6.2. A multa prevista no “item 7.4.2” será: 
a) De 10% (dez por cento) do valor global do Termo de Credenciamento, no caso 
de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas pela credenciada; 
b) De 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso sobre o valor do Termo de 
Credenciamento ou sobre o valor correspondente da parcela em atraso, 
caracterizando a mora. 
7.6.3. A recusa injustificada em honrar a proposta apresentada, bem como assim 
em aceitar, retirar ou assinar o Termo de Credenciamento ou instrumento 
equivalente, caracterizará o descumprimento total das obrigações assumidas. 
7.6.4. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a Administração poderá considerar o 
atraso como descumprimento total ou parcial da obrigação, recusando-se a 
receber o objeto da licitação e aplicando a multa de 10% (dez por cento) sobre o 
valor total do Termo de Credenciamento ou sobre o valor correspondente à(s) 
parcela(s) não entregue(s). 
7.6.5. Na hipótese do subitem anterior se o descumprimento da obrigação 
comprometer o regular desenvolvimento das funções administrativas, a multa 
poderá se cumulada com a pena prevista no 7.4.3. 
7.6.6. O valor correspondente à multa, depois do devido procedimento em que 
tenha sido assegurado o direito de defesa e de recurso do Termo de 
Credenciamento, será descontado do primeiro pagamento devido, em 
decorrência da execução contratual. 
7.6.7. Na hipótese de descumprimento total ou parcial da obrigação, depois da 
celebração do contrato em que tenha sido exigida garantia, o valor da multa será 
descontado da garantia prestada. 
7.6.8. Na hipótese de não cumprimento total da obrigação em face do não 
atendimento da convocação para a assinatura do Termo de Credenciamento, o 
valor da multa deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal, através de Guia de 
Recolhimento, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da intimação. 
7.6.9. O não recolhimento da multa no prazo assinado implicará na inscrição em 
dívida ativa, para cobrança judicial. 

7.7. A sanção prevista no item 7.4.3. poderá ser aplicada aos credenciados que 
venham a ter uma conduta antijurídica ou incompatível com a idoneidade para licitar e 
contratar com a Administração Pública ou ainda que apresentem algum documento 
inverídico. 
7.8. A aplicação de sanções à(s) credenciada(s) deve ser objeto de registro como fator 
relevante para a determinação das penas futuras, especialmente com vistas ao 
agravamento da punição nos casos de reincidências que se tornem contumazes. 
7.9. Aos casos omissos se aplicam as disposições pertinentes à Lei Federal nº. 
8666/93, com as alterações dela decorrentes e demais legislações pertinentes. 
7.10. As sanções ora previstas poderão ser aplicadas sem prejuízo das demais penas 
e cominações que se verificarem aplicáveis à espécie do objeto do presente 
credenciamento, em especial em decorrência de perdas e danos, danos materiais e 
morais e outros, por mais especiais que sejam e mesmo que aqui não expressos. 
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CLAUSULA OITAVA – DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA  
8.1. As despesas com o presente credenciamento terão seus custos cobertos com os 
recursos provenientes da Lei Orçamentária para o exercício 2017. 
 
06.001.10.301.0011.2.019.3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Juridica 
 
CLAUSULA NONA – DA VIGÊNCIA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO 
 
9.1. O objeto deste instrumento de credenciamento será fornecido por um período de 
12 MESES, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos limitado a 60 
(sessenta) meses, com base no Art. 57 da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO CONTRATO 
 
10.1. Constituem motivos para a suspensão temporária do credenciamento: 

10.1.1. Atender aos beneficiários de forma discriminada e prejudicial, devidamente 
comprovada; 
10.1.2. Exigir garantias tais como cheque, promissórias e caução para o 
atendimento aos beneficiários; 
10.1.3. Cobrar diretamente dos beneficiários valores referentes a serviços 
prestados, a título de complementação de pagamento; 
8.5.4. Reincidir na cobrança de serviços não executados ou executados 
irregularmente; 
10.1.5. Incorrer em irregularidade constatada pela fiscalização da Secretaria 
Municipal de Saúde; 
10.1.6. Agir comprovadamente com má-fé, dolo ou fraude, causando prejuízos à 
Secretaria Municipal de Saúde e/ou a pessoas a ele vinculadas; 
10.1.7. Deixar de comunicar a Secretaria Municipal de Saúde alteração de dados 
cadastrais, como razão social e número de telefone, no prazo de até 30 (trinta) 
dias, a contar da data da alteração, bem como a prévia alteração de endereço; 
10.1.8. Subcontratar total ou parcialmente o objeto do edital, sem a anuência da 
Administração. 

