
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇAO
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Ref.: CHAMAMENTO PUBLICO,No 2t2017 1

INTERESSADO: QJ(-YANO - SERV!ÇO MEDICO

DE sERVrÇOS

cNPJ No 21.950.835/0001 -82

ENDEREÇO: Rua Manoel Ribas n.o 1.530 - Sala 01, Centro, no municipio de

Assaí, Estado do Paraná, Cep: 86220-000;

TEL: (4313262-2475 E-MAIL: osvaldoyano@bol.com.br
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

RELAÇÃO DE CREDENCTADOS NA CHAMADA pÚBLtCA No
2t2017

Referente à lnexigibilidade de Licitação n.o 212017 - Credenciamento de
Empresas Para Prestação de Serviços Médicos (Clínico Geral).

A Comissão Permanente de Licitação recebeu os documentos
e CREDENCIOU a empresa O. K. YANO SERVTçO MÉDICO, CNPJ:
21.950.835/0001-82, visto que a mesma esta apta a prestação dos serviços.

Cumpra-se na forma da legislação em vigor, publique-se para
conhecimento, comunique-se aos interessados da presente decisão.

Nova Santa Bárbara, 07 de abril de 2017.

Silvio de Lima
Presidente da Comissão de Licitação

Portaria no 01012017

Rua Walfredo Bittencourt de Moraesno 222, Centro, I 43- 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paranâ - E - E-mail- licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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EXTRATO 5' TERMO ADITIVO

Contratante: ilunicípio de Nova Santa Bárbara.
Contratada: TURBO INFORMATICA - CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. EPP.

Objeto: 'Prestação de serviços de licenciamento de uso de programas de inÍormática e suporte técnico operacional". (Tomada de preços n.' 212014).

Contrato Original no 01712014
a{ditivo de Prazo: 12 (doze) meses, ou seja, até 06/04/2018.

Reajuste do valor do conlrato: Em 4,8624 0/0, ou seja, o valor passará de R$ í.208,30, mensais, para R$ 1.267,05 (um mil, duzentos e sessenta e sete reais e
cinco centavos), mensais, totalizando R$ í5.204,60 (quinze mil, duzentos e quatro reais e sessenta centavos).
Recursos: Secretaria Municipal de Saúde.

Secretarias: Secretaria Municipal de Saúde.

Responsável Jurídico: Gabriel Almeida de Jesus, OAB/PR n" 81.963.
Data de assinatura do termo de adiüvo: 07/04/20í7

ReÍerente à lnexigibilidade de Licitação n.o 212017 - üedenciamento de Empresas Para Prestação de Serviços ttlédicos (Clínico Geral).

A Comissão Permanente de Licitação recebeu os documentos e CREDENCIOU a empresa O. K. YANO - SERVIçO MÉDICO, CNPJ: 21.950.835/0001-

82, visto que a mesma esta apta a prestaÉo dos serviços.

Cumpra-se na Íorma da legislação em vigor, publique-se para conhecimento, comunique-se aos interessados da presente decisã0.

Nova Santa Bárbara, 07 de abril de 2017

Silvio Rosa de Lima
Presidente da Comissão de Licitação

Portaria no 01012017

TERMO pE HpMOLOGACÃo E ApJUptCACÃo
PREGAO PRESENCIAL NO 1?20í7

Aos 07 (sete) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e dezessete (2017), em meu Gabinete, eu Eric Kondo, Prefeito Municipal, no uso de minhas

atribuições legais, H0M0L0GO o procedimento da Licitação Pregão Presencial n.o 1212017, destinado a contratação de empresa especializada para prestação de

servips de manutenção dos pontos de iluminação publica do Município de Nova Santa Bárbara, a favor da empresa que apresentou menor preço, sendo ela:

CARLOS VINICIUS DIAS INSTALAçOES EETRICAS, CNPJ n" 17.876.691/0001-94, num valor de R$ 35.750,00 (trinta e cinco mil, setecentos e cinquenta reais),

para que a adjudicação nele procedida produza seus jurÍdicos e legais eÍeitos.

Dar ciência aos interessados, observados as prescrições legais pertinentes.

Eric Kondo
Prefeito

data.

para a presente data,

Diário Oficial Eletrônico do Municíplo de Nova Santa Bárbara
Rua: Walfredo Bittencourt de Moraes n'222 - Centro

Fone/Fax: (43) 326S8í00
E-mail: diariooÍiciel@nsb.pr.gov.br

www.nsb.pr.gov.br
www.transparenciaparana.com.br/doensb

OocuÍÍEnto assinado poÍ Cenificado Digital - Nova Sanla
BárbaÍa Preíeitura Municipal: 95561080000160 - AC SERASA

Não há

- Sua autenücidade é que visualizado atÍavés

IMPRENSA OFIClAL.
Lel no 660, de 02 de abril
de 2013.'.

ârto,,,Oficial Eletrôn
Município de Nova Santa Bárbara - Paraná

Eric Kondo - Prefeito

Ed!ção N'973 - Nova Santa Bárbara, Paraná Sexta-feira, 07 de Abril de 2017.
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
t sl

1

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

De: Setor de Licitação e Contratos
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 07 10412017 .

Prezado Senhor,

Informo que foram firmados os contratos no 412017, 512017 e

812017, entre o Município de Nova Santa Bárbara e as empresas credenciadas na

Chamada Pública n.' 212017, para credenciamento de empresas para prestação de

serviços médicos (clinico geral), sendo elas: CLINICA MEDICA BONIM,
inscrita no CNPJ sob no 14.062.021/0001-46, HOSPITAL E MATERI\IDADE
SANTA RITA DE ASSAI LTDA, inscrita no CNPJ sob no 77 .561.93410001-27 e

MOVI MED CLÍNICA ESPECIALIZADA EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ
sob no 16.993.043/0001-55.

Na data de ho.ie, foi credenciada e habilitada à empresa O. K.
YANO - SERVIÇO MEDICO, CNPJ: 21.950.835/0001-82.

Diante do exposto, solicito que este Departamento Jurídico se

manifeste sobre a legalidade em se firmar contrato com a empresa referida
empresa.

Sendo o que se apresentapara o momento.

