
Prefeitura Municiyal de 
Capanema 

CONTRATO N° 191/2013 

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE CAPANEMA E A EMPRESA SOCIEDADE 

HOSPITALAR BELTRONENSE LTDA. 

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Fornecimento, sem vínculo 
empregatício, de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA, com sede e Prefeitura à 
Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza , 1080, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ 
sob o no 75.972.760/0001-60, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato 
representado pela 	Prefeita Municipal, Sra. LINDAMIR MARIA DE LARA 
DENARDIN, de outro lado a Empresa SOCIEDADE HOSPITALAR BELTRONENSE 
LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.0  77.812.519/0001-07, situada a RUA PORTO 
ALEGRE, 99 - CEP: 85601480 - BAIRRO: CENTRO, Francisco Beltrão/PR, neste ato 
representada pelo(a) Sr(a)GABRIEL RADTKE ASCARI, inscrito no CPF 
n°355.903.199-00, residente e domiciliado em Francisco Beltrão/PR, doravante 
denominada CONTRATADA, vêm firmar o presente Contrato nos termos da Lei n.o 
8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislação pertinente, obedecidas às condições 
estabelecidas na licitação realizada na modalidade Processo inexigibilidade N° 
004/2013, que fazem parte integrante deste instrumento, mediante as cláusulas e 
condições a seguir estipuladas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO 
HOSPITALAR DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA NO PERÍODO DE 24 HORAS, COM EQUIPE 
MULTIPROFISSIONAL, A TODOS OS USUÁRIOS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, 
PROCEDENDO CONSULTA/DIAGNÓSTICO E INTERNAMENTOS CASO NECESSÁRIO, com 
base no art. 25, caput, da Lei 8.666/93. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Integram e completam o presente termo contratual, para todos os 
fins de direito, obrigando às partes em todos os seus termos, as condições expressas no 
Edital de Processo inexigibilidade N°004/2013, juntamente com seus anexos e a 
proposta da CONTRATADA. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR CONTRATUAL 

Pelo fornecimento do objeto ora contratado, o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA 
o valor total de R$ 133.387,20(Cento e Trinta e Três Mil, Trezentos e Oitenta e Sete 
Reais e Vinte Centavos), de acordo com a proposta: 

Item :DesOriç:ãiYdo OrOduiterviço Unidede 
de 
medida 

Quantide 
de 

Preço 
unitário 

Preço total 

1 SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR DE 
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA NO PERÍODO DE 24 
HORAS, COM EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, A 
TODOS OS USUÁRIOS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA 

MÊS 12,00 11.115,60 133 387,20 
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— PR, PROCEDENDO CONSULTA/DIAGNÓSTICO E 
INTERNAMENTOS CASO NECESSÁRIO 

PARÁGRAFO ÚNICO - Nos preços ofertados deverão estar incluídos todos os custos, 
despesas, impostos, embalagem, seguro de transporte, transporte (carga e descarga) 
até o destino, bem como, toda e qualquer taxa que vier a incidir sobre o objeto. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado 30 dias mediante a apresentação de Notas Fiscais de acordo 
com os Decretos Estaduais NO3.329 e NO3.330, em nome do Município de Capanema, 
situado a Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - - CEP: 85760000 - BAIRRO: 
Centro, as notas fiscais em separando de acordo com os lotes do processo licitatório 
quando for o caso, discriminando, ainda, todos os dados constantes na proposta da 
licitação e após terem sido aprovados pelo Setor competente do mesmo. 

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Para cobertura das despesas decorrentes desta licitacão serão utilizados recursos das 

.1krM*151f4z.,W 
bNélifficliVáig. --- , ,;111 da de. p a 1,:uncioiyaL pl:•:ogramát.i:ça ,_, LLI.Li ,_10,çlo recArbo 
2013 1780 09.001.10.302.10012-092 303 
2013 1790 09.001.10.302.10012-092 496 

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

I - Realizar atendimentos hospitalar de urgência/emergência no período de 24/horas 
dias, com equipe multiprofissional, a todos os usuários do Município de Capanema, 
procedendo consulta/diagnóstico e internamentos caso necessário. 

