
 

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e Região – CISVIR  
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1. PREÂMBULO 
 
1.1. O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO IVAÍ E REGIÃO, através da 
Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 002/2022, de 03/01/2022, 
com devida autorização expedida pelo Presidente do CISVIR, Sr. HERMES WICTHOFF, 
torna público a abertura do edital de credenciamento de pessoas jurídicas da área da 
saúde para prestação de serviços médicos especializados, que será subsidiado pela 
Lei Estadual Nº 15.608/07, recomendações técnicas e jurisprudência do Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná (Resoluções n°. 5351/04-TC de 10/08/2004 e 1420/04-TC de 
18/04/2004) e Lei Federal Nº 8.666/93 e suas alterações e pelas demais condições 
fixadas neste instrumento convocatório. 
 
1.2. O edital de credenciamento poderá ser acessado e extraído na íntegra no site 
www.cisvir.com.br ou retirado pessoalmente no setor de Licitações do CISVIR – 2º 
Piso, Avenida Santa Catarina nº 1.245, Jardim Apucarana, Apucarana, PR de segunda-
feira a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e da 14h00 as 17h00. 
 

1.3. Dúvidas e esclarecimentos quanto ao entendimento do edital e à elaboração do 
requerimento poderão ser enviadas para os e-mails: licitacao@cisvir.com.br ou 
realizadas pelo telefone (43) 3033-8304. 
 
2. OBJETO, VIGÊNCIA e DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
2.1. O presente Chamamento Público tem por objetivo o CREDENCIAMENTO DE PESSOAS 
JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO AO 
PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAUDE – QualiCIS, 
QUE GERENCIAM AMBULATÓRIOS MÉDICOS DE ESPECIALIDADES – AME, conforme necessidades, e de 
acordo com a tabela de procedimentos constante em edital. 
 
2.2. A vigência do Edital de CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 002/2022 - CISVIR, será a 
partir da data de sua publicação, encerrando-se no dia 12/12/2022, ficando a 
contratação vinculada a existência de recursos orçamentários nos termos fixados pelo 
inciso II do art. 57 da Lei de Licitações. 
 
2.3. O processo de credenciamento obedecerá às condições estabelecidas neste Edital. 
 
2.4. O valor total disponível para realização dos serviços será de R$ 2.000.000,00 
(dois milhões de reais), sendo que, os pagamentos pela execução dos serviços 
correrão por conta dos recursos da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s) e 
seus respectivos códigos de despesas: 
 
RE FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DESPESA FONTE OBJETIVO 

27 01.002.10.302.0002.2003 33.90.39.05.00 327 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 

27 01.002.10.302.0002.2003 33.90.39.50.30 327 SERVIÇOS EM PROC. EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 

27 01.002.10.302.0002.2003 33.90.39.50.99 327 DEMAIS DESPESAS COM SERV. MÉDICOS 

 
3. DA JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022 
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3.1. Considerando que dentre os objetivos deste Consórcio incluem a desenvoltura 
de serviços e atividades de interesse dos municípios consorciados, articulações de 
planejamento e execuções de ações e serviços de saúde com vistas ao cumprimento 
dos princípios da integralidade e universalidade do atendimento, bem como a 
garantia de implantação das diretrizes do Sistema Único de Saúde - SUS, em 
observância a Constituição Federal, artigos 196 a 200. 
 
3.2. Considerando a Deliberação CIB n° 035/2020, de 02 de abril de 2020, que 
aprova o Programa Estadual de Qualificação dos Consórcios Intermunicipais de Saúde 
– QualiCIS, destinado aos consórcios que gerenciam Ambulatórios Multiprofissionais 
Especializados – AMMES no Paraná, assim como, o componente de incentivo de custeio 
conforme Anexo I da Deliberação, retificada pela Deliberação CIB n° 094/2020, de 
10 de julho de 2020. 
 
3.3. Considerando a Resolução SESA nº 1418, de 01 de dezembro de 2020, que 
institui as diretrizes do Programa Estadual de Qualificação dos Consórcios 
Intermunicipais de Saúde – QualiCIS, destinado aos consórcios que gerenciam 
Ambulatório Médico de Especialidades – AME no Paraná.  
 

3.4. Considerando a Resolução SESA nº 1419, de 01 de dezembro de 2020, que 
institui as Comissões Estadual e Regional de Acompanhamento e Avaliação do 
Programa Estadual de Qualificação dos Consórcios Intermunicipais de Saúde – 
QualiCIS, destinado aos Consórcios que gerenciam Ambulatório Médico de 
Especialidades – AME no Paraná. 
 

3.5. Considerando a Portaria GS/MS de Consolidação nº 3 de 28 de setembro de 2017, 
que consolida as normas sobre as Redes do Sistema Único de Saúde – Das Redes de 
Atenção à Saúde, que “Estabelece as diretrizes para a organização da Rede de 
Atenção à Saúde (RAS) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), e define a 
atenção secundária como um dos componentes de sua estrutura operacional, 
caracterizando-a como uma prestação de serviços especializados, com densidade 
tecnológica intermediária, para apoiar e complementar os serviços da atenção 
primária à saúde, no lugar e tempo certos”.  
 

3.6. Considerando o Plano de Governo Paraná 2022 com foco na Regionalização, o 
Planejamento Regional Integrado – PRI, iniciado em 2018 no Estado, o Plano 
Estadual de Saúde – PES (2020-2023), as Linhas de Cuidado definidas pelo Estado, o 
Modelo de Atenção às Condições Crônicas – MACC, definiu-se pela implementação do 
Programa Estadual de Qualificação dos Consórcios Intermunicipais de Saúde – 
QualiCIS, destinado aos consórcios que gerenciam Ambulatório Médico de 
Especialidades – AME no Paraná. O Programa tem como propósito a qualificação da 
Atenção Ambulatorial Multiprofissional Especializada, focada no fortalecimento da 
Regionalização para atender as necessidades de saúde da população o mais próximo 
de sua residência, mediante parceria firmada entre os Consórcio Intermunicipais de 
Saúde – CIS e a Secretaria de Estado da Saúde – SESA a fim de alcançar a 
satisfação do usuário, qualidade na assistência e redução do custo para o sistema 
de saúde. O Programa QualiCIS contempla a Atenção Ambulatorial Multiprofissional 
Especializada nas seguintes Linhas de Cuidado e Especialidades prioritárias para a 
SESA: Gestante, Criança, Hipertensão Arterial, Diabetes Mellitus, Pessoa Idosa e 
Saúde Mental e especialidades pactuadas em CIR conforme necessidades apontadas no 
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processo de discussão do Planejamento Regional Integrado – PRI.  
 
3.7. Considerando o Ofício n° 05/2021 – do CISVIR,  de fevereiro de 2021, que 
solicita a Adesão por parte do Consorcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e 
Região – CISVIR ao Programa Estadual de Qualificação dos Consórcios 
Intermunicipais de Saúde – QualiCIS, para prestação de serviços na atenção 
ambulatorial especializada nas Linha de Cuidados Prioritárias preconizados pela 
SESA: atenção a gestante, a criança, ao hipertenso, ao diabético, ao idoso,  a 
saúde mental, e demandas priorizadas no Planejamento Regional Integrado. 
 

3.8. Justifica-se a presente solicitação de credenciamento de pessoas jurídicas 
especializadas na área de saúde, visando o atendimento a demanda dos consorciados, 
a fins de suprir às necessidades nas seguintes áreas:  obstetrícia, 
endocrinologia, cardiologia, psiquiatria, geriatria, pediatria, serviço social, 
nutrição, enfermagem, psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia, farmácia e 
psicopedagogia. 
 
4. DOS PROCEDIMENTOS PARA CREDENCIAMENTO E VALORES 
 
4.1. A remuneração pela prestação dos serviços deverá ser idêntica para todas as 
empresas credenciadas e corresponderá ao valor apresentado na tabela de 
procedimentos deste Consórcio, valores estes, aprovados em assembleia geral deste 
consórcio. 
 
4.2. Os serviços de saúde executados, serão remunerados em conformidade com os 
valores constantes na Tabela abaixo: 
 

LINHA DE CUIDADO GESTANTE 

VALOR HORA PROFISSIONAL 

R$      140,00 MEDICO OBSTETRA 

R$       35,00 ENFERMEIRO 

R$       35,00 PSICÓLOGO 

R$       35,00 NUTRICIONISTA 

R$       35,00 ASSISTENTE SOCIAL 

  
LINHA DE CUIDADO PEDIATRIA 

VALOR HORA QUALIFICAÇÃO 

R$      140,00 MÉDICO PEDIATRA 

R$      140,00 ENDÓCRINO PEDIATRA 

R$      140,00 NEUROPEDIATRA 

R$       35,00 ENFERMEIRO 

R$       35,00 NUTRICIONISTA 

R$       35,00 ASSISTENTE SOCIAL 

R$       35,00 FONOAUDIOLOGO 

R$       35,00 FISIOTERAPEUTA 

R$       35,00 PSICOPEDAGOGO 

  
LINHA DE CUIDADO HIPERTENSO E DIABÉTICO 

VALOR HORA QUALIFICAÇÃO 
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 R$     140,00  CARDIOLOGISTA 

 R$     140,00  ENDOCRINOLOGISTA 

 R$      35,00  ENFERMEIRO 

 R$      35,00  NUTRICIONISTA 

 R$      35,00  PSICÓLOGO 

  
LINHA DE CUIDADO AO IDOSO 

VALOR HORA QUALIFICAÇÃO 

 R$     140,00  MEDICO 

 R$      35,00  ENFERMEIRA 

 R$      35,00  ASSISTENTE SOCIAL 

 R$      35,00  FARMACÊUTICO 

  
LINHA DE CUIDADO EM SAÚDE MENTAL 

VALOR HORA QUALIFICAÇÃO 

 R$     140,00  PSIQUIATRA 

 R$      35,00  ASSISTENTE SOCIAL 

 R$      35,00  PSICÓLOGO 

 
4.3. O(s) profissional(is) indicado(s) poderá(ão) credenciar-se em uma única  
especialidade, indicando no ANEXO 01 – REQUERIMENTO sua área de atuação. 
 
4.4. Os valores dos procedimentos/serviços acompanharão as alterações da referida 
tabela de acordo com a aprovação do Conselho de Prefeitos do consórcio. 
 