Atenciosamente,

Elaine C dos Santos

Setor de Li

Recebido por: At" Data:ei/údÀ

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Cep.86250-000 - Fone/Fax (043) 3266.8100 - C.N.P.J. N." 95.561.080/0001-60
E-mail: licitacao@nsb.pr.gov.br - Nova Santa Barbara - Paraná



PREFEITURJA MUNICIPAI DE NOVÀ SA}ITÀ BÁRBÀRÀ
Av. warfredo Bittencourt de Moraes no 222, Fone/Fax (043) 3266-g1oo

CNPJ N. o 95.561 .080,/0001-60
E-mai1: pmnsb@nsb.pr.gov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

Parecer jurídico

Solicitante: Departamento Municipal de Licitações e Contratos

Ref. Procedimento de credenciamento n.021L7.

Foi encaminhado a esta Procuradoria pedido de parecer acerca da

regularidade na celebração de contrato com a empresa O.K. Yano Serviços

Médicos, devidamente credenciada no procedimento administrativo autuado sob

o n.02/t7, destinado a contratação de serviços médicos.

l.

A questão não viceja grande fundamentação, visto que as

características do procedimento de credenciamento são justamente a

possibilidade de habilitação/credenciamento de tantos quantos forem os

interessados, bem como, a qualquer tempo.

Ainda, é pelos sobreditos elementos que tal procedimento dá azo a

inexigibilidade de licitação - pela impossibilidade competitiva, visto a ampla

a bertu ra.

"Se a Administração convoca todos os profissionais de determinado

setor, dispondo-se a contratar os que tiverem interesse e que satisfaçam os

requisitos estabelecidos, ela própria fixando o valor que se dispõe a pagar, os

, ç!:
.1.JJ
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Nesta esteira vejamos os ensinamentos de Jorge Ulisses Jacoby

(Coleção de Direito Público. 2008. Pg 538):





pREFErruRa MuNrcrpÀr DE NovÀ SÀIITÀ gáRBÀRÀ
Av, Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Fone/Fax (043) 3266_g1OO

CNPJ N. o 95.561.080,/0001-60
E-mail: pmnsbOnsb.pr.qov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

possíveis licitantes não competirão, no estrito sentido da palavra, inviabilizando a

competição, uma vez que a todos foi assegurada à contratação."

Parece claro que, se a Administração convoca profissionais dispondo-

se a contratar todos os interessados que preencham os requisitos por ela

exigidos, e por um preço previamente definido no próprio ato do chamamento,

também estamos diante de um caso de inexigibilidade, pois, de igual forma, não

haverá competição entre os interessados.

Esse método de inexigibilidade para a contratação de todos é o que a

doutrina denomina de Credenciamento.

t!.

Logo, em relevância a natureza jurídica do credenciamento, esta

Procuradoria opina pela possibilidade da celebração de contrato com a empresa

O.K. Yano Serviços Médicos.

Apontamento a parte, visualiza-se que o procedimento em tela

possui pouca quantidade de dias e montante não tão relevante, por isso é preciso

que o órgão competente proceda com a análise do caso, talvez no intento de

aumentar as quantias ou na realização de um novo procedimento.

É o parecer, salvo melhor intelecção.

Nova Santa Bárbara, 13 de abril de 20L7.

Jesus
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CLÍNICA ESPECIALIZADA

RUA PLAUÍ,399 - sL 1406 - CEP 86O1U2O tel. (43) 3027 - 7071 - Londrina-pR

P:.tblico no ooz/zot7 - Inexigíbilídade no
oo2/2o17 - presunção de ausência de
publicidade DIOE irregularidade de
ualores nos contratos com o ualor global
preuiamente publicado no TCE.

A empresa MOW MED CLÍNICA ESPECIALIZADA ETRELT- EPP na

qualidade de licitante CREDENCIADAno CHAMAMENTO PÚBLICO No ooz/zot7, fut
sttpro", uem, atraués de seu REPR,ESEMIAJVIE LEGAL, manifestar sua intenção de

rescisão contratual amigáuel, conforme RAZÕES de FATO e de DIREITO que serão

expostas a seguir:

t.t - Como se sabe, a regra geral para a ADMINISTRAçÃO PTIBLICA

contratar seruiços, realizar compras, obras e alienações é a de que tais contratos sejam

precedidos de procedimento licitatóio, a teor do que dispõe o art. SZ XX da Constiruição

Federal.

Art. g7 --A administração pública direta e

indireta de qualquer dos Poderes da Uníõ.o,
Estados, do Distrito Federal e dos

também, ao seguinte:

- ressoluados os c(uros
especificados no legislação, as obras,
seruiços, compras e alienações serão
contratados mediante processo de
licitaçã.o pública oue asseoure

TODOS OS CONCORRE.IVTES. com
cláusulas clue estabeleçam obrtgações de

No lg Santa
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2.2 - Neste ínterim, uale ressaltar a decisão do Plenôrio do Trtbunol de

Contas da União prolatada no processo ot6.t7t/94:

"Finalizando, constatamos ter ficado
deuídamente esclarecído no processo TC
008.797/99-5 que o sistema de
credenciamento, quando realizado com a
deuida cautela, assegurantdo
tr.o;to;mento isonômico aos
interesss.dos na prestoção dos
sensiços e negociondo-se as conücões
de atenümento. obtém-se uma melhor
qualidade dos seruiços além do menor
ptslig podendo sel" odotado sem
licitação olmporo,do no orrt. zg da Lei
8.666/g5." (Deeisão n" toa.ltooq -
Plendrior Qrlfor.

e.g - Ressolte-se ainda que em diuersas outras oportunidades o Tribunal d.e

Contas da União adotou o mesmo posicionamento, que, inclusíue,foí adotado também pelos

Tribunais de Contas Estaduois, podendo-se afirmar com certeza que está pacificado o

entendímento no sentido da legalidade do sistema de credenciamento.