II - Para o cumprimento do objeto deste Contrato o Contratado se obriga a oferecer ao 
paciente todo o recurso necessário ao seu atendimento. 
a) manter sempre atualizado o prontuário médico dos pacientes e/ou o arquivo médico; 

b) não utilizar nem permitir que terceiros utilizem o paciente para fins de 
experimentação; 

c) atender os pacientes com dignidade e respeito, de modo universal e igualitário, 
mantendo-se sempre a qualidade na prestação de serviços; 

d) afixar aviso, em local visível, de sua condição de entidade contratada para 
atendimento de urgência e Emergência; 

e) justificar ao paciente ou a seu responsável, por escrito, as razões técnicas alegadas 
quando da decisão de não realização de qualquer ato previsto no contrato; 

f) notificar o Contratante de eventual alteração de sua razão social ou de seu controle 
acionário e de mudança em sua diretoria, contrato ou estatuto, enviando ao 
Contratante, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data do registro da 
alteração, cópia autenticada da Certidão da Junta Comercial ou do Cartório de Registro 
de Pessoas Jurídicas. 
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III - apresentar ao Município, sempre que solicitado, comprovantes de regu a 
com as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias e tributárias; 

ri de para 

IV - permitir, a qualquer tempo e hora, o acesso dos supervisores e auditores do 
Município em suas dependências, para supervisionar e acompanhar o correto 
cumprimento do que foi contratado, conveniado ou acordado; 

V - cumprir as obrigações assumidas decorrentes do processo de inexigibilidade no 
004/2013, nos prazos aventados e qualidade exigida; 

VI - aos pacientes: atendimento universal e igualitário, esclarecimento quanto aos seus 
direitos como usuário, bem como respeitar sua decisão em consentir ou recusar a 
prestação de alguns serviços, além dos oferecidos pelo contratado. 

VII - Além das obrigações normais, decorrentes do presente contrato, constituem 
obrigações específicas da Contratada: 

a) Operar com uma organização completa, independente e sem vínculo com o 
Contratante, realizando os serviços, objeto deste contrato, dentro dos mais altos 
conceitos do ramo; 

b) Responsabilizar-se por todas as despesas e encargos de qualquer natureza, com o 
pessoal de sua contratação, necessários à execução do contrato, inclusive os encargos 
relativos à Legislação Trabalhista, Previdenciária, Acidentes de Trabalho e/ou outros 
semelhantes; 

c) Manter, por si, por seus prepostos e eventuais subcontratados, irrestrito segredo 
profissional de todas as atividades desempenhadas em relação aos serviços descritos no 
objeto deste contrato, bem como não divulgar, sob nenhuma forma, os cadastros e 
arquivos referentes às unidades de saúde, aos profissionais de saúde e aos usuários que 
vierem a ter acesso; 

d) Quando da subcontratação dos serviços aqui estipulados, total ou parcialmente, a 
Contratada obriga-se a exigir dos eventuais subcontratados as mesmas condições do 
presente contrato, respondendo solidariamente com estes todas as infrações 
eventualmente cometidas; 

e) Emitir relatório mensal, para o Município, contendo a prestação dos serviços 
realizados, a fim de estabelecer parâmetros para possíveis auditorias nas contas da 
empresa; 

f) Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na 
elaboração desse faturamento, que redundem em aumento das despesas ou perda de 
descontos; 

g) Emitir relatório que demonstre, resumidamente, quais foram as condições de prazo e 
como foram atendidos os usuários; 

h) Manter durante toda a execução do contrato todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação que deu origem à contratação; 
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i) Centralizar todos os pedidos, subordinados ao Município; 

j) Realizar adequação da operação burocrática de faturamento e pagamento de 
despesas originadas a partir dos serviços prestados junto aos Processos de 
Controladoria Financeira, Assessoria Jurídica e de Infraestrutura da contratante; 

k) Ser rigoroso na pontualidade da execução do serviço, não prejudicando os objetivos 
da Contratante; 

I) Comunicar à contratante, quaisquer alterações durante e execução para as devidas 
averiguações. 

i) O presente contrato tem validade de 12 meses podendo ser prorrogado. 