4.5. A carga horaria de cada empresa credenciada será definida mensalmente, e 
estará atrelada ao planejamento mensal das metas de atendimentos a serem 
realizadas, conforme as planilhas programáticas por Linha de Cuidado anexas ao 
Termo de Adesão; 
 
5. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO CREDENCIAMENTO 

5.1. A participação neste Credenciamento implica na aceitação integral e 
irrestrita das condições estabelecidas neste edital, bem como, fica vinculada à 
prestação de serviço(s) para todos os municípios pertencentes a este Consórcio, podendo 
a relação de municípios consorciados ser consultada no site www.cisvir.com.br. 
 
5.2. Poderão participar deste chamamento público PESSOAS JURÍDICAS da área da 
saúde que satisfaçam as condições de habilitação e disposições contidas no edital, bem 
como, possuam em seus quadros, profissionais que gozem de boa reputação ética e 
profissional, bem como, atendam das condições e os critérios mínimos estabelecidos 
pelo CISVIR/SUS, visando o atendimento satisfatório. 
 
5.3. NÃO PODERÃO PARTICIPAR deste chamamento 
 

5.3.1. Os interessados que estejam cumprindo a sanção prevista no inciso IV 
do art. 87 da Lei n 8.666/93. (Aplicável a todas as licitações sob qualquer 
modalidade, bem como aos procedimentos de dispensa e inexigibilidade de 
licitação por força do disposto no art.97). 
 

mailto:licitacao@cisvir.com.br
http://www.cisvir.com.br/


 

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e Região – CISVIR  
Avenida Santa Catarina, 1.245, Jardim Apucarana, Apucarana, Paraná 

Telefone: (43) 3033-8304 – E-mail: licitacao@cisvir.com.br   

5.3.2. Que tenham sido declaradas inidôneas por órgão da Administração Pública, 
Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, por meio 
de ato publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, pelo 
órgão que o praticou, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição. 

 
5.3.3. Representantes legais da pessoa jurídica, bem como, responsáveis 
técnicos indicados que integrem os quadros de servidores (efetivos e 
comissionados) do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e Região – 
CISVIR, bem como, não pertencem aos quadros de servidores (efetivos e 
comissionados) de qualquer um dos municipios: Sabáudia, Arapongas, Apucarana, 
Califórnia, Marilândia do Sul, Mauá da Serra, Faxinal, Grandes Rios, 
Borrazópolis, Rio Bom, Novo Itacolomi, Cambira, Jandaia do Sul, Marumbi, 
Kaloré, São Pedro do Ivaí e Bom Sucesso. 

 
5.3.4. Que estejam reunidas em consórcio, que sejam controladoras, coligadas 
ou subsidiárias entre si, ou pertença ao quadro societário/figure dentre os 
prestadores de empresa já credenciada neste chamamento. 

 
6. FORMAS DE INSCRIÇÃO, FORMAS DE APRESENTAÇÃO E PRAZOS PARA 
CREDENCIAMENTO  

6.1. O credenciamento será amplamente divulgado e estará aberto a todos os 
interessados, sendo que, ao requerer seu credenciamento, deverá fornecer os 
elementos necessários à satisfação das exigências deste instrumento convocatório. 
 
6.2. A documentação para credenciamento será recebida a partir das 09h00 do dia 
12/04/2022, em dias úteis, no PROTOCOLO GERAL deste Consórcio, sito Avenida Santa 
Catarina, 1.245, Jardim Apucarana, Apucarana, Paraná, CEP 86.804.015, das 09h00 ao 
12h00 e após às 14h00 até às 17h00 e poderá ser realizado até dia 12/12/2022 às 
17h00. 
 
6.3. A inexatidão de afirmativas, declarações falsas ou irregulares em quaisquer 
documentos, ainda que verificada posteriormente, será causa de eliminação do 
interessado do processo de credenciamento, anulando- se a participação, bem como 
todos os atos dela decorrentes, sem prejuízo das demais medidas de ordem 
administrativas, cível ou criminal. 
 
7. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA AO CREDENCIAMENTO 
 
7.1. Para credenciamento, obrigatoriamente, os interessados deverão apresentar os 
seguintes documentos. 
 

7.1.1. REQUERIMENTO E DECLARAÇÕES: 
 

7.1.1.1. Requerimento para Credenciamento, conforme modelo ANEXO 01, devidamente 
preenchido, datado e assinado (pelo responsavel legal da empresa ou por 
procurador, neste caso deve – se enviar cópia da procuração bem como cópia dos 
documentos pessoais com foto do mesmo), sendo obrigatória a informação dos 
procedimentos acredenciar, bemcomo, a informação dos responsáveis pela execução 
dos serviços. 
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7.1.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 

7.1.2.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
7.1.2.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor (deverá mandar 
todas as alterações salvo se a utima alteração for consolidada), devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades 
por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

 
7.1.2.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada 
de prova de diretoria em exercício; 

 
7.1.2.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 
exigir. 

 
7.1.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

 
7.1.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CARTÃO CNPJ. 
 
7.1.3.2. Prova de regularidade para com a FAZENDA FEDERAL, mediante apresentação 
de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da 
União, expedida pelo Ministério da Fazenda, que abranja inclusive contribuições 
sociais; 

 
7.1.3.3. Prova de regularidade para com a FAZENDA ESTADUAL, mediante apresentação 
de certidão expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio ou sede 
da proponente; 

 
7.1.3.4. Prova de regularidade para com a FAZENDA MUNICIPAL, mediante apresentação 
de certidão expedida pelo Município do domicílio ou sede da proponente; 

 
7.1.3.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço – FGTS - (Certificado de Regularidade do FGTS – CRF); 

 
7.1.3.6. Certidão Negativa de DÉBITOS TRABALHISTAS - CNDT, comprovando a 
inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 

 
7.1.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
7.1.4.1. Cópia da CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL; 
 
7.1.4.2. Cópia da CÉDULA DE IDENTIDADE e CPF, ficando dispensado se a 
numeração constar na Carteira de Identificação Profissional; 

 
7.1.4.3. Cópia do DIPLOMA DE GRADUAÇÃO em curso superior devidamente 
registrado no Ministério da Educação e Cultura (MEC), cuja graduação 
seja compatível com os procedimentos indicados, ou, CERTIDÃO DE 
REGULARIDADE/INSCRIÇÃO junto ao Conselho de Classe pertinente.   
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7.1.4.4. Em se tratando de procedimento (s), cuja natureza exija(m) 
especialização(ões), deverá(ão) ser(em) apresentada(s) cópia(s) do(s) 
CERTIFICADO(S) DE ESPECIALIZAÇÃO(ÕES) de acordo com a(s) atividade(s) a 
ser(em) exercida(s), podendo ser substituída por declaração/certidão 
emitida pelo Conselho pertinente, desde que, devidamente atualizada e 
que COMPROVE ATUALIZAÇÃO NA ÁREA¸ observado para tanto a carga horária 
mínima e condições do quadro abaixo: 

 

LINHA DE CUIDADO GESTANTE 

QUANT. 

VAGAS  
QUALIFICAÇÃO ESPECIALIDADE NECESSÁRIA 

2,00 Medico Obstetra 
Especialista em Ginecologia e Obstetrícia 

(Reconhecido pelo CRM) 

2,00 Enfermeiro Especialização em Obstetrícia. 

2,00 Psicólogo 

Capacitação para o atendimento a gestante de 

risco, promoção do aleitamento materno, saúde 

sexual e reprodutiva – Carga Horária Mínima: 180 

(cento e oitenta) horas.  

1,00 Nutricionista 

Capacitação para o atendimento a gestante de 

risco, promoção do aleitamento materno, saúde 

sexual e reprodutiva – Carga Horária Mínima: 180 

(cento e oitenta) horas. 

1,00 
Assistente 

Social 

Capacitação para o atendimento a gestante de 

risco, promoção do aleitamento materno, saúde 

sexual e reprodutiva – Carga Horária Mínima: 180 

(cento e oitenta) horas. 

   
LINHA DE CUIDADO PEDIATRIA 

QUANT. 

VAGAS  
QUALIFICAÇÃO ESPECIALIDADE NECESSÁRIA 

2,00 Médico Pediatra Especialista em Pediatria (Reconhecido pelo CRM) 

1,00 Enfermeiro 

Capacitação em medicações inalatórias, 

emergências pediátricas, aleitamento materno, 

abordagem do recém-nascido, sífilis congênita, 

suporte nutricional, neurodesenvolvimento – Carga 

Horária Mínima: 180 (cento e oitenta) horas. 

1,00 Nutricionista 

Capacitação em aleitamento materno, abordagem 

recém-nascido e suporte nutricional – Carga 

Horária Mínima: 180 (cento e oitenta) horas. 

1,00 
Assistente 

Social 

Capacitação em aleitamento materno, abordagem 

recém-nascido e suporte nutricional – Carga 

Horária Mínima: 180 (cento e oitenta) horas. 

1,00 Fonoaudiólogo 

Capacitação em aleitamento materno e 

neurodesenvolvimento – Carga Horária Mínima: 180 

(cento e oitenta) horas. 

2,00 Fisioterapeuta 
Capacitação na área de neurodesenvolvimento – 

Carga Horária Mínima: 180 (cento e oitenta) 
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horas. 

1,00 Psicopedagogo 

Capacitação na área de neurodesenvolvimento – 

Carga Horária Mínima: 180 (cento e oitenta) 

horas. 

1,00 
Endócrino 

Pediatra 

Capacitação na área de endócrino pediatria – 

Carga Horária Mínima: 180 (cento e oitenta) 

horas. 

1,00 Neuropediatra 
Capacitação na área de neuropediatria – Carga 

Horária Mínima: 180 (cento e oitenta) horas. 

   
LINHA DE CUIDADO HIPERTENSO E DIABÉTICO 

QUANT. 

VAGAS  
QUALIFICAÇÃO ESPECIALIDADE NECESSÁRIA 

2,00 Cardiologista 
Especialista em Cardiologia (Reconhecido pelo 

CRM) 

1,00 Endocrinologista 
Especialista em Endocrinologia (Reconhecido pelo 

CRM) 

1,00 Enfermeiro 

Capacitação sobre Introdução ao Acolhimento; 

sobre a Abordagem do Sobrepeso e Obesidade; sobre 

a promoção da alimentação adequada e saudável; 

sobre Auto-cuidado: como apoiar a pessoa com 

diabetes; e Capacitação em procedimentos técnicos 

relativos a curativos especiais e ostomia – Carga 

Horária Mínima: 180 (cento e oitenta) horas. 