2.4 - Não obstante, um detalhe importante deue ser obserttado. Falo aqui em

não houer uma legislaçã.o geral que o fundamente, tal como ocorT e com o procedimento

licitatório (Lei 5666/9il. Entretanto, cabe esclarecer que alguns Estados se preocuparam em

regrar tal sistema quando da elaboração das suas própias Zeds de Licitações, como é o caso

do própio ESTADO DO PARANÁ,. que regulannenta o credenciomento nos crtígos

24 e 25 do Lei tg.6o8/zoo7, o;inda que superficiabnente. Os demais Entes que nã.o

editaram taís leis continuam sem um regramento específico para o credenciamento, o que não

significa dizer que estão ímpossibílitodos de utílizá-lo.

g,t - Adilson Abreu Dallan conceítua credenciamento como no ato ou contrato

formal pelo qual a Administração Pública confere a um particular, pessoc fisico ou

jurídica, a prerrogaüua de exercer certas atiuidades mateiais ou técnicas, em caráter

instrumental ou de colaboraçõo com o Poder htblíco, a tírulo oneroso, remunerodas

diretamente pelos interessados. sendo que o resultado dos trabalhos desfruta de especial

credibilidade, tendo o outorgante o poder/deuer de exercer afiscalização, podendo até mesmo
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prímordíal para a efeüuação de uma contratação por inexigibilidade e LOGO OS

CONTRATOS ORIUNDOS DESTE PROCEDIMENTO NÃO GERA DIRBTTO AO
oREDENCIADO E TÃO POUCO SEGURANçA JURÍDICA,. Mas é euidente que o

credenciamento se subordina também aos demais princípios do üreito Admínistratiuo,

deuendo-se obserttar, em especíal, os Princípios norteadores do procedimento licitatório

elencado no art. go da Lei 8.666/gS.

4.1 - O sistema do credenciamento traz algumas praticidades à Adminístração

Públíca, poís, euidentemente, desburocratiza suas ações com a díminuição do número de

procedimentos licitatórios e melhor aproueita os recursos públicos, uez que o preço a seretn

pogos pelo pres,to,ção do seruiço estarâ preuiamente definida no próprio ato de

chamamento do s interesscdos.

4.2 - Conforme leciona SônioY. K. To;no,ko (Srstema de credenciannento.

zoo1, Pg, gg6), "a uantagem do referido sisfemo é justamente essa: após a aualiação de toda

a documentação encaminhada pelos intere.ssodos, estes restarão credencdados junto d

Administroção Público,, que poderá, a qualquer momento e índependentemente de

qualquer outro procedimento, contratá-los para a prestação dos seruiços que se fizerem

necessârios, o,BSERVADAS AS CONDIÇÕES ESTABELECTDAS NO TNSTRUMEI\ITO

CONVOCATÓ RIO. inclusiue o preço."

4A - A propósito, não é a toa que o T?ibuno,l de Conto.s da União uem

aceitando perfeitamente a adoção de talmecanismo para a contratação de diuersos seruiços.

4.4 - No relatório do já citado acima, Processo ot6.t7t/94 - TCU consta que

"o sistema de credenciamento, quando realizado com a deuida cautela, assegurodo

tratannento isonôtnico oos interessados naprestoção dos seruiços, e negociando-se

as condições de atendimento, obtém melhor qualid.ad.e dos serudços, além do menor

preço".

g.t - Cumpre salientar que as incongruêneias oqui citadas. estão ligadas

específi.camente ao nõ.o cumprimento dos requisitos estabelecidos no instnrmento

1s4
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5.5 - Logo, o contrato laurad,o com esta empresa, e com as INOUAÇÕES

apresentadas neste, ou seja, ualor não preuísto no instrumento conuoeatôrio (edital), bem

como a presunção de AUSÊNCIA de publicidade do chamamento públíco nltt supra" no

Diôrio Ofrciol do Estad.o, nõo geram direitos ao particular, pois deste ato não há

segurança jurídica para sua eficácia bem como não há possibilid.ade de conualidação.

6.t - Conclui-se, o fato de não hauer um regramento específico não sdgn{fcc

dizer que o rmesmo não d.euerú. obseruor ceÍtos requisitos, tais como o-Princí@
Vinculaçdo do Instrtnnento Conaocotôrio. e Publicidode. parece claro que os

Princípios que norteiann o procedimento licitatôrío deaern ser igualmente

obserwados neste sistemo. Ademais, o prôprio Tribunal de Contas da União oienta o

atendimento de alguns requisitos na decisão do processo TC ot6.Szz/95-B;

6.2 - Considerando que, a pincípio, houue o descumprimento da completa

publicídade, haja uista, não ser encontrada no sítro eletrônico

http://utoto.imprensaoficial.pr.gou.br/ Diário Oficial do Estado do Paraná, pesquisa

to de tt
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
l§8

CoNTRATO No 8/20í7
REF. CREDENCIAMENTO NO 212017
INEXIGIBILIDADE N' 212A17

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
rurur.rrcíplo DE NovA SANTA sÁnaanl-pR E A
EMPRESA MOVI MED GLINICA ESPECIALIZADA
EIRELI . EPP.

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o
MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA, Estado de Paraná, pessoâ jurídica de Direito
Público, inscrito no CNPJ sob o no 95.561.080/0001-60, com sede social na Rua Walfredo
Bittencourt de Moraes, no 222 - , Centro, CEP - 86250-000, Município de Nova Santa
Bárbara, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Eric Kondo,
brasileiro, casado, RG n'5.943.184-6 SE§P/PR, inscrito no CPF sob. o no018.008.959-50,
residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE, e de oulro
lado a empresa MOVI MED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob
n" 16.993.043/0001-55, com sede na Rua PiauÍ, 399 Sala 1406 - CEP: 8601042A - Bairro:
Centro, Londrina/PR, neste ato representado pelo Sr. Wagner Cecílio da Silva, inscrito no
CPF no 017.882.679-07, RG no 6.396.072-1 SSP/PR, doravante denominada
CONTRATADA, em conformidade com o EDITAL DE CREDENCIAMENTO no 2/2017, com
base no art. 25, caput da Lei Federal 8.666/93 e suas alteraçôes e mediante as seguintes
cláusulas e condiç6es:

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO
A credenciada compromete-se a prestar serviços médicos (clínico geral), conforme
estabelecido no Anexo I - Termo de Referência.

CLÁUSULA SEGUNDA. DO PREÇO
O credenciado obriga-se a prestar os serviços objeto deste instrumento contratual, pelo
valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para cada 60 (sessenta) horas mensais trabalhadas.

CLÁU§ULA TERCEIRA. DO PAGAMENTCI
O Pagamento será feito mensalmente, até o 10o dia útil subseqüente à prestação dos
serviços, mediante apresentaçáo da nota fiscal acompanhada da Certidâo Negativa de
Débitos junto ao INSS e Certificado de Regularidade de Situação junto ao FGTS. Na

existência de débitos junto aos órgãos citados, a Prefeitura aguardará a regularizaçáo por
parte da credenciada, iniciando-se novo prazo para o pagamento, Sendo que a Prefeitura
Municipal de Nova Santa Bárbara íará o devido pagamento mediante depósito bancário.
Deverá constar da nota fiscal o nome do banco, agência e o N" da conta bancária receptora
do depósito, e/ou outros dados indispensáveis para a efetivação do pagamento.