CLÁUSULA SEXTA - DO CONTROLE, AVALIAÇÃO, VISTORIA E FISCALIZAÇÃO 

I - A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria de Saúde, 
Controle e Avaliação do Contratante, que anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 

II - Anualmente, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data do término do 
contrato, se for do interesse das partes a sua prorrogação, o Contratante vistoriará as 
instalações do Contratado para verificar se persistem as mesmas condições técnicas 
básicas do Contratado, comprovadas por ocasião da assinatura deste contrato. 

III - Qualquer alteração ou modificação que importe em diminuição da capacidade 
operativa do Contratado poderá ensejar a não prorrogação deste contrato ou a revisão 
das condições ora estipuladas. 

IV - O Contratado facilitará ao Contratante o acompanhamento e a fiscalização 
permanente dos serviços e prestará todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados 
pelos servidores do Contratante designados para tal fim. 

V - Em qualquer hipótese é assegurado ao contratado amplo direito de defesa, nos  
termos das normas gerais da lei federal de licitações e contratos administrativos. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

PARÁGRAFO ÚNICO - Constituem direitos do CONTRATANTE, receber o objeto deste 
Contrato nas condições avençadas, e da CONTRATADA, receber o valor ajustado na 
forma e prazo convencionados. 

I - Constituem obrigações do CONTRATANTE: 

a) efetuar o pagamento ajustado, e; 

b) dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do Contrato. 

II - Constituem obrigações da CONTRATADA: 

a) prestar o fornecimento na forma ajustada; 
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b) A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento 
de todas as obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza 
trabalhista, previdenciária, comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo 
solidariedade do CONTRATANTE relativamente a esses encargos, inclusive os que 
eventualmente advirem de prejuízos causados a terceiros. 

c) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação; 

d) apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do contrato, documentos 
que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações 
assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 
tributários, fiscais e comerciais. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE 
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL 

§1°. A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, 
definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, 
sem prejuízo das sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civil e 
criminal: 

a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto 
licitado, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida, até o limite de 
9,9% (nove vírgula nove por cento). 
b) Até 10%(dez) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula 
do contrato, exceto prazo de entrega. 

§2°. Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua proposta não 
celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para 
a licitação, ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a 
proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, comportarem-se de modo 
inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, 
conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados 
ao Município de CAPANEMA pelo infrator: 

a) advertência; 

b) multa; 

c) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração 
pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados 
no art. 78 e seguintes da Lei n° 8.666/93. 
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PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, em 
caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei no 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei n.o 
8.666/93 de 21 de junho de 1993, e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se-lhe 
supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito 
Privado. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS 

A troca eventual de documentos e correspondências entre o CONTRATANTE e a 
CONTRATADA, será feita através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada 
como prova de entrega de documentos ou cartas. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOSCASOS OMISSOS 

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de CAPANEMA para dirimir dúvidas ou questões oriundas 
do presente Contrato. E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente 
instrumento contratual, por si e seus sucessores, em 02 (duas) vias iguais e rubricadas 
para todos os fins de direito. 

CAPANEMA, 19/09/2013. 

LINDAM' •MARIA D LARA D• DIN 	GA EL RADTKE ASCARI 
PREFEITA MUNICIPAL 	 StSiÇI DADE HOSPITALAR 

BELTRONENSE LTDA 

Testemun 

N

411111.311111» 

(89)iel Felipe Cipriani 
CPF: 084.726.089-56 	 CPF; 555.119.969-04 
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Sudoeste e Oeste, 19 de setembro de 2014 - Edição 1207 - Ano XXIV - Publicações Legais 

NOTIFICACÂO 

Procido(a) Senitofia) 

Em ~me* a Lei Fedend n' 9452 de 20 de Mar92 de 1997, a Prefeibe Municipal de 
CaPaneMa.Eatatio do Paraná, von travee deste NORMA V. Sie..qiie free Ode e Regelt reladonadaS 
bram 'Medea; as berig/coda Reoursos Federais aellinicipeo da Capanama, conionne aegue: 

8.1.1.9 -.N 8-813,95 -62012-1 	 :15,0914 
:160934 

195,64 
894,36 

EMOE- FUe1023-FUNDO MAROT DESENVEDUC.BASICA- lat 	2 166914 
176914 

40978,89 
144.591,95 

UNDAMIR MARIA DE URA DENAROIN 
PREFEITA MUNICIPAL 

-.1 RATIFICAO DE NOTIFICACAO 

PnuadolaIhnhof(4) 