1,00 Nutricionista 

Capacitação sobre Introdução ao Acolhimento; 

sobre a Abordagem do Sobrepeso e Obesidade; sobre 

a promoção da alimentação adequada e saudável; e 

sobre Autocuidado: como apoiar a pessoa com 

diabetes – Carga Horária Mínima: 180 (cento e 

oitenta) horas. 

1,00 Psicólogo 

Capacitação focado em Abordagem/linha teórica 

comportamental, Cognitivo-Comportamental ou 

Sistêmica; e sobre Autocuidado: como apoiar a 

pessoa com diabetes – Carga Horária Mínima: 180 

(cento e oitenta) horas. 

   
LINHA DE CUIDADO AO IDOSO 

QUANT. 

VAGAS  
QUALIFICAÇÃO ESPECIALIDADE NECESSÁRIA 

1,00 Médico 
Médico Geriatra ou médico da família ou clinico 

gera (Reconhecido pelo CRM) 

1,00 Enfermeira 

Capacitação em geriatria e atendimento ao idoso – 

Carga Horária Mínima: 180 (cento e oitenta) 

horas. 

1,00 
Assistente 

Social 

Capacitação em geriatria ou atendimento ao idoso 

– Carga Horária Mínima: 180 (cento e oitenta) 

horas. 

1,00 Farmacêutico 
Capacitação em geriatria ou atendimento ao idoso 

– Carga Horária Mínima: 180 (cento e oitenta) 
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horas. 

   
LINHA DE CUIDADO EM SAÚDE MENTAL 

QUANT. 

VAGAS  
QUALIFICAÇÃO ESPECIALIDADE NECESSÁRIA 

3,00 Psiquiatra 
Especialista em Psiquiatria (Reconhecido pelo 

CRM) 

2,00 
Assistente 

Social 

Capacitação para o atendimento ao paciente com 

Transtorno Mental e com Dependência de álcool e 

outras drogas – Carga Horária Mínima: 180 (cento 

e oitenta) horas. 

2,00 Psicólogo 

Capacitação para o atendimento ao paciente com 

Transtorno Mental e com Dependência de álcool e 

outras drogas, e especialização focada em 

Abordagem teórica comportamental, Cognitivo-

Comportamental ou Sistêmica ou em Saúde Mental – 

Carga Horária Mínima: 180 (cento e oitenta) 

horas. 

 
7.1.4.5. As vagas indicadas no quadro acima refletem a atual capacidade 
estrutural do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e Região – 
CISVIR, para o qual, havendo aumento da capacidade/necessidade novas vagas 
serão abertas, observando-se para tanto a ordem de credenciamento.  

 
7.1.5. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
7.1.5.1. Não serão aceitas certidões de regularidade cuja validade não possa 
ser verificada, bem como, na ausência de data de validade expressa no 
documento, serão considerados válidos documentos com data de emissão superior 
a 90 (noventa) dias. 
 
7.1.5.2. Os documentos que possuírem prazo deverão estar vigentes na data de 
entrega da documentação. 
 
7.1.5.3. Caso o interessado no credenciamento seja a matriz, todos os 
documentos deverão estar em nome da matriz; caso seja a filial, todos os 
documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria 
natureza ou por determinação legal, forem comprovadamente emitidos apenas em 
nome da matriz ou cuja validade abranja todos os estabelecimentos da empresa. 

 
7.1.5.4. Os documentos exigidos deverão ser apresentados em original ou por 
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, com exceção dos 
extraídos pela internet. 

 
7.1.5.5. Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os 
respectivos originais sejam apresentados para conferência aos servidores do 
CISVIR, no momento da entrega da documentação e, a não apresentação dos 
originais impossibilitará a autenticação. 

 
7.1.5.6. Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será 
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devolvido, salvo se original for substituído por cópia autenticada. 
 

7.1.5.7. A não apresentação de qualquer documento solicitado implicará no 
não credenciamento da empresa/profissional como prestador de serviços no 
CISVIR. 

 
7.1.5.8. Na ausência de quaisquer dos documentos elencados no ITEM 7, a 
empresa/prestador será(ão) informado(s) via e-mail para regularização do mesmo, 
sendo que, após 30 (trinta) dias sem retorno/regularização, os documentos serão 
descartados e nova documentação deverá ser apresentada. 

 
7.1.5.9. Todos os anexos deverão ser impressos em papel com identificação da 
empresa a ser credenciada em 01 (uma) via, assinada na última página e rubricada 
nas demais, pelo responsável da proponente. 

 
8. CONDIÇÕES GERAIS  
 
8.1. A entrega da documentação acima estabelecida implica manifestação de interesse 
no credenciamento, bem como aceitação e submissão, independente de manifestação 
expressa, a todas as normas e condições deste Edital e normativas do Consórcio 
Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e Região – CISVIR e Sistema Único de Saúde – 
SUS. 
 
8.2. Os credenciados e profissionais indicados para realização dos serviços, 
deverão cumprir os regulamentos vigentes do CISVIR, e as normas e protocolos 
instituídos pelo Sistema Único de Saúde – SUS, bem como responder num prazo 05 
(cinco) dias as notificações e ouvidorias que lhe forem direcionadas. 
 

8.3. O corpo clínico da empresa disponível a prestar serviços no CISVIR se 
restringirá a àquele apresentado(s)/indicado(s) no momento do processo de 
cadastramento (Anexo 01), sendo que, a inclusão de novos profissionais deverá ser 
efetuada através de ofício, devidamente instruído com a correspondente 
documentação (Conforme Item 7.1.4), direcionado ao Fiscal do Contrato, qual, 
analisará a viabilidade de acordo com o interesse do CISVIR. 
 
8.4. A exclusão de profissionais da empresa cadastrada nas escalas não implicará 
na rescisão do contrato da empresa e deverá ser formalizado através de solicitação 
por escrito; desde que atendido as regras deste edital no cumprimento dos prazos 
preceituados neste edital. Cada parte, na execução do processo de credenciamento, deve 
arcar no âmbito de suas respectivas responsabilidades com toda e qualquer despesa 
de natureza social, trabalhista, previdenciária, tributária, securitária ou 
indenizatória, não possuindo o credenciado transferir qualquer vínculo 
empregatício ao CISVIR. 
 
8.5. A qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o credenciamento 
do inscrito que deixar de satisfazer as exigências estabelecidas para o 
credenciamento. 
 

8.6. Poderá ser exigido ao decorrer da vigência de contrato que TODOS OS PROFISSIONAIS 
INDICADOS no ANEXO 01 disponham de Certificado Digital e-CPF para assinatura digital de 
prontuários eletrônicos, pelo qual, sem o certificado em questão, restará 
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impossibilitado o atendimento. 
 

8.7. A exigência em questão aplica-se apenas aqueles que prestarão atendimentos em 
quaisquer dependências da Contratante, restando os demais, dispensados. 
 
9. DA CONTRATAÇÃO  
 
9.1. Tendo a empresa apresentado todos os documentos necessários ao 
credenciamento, o CISVIR enviará o respectivo contrato de prestação de serviços 
para assinatura via correio eletrônico (e-mail), com solicitação de confirmação de 
recebimento, devendo a CONTRATADA assinar e o devolver no prazo máximo de 05 
(cinco) dias contados do recebimento do e-mail, sob pena de decair do direito de 
credenciamento. 
 

9.1.1. A assinatura do contrato poderá ser realizada de forma eletrônica por 
intermédio de CERTIFICADO DIGITAL E-CPF do titular da empresa ou procurador 
devidamente constituido, sendo que, a assinatura digital dispensa a entrega do 
contrato impresso. 
 
9.1.2. A critério do CISVIR o prazo para entrega do contrato poderá ser prorrogado 
desde que haja solicitação da empresa de forma tempestiva. 

 
9.2. O edital, o requerimento da interessada e a documentação apresentada farão 
parte integrante do contrato independentemente de transcrição. 
 
9.3. O Contratado deverá manter durante toda a execução do Contrato todas as 
condições de regularidade fiscal exigidas na contratação, em especial: Certidão 
Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros e 
Certificado de Regularidade do FGTS exigidos para a realização do pagamento. 
 

9.4. O prazo de vigência do contrato firmado será de 12 (doze) meses, contados da 
data de assinatura, qual, mediante Termo Aditivo e de acordo com a capacidade 
operacional da CONTRATADA e as necessidades do CONTRATANTE, os contratantes poderão, 
por interesse público, fazer acréscimos de até 25% (vinte e cinco por cento) nos 
valores limites deste Contrato, durante o período de sua vigência, mediante 
justificativa aprovada pelo CONTRATANTE. 
 

9.5. O instrumento contratual decorrente do credenciamento será publicado em forma de 
extrato no Jornal Tribuna do Norte e a via pertencente a Credenciada estará disponível 
para retirada nas dependências da Contratante após 30 (trinta) dias, contados da 
data da assinatura. 
 

9.6. A contratação decorrente do credenciamento obedecerá às regras da Lei Estado Nº 
15.608/2017, da Lei Federal nº 8.666/93 e os termos da minuta do instrumento 
contratual, anexa a este Edital. 
 

9.7. A presente contratação adotará chamamento púlbico mediante credenciamento de 
interessados e os serviços serão prestados por execução indireta, mediante 
remuneração unitária por serviço efetivamente prestados com base nas tabelas 
referenciais que instruem o presente. 
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10. DA FISCALIZAÇÃO / OUVIDORIA / INSTRUÇÕES E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS. 
 
10.1. Caberá ao CISVIR, por intermédio da Sra. LETICIA CRISTINA BENTO, CPF n° 
006.907.559-02 a coordenação, controle e fiscalização da prestação dos serviços, 
conforme cada área, ou por terceiros designados pelo fiscal indicado, bem como por 
intermédio dos canais de comunicação com os Municípios por meio da Ouvidoria do CISVIR 
e SUS, podendo ocorrer aleatoriamente vistorias e pelo setor de controle interno. 
 
10.2. A fiscalização exercida sobre os serviços contratados não eximirá a CONTRATADA da 
sua plena responsabilidade perante o CONTRATANTE, ou para com os pacientes e terceiros, 
decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato.  
 