 
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO DESCREDENCIAMENTO 
 
11.1. A rescisão poderá se dar a pedido da CREDENCIADA quando: 

11.1.1. Esta comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências contratuais, 
por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; 
11.1.2. O seu preço se tornar, comprovadamente, inexequível em função da 
elevação dos preços de mercado, dos insumos que compõem o custo das 
aquisições/contratações, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de 
fornecimento; 
11.1.3. O pedido de rescisão deverá ser feito com antecedência mínima de 60 
(sessenta) dias. 

11.2. A rescisão poderá se dar por iniciativa deste MUNICIPIO quando: 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.pmcgs.pr.gov.br
http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


  
 

Praça Bento Munhoz da Rocha Neto, 30  Centro     Tel/Fax  (041)3676 8000    CEP 83430 000      www.pmcgs.pr.gov.br      Campina Grande do Sul  Paraná- - - - - - - -
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAMPINA GRANDE DO SUL - PR 

11.2.1. Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas; 
11.2.2. A credenciada perder qualquer condição de habilitação técnica exigida no 
presente procedimento; 
11.2.3. Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das 
condições estabelecidas no Termo de Credenciamento ou nos pedidos dele 
decorrentes; 
11.2.4. Comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no Art. 78, 
incisos XII a XVI da Lei Federal nº. 8666/93; 
11.2.5. Nas hipóteses previstas nos itens 11.2.3. e 11.2.4., a credenciada terá seu 
Termo de Credenciamento rescindido, por intermédio de processo administrativo 
específico, assegurado o contraditório e ampla defesa. 
11.2.6. Em caso de dissolução da sociedade ou falecimento dos proprietários ou 
responsáveis. 
11.2.7. Se houver decretação de falência da Empresa ou a instauração de 
insolvência civil dos proprietários. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
 
12.1. O presente Termo de Credenciamento poderá ser alterado unilateralmente pelo 
MUNICÍPIO, ou por acordo entre as partes, na forma da Lei. 
12.2. As alterações serão processadas através de Termo Aditivo, nos limites permitidos 
em Lei.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO 
 
13.1. O Município reserva-se o direito de fiscalizar permanentemente a prestação dos 
serviços pelos credenciados, sendo-lhes facultado o descredenciamento, quando 
caracterizada a prestação de má qualidade, através de processo administrativo 
específico, com garantia da representação do contraditório e da produção da ampla 
defesa. 
13.2. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do Termo de 
Credenciamento, deverão ser prontamente atendidas pela CREDENCIADA, sem ônus 
para o MUNICÍPIO. 
13.3. É facultado aos usuários que denunciem qualquer irregularidade verificada na 
prestação dos serviços e/ou no faturamento. 
13.4. A fiscalização do cumprimento do objeto do presente credenciamento ficará a 
cargo da Servidora Municipal EDNA DO ROCIO SPERANCETA, conforme Portaria n°. 
623/2017, de acordo com as atribuições contidas na referida portaria, sobretudo 
comunicando ao Gestor Geral de Contratos qualquer irregularidade, para as devidas 
providências, bem como a necessidade de prorrogação dos prazos de vigência e/ou 
execução, acompanhando de requerimento justificado da empresa fornecedora. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA INADIMPLÊNCIA 
 
14.1. Aplicam-se no caso de inadimplência da CREDENCIADA, com referência aos 
encargos sociais, fiscais e comerciais o disposto no artigo 71, da Lei 8.666, de 21 de 
junho de 1.993, e suas alterações.  
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 
Fica eleito o Foro da RMC (Foro da Comarca de Campina Grande do Sul/PR), com 
renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as causas 
resultantes deste instrumento. 
 