Os pagamentos decorrentes da execução dos servíços correrão por conta dos recursos da
dotaçáo orçamentária:

08 - Secretaria Municipal de Saúde;
001 - Fundo Municipal de Saúde;
10.301 .0340.2-027 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;
33.90.39.00.00 - Outros §erviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 2590, 2600

O Pagamento será feito mensalmente, até o 10o dia útil subseqüente à prestação dos
serviços condicionado à apresentação da certidão de regularídade dos encargos
previdenciários, conforme disposto no art. 71, §2o da Lei no 8,666/93 e suas alteragões. Fica

I

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Cenlro, I 43. 326ó.8100, B - 86.250-000
Nova santa Bárbara" Paraná - El - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.or.qov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
proibida a cobrança de honorários complementares contra o paciente, a qualquer título,
quais sejam: taxas, encargos, despesas, custas, emolumentos, entre outros, sob as penas
da lei. E de total responsabilidade da credenciada os encargos sociais e tributários pela
prestação de serviços à credenciante.

cLÁUSULA QUARTA - DA uGÊNcIA
O presente credenciamento terá vigência de 06 (seis) mesas, contados da data de
Assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do inciso ll do artigo 57, da Lei Federal
8.666/93, bem como rescindido a critério da administração.

cLÁu§uLA QUTNTA - DAS OBRTGAçÕE§ DO CREDENCTADO
Constituem obrigações do credenciado, além das naturalmente decorrentes do presente
termo:
a) Prestar os serviços estritamente de acordo com as especiÍicaÇÕes descritas no Termo de
Referênçia - ANEXO l, bem como no prazo estabelecido, responsabilizando-se inteiramente
pela execução inadequada;
b) Manter-se regular (documentação obrigatória não poderá estar vencida) durante toda a
vigência do contrato;
c) Responder por todo o ônus referente à prestaçâo os serviços do objeto, tais como, fretes,

impostos, seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, decorrentes

da contratação do objeto;

14 - CLÁUSILA SEXTA . DAS OtsRIGAÇOES DO CREDENCIANTE
14.1, Alem das naturalmente decorrentes do termo de credenciamento, constitui obrigação
do Município e/ou do Fundo Municipal de Saúde, dar cumprimento ao presente termo, dentro
das condiçÕes e prazos estabelecidos, inclusive no que tange ao correto pagamento pelos
serviços executados.

15 - GLÁUSULA SÉNMA - DAS PENALTDADES
15.1. A indisponibilidade na prestação dos serviços, por parte da credenciada, acarretará na
aplicação de multa, no importe de 1o/o (um por cento) por dia de atraso, calculado sobre o
valor total que o credenciado se propôs a executar pelo prazo de um ano. Apurando o

montante devido, o credenciado será instado a se manifestar no grazo de 05 (cinco) dias
sobre a aplicação da multa, assim o desejando.
15.2. Pela inexecução total ou parcial na prestação dos serviços, o credenciante poderá,
garantida a prévia defesa e sem prejuízo do descredenciamento do infrator, aplicar-lhes as
sanções previstas na Lei n 8666/93 e suas alteraçóes, em especial:
a) Advertência;
b) lmpedimento de credenciar-se com o Município de Nova Santa Bárbara/Fundo Municipal
de Saúde pelo prazo de 02 (dois) anos;
c) Declaraçáo de inidoneidade para contratar com a administraçâo pública.

CLÁUSULA OITAVA. DA RE§CISÃO
O presente Termo de Credenciamento poderá ser rescindido nos termos dos artigos 77 a79
da Lei 8666/93. Mediante acordo expresso, e firmado pelas partes, após um aviso
premonitório, também expresso, feito com antecedência de pelo menos 30 (trinta) dias pelo
interessado, sem ônus para as partes; Unilateralmente pelo credenciante, em qualquer
tempo, independentemente de interpelação ou procedimento judicial ou extrajudicial, caso o
credenciado:
a) ceda ou transfira, no todo ou em parte, o objeto deste termo de credenciamento, ou
deleguem a outros as incumbências as obrigações nele consignâdes;
b) venha a agir com dolo, culpa, simulação ou em fraude na execução dos serviços;

I5S
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c) quando pela reiteração de má qualidade dos serviços ficar evidenciada a incapacidade
para dar execuçáo satisfatória ao Termo de Credenciamento;
d) venha a falir, liquidar-se, dissolver-se ou mudar-se para outra cidade;
e) quando ocorrêrem razÕes de interesse do serviço público e ou na ocorrência de qualquer
das disposições elencadas na |ei8.666/93 e alterações.
Havendo rescisão do termo de credenciamento, o credenciante pagará a credenciada, o
numerário equivalente aos serviços efetivamente realizados, e aprovados pela fiscalização,
no valor avençado.

CLÁUSULA NONA. DO FORO
Elegem as partes o Foro da Comarca de §âo Jerônimo da Serra-PR, para dirimir qualquer
açâo oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

E por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de
igual teor, valor e forma, que vâo assinadas pelas partes, e testemunhas abaixo.

Nova Santa Bárbara, 141W12417.

1?nIíÚ

tu
Prefeito Municipal

Wagner Cecilio da Silva

Movi Med Clinica Especializada Eireli - EPP - Contratada

,rw'""Miche de Jesus
Secretária Municipal de Saúde

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, I 43.3266.8100, I - 86.250-000
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Objeto: Registro ds prôços paÍa ovôntual locagão de aquipamontos para pÍesbção de serviços de horas máquina (Escavadeira e Trator Esteira),

Tipo: Menor Preço, Por itam.

Recebimento dos Envehpes: Até às í3h30min, do dia í3n1n0fl.
lnicio do Pregâo: Dia 13/03/2017, às 14h00min.

\o máximo: RÍ 97,583,00 (noventa e sête mil, qulnhentos e oitenta ê tÍês reais),

8rú0, por Email: licitacao@nsb.or.oov.br ou pelo site ryglpqgfu
Nova Santa 8áóana, 20n2nfl7 .