10.3.  A CONTRATADA deverá facilitar ao CONTRATANTE o acompanhamento e a fiscalização 
permanente dos serviços e prestará todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados 
do CONTRATANTE, designados para tal fim.  
 

10.4. A CONTRATADA deve submeter-se às instruções, ordens e recomendações emitidas pelo 
CISVIR, no sentido do aperfeiçoamento dos serviços contratados, devendo, ainda a 
reclamada notificar ao CISVIR eventuais reclamações recebidas de quaisquer alterações 
no procedimento de prestação dos serviços.  
 

10.5. A CONTRATADA deve estar ciente das funções assistencial, supervisional, 
educacional e de pesquisa a serem desempenhadas as Linhas de Cuidado Prioritárias da 
SESA e dos compromissos específicos apresentados no Termo de Adesao. (anexo ao edital) 
 

10.6. Notificar ao CONTRATANTE eventual alteração de sua razão social e de mudança em 
sua Diretoria, Contrato ou Estatuto, enviando ao CONTRATANTE, no prazo de 45 (quarenta 
e cinco) dias, contados a partir da data de registro da alteração, cópia autenticada da 
Certidão da Junta Comercial ou do Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas.  
 

10.7. A CONTRATADA não poderá cobrar do paciente, ou seu acompanhante, qualquer 
complementação aos valores pagos pelos serviços prestados nos termos deste contrato, e 
se obriga, ainda, responsabilizar-se por qualquer cobrança indevida, feita ao paciente 
ou seu representante, por profissional empregado ou preposto, em razão da execução 
deste Contrato. 
 

10.8. A CONTRADA deverá atender aos pacientes com dignidade e respeito de modo universal 
e igualitário, mantendo sempre a qualidade na prestação dos serviços. 
 
11. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO DOS SERVIÇOS 
 
11.1. A contratação decorrente do credencimento deverá obedecer às regras da Lei 
Estadual Nº 15.608/2017, da Lei Federal Nº 8.666/93 e os termos da minuta do 
instrumento contratual, anexa a este edital. 
 
11.2. Pela inexecução total ou parcial na prestação dos serviços complementares 
especializados de saúde, o CISVIR poderá aplicar aos infratores as sanções dos 
artigos 86 e 87 da Lei Federal Nº 8.666/93 e Legislação aplicável, como Portarias 
e Resoluções expedidas pelo Ministério da Saúde e Manuais específicos e aplicáveis 
ao objeto do contrato, garantindo sempre o direito de defesa prévia e o 
contraditório. 
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11.3. Para apuração de eventuais casos de inadimplemento dos serviços, o CISVIR manterá 
disponível ao usuário do SUS serviço de denúncia/reclamação no setor de Ouvidoria do 
Consórcio. 
 

11.4. Para fins de imposição de penalidades são consideradas infrações as condutas 
abaixo elencadas, sendo certo que o rol abaixo é exemplificativo, podendo ocorrer 
outras, e da mesma forma serão passiveis de punição, conforme prevê as disposições 
normativas que regem a matéria: 
 

INFRAÇÕES SANÇÃO 

Não firmar o instrumento de contrato, quando 
convocado dentro do prazo previsto no edital 
(até 05 dias úteis, a contar da data da 
convocação) 

Impedimento/Suspensão por até 02 anos 

Fraudar o procedimento de licitação Impedimento/Suspensão de 02 a 05 anos 

Apresentar declaração ou informação falsa, 
bem como adulterar documento. 

Impedimento/Suspensão de 02 a 05 anos 

Não comparecer para realizar o atendimento 
aos pacientes. 

Multa, correspondente a 50% do valor da 
consulta multiplicado pelo número de 
pacientes agendados que comparecerem 
para atendimento na data da 
falta/bloqueio. 

Não responder em prazo assinalado as 
solicitações do Consórcio instrumentalizadas 
em ofícios, memorandos ou congêneres. 

Advertência por escrito, sendo que, 
reincidente, será aplicada multa 
correspondente a 10% sobre o faturamento 
ao mês correspondente ao questionamento 
inadimplido. 

 
11.5. As penalidades aplicadas deverão sempre ser precedidas do devido processo legal, 
garantindo ao infrator o contraditório e a ampla defesa, cujo procedimento a ser 
observado será previsto na Lei Federal nº 8.666/93. 
 
11.6. Para aplicação das penalidades deverão ser observados os princípios da 
proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ser considerados no momento do 
julgamento a gravidade da conduta do infrator, bem como o resultado lesivo dela 
decorrente. 
 

11.7. A credenciada que descumprir, injustificadamente, as condições estabelecidas 
neste edital e no contrato de prestação de serviço, ensejará, após devidamente 
comprovado pelo CISVIR, garantindo o contraditório e a ampla defesa, e dependendo da 
gravidade e/ou dano/prejuízo acarretado aos usuários, ou seu imediato 
descredenciamento, sem prejuízo da aplicação cumulativa das demais sanções 
administravas e civis previstas neste edital e na lei aplicável “in casu”. 
 
12. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS 
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12.1. A CONTRATADA deverá enviar o relatório de atendimentos e atividades do período 
mensal de atendimento (dia 1º ao 30º), para o fiscal do contrato até o quinto dia útil 
do mês subsequente. 
 

12.1.1. Após a conferência dos relatórios entregue, como a programação definida 
mensalmente por linha de cuidado, e posterior elaboração de relatório pelo 
Fiscal de Contrato, o Setor de Financeiro do Consórcio, num prazo de 15 (quinze) 
dias, entrará em contato com cada credenciado para emissão e entrega da Nota 
Fiscal. 
 
12.1.2. Não será efetuado o pagamento dos serviços executados por profissionais 
que não foram incluídos formalmente no corpo clínico da empresa credenciada. 

 
12.1.3. O CISVIR reserva-se ao direito de realizar análises técnicas e 
financeiras dos documentos apresentados para pagamento, de efetuar glosas totais 
ou parciais dos valores cobrados e de submetê-los a auditoria, sem qualquer 
custo para a credenciada, que se obriga a suportá-la, prestando todos os 
esclarecimentos necessários. 

 
12.1.4. No caso de serem feitas glosas aos documentos apresentados, o CISVIR 
deverá comunicar por escrito à credenciada, que poderá substituí-los na 
competência seguinte, caso possível. Se as glosas forem feitas indevidamente, o 
CISVIR pagará o “quantum” final devido no próximo faturamento. 

 
12.2. A Nota Fiscal deverá discriminar a prestação de serviços complementares 
especializados de saúde, bem como o número do Empenho e número do Convênio, se houver, 
conforme solicitado pelo setor de Contabilidade do CISVIR. 
 
12.3. Após a entrega do documento fiscal, o Setor de Contabilidade do CISVIR 
providenciará o pagamento, de acordo com Cronograma 2022, que será feito somente 
através de boleto bancário ou transferência bancária (com a conta corrente em nome da 
pessoa jurídica), desde que cumpridas às exigências previstas do Edital. 
 

12.4. Os serviços prestados pela Contratada serão definidos em Contrato que disporá 
sobre as áreas de saúde credenciadas, as condições de execução e atendimento dos 
serviços de saúde. 
 

12.5. É expressamente vedada a cobrança em qualquer hipótese de sobretaxa ao preço 
contratado quando do pagamento dos serviços prestados pela credenciada, sob pena de 
descredenciamento. 
 

12.6. A CREDENCIADA deverá manter durante toda a execução do Contrato todas as 
condições de regularidade fiscal exigidas na contratação, em especial: Certidão 
Negativa de Débitos Relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União e 
Certificado de Regularidade do FGTS exigidos para a realização do pagamento. 
 

12.7. Caso o CREDENCIADO, após a assinatura do Contrato, apresente situação irregular 
perante a Fazenda Nacional ou perante o FGTS os pagamentos dos meses respectivos serão 
retidos e apenas serão pagos após a comprovação da regularidade com a apresentação de 
Certidão Negativa de Débitos Relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União 
e Certificado de Regularidade do FGTS, sendo que o pagamento dos valores retidos nos 
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meses em que esteve irregular será realizado apenas na data do próximo vencimento. 
 

12.8. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, 
aquela será devolvida à credenciada e o pagamento ficará pendente até que a mesma 
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento ocorrerá na 
próxima data programada, não acarretando qualquer ônus para o CISVIR. 
 
13. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
13.1. É assegurado o direito de interposição de Recurso, nos termos do Art. 109 da Lei 
nº. 8666/93, o qual será recebido e processado nos termos ali estabelecidos. 
 
13.2. O recurso deverá ser protocolado junto ao CISVIR, na Avenida Santa Catarina nº 
1.245 – Jardim Apucarana - Apucarana – PR - CEP 86.804-015, Comissão de Licitação, 
ficando estabelecido prazo de até 05 (cinco) dias úteis para reconsiderá-lo ou 
encaminhá-lo para análise do Gestor, que terá igual prazo para análise e decisão. 
 

13.3. Somente serão conhecidos os recursos tempestivos, motivados e não protelatórios, 
não sendo admitido mais de um recurso do interessado versando sobre o mesmo motivo de 
contestação. 
 

13.4. Decidido em todas as instâncias administrativas sobre os recursos interpostos, 
o resultado final do processo de credenciamento será divulgado por meio de Edital de 
Homologação pelo CISVIR. 
 
14. DO DESCREDENCIAMENTO 
 
14.1. O credenciamento não estabelece qualquer obrigação ao CISVIR em efetivar a 
contratação do serviço, face à sua precariedade e, por isso, a qualquer momento, a 
credenciada ou o CISVIR poderá denunciar o credenciamento, inclusive quando for 
constatada qualquer irregularidade na observância e cumprimento das normas fixadas 
neste Edital e na legislação pertinente, sem prejuízo do contraditório e da ampla 
defesa. 
 

14.2. Constituem motivos para o descredenciamento: 
 

14.2.1. Perca da qualificação técnica exigida no ITEM 7.1.4 por qualquer dos 
profissionais indicados no ANEXO 01; 
 
14.2.2. O não cumprimento de quaisquer cláusulas e condições deste Edital e do 
Contrato; 

 
14.2.3. A subcontratação, total ou parcial, cessão ou transferência do objeto 
ajustado, assim como cisão, fusão ou incorporação que afetem a execução do que 
foipactuado; 

 
14.2.4. O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na 
forma do §1º do artigo 67, da Lei Federal nº 8.666/93; 

 
14.2.5. Por razões de interesse público; 
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14.2.6. Ou outros motivos previstos na Lei Federal n° 8.666/93. 
 