As partes declaram estar de pleno acordo com as condições do Termo de 
Credenciamento, firmando-o em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 
02 (duas) testemunhas que abaixo se identificam e assinam. 
 
 
Campina Grande do Sul ______ de __________ de _______  
 
CREDENCIANTE 
BIHL ELERIAN ZANETTI 
PREFEITO  MUNICIPAL 
 
T E S T E M U N H A S  
 
NOME:       NOME: 
CPF:       

 
 
 
 
 

CREDENCIADA 
EMPRESA xxxxxxxxxx 
REPRESENTANTExxxxxxxx 
RG. xxxxxxxxx  CPF.: xxxxxx 
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ANEXO IX 
 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
 
 
 
Para fins do Credenciamento nº. 04/2017, declaramos que o(a) responsável técnico(a) 
pelos serviços, é : 
 
 
 

n° Nome Especialidade 

Nº. do 
Registro na 
Entidade de 

Classe 

Assinatura do 
responsável 

técnico 

     
     
 
 
 
Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(ais) acima relacionado(s) pertence(m) ao 
nosso quadro técnico de profissionais. 
 
 
 
Campina Grande do Sul, __ de ___ de 201__. 
 
 
 

_________________________________________ 
(nome, RG n° e assinatura do responsável legal) 
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ANEXO X 

 
DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS E DE PESSOAL 

 
 
 
Credenciamento nº. 04/2017 
 
 
DECLARO, sob as penas da Lei, para fins deste credenciamento, que temos em 
disponibilidade os equipamentos, bem como a mão-de-obra, constantes das 
especificações técnicas, e que possibilitam a execução do serviço no prazo 
estabelecido no edital. 
 
 
Campina Grande do Sul, __ de ___ de 201__. 
 
 
 
 

_________________________________________ 
(nome, RG n° e assinatura do responsável legal) 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
 

  
 

Campina Grande do Sul, 13 de junho de 2017. 
 
 

Credenciamento nº. 04/2017 
 
 
De: Presidente da Comissão Permanente de Licitações 
Para: Procuradoria Geral do Município  
 
 
 
 
Encaminho a requisição nº. 944 da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao 
CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SAÚDE PARA 
REALIZAÇÃO DE EXAMES E APOIO DIAGNÓSTICO PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, com valor 
estimado de R$ 8.480.894,20 (oito milhões, quatrocentos e oitenta mil, oitocentos e 
noventa e quatro reais e vinte centavos), para parecer quanto à regularidade da minuta 
de edital e contrato anexos, sobre a possibilidade de  INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO, conforme disposto na Lei federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 

 
 

ESTELA CELINA MÜLLER 
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
 
 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO Nº. 04/2017 
 
 
A Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul, pessoa jurídica de direito público, 
com sede à Praça Bento Munhoz da Rocha Neto, nº. 30 – Centro – CEP 83430-000, 
inscrita no CNPJ sob nº. 76.105.600/0001-87, torna público para conhecimento dos 
interessados, que está realizando chamamento público para CREDENCIAMENTO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE 
EXAMES E APOIO DIAGNÓSTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 
 
Os editais estarão disponíveis a partir de 14 de junho de 2017, das 09:00 às 11:30 
horas e das 13:00 às 17:00 horas de segunda a sexta-feira, com a Comissão de 
Licitação. Informações poderão ser obtidas pelo telefone (41) 3676-8030. 
 
O pedido de credenciamento deverá ser dirigido à Comissão Permanente de Licitação, 
acompanhado de toda a documentação exigida no Edital, devendo ser protocolado no 
Setor de Protocolo desta Prefeitura, a qualquer momento, a partir de 14 de junho de 
2017, em horário de funcionamento da Secretaria Municipal de Administração, 
Finanças e Planejamento. 
 
Serão classificadas e posteriormente contratadas todas as empresas que solicitem seu 
credenciamento e preencham os requisitos do edital.    
 
 
Campina Grande do Sul, 13 de junho de 2017.                                                                 
 
 
 

______________________________________ 
ESTELA CELINA MULLER 

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
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