Fabio Henrique Gomes
Pregoeiro

Portaria n" 016/20í7

TERMO DE HOMOLoGACÃO E ADJUDICACÃO

@
Aos 21 (vinte e um) dias do mês de Íevereiro (02) do ano de dois mil e dezessete (2017), em meu Gabinete, eu Erlc Kondo, PÍeÍeito Municipal, no uso de minhas atribuiges legais,

empÍesas que apresêntaram menores pÍeços, sendo elas: CELSO DOS SANTOS 05274426905, CNPJ n" 2ô.713.5850001-80, num valor de R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais), L
SCAIIAVACCA t CIA LTDA - EPP, CNPJ n'68.839.3í5/0001S0, num valor de Rl 85.35í,00 (oitenta e cino mil, lÍezenbs e cinquenta e um reais), Jil MACHÂOO - ÍtlE, CNPJ n"

llÁRCOS PAULO REZENDE & CIA LTDA - lilE, CNPJ n' 12.799.799/000í-07, num valor de R§ 15.528,00 (quarenta e cinco mil, quinhentos e ünte e oito reis), UNIÂO EOUIPAiIENTOS
RoDoUÁruoS LTDA, CNPJ n" 00.545.887/0001{1, num valor de R$ 213.r[29,00 (duzentos e treze mil, quatÍocentos s vinte e nove reais), V. BARBOSA - Ât TO CENTER LTDÀ - EPP, CNPJ n'

Dar ciência aos interessados, obseryados as prescdÉes legais pertinentes.

Eric Kondo
Prefeito Municipal

DISPENSADE LICIIACAO ff 1NOlf

De acordo mm o procedimento adminislraüvo instaurado pelo Municlpio de Nova Santa Báôara, obieto do protocolo no í52017, reÍerente ao processo de disp€nsa de licitaÉo, para

Íorma dos artigos 24 e 26 da Lêi 866683 e posteriores alterações, caracteriza-se a raíerida dispensa d0 licitação.

Nova Santa Báóara PR,21102.f2011.

Eric Kondo
PREFEITO MUNICIPAL

DISPENSA DE LICIÍACÁO tf 5t2017

brma dos adigos 24 e 26 da Lei 866ô83 e posteriores alteraÉes, caracleriza-se a reÍerila dispensa de licitaçã0.

Nova Santa Bâôana PR,?1n?n|fi.

úic Kondo
PREFEITO MUNICIPAL

REF.: lnexigibilidade de Licitaçâo n.o 1/20'17. Credenciamento No 120Í7.
PARTES: ÍtiunlcÍpio dc Nova Santa Bárbara, pessoa juridica de direito publico intemo, inscrito no CNPJ sob o no 95.561.080/000160, com sede administrativa na Rua Walfredo
Bittencourt de Moraes, 222, neste ato representado pelo seu PreÍeito Municipal, Sr. Eric Kondo, e a empresa MOVI MED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI . EPP, insoita no CNPJ sob
n" '16.993.043/0001-55, mm sede na Rua Piauí, 399 Sala 1406 - CEP: 86010420 - Baino: Cenlro, Londrina/PR, neste alo representado pelo Sr. Wagner CecÍlio da Sllva.

OBJETO: Prcsbção de serviços médicos na especialidade pediatria.
VALOR: RS 90,00 (noventa reals) por atendimento.

Diário Oficial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua: Walftedo Bittencourt ds Moraes n'222 - C€ntro

Fone/Fax: (43) 3266€100
E-mail: diariooÍicial@nsb.pr.gov. br

wwwnsb.pr.gov,br
www.transparencieparana.com.br/doensb
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PRAZo DÉ VGÊNCIA: 12 (doze) mêsês, @ntados a partir da assinalura do prcsenle termo de contrato, ou seja, alé 20/022018.
SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde.
RECURSOS: SecÍetaria Municipal de Saúde.
RESoONSÁVEL JURÍDrcO: Gabriel Almeida de Jesus, OAB/PR n'81.963.
DATA DE ASSINATURA CONTRATO:

Refurente à lneriglbilidade de Licitaçâo n.o 212017 -CÍodenciamento de Empresas Para Prestação de Serviços tlédicos (Clínico Geral).

A Comissão Permanente de Licitação recebeu os documentos e CREDENCIOU a empresa MOvl lilED CLíNrcA ESPECIAUZADA EIRELI . Epp, CNpJ: 1ô.993.043/000í-
55, vislo que a mesma esta apta a prestaçáo dos serviços.

Cumpra-se na Íorma da legislaSo em vigor, publique-se para conhecimento, comunique-se aos inleressados da presente decisâ0.

Nova Santa Báóara,21 de fevereiro de 20Í7

Silvio Rosa de Lima
Presidente da Comissão de Licitação

Portaía no 010/2017

EXTRATO DO CONTRATO N'4/2017

REF.: lnexlglbilidade de Licitação n.o 2/2017 - Crcdenciamento No 2/20í7.
PARTES: }lunlcíplo de Nova Sanh Bárban, pessoa juridica de dkeito publico intemo, inscrito no CNPJ sob o no 95.561.080000160, com sede adminisbativa na Rua Walfredo
Bittenourt de Moraes,222, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Erlc Kondo, e a empÍesa CLINICA MEDICA BONttl, inscÍita no CNPJ sob n' 14.0ô2.02í000'146,
om sede na Rua Jorge Elias de Almeida, 245 casa - CEP: 86225000 - Baino: Ezideo de Freitas, Santa CecÍlia do Pavâo/PR, neste ato repÍesênlado pela Sra. Cdsüane Estela Bonlm.

0UETO: Prestação de serviços mádicos (clínico geral).

rApR: R$ 8.000,00 (oito mil reais), para cada 60 (sessenta) horas mensais trabalhadas.

, ZO DE VrcÊNGh: 12 (doze) meses, contados a parlir da assinatuna do presente termo de mntrato, ou seja, alé z$nznlfi,
SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde.

RECURSOS: Secretaria Municipal de Saúde.

REsPoNsÁvEL JURÍDrco: Gabriel Alneida de Jesus, oAB/PR n' 81.963.

DATA OE ASSINATURA CONTRATO,, 21102D017.

EXÍRÂTO DO CONTRATO N'5/2017

REF.: lnexigibilidade de Licitação n.0 22017 - Cedenciamento N0 220't7.
PARTES: llunicÍpio de Nova Santa Bárbara, pessoa juridica de dkeito publico intemo, inscÍito no CNPJ sob o no 95.561.080/000160, @m sede administrativa na Rua Walfredo

Bitlencourt de Moraes, 222, nesle ato Íepresêntado pelo seu Prefeito Municipal, §r. Eric Kondo, e a empresâ HOSPÍÍAL E MATERNIDADE §ANÍA RfÍA DE ASSAI LTDA., inscÍita no

CNPJ sob n'77.561.934/0001-27,am sede na Rua Manoel Ribas, í530 Caixa Postal 93 - CEP:86220000 - Baino: Cenúo, AssaUPR, neste ato representado pelo §r. Antonlo YuJl

Oikawa,

0BJEÍ0: Preshçâo de serviços médicos (clínico geral).