14.3. Em caso de ocorrência de fatos que possam motivar a eventual rescisão 
contratual, havendo a possibilidade de interrupção das atividades em andamento, poderá 
ser fixado prazo razoável afim de que seja preservada a continuidade dos serviços 
evitando-se prejuízos a população atendida. 
 
14.4. A Credenciada poderá requerer seu descredenciamento a qualquer tempo, 
independentemente da causa, desde que oficializada a intenção do descredenciamento, 
através de solicitação formal, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 
 

14.5. O direito à ampla defesa e ao contraditório decorre de previsão constitucional, 
prevendo o inciso LIV do art. 5° da Constituição Federal que "aos litigantes, em 
processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o 
contraditório e ampla defesa, com meios e recursos a ela inerentes". 
 

14.6. A CREDENCIADA é obrigada a prestar atendimento aos clientes pertencentes aos 
municípios consorciados ao CISVIR, sem discriminação de qualquer ordem, sob pena de 
descredenciamento. 
 
15. DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES 
 
15.1. Obrigações da Credenciada/Contratada 
 

15.1.1. Cumprir os serviços, nos termos e condições de se requerimento, do edital 
e do termo de credenciamento, atendendo as normas técnicas profissionais que lhe 
forem aplicáveis.  
 
15.1.2. Manter, durante a vigência do Termo de Credenciamento, em compatibilidade 
com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no Regulamento, devendo comunicar o CISVIR, imediatamente, 
qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do mesmo. 

 
15.1.3. Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, 
custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer 
de seus empregados, prestadores de serviços, prepostos; obrigando-se, outrossim, 
por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por 
terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da lei, ligadas a execução do 
objeto, responsabilidade esta que não será excluída ou reduzida pela 
fiscalização e pelo acompanhamento do CISVIR. 

 
15.1.4. Responder por danos materiais ou morais, causados por seus empregados, 
prestadores de serviços, prepostos diretamente ao CISVIR ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo. 

 
15.1.5. Responsabilizar-se exclusiva e integralmente pelo pessoal, empregados e 
equipe médica, para a execução do objeto do termo de credenciamento, incluídos a 
remuneração, encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e 
comerciais resultantes de vínculo contratual/empregatício, cujos ônus e 
obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para o CISVIR, nem 
poderá onerar o objeto do Termo de Credenciamento, no caso de atendimento em 
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estrutura própria. 
 

15.1.6. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas em 
observância as normas legais e regulamentares aplicáveis e as recomendações 
exigidas pela técnica profissional dos serviços contratados que lhe forem 
aplicados. 

 
15.1.7. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente 
edital, sem solicitação formal e posterior autorização do CISVIR. 

 
15.1.8. Permitir a fiscalização e o acompanhamento dos serviços contratados. 

 
15.1.9. Atender prontamente às reclamações do CISVIR, bem como reparar, corrigir, 
remover ou refazer, às suas expensas, o objeto do Credenciamento em que se 
verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da prestação de serviços. 

 
15.1.10. Assumir inteira responsabilidade por quaisquer acidentes de que possam 
ser vítimas seus empregados. 

 
15.1.11. Designar um representante para acompanhar a execução do contrato.  

 
15.1.12. Informar com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias eventual 
alteração de sua razão social e de mudança em sua Diretoria, Contrato ou 
Estatuto, enviando, cópia autenticada da Certidão da Junta Comercial, Contrato 
Social ou do Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas;  

 
15.1.13. Não cobrar do paciente, ou seu acompanhante, qualquer complementação aos 
valores pagos pelos serviços prestados nos termos deste contrato, e se obriga, 
ainda, responsabilizar-se por qualquer cobrança indevida, feita ao paciente ou 
seu representante, por profissional empregado ou preposto, em razão da execução 
deste Contrato. 

 
15.1.14. Atender aos pacientes com dignidade e respeito de modo universal e 
igualitário, mantendo sempre a qualidade na prestação dos serviços Eventuais 
necessidades de comunicação serão realizadas por meio da Ouvidoria do CISVIR e 
do SUS, podendo ocorrer aleatoriamente vistorias e pelo setor de controle 
interno. 

 
15.2. São Obrigações do CISVIR 

 
15.2.1. Comunicar imediatamente à credenciada qualquer irregularidade 
manifestada na execução dos serviços, notificando-a para corrigir essas 
irregularidades, no prazo a ser fixado. 
 
15.2.2. Efetuar pagamento dos serviços, na forma e condições aprazadas neste 
instrumento. 

 
15.2.3. Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da 
prestação de serviços. 

 
15.2.4. Implantar de forma adequada a supervisão permanente dos serviços de modo 
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a obter resultado correto e eficaz. 
 

15.2.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pela credenciada com relação ao objeto deste edital. 

 
15.2.6. O acompanhamento da execução dos serviços credenciados será realizado 
através do canal de comunicação com os Municípios por meio da Ouvidoria do 
CISVIR, Controle Interno e eventuais vistorias e auditorias. 

 
16. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
16.1. Os interessados que atenderem às condições fixadas no regulamento firmará 
contrato com a Administração. O contrato, por ser de natureza administrativa, deverá 
atender no que for cabível, as exigências previstas no art. 55 da Lei nº. 8.666/93. 
 

16.2. Todo e qualquer esclarecimentos relativo ao presente chamamento público e as 
condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, 
somente serão prestados quando solicitados por escrito, encaminhado ao setor de 
Licitações, à Avenida Santa Catarina nº 1.245, Jardim Apucarana, Apucarana, Paraná, CEP 
86.804-015, fone/Fax (43) 3033- 8304, aos cuidados da Comissão Permanente de Licitação. 
 
16.3. Fica eleito o foro da cidade de Apucarana, Estado do Paraná, como competente 
para dirimir todas as questões decorrentes do credenciamento. 
 
17. ANEXOS 
 
17.1. São partes integrantes deste edital de Chamamento os seguintes anexos 
 

ANEXO I REQUERIMENTO PARA CREDENCIAMENTO 

ANEXO II MINUTA DE CONTRATO 

ANEXO II 
MANUAL/TERMO DE ADESÃO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DOS CONSÓRCIOS 
INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE – QUALICIS E DO TERMO DE ADESÃO E PLANILHA 
PROGRAMÁTICA 

 
Apucarana, Paraná, 05 de Abril de 2022 

 
 
 
 
 
HERMES WICTHOFF                  JOANA D’ARC PREVIATTI       LETÍCIA CRISTINA BENTO 

 PRESIDENTE CISVIR                    DIRETORA GERAL              FISCAL DESIGNADO 
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À 
Comissão de Licitação 
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e Região – CISVIR 
Ref. Chamamento Nº 002/2022 

 
O interessado abaixo qualificado requer sua inscrição no CREDENCIAMENTO DE 
PROFISSIONAIS PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DA SÁUDE divulgado pelo Consórcio 
Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e Região – CISVIR, objetivando a prestação de 
serviços de saúde aos termos do CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022 – CISVIR, conforme 
segue: 
 

DADOS DA EMPRESA A CREDENCIAR 

RAZÃO SOCIAL:   

CNPJ:   

ENDEREÇO:   

TELEFONE:   

E-MAIL:   

DADOS BANCÁRIOS:   

 
1. Área de interesse / Profissiona(is) Indicado(s):  
 

LINHA DE CUIDADO GESTANTE 

  QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL INDICADO INSCRIÇÃO Nº 

(        ) Medico Obstetra     

(        ) Enfermeiro     

(        ) Psicólogo     

(        ) Nutricionista     

(        ) Assistente Social     

   
 LINHA DE CUIDADO GESTANTE 

  QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL INDICADO INSCRIÇÃO Nº 

(        ) Médico Pediatra     

(        ) Enfermeiro     

(        ) Nutricionista     

(        ) Assistente Social     

(        ) Fonoaudiólogo     

(        ) Fisioterapeuta     

(        ) Psicopedagogo     

(        ) Endócrino Pediatra     

(        ) Neuropediatra     

   
 

ANEXO 01 

REQUERIMENTO PARA CREDENCIAMENTO 
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LINHA DE CUIDADO GESTANTE 

  QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL INDICADO INSCRIÇÃO Nº 

(        ) Cardiologista     

(        ) Endocrinologista     

(        ) Enfermeiro     

(        ) Nutricionista     

(        ) Psicólogo     

   
 LINHA DE CUIDADO GESTANTE 

  QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL INDICADO INSCRIÇÃO Nº 

(        ) Medico     

(        ) Enfermeira     

(        ) Assistente Social     

(        ) Farmacêutico     

   
 LINHA DE CUIDADO GESTANTE 

 
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL INDICADO INSCRIÇÃO Nº 

(        ) Psiquiatra     

(        ) Assistente Social     

(        ) Psicólogo     

 

DECLARAÇÕES 

 

Declaro sob as penas da lei para fins deste Credenciamento perante o Chamamento 
Público que: 

1. Que não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei Federal n o 8.666/93 e 
alterações posteriores, bem como que comunicarei qualquer fato ou evento 
superveniente à entrega dos documentos de habilitação que venha alterar a atual 
situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade 
econômico-financeira. 
 
2. Que para fins do disposto no inciso V, art. 27, da Lei federal n° 8.666/93, 
cumprindo o disposto no inciso XXXIII, art. 7º, da Constituição Federal, que não 
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de dezesseis anos. 
 
3. Que recebemos todos os documentos e tomamos conhecimento de todas as 
informações e condições locais para o cumprimento das obrigações deste 
Credenciamento, não existindo qualquer objeção quanto ao teor do instrumento 
convocatório, bem como, aceito e dou plena concordância aos valores contidos nas 
tabelas referenciadas. 
 
4. Compromete-se a empregar os melhores esforços e as técnicas existentes 
preconizadas na literatura médica para oferecer o melhor tratamento possível ao 
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usuário. 
 
5. Que os representantes legais da pessoa jurídica, bem como, responsáveis 
técnicos indicados não integram os quadros de servidores (efetivos e 
comissionados) do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e Região – 
CISVIR, bem como, não pertencem aos quadros de servidores (efetivos e 
comissionados) de qualquer um dos municipios: Sabáudia, Arapongas, Apucarana, 
Califórnia, Marilândia do Sul, Mauá da Serra, Faxinal, Grandes Rios, Borrazópolis, 
Rio Bom, Novo Itacolomi, Cambira, Jandaia do Sul, Marumbi, Kaloré, São Pedro do 
Ivaí e Bom Sucesso. 
 