VALOR: R$ 8.000,00 (oito mll reals), paa cada 60 (sessenta) horas mensais trabalhadas.

PRAZO DE VrcÊNClA: í2 (doze) meses, contados a partir da assinatura do presente termo de mnlrato, ou seja, alé20102f2018.

SECRETARIA: SecÍetaria Municipal de Saúde.

RECURSOS: SecÍetaria Municipal de Saúde.

RESPONSÁVEL JURÍDrcO: Gabriel Almeida de Jesus, OAB/PR n" 81.963.

DATA DE ASSINATURA CONTRATO: 2110212017.

PORTARIA N'28. de 2'l de feverelro de 20í7.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA, no uso de suas atribui@es legais, e, considerando a necessidade da análise têcnica de parcerias celebradas enlre a

r-jnistÍação e as OrganizaÉes da Sociedade Civil, na forma da Lein0 13.0192014;

RESOLVE:

Art. 1' - CoNSTrÍUR o óqão técnico pana avaliaçáo de parcerias celebnadas enke o Município e as OrganizaÉes da Sociedade Civil, no âmbito de programas voltados à

Assistência Social e EducaSo, mmpsto polos seguintes membros:

Art.2" - NOMEAR os Senhores:

- Presidente: Simoni NoriVieira, CURG no 5.587.883{;
- Relahr: Madalena Banos da Silva Carvalho, CI/RG no 5.740.92í-5;
- Secretário: Priscila MiukiTakao, CI/RG no 8.286.773-2.

Art. 3" - DETERMINAR que os membros do referido ôrgão têcnio procedam às análises das parcerias a serem celebradas entre a Administraçâo e as Organiza@es da

Sociedade Ciü|, nos âmbitos da assistência social e educaçâ0, Íazendo tudo que for necessário, mnforme determina a Lei n0 1 3.019/14,

Aí. 40 - Esta portaria entÍe em vigor na dala de sua publicaçã0, revogando as disposiçôes em contrário.

Nova Santa Bárbara,21 de fevereko de 2017

ERIC KONDO

Prefeih Municipal

para a

Diário Oficial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua: WalÍredo Bittencourt de Moraes no 222 - Cenlro

Fone/Fax: (43) 326e8100
Efiall: diariooÍicial@nsb.pr.gov.br - Site: www.nsb.pr.gov.br

www.transparenciaparana.com.br/doensb
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0 Prebito Municipal de Nova Santa Bárbara, no uso de suas aúibui$es legais e regimentais, e conforme disposto na legisla$o deste Município, resohre:

NOMEAR

Art.lo - Fica nomeado o Sr. SERGIO GOMES FERREIRA, portador do R.G no 6.829.463{ SSP/PR, C.P.F. no 08.639.66$97, para o Cargo de SECRETARIO DA

JQUCAçÃO ESPORTE E CULTURA, através da disposiso funcional da Secretaria de Estado da Educaçã0, com ônus para origem, mediante ressarcimento.
' &t. 20 - Esta porbria enFa em ügor nesta dab, rercgadas as disposi$es em mnfario.

Registr+,se, publique-se e cumpra-se.

Nova Santa Bárbana, í4 de margo de 2017.

Eric Kondo
Prcfeito Municipal

EXÍRATO 'to TERMO AD|T|VO A ATA DE REG|STR9 DE PRECOS N.o 74120í6

Referenh ao Preqão Presencial n'322016

PARTES: lrtUNtCÍptO DE NOVA Smta gÁngml, mm sede na Rua WalÍredo Bittencourt de Moraes, ?22 - Centro, Nova Santa Báóara - Paraná, CEP - 86250400,
inscrilo no CNPJ sob no 95.561.080/000160, e a empresa ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob

n0.04.2í7.590/0001{0, com endereço à Rodoüa aa Uva, 902 - CEP:83402000 - Bairo: Roça Grande, CobmboPR.

OBJEÍO: Regisko de preços para eventual aquisição de medicamentos e materiais de fisioterapia para suprir as necessldades da Secretaria Municipal de Saúde,

da marca

RESPONSÁVEL JUnÍOrcO: GabrielAlmeida de Jesus, OAB/PR n" 81.963.

DATA DE ASSINATURA: 14 de março de 2017.

EXÍRATO DO CONTRATO N'8'2017

1ef.: lnexiglbilidade de Licitação n.o 2f20í7 . Credenciamento No 28017.
PARTES: Munlcíplo de Nova Santa Bárbara, pessoa lurídica de direito publico intemo, inscÍito no CNPJ sob o no 95.561.080/0001{0, om sede administraüva na Rua Walfredo

Bitlenourt de Moraes, 222, neste ato represenhdo pelo seu PreÍeito Municipal, Sr. Eric Kondo, e a empresa MOVI lrED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI - EPP, in§critâ no CNPJ sob

n' 16.993.043/0001.55, om sede na Rua Piauí, 399 Sala 1406 - CEP:86010420 - Baino: Centro, Londrina/PR, neste ato representado pelo Sr. Wagner Cecílio da §ilva.

0BJEIO: Preshção de servigos médicos (clínico geral).

VALOR: Ri 8.000,00 (oito mil reais), para cada 60 (sessenta) horas mensais trabalhadas.

PRAZO DE VrcÊNClA: 0ô (seis) mesos, @ntados a partir da assinatura do prosente termo de contrato, ou seja, até í3/092017.
SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde.

RECURSOS: Secretaria Municipal de Saúde.

RESPOilSÁVEL JURÍDrcO: Gabriel Almeida de Jesus, OAB/PR n' 81.963.

DATA DE ASSINATURA CONTRATO:

De acordo com o procedimento administativo instaurado pelo Municipio de Nova Santa Bártara, objeto do protocolo no 2012017, referente ao processo de dispensa de

licitação, para CONTRATAçÃo DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA O SEÍOR DE CONTROLE |i{TERNO, conforme solicitaÉo Íeita pela Secrelaria de Adminislraçá0, e sendo

atendidas as normas legais pertinenles e na Íoma do artigo 24, inciso ll e 26 de Lei 8666r§3 e posteriores altera@es, caracleriza-se a refeída dispensa de licitagã0.