6. Que os documentos apresentados para o credenciamento, sejam eles cópias 
fotostáticas ou originais apresentam informações verídicas, bem como, declaro ser 
conhecedor dos termos descritos no Capítulo III – Da falsidade Documental, do 
Código Penal Brasileiro (Decreto-Lei Nº 2.848/1940): 
 
7. Que o(s) profissional(s) indicado(s) no presente anexo, cujo atribuição lhe 
confere(m) a realização de exames/procedimentos está(ão) ciente(s) de sua 
indicação, bem como, detém plena e total capacidade técnica na realização dos 
procedimentos/consultas elencados. 
 
8. Que dispõe de equipamentos e materiais necessários a execução dos 
procedimentos que se propõe a executar, declarando-se desde já ciente que o CISVIR 
poderá vistoriar as dependências de modo a comprovar a veracidade do alegado. 
 
9. Que dispõe de pleno conhecimento ao Programa Estadual de Qualificação dos 
Consórcios Intermunicipais de Saúde – QualiCIS e do Termo de Adesão e Planilha 
Programática da Linha de cuidados escolhida para credenciamento, bem como, dará 
pleno cumprimento ao ali transcrito.  
 
Termos em que firmo a presente. 
 

Local, Estado, 00/00/2022. 
 
 
 

(Assinatura do representante legal da empresa proponente) 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 000/2022 

INEXIGIBILIDADE Nº 000/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000/2022 

 
Pelo presente Instrumento, figuram as pessoas jurídicas identificadas abaixo em 
conformidade com o Chamamento Público Nº 002/2022, Processo Administrativo Nº 
344/2022, onde resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, 
através de Inexigibilidade de Licitação, com base no art. 25 II c/c 26, II da Lei 
Federal nº. 8.666/93, vinculando-se aos termos do edital, mediante as seguintes 
cláusulas e condições: 
 

DADOS DA CONTRATADA: 

RAZÃO SOCIAL:  

CNPJ Nº:  

ENDEREÇO:  

REPRESENTANTE LEGAL:  

CPF:  

CÉDULA DE IDENTIDADE:  

 
DADOS DA CONTRATANTE: 

RAZÃO SOCIAL: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO IVAÍ E REGIÃO – CISVIR 

CNPJ Nº: 01.010.042/0001-76 

ENDEREÇO: Av. Santa Catarina, 1.245, Jd. Apucarana, Apucarana, PR, CEP 86.804-015 

REPRESENTANTE LEGAL: HERMES WICTHOFF 

CPF: 975.527.559-20 

CÉDULA DE IDENTIDADE: 6.175.596-9 SSP/PR  

 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 
1.1. O presente Contrato tem por objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 
DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DOS CONSÓRCIOS 
INTERMUNICIPAIS DE SAUDE – QualiCIS, QUE GERENCIAM AMBULATÓRIOS MÉDICOS DE 
ESPECIALIDADES – AME, nas condições e valores do Edital de Chamamento Público n° 
002/2022 do CISVIR. 
 
2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO 

 
2.1. O presente contrato terá prazo de execução de 12 (doze) meses contados a 
partir da data de sua assinatura, e vigência por igual período. 
 
3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR CONTRATUAL E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 
3.1. Os serviços objeto desse contrato serão os listados abaixo 
 

ANEXO II 
MINUTA CONTRATO 
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LINHA DE CUIDADO GESTANTE 

VALOR HORA 
TRABALHADA 

QUALIFICAÇÃO ESPECIALIDADE 
PROFISSIONAL INDICADO PELA 

CONTRATADA 

R$ 140,00 Medico Obstetra 
Especialista em Ginecologia e Obstetrícia 
(Reconhecido pelo CRM) 

  

R$  35,00 Enfermeiro Especialização em Obstetrícia.   

R$  35,00 Psicólogo 

Capacitação para o atendimento a gestante de 
risco, promoção do aleitamento materno, saúde 
sexual e reprodutiva – Carga Horária Mínima: 
180 (cento e oitenta) horas.  

  

R$  35,00 Nutricionista 

Capacitação para o atendimento a gestante de 
risco, promoção do aleitamento materno, saúde 
sexual e reprodutiva – Carga Horária Mínima: 
180 (cento e oitenta) horas. 

  

R$  35,00 
Assistente 

Social 

Capacitação para o atendimento a gestante de 
risco, promoção do aleitamento materno, saúde 
sexual e reprodutiva – Carga Horária Mínima: 
180 (cento e oitenta) horas. 

 

    
LINHA DE CUIDADO PEDIATRIA 

VALOR HORA 
TRABALHADA 

QUALIFICAÇÃO ESPECIALIDADE NECESSÁRIA 
PROFISSIONAL INDICADO PELA 

CONTRATADA 

R$ 140,00 Médico Pediatra 
Especialista em Pediatria (Reconhecido pelo 
CRM) 

  

R$  35,00 Enfermeiro 

Capacitação em medicações inalatórias, 
emergências pediátricas, aleitamento materno, 
abordagem do recém-nascido, sífilis congênita, 
suporte nutricional, neurodesenvolvimento – 
Carga Horária Mínima: 180 (cento e oitenta) 
horas. 

  

R$  35,00 Nutricionista 
Capacitação em aleitamento materno, abordagem 
recém-nascido e suporte nutricional – Carga 
Horária Mínima: 180 (cento e oitenta) horas. 

  

R$  35,00 
Assistente 

Social 

Capacitação em aleitamento materno, abordagem 
recém-nascido e suporte nutricional – Carga 
Horária Mínima: 180 (cento e oitenta) horas. 

  

R$  35,00 Fonoaudiólogo 
Capacitação em aleitamento materno e 
neurodesenvolvimento – Carga Horária Mínima: 
180 (cento e oitenta) horas. 

  

R$  35,00 Fisioterapeuta 
Capacitação na área de neurodesenvolvimento – 
Carga Horária Mínima: 180 (cento e oitenta) 
horas. 

  

R$  35,00 Psicopedagogo 
Capacitação na área de neurodesenvolvimento – 
Carga Horária Mínima: 180 (cento e oitenta) 
horas. 

  

R$ 140,00 
Endócrino 
Pediatra 

Capacitação na área de endócrino pediatria – 

Carga Horária Mínima: 180 (cento e oitenta) 

horas. 

 

R$ 140,00 Neuropediatra 
Capacitação na área de neuropediatria – Carga 
Horária Mínima: 180 (cento e oitenta) horas. 

 

    
LINHA DE CUIDADO HIPERTENSO E DIABÉTICO 

VALOR HORA 
TRABALHADA 

QUALIFICAÇÃO ESPECIALIDADE NECESSÁRIA 
PROFISSIONAL INDICADO PELA 

CONTRATADA 

R$ 140,00 Cardiologista 
Especialista em Cardiologia (Reconhecido pelo 
CRM) 
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R$ 140,00 Endocrinologista 
Especialista em Endocrinologia (Reconhecido 
pelo CRM) 

  

R$  35,00 Enfermeiro 

Capacitação sobre Introdução ao Acolhimento; 
sobre a Abordagem do Sobrepeso e Obesidade; 
sobre a promoção da alimentação adequada e 
saudável; sobre Autocuidado: como apoiar a 
pessoa com diabetes; e Capacitação em 
procedimentos técnicos relativos a curativos 
especiais e ostomia – Carga Horária Mínima: 
180 (cento e oitenta) horas. 

  

R$  35,00 Nutricionista 

Capacitação sobre Introdução ao Acolhimento; 
sobre a Abordagem do Sobrepeso e Obesidade; 
sobre a promoção da alimentação adequada e 
saudável; e sobre Autocuidado: como apoiar a 
pessoa com diabetes – Carga Horária Mínima: 
180 (cento e oitenta) horas. 

  

R$  35,00 Psicólogo 

Capacitação focado em Abordagem/linha teórica 
comportamental, Cognitivo-Comportamental ou 
Sistêmica; e sobre Autocuidado: como apoiar a 
pessoa com diabetes – Carga Horária Mínima: 
180 (cento e oitenta) horas. 

  

    
LINHA DE CUIDADO AO IDOSO 

VALOR HORA 
TRABALHADA 

QUALIFICAÇÃO ESPECIALIDADE NECESSÁRIA 
PROFISSIONAL INDICADO PELA 

CONTRATADA 

R$ 140,00 Médico 
Médico Geriatra ou médico da família ou 
clinico gera (Reconhecido pelo CRM) 

  

R$  35,00 Enfermeira 
Capacitação em geriatria e atendimento ao 
idoso – Carga Horária Mínima: 180 (cento e 
oitenta) horas. 

  

R$  35,00 
Assistente 

Social 

Capacitação em geriatria ou atendimento ao 
idoso – Carga Horária Mínima: 180 (cento e 
oitenta) horas. 

  

R$  35,00 Farmacêutico 
Capacitação em geriatria ou atendimento ao 
idoso – Carga Horária Mínima: 180 (cento e 
oitenta) horas. 

  

    
LINHA DE CUIDADO EM SAÚDE MENTAL 

VALOR HORA 
TRABALHADA 

QUALIFICAÇÃO ESPECIALIDADE NECESSÁRIA 
PROFISSIONAL INDICADO PELA 

CONTRATADA 

R$ 140,00 Psiquiatra 
Especialista em Psiquiatria (Reconhecido pelo 
CRM) 

  

R$  35,00 
Assistente 

Social 

Capacitação para o atendimento ao paciente com 
Transtorno Mental e com Dependência de álcool 
e outras drogas – Carga Horária Mínima: 180 
(cento e oitenta) horas. 

  

R$  35,00 Psicólogo 

Capacitação para o atendimento ao paciente com 
Transtorno Mental e com Dependência de álcool 
e outras drogas, e especialização focada em 
Abordagem teórica comportamental, Cognitivo-
Comportamental ou Sistêmica ou em Saúde Mental 
– Carga Horária Mínima: 180 (cento e oitenta) 
horas. 

  

 
3.2. O valor total previsto para este contrato é de: R$ 0,00 (------------------
-------------) 
 
3.3. Os Serviços serão realizados de acordo com as necessidades do Consórcio 
Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e Região - CISVIR. 
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3.4. A despesa em questão correrá à conta da rubrica orçamentária nº. 
 