Nova Santa Bárbara PR, 14/032017.

Eric Kondo

PREFEITO MUNICIPAL

Diário Oficial EIetrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua: Walfredo Bittencourt do Moraes n'222 - Centro

Fone/Fax: (43) 3266{100
E-mail: diarioofi cial@nsb.pr.gov.br

www,nsb.pr.gov.br
www.lransparenciaparana.com.br/doensb
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PREFEITURA MUNICIPAL
l?1

NOVA SANTA BARBARA
Chamamento Público n" 212017

EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 212017
tNEXtGtBtLtDADE DE LICITAçÃO N. 2t2O'17

PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 9/20í 7

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE
EMPRESAS PARA PRESTAçÃO Oe SERVTçOS MÉDICOS (CLÍN|CO GERAL).

í. O MUNICIPTO DE NOVA SANTA BARBARA.PR, iNSCritO NO CNPJ SOb O NO

95.561.080/0001-60, com sede na rua: Walfredo Bittencourt de Moraes, no 222,
Centro, CEP, em Nova Santa Bárbara-PR, por intermédio de sua Comissão
Permanente de Licitação - CPL, designada pela Portaria no 01012017, neste ato
representado pelo PREFEITO MUNICIPAL SR. ERIC KONDO, TORNA PUBLICO,
que está instaurando o processo de CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA
PRESTAçÃO oe SERVIçOS MÉDTCOS (CLINICO GERAL).

2-OBJETOEFINALIDADE
2.1. O presente Chamamento Público tem por objeto o credenciamento de empresas
para prestação de serviços médicos (Clinico Geral), nas condições estabelecidas no
Anexo l.

3 - CONDçÕES PARA PARTTCTPAçÃO NO CREDENCTAMENTO
3.1. Poderão participar no presente Credenciamento empresas que prestem serviços
médicos, mediante disposições constantes do Anexo I deste edital, e atendidas às
demais disposições:

3.2. Estão impedidos de participar do presente credenciamento:
3.2.1 Os interessados que estejam cumprindo as sanções previstas nos incisos lll e
lV do arl.87 da Lei n 8.666/93.
3.2.2 Os proprietários, administradores ou dirigentes que exerçam cargo de chefia ou
função de confiança no Sistema Unico de Saúde (SUS), nos termos do artigo 26,

§4o, da Lei 8080/1990 e/ou Prefeitura Municipal de Nova Santa Barbara - PR,
sempre levando em consideração ao estabelecidos no artigo 37, XVI da
Constituição Federal de 1988.

4 . UGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO
4.1. Todos os credenciamentos, terão vigência 06 (seis) meses, contados a partir da
data de assinatura.

5 - FORMA DE APRESENTAçÃO DOS DOCUMENTOS
5.1. Os Ínteressados deverão encaminhar os documentos relacionados no item 6, no
horário das thOOmin às 12h00min e das 13h00min até as 17h00min, em dias de
expediente na Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, na Rua Walfredo
Bittencourt Moraes, 222 Centro, Nova Santa Bárbara- PR, ocasião em que deverão
entregar envelope lacrado, com a documentação exigida, que deverá ser identificado
com etiqueta preenchida, cujo modelo segue abaixo:

I
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NOVA SANTA BARBARA
Ghamamento Público n" 212017

6 - DOCUMENTAçÕES REFERENTES À HABILEAçÃO

6.1. Habilitação Jurídica:
6.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual.
6.1.2 Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, acompanhado de todas
as eventuais alterações contratuais, devidamente registrados no órgão competente,
em se tratando de sociedades empresárias, e no caso de sociedade por ações,
acompanhada de documentos de eleição de seus administradores.

6.2. Regularidade Fiscal:
6.2.1. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)

e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados,
inclusive os créditos tributários relativos às contribuições sociais previstas nas

alíneas "â", "b" e "c" do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federaln.o 8.21211991,

às contribuições instituídas a título de substituição, e às contribuições devidas, por

lei, a terceiros;
6.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual relativa aos Tributos
Estaduais, mediante apresentação de Certidão Negativa de Debito ou Certidão

Positiva com eÍeito de Negativa ou documento equivalente do Estado sede do

licitante na forma da Iei;

6.2.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa aos

Tributos Municipais da sede da proponente, mediante apresentação de Certidão

Negativa de Debito ou Certidão Positiva com efeito de Negativa ou documento

equivalente do Município sede do licitante na forma da lei;

6.2.4. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço -

FGTS, mediante apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF,

fornecido pela Caixa Econômica Federal- CEF.
6.2.5. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) mediante
a apresentação do comprovante de inscrição e de situação cadastral emitida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil,
6.2.6. Prova de inexistência de debitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa
(CNDT), nos termos do artigo 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1o de maio de 1943.
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6.2.7. Prestadores de serviço que por lei são desobrigados de inscrição no cadastro
de contribuintes estadual (ICMS) deverão apresentar prova de inscrição no cadastro
de contribuintes municipal (AIvará de Licença).

6.3 Qualificação Econômico-Financeira:
6.3.1. Certidão do Distribuidor Cível da sede da pessoa jurídica, constando a
NEGATIVA de Ações de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial,
com data de expedição não anterior a 60 (sessenta) dias da data prevista para a
apresentação dos envelopes.

6.4 Documentos complementares:
6.4.1. Declaração do proponente, de que não pesa contra si declaração de
inidoneidade, expedida por órgão da Administração Pública de qualquer esfera do
Governo. (em função do disposto no art. 97 da Lei Federal N." 8.666/93), conforme
Anexo ll.
6.4.2. Declaração de não parentesco, emitida pelo proponente, assinada pelo

representante legal da empresa, conforme modelo no ANEXO lV.

6.4.3. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em
original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por
servidor da Administração mediante conferência da cópia com o original ou
publicação em órgão da imprensa oficial.
6.4.4. Não serão aceitos pedidos de credenciamento com a documentação
incompleta.
6.4.5. 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.

7 - CRITÉR|OS DE CADASTRAMENTO
7.1. Após a apresentação dos documentos a que alude o item anterior, a Comissão
designada pela Portaria no 1012017, procederá a sua análise, habilitando
previamente os interessados que atenderem as disposições contidas neste edital.
7.1.1. Será publicada, no Diário Oficial do Município, a relação dos credenciados
previamente habilitados.
7.2. Feilo isto, fica assegurado ao credenciante o direito de interposição de recurso
ou pedido de reconsideração no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
7.3. Atendidos tais critérios, quais sejam, a correta apresentação da documentação
pertinente, a citada Comissão lavrará a relação fina! dos credenciados que
atenderam todos os requisitos, sendo então considerados aptos a prestação dos
serviços pretendidos.
7.4. Todos os credenciados aptos estarão habilitados a prestação dos serviços a que
se candidataram, segundo a capacidade de seu atendimento antes informado.

8 - DO CONTRATO:
8.1 - Será firmado o Contrato de Credenciamento válido por 06 (seis) meses, a
contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do inciso ll do
artigo 57 , da Lei Federal 8.666/93, bem como rescindido a critério da administração.
8.2 - A assinatura do contrato deverá ocorrer na sede da Prefeitura Municipal de
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Nova Santa Bárbara, situada na Rua: Walfredo Bittencourt de Moraes, no 222,
Centro, até o 30 (terceiro) dia útil, após a convocação regular do mesmo, conforme
art. 64 da Lei Federal 8.666/93.

9 - DA FORMA DE PRESTAçÃO DOS SERVTçOS
9.1. Todos os credenciados aptos estarão habilitados a prestação dos serviços nos
termos do objeto do presente edital.

í0 - Do PAGAMENTO E DOTAçÃO ORçAMENTÁRn
10.1. O pagamento pela prestação dos serviços será apurado mensalmente até o
10o dia útil subseqüente à prestação dos serviços, mediante apresentação da nota
fiscal acompanhada da Certidão conjunta relativa aos débitos federais e à Dívida
Ativa da União (DAU) e Certificado de Regularidade de Situação junto ao FGTS.
10.2. Deverá constar da nota fiscal o nome do banco, agência e o No da conta
bancária receptora do depósito, e/ou outros dados indispensáveis para a efetivação
do pagamento.

10.3. A Prefeitura poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a
multas, indenizações, encargos, tributos, etc, devidas pela licitante vencedora,
previstos em lei ou nos termos deste Pregão Presencial.
10.4. Nenhum pagamento será efetuado ao classificado enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a reajustamento
de preços ou a correção monetária.

10.3. Apresentados tais documentos, conforme o caso, o Município, através da
Secretaria Municipal de Saúde, vistará a fatura/relatório, encaminhando ao setor
competente deste Município, que efetuará o pagamento no prazo máximo de 28
(vinte e oito)dias.

10.4. Os pagamentos decorrentes da execução dos serviços correrão por conta dos
recursos da dotação orçamentária:

08 - Secretaria Municipal de Saúde;
001 - Fundo Municipal de Saúde;
10.301 .0340.2-027 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;
3.3.90.34.00.00 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de
Terceirização; 2560.
33.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 2590, 2600.

10.5. O credenciado terá o seu pagamento condicionado à apresentação da certidão
de regularidade dos encargos previdenciários, conforme disposto no art. 71, §2o da
Lei no 8.666/93 e suas alterações.

11 - DO VALOR
11.1. A remuneração pela prestação dos serviços dar-se-á no valor de R$ 48.000,00

(quarenta e oito mil reais), conforme Anexo I - Termo de Referência, podendo ser

aditado de acordo com o previsto no Art. 65 da lei 8.666/93.
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12- REAJUSTE DE PREÇOS:
12.1 - Os preços contratados somente poderão ser alterados após 12 (dozel
meses, de vigência dos contratos, podendo ser reajustados com base na variação
do !GP-M (Índice Geral de Preços de Mercado) da Fundação Getúlio Vargãs,
abrangendo o período compreendido entre a data da proposta e o mês
correspondente ao do implemento da anualidade.
13 - OBRTGAçÕES DO CREDENCTADO
13.1. Prestaros serviços estritamente de acordo com as especificações descritas no
Termo de Referência ANEXO I, bem como no prazo estabelecido,
responsabilizando-se inteiramente pela execução inadequada;
13.2. Manter-se regular (documentação obrigatória não poderá estar vencida)
durante toda a vigência do contrato;
13.3. Responder por todo o ônus referente à prestação os serviços do objeto, tais
como, fretes, impostos, seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais, decorrentes da contratação do objeto;
14 - OBRTGAçÕES DO CREDENCTANTE E F|SCALIZAçÃO
14.1. Alem das naturalmente decorrentes do termo de credenciamento, constitui
obrigação do Município e/ou do Fundo Municipal de Saúde, dar cumprimento ao
presente termo, dentro das condições e prazos estabelecidos, inclusive no que tange
ao correto pagamento pelos serviços executados.
14.2. Os usuários dos serviços prestados pelo credenciado poderão denunciar
irregularidades referentes à prestação dos serviços e/ou faturamento, diretamente à
Secretaria responsável.
í5 - DAS PENALIDADES
15.1. A indisponibilidade na prestação dos serviços, por parte da credenciada,
acarretará na aplicação de multa, no importe de 1o/o (um por cento) por dia de atraso,
calculado sobre o valor total que o credenciado se propôs a executar pelo prazo de
um ano. Apurando o montante devido, o credenciado será instado a se manifestar no
prazo de 05 (cinco)dias sobre a aplicação da multa, assim o desejando.
15.2. Pela inexecução total ou parcial na prestação dos serviços, o credenciante
poderá, garantida a prévia defesa e sem prejuízo do descredenciamento do infrator,
aplicar-lhes as sanções previstas na Lei n 8666/93 e suas alterações, em especial:
a) Advertência;
b) lmpedimento de credenciar-se com o Município de Nova Santa Bárbara/Fundo
Municipal de Saúde pelo prazo de 02 (dois) anos;
c) Declaração de inidoneidade para contratar com a administração pública.
í6 - DO DESCREDENCIAMENTO
16.1. Ocorrerá o descredenciamento da empresa anteriormente cadastrado nos
seguintes casos:
16.1.1. Mediante acordo expresso, e firmado pelas partes, após um aviso
premonitório, também expresso, feito com antecedência de pelo menos 30 (trinta)
dias pelo interessado, sem ônus para as partes;
16.1.2. Unilateralmente pelo Credenciante, em qualquer tempo, independentemente
de interpelação ou procedimento judicial ou extrajudicial, caso o credenciado:
a) ceda ou transfira, no todo ou em parte, o objeto deste termo de credenciamento,
ou deleguem a outros as incumbências das obrigações nele consignadas;
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