RE FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DESPESA FONTE OBJETIVO 

27 01.002.10.302.0002.2003 33.90.39.05.00 327 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 

27 01.002.10.302.0002.2003 33.90.39.50.30 327 SERVIÇOS EM PROC.EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 

27 01.002.10.302.0002.2003 33.90.39.50.99 327 DEMAIS DESPESAS COM SERV. MÉDICOS 

 
Parágrafo único: Mediante Termo Aditivo e de acordo com a capacidade operacional 
da CONTRATADA e as necessidades do CONTRATANTE, os contraentes poderão, por 
interesse público, fazer acréscimos de até 25% (vinte e cinco por cento) nos 
valores limites deste Contrato, durante o período de sua vigência, incluídas as 
prorrogações, mediante justificativa aprovada pelo CONTRATANTE. 
 
Parágrafo segundo: A presente contratação adotará chamamento púlbico mediante 
credenciamento de interessados e os serviços serão prestados por execução 
indireta, mediante remuneração unitária por serviço efetivamente prestados com 
base nas tabelas referenciais que instruem o presente. 
 
4. CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES PARA EFETIVAR O PAGAMENTO E DO REAJUSTE 

 
4.1. A CONTRATADA deverá enviar o relatório de atendimentos e atividades do 
período mensal de atendimento (dia 1º ao 30º), para o fiscal do contrato até o 
quinto dia útil do mês subsequente. 
 

4.3.1 Após a conferência dos relatórios entregue, como a programação 
definida mensalmente por linha de cuidado, e posterior elaboração de 
relatório pelo Fiscal de Contrato, o Setor de Financeiro do Consórcio, num 
prazo de 15 (quinze) dias, entrará em contato com cada credenciado para 
emissão e entrega da Nota Fiscal. 

 
4.3.2 Não será efetuado o pagamento dos serviços executados por 
profissionais que não foram incluídos formalmente no corpo clínico da 
empresa credenciada. 
 
4.3.3 A CONTRATANTE reserva-se ao direito de realizar análises técnicas e 
financeiras dos documentos apresentados para pagamento, de efetuar glosas 
totais ou parciais dos valores cobrados e de submetê-los a auditoria, sem 
qualquer custo para a credenciada, que se obriga a suportá-la, prestando 
todos os esclarecimentos necessários. 
 
4.3.4 No caso de serem feitas glosas aos documentos apresentados, a 
CONTRATANTE deverá comunicar por escrito a CONTRATADA, que poderá 
substituí-los na competência seguinte, caso possível. Se as glosas forem 
feitas indevidamente, a CONTRATANTE pagará o “quantum” final devido no 
próximo faturamento. 

 
4.4 A Nota Fiscal deverá discriminar a prestação de serviços complementares 
especializados de saúde, bem como o número do Empenho e número do Convênio, se 
houver, conforme solicitado pelo setor de Contabilidade da CONTRATANTE. 
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4.5 Após a entrega do documento fiscal, o Setor de Contabilidade da CONTRATANTE 
providenciará o pagamento, de acordo com Cronograma 2021, que será feito somente 
através de boleto bancário ou transferência bancária (com a conta corrente em nome 
da pessoa jurídica), desde que cumpridas às exigências previstas do Edital. 
 

4.6 Os serviços prestados pela CONTRATADA serão definidos em contrato que 
disporá sobre as áreas de saúde credenciadas, as condições de execução e 
atendimento dos serviços de saúde. 
 

4.7 É expressamente vedada a cobrança em qualquer hipótese de sobretaxa ao 
preço contratado quando do pagamento dos serviços prestados pela credenciada, sob 
pena de descredenciamento. 
 

4.8 A CONTRATADA deverá manter durante toda a execução do contrato todas as 
condições de regularidade fiscal exigidas na contratação, em especial: Certidão 
Negativa de Débitos Relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União e 
Certificado de Regularidade do FGTS exigidos para a realização do pagamento. 
 

4.9 Caso a CONTRATADA, após a assinatura do Contrato, apresente situação 
irregular perante a Fazenda Nacional ou perante o FGTS os pagamentos dos meses 
respectivos serão retidos e apenas serão pagos após a comprovação da regularidade 
com a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Relativos aos tributos federais 
e à dívida ativa da União e Certificado de Regularidade do FGTS, sendo que o 
pagamento dos valores retidos nos meses em que esteve irregular será realizado 
apenas na data do próximo vencimento. 
 

4.10 Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, aquela será devolvida à credenciada e o pagamento ficará pendente até que 
a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento 
ocorrerá na próxima data programada, não acarretando qualquer ônus para a 
CONTRATANTE. 
 

4.11 Os valores dos procedimentos/serviços acompanharão as alterações da 
referida tabela de acordo com a aprovação do Conselho de Prefeitos do consórcio. 
 
5. CLÁUSULA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO, OUVIDORIA, INSTRUÇÃO E APERFEIÇOAMENTO 
DOS SERVIÇOS 

 
5.1. Caberá a CONTRATANTE, por intermédio da Sra. LETICIA CRISTINA BENTO, CPF n° 
006.907.559-02 a coordenação, controle e fiscalização da prestação dos serviços, 
conforme cada área, ou por terceiros designados pelo fiscal indicado, bem como 
por intermédio dos canais de comunicação com os Municípios por meio da Ouvidoria 
do CISVIR e SUS, podendo ocorrer aleatoriamente vistorias e pelo setor de 
controle interno. 
 
5.2. A fiscalização exercida sobre os serviços contratados não eximirá a 
CONTRATADA da sua plena responsabilidade perante o CONTRATANTE, ou para com os 
pacientes e terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato. 
 

5.3. A CONTRATADA deverá facilitar ao CONTRATANTE o acompanhamento e a 
fiscalização permanente dos serviços e prestará todos os esclarecimentos que lhe 
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forem solicitados do CONTRATANTE, designados para tal fim. 
 

5.4. A CONTRATADA deve submeter-se às instruções, ordens e recomendações 
emitidas pela CONTRATANTE, no sentido do aperfeiçoamento dos serviços 
contratados, devendo, ainda a CONTRATADA notificar a CONTRATANTE eventuais 
reclamações recebidas de quaisquer alterações no procedimento de prestação dos 
serviços.  
 

5.5. A CONTRATADA deve estar ciente das funções assistencial, supervisional, 
educacional e de pesquisa a serem desempenhadas as Linhas de Cuidado Prioritárias 
da SESA e dos compromissos específicos apresentados no Termo de Adesao. (anexo ao 
edital) 
 

5.6. Notificar ao CONTRATANTE eventual alteração de sua razão social e de 
mudança em sua Diretoria, Contrato ou Estatuto, enviando ao CONTRATANTE, no prazo 
de 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir da data de registro da 
alteração, cópia autenticada da Certidão da Junta Comercial ou do Cartório de 
Registro das Pessoas Jurídicas.  
 

5.7. A CONTRATADA NÃO PODERÁ COBRAR DO PACIENTE, OU SEU ACOMPANHANTE, QUALQUER 
COMPLEMENTAÇÃO AOS VALORES PAGOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS TERMOS DESTE 
CONTRATO, E SE OBRIGA, AINDA, RESPONSABILIZAR-SE POR QUALQUER COBRANÇA INDEVIDA, 
FEITA AO PACIENTE OU SEU REPRESENTANTE, POR PROFISSIONAL EMPREGADO OU PREPOSTO, 
EM RAZÃO DA EXECUÇÃO DESTE CONTRATO. 
 

5.8. A CONTRATADA deverá atender aos pacientes com dignidade e respeito de modo 
universal e igualitário, mantendo sempre a qualidade na prestação dos serviços. 
 
6. CLÁUSULA SEXTA – DA RESPONSABILIDADE 

 
Além das obrigações naturalmente decorrentes do presente contrato, 

constituem obrigações: 
 
6.1. Obrigações da CONTRATADA: 
 

6.1.1. Cumprir os serviços, nos termos e condições de se requerimento, do 
edital e do termo de credenciamento, atendendo as normas técnicas 
profissionais que lhe forem aplicáveis. 
 
6.1.2. Manter, durante a vigência do termo de credenciamento, em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no regulamento, devendo comunicar a 
CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a 
manutenção do mesmo. 

 
6.1.3. Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, 
custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de 
qualquer de seus empregados, prestadores de serviços, prepostos; obrigando- 
se, outrossim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações 
judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da 
lei, ligadas a execução do objeto, responsabilidade esta que não será 
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excluída ou reduzida pela fiscalização e pelo acompanhamento do CISVIR. 
 

6.1.4. Responder por danos materiais ou morais, causados por seus 
empregados, prestadores de serviços, prepostos diretamente ao CISVIR ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo. 

 
6.1.5. Responsabilizar-se exclusiva e integralmente pelo pessoal, empregados 
e equipe médica, para a execução do objeto do termo de credenciamento, 
incluídos a remuneração, encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, 
fiscais e comerciais resultante de vínculo contratual/empregatício, cujos 
ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para o 
CISVIR, nem poderá onerar o objeto do Termo de Credenciamento, no caso de 
atendimento em estrutura própria. 

 
6.1.6. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas em 
observância as normas legais e regulamentares aplicáveis e as recomendações 
exigidas pela técnica profissional dos serviços contratados que lhe forem 
aplicados. 

 
6.1.7. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente 
edital, sem solicitação formal e posterior autorização da CONTRATANTE. 

 
6.1.8. Permitir a fiscalização e o acompanhamento dos serviços contratados. 

 
6.1.9. Atender prontamente às reclamações da CONTRATANTE, bem como reparar, 
corrigir, remover ou refazer, às suas expensas, o objeto do Credenciamento 
em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
prestação de serviços. 

 
6.1.10. Assumir inteira responsabilidade por quaisquer acidentes de que 
possam ser vítimas seus empregados. 

 
6.1.11. Designar um representante para acompanhar a execução do Termo de 
Credenciamento. 

 
6.1.12. Comunicar a CONTRATANTE a mudança de local ou horário de 
atendimento aos usuários, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, 
mediante apresentação do respectivo Alvará de Licença e Licença Sanitária 
(em vigência) do novo local. 

 
6.1.13. Informar com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias 
eventual alteração de sua razão social e de mudança em sua Diretoria, 
Contrato ou Estatuto, enviando, cópia autenticada da Certidão da Junta 
Comercial, Contrato Social ou do Cartório de Registro das Pessoas 
Jurídicas; 

 
6.1.14. NÃO COBRAR DO PACIENTE, OU SEU ACOMPANHANTE, QUALQUER 
COMPLEMENTAÇÃO AOS VALORES PAGOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS TERMOS DESTE 
CONTRATO, E SE OBRIGA, AINDA, RESPONSABILIZAR-SE POR QUALQUER COBRANÇA 
INDEVIDA, FEITA AO PACIENTE OU SEU REPRESENTANTE, POR PROFISSIONAL 
EMPREGADO OU PREPOSTO, EM RAZÃO DA EXECUÇÃO DESTE CONTRATO. 
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6.1.15. Atender aos pacientes com dignidade e respeito de modo universal e 
igualitário, mantendo sempre a qualidade na prestação dos serviços 
Eventuais necessidades de comunicação serão realizadas por meio da 
Ouvidoria do CISVIR e do SUS, podendo ocorrer aleatoriamente vistorias e 
pelo setor de controle interno 

 
6.2. Obrigações da CONTRATANTE 
 

6.2.1. Comunicar imediatamente a CONTRATADA qualquer irregularidade 
manifestada na execução dos serviços, notificando-a para corrigir essas 
irregularidades, no prazo a ser fixado. 
 
6.2.2. Efetuar pagamento dos serviços, na forma e condições aprazadas 
neste instrumento. 

 
6.2.3. Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da 
prestação de serviços. 

 
6.2.4. Implantar de forma adequada a supervisão permanente dos serviços de 
modo a obter resultado correto e eficaz. 

 
6.2.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pela credenciada com relação ao objeto deste edital. 

 
6.2.6. O acompanhamento da execução dos serviços credenciados será 
realizado através do canal de comunicação com os Municípios por meio da 
Ouvidoria do CISVIR, Controle Interno e eventuais vistorias e auditorias. 

 
7. CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES 

 
7.1. A contratação decorrente do credenciamento deverá obedecer às regras da Lei 
Estado Nº 15.608/2017, da Lei Federal nº 8.666/93 e os termos da minuta do 
instrumento contratual, anexa a este Edital. 
 
7.2. Pela inexecução total ou parcial na prestação dos serviços complementares 
especializados de saúde, a CONTRATANTE poderá aplicar aos infratores as sanções 
dos artigos 86 e 87 da Lei Federal Nº 8.666/93 e Legislação aplicável, como 
Portarias e Resoluções expedidas pelo Ministério da Saúde e Manuais específicos e 
aplicáveis ao objeto do contrato, garantindo sempre o direito de defesa prévia e o 
contraditório. 
 
7.3. Para apuração de eventuais casos de inadimplemento dos serviços, a 
CONTRATANTE manterá disponível ao usuário do SUS serviço de denúncia/reclamação no 
setor de Ouvidoria do Consórcio. 
 

7.4. Para fins de imposição de penalidades são consideradas infrações as 
condutas abaixo elencadas, sendo certo que o rol abaixo é exemplificativo, podendo 
ocorrer outras, e da mesma forma serão passiveis de punição, conforme prevê as 
disposições normativas que regem a matéria: 
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INFRAÇÕES SANÇÃO 

Não firmar o instrumento de contrato, quando convocado 
dentro do prazo previsto no edital (até 05 dias úteis, a 
contar da data da convocação) 

Impedimento/Suspensão por até 02 anos 

Fraudar o procedimento de licitação Impedimento/Suspensão de 02 a 05 anos 

Apresentar declaração ou informação falsa, bem como 
adulterar documento. 

Impedimento/Suspensão de 02 a 05 anos 

Não comparecer para realizar o atendimento aos pacientes. 

Multa, correspondente a 50% do valor da consulta 
multiplicado pelo número de pacientes agendados 
que comparecerem para atendimento na data da 
falta/bloqueio. 

Não responder em prazo assinalado as solicitações do 
Consórcio instrumentalizadas em ofícios, memorandos ou 
congêneres. 

Advertência por escrito, sendo que, reincidente, 
será aplicada multa correspondente a 10% sobre o 
faturamento ao mês correspondente ao 
questionamento inadimplido. 

 
7.5. As penalidades aplicadas deverão sempre ser precedidas do devido processo 
legal, garantindo ao infrator o contraditório e a ampla defesa, cujo procedimento 
a ser observado será previsto na Lei Federal nº 8.666/93. 
 
7.6. Para aplicação das penalidades deverão ser observados os princípios da 
proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ser considerados no momento do 
julgamento a gravidade da conduta do infrator, bem como o resultado lesivo dela 
decorrente. 
 

7.7. A credenciada que descumprir, injustificadamente, as condições 
estabelecidas neste edital e no contrato de prestação de serviço, ensejará, após 
devidamente comprovado pelo CISVIR, garantindo o contraditório e a ampla defesa, e 
dependendo da gravidade e/ou dano/prejuízo acarretado aos usuários, ou seu 
imediato descredenciamento, sem prejuízo da aplicação cumulativa das demais 
sanções administravas e civis previstas neste edital e na lei aplicável “in casu”. 
 
8. CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO 

 
8.1. O presente negócio poderá ser rescindido na hipótese de ocorrerem quaisquer 
das situações elencadas nos incisos do artigo 78 da Lei nº 8.666/93. 
 
8.2. A rescisão do presente negócio operar-se-á por ato unilateral, e escrito na 
Administração; amigável; por acordo; ou judicialmente, de conformidade com o 
dispositivo no artigo 79, mencionada Lei. 
 

8.3. A CONTRATANTE caberá o direito de rescindir este contrato, independente de 
notificação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos, além dos previstos em 
Lei: 
 

8.3.1. Perca da qualificação técnica exigida no ITEM 7.1.4 do edital por 
qualquer dos profissionais indicados no ANEXO 01; 
 
8.3.2. Se a CONTRATADA falir ou pedir recuperação judicial ou extrajudicial; 

 
8.3.3. Se a CONTRATADA transferir a terceiros, no todo ou em parte o 
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presente o presente contrato, sem a prévia e expressa autorização do 
CONTRATANTE; 

 
8.3.4. Se a execução dos serviços não obedecer às especificações e 
instruções fornecidas pela CONTRATANTE, ou estiver em desacordo com as 
normas técnicas usualmente adotadas. 

 
8.4. O presente contrato poderá ser rescindido, ainda, por mútuo acordo, 
atendida a conveniência dos serviços, recebendo a CONTRATADA, o valor 
correspondente aos serviços efetivamente executados. 

 
§ 1º Em caso de rescisão contratual, se a interrupção das atividades em 
andamento puder causar prejuízo à população, será observado o prazo de 30 
(trinta) dias para ocorrer a rescisão. Se neste prazo a CONTRATADA 
negligenciar a prestação dos serviços. 
 
§ 2° A CONTRATADA poderá requerer seu descredenciamento a qualquer tempo, 
independente da causa, desde que comunicado a intenção no 
descredenciamento, por escrito, com antecedência mínima de 30(trinta) dias. 

 
9. CLÁUSULA OITAVA – DO DESCREDENCIAMENTO 

 
9.1. O credenciamento não estabelece qualquer obrigação da CONTRATANTE em 
efetivar a contratação do serviço, face à sua precariedade e, por isso, a 
qualquer momento, a credenciada ou o CISVIR poderá denunciar o credenciamento, 
inclusive quando for constatada qualquer irregularidade na observância e 
cumprimento das normas fixadas neste Edital e na legislação pertinente, sem 
prejuízo do contraditório e da ampla defesa. 
 
9.2. Constituem motivos para o descredenciamento: 
 

9.2.1. O não cumprimento de quaisquer cláusulas e condições deste Edital e 
do Contrato; 
 
9.2.2. A subcontratação, total ou parcial, cessão ou transferência do objeto 
ajustado, assim como cisão, fusão ou incorporação que afetem a execução do 
que foi pactuado; 
 
9.2.3. O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas 
na forma do §1º do artigo 67, da Lei Federal nº 8.666/93; 
 
9.2.4. Por razões de interesse público; 
 
9.2.5. Ou outros motivos previstos na Lei Federal n° 8.666/93. 

 
9.3. Em caso de ocorrência de fatos que possam motivar a eventual rescisão 
contratual, havendo a possibilidade de interrupção das atividades em andamento, 
poderá ser fixado prazo razoável afim de que seja preservada a continuidade dos 
serviços evitando-se prejuízos a população atendida. 
 
9.4. A Credenciada poderá requerer seu descredenciamento a qualquer tempo, 
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independentemente da causa, desde que oficializada a intenção do 
descredenciamento, através de solicitação formal, com antecedência mínima de 60 
(sessenta) dias. 
 

9.5. O direito à ampla defesa e ao contraditório decorre de previsão 
constitucional, prevendo o inciso LIV do art. 5° da Constituição Federal que "aos 
litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são 
assegurados o contraditório e ampla defesa, com meios e recursos a ela 
inerentes". 
 

9.6. A CREDENCIADA é obrigada a prestar atendimento aos clientes pertencentes 
aos municípios consorciados ao CISVIR, sem discriminação de qualquer ordem, sob 
pena de descredenciamento. 
 

9.7. CABE RESSALTAR  QUE OS ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS SÃO MARCADOS PELOS 
MUNICIPIOS NÃO SENDO ACEITO RECUSA DE ATENDIMENTO E FALTA POR MOTIVO DE POUCO 
PACIENTE AGENDADO. 
 
10. CLAÚSULA DÉCIMA – DO FORO  E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL  

 
10.1. As partes elegem o foro da comarca de Apucarana para dirimir toda e 
qualquer questão pertinente ao presente negócio, renunciando a quaisquer outros 
por mais privilegiados que sejam. 
 
10.2. Os casos omissos serão resolvidos pelo CONTRATANTE com base na 
Lei nº 8.666/93. 

 
Assim, estando justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias 
de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas. 
 

Apucarana, Paraná – 00/00/2022 
 

 
 
HERMES WICTHOFF                  JOANA D’ARC PREVIATTI         LETÍCIA CRISTINA BENTO 
 PRESIDENTE CISVIR                  DIRETORA GERAL                 FISCAL DESIGNADO 

 
 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
CONTRATADA 
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