Em cumpirnenb a Lei Federal rd 9.492 de 20 de memo de 1991, a Refeib Municipal de 
Capenema, Ettedo do Pbtale, van através dab NOTINCAR V. Sk„ qua FES debso seguir relactrogas 
lomp efebrodas as Gberações da Reoursos Fadarak ao *Welp de Capanema, confomm sogua: 

S.U.8 -ATEXÇÁO BASIÇA EMSAUDE -024008-3. 05,00,14 
os.aem 

10420,00 
02.200,00 

S.U.S -F N 8 -BINGS -624012.1 05.88.14 
05.06.14 

30922.6 
001,35 

FN.D.E- FUNDEB-FUNDO MAROT DESENVEDUCEllSICA- 19144.2 06.1.14 19.433,33 
8 OS -APAE -251574     0808.14 810,71 
F. N .0 E -METIENDA ESCOLAR - 21463 -I 08.0814 

08118.14 
06.08,14 
06.08.14 
09,08.14 

950,1 
4.500.00 
8.10660 
6.740,00 

510,00 
ASSISTENCIA SOCIAL -PAIR -251544 062.14 6.000,06 
PMC DEP. NAC.PROD. MINERAL 253044  06.08.14 15933 

UNDAMIR MARIA DE URA GERAM* 
PREFEITA MUNICIPAL 

Prorroga licença por motiva de doença em 
pesas de familia. 

LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN, Prefeita Municipal de Capanema, 
Estado do Paraná, no uso de suas etribuges legais, considerando o disposto no 
arl 123, incisos X e )0t, da Lei Orgánica do Munnipio de Capanema; 

CONSIDERANDO o pleito da servidora interessada, por meio do 
Requerimento Protocolado sob 64.545 de 11 de setembro de 2014; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 72, § 2°, da Lei Municipal n° 
67712001, possibilitando a concessáo de licença por motivo de doença em pessoa 
da familie; 

CONSIDERANDO os documentos médicos anexados ao requerimento; 

RESOLVE 

Art. 1' Prormgar a licença, por motivo de doença em pessoa da familia, por 
trinta dias, à servidora ROSANGELA (wan, RG n° 6.566.477.7, =riante do 

cargo efetivo de Educadora Infantil, nomeada pelo Decreto n° 5.14512012, de 05 de 
junho de 2012, a part de 11 de setembro de 2014. 

Art. 2' -A presente Portaria entraráem vigor na data de sua publicaçáo. 

Gabinete da Prefeita Municipal de Capanema, Estado do Paraná, aos 11 
dias do més de setembro de 2014. 

Lindamir Maria de Lam Denaldin 
Prefeita Muricipal 
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pORTARIA•N0  5.835. DE IS DE SETEMBRO OE 2014. 

Conced• 	LIC.", 	0181•010, 	• 	SerVicbri 
~Em. 

LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN, Proestte Municipal de 
Capanema, Estado do Paranir, no.uso de maa etribuipm regels, 

RESOLVE 

Art. 1° - Coneeder 120 (cento e vinte) dim de Licenca Gastmbo a 
Sentara KEILA ELIZANDRA TAVARES DA COSTA, RG n° 9.751.325.2, CPF 
n° 066.398.529-22, °amant* do cargo ofratIvo cla AuxitSr da Senégo• Gereis, 
nomeada pelo Decreto n° 4.48112000. 

Art. .2. • A presente Port** entrará em vigor na data de sua 
publicagio, revogadas as dispoaições em contrário. 

Gabinete da Prefeita Municipal de Capanerne. Estado do Paraná. aos 
15 dies do más de satarnbro de 2014. 

Lindarne Marie de LA,. Danardin 
Pretalfa Municipal 
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DECRETO er 6.000. DE 16 DE SETEMBRO DE 2014. 

Nomen 	, o 	Cangalho 	Aturdelno 	d• 
Acompnánanto e Control* Sonar do .Fuotgo d• 
Alsounono . Onenvolvánno. da Edunçáo 
Baaien • d• V•10IIVIÇa0 110. P1011181011•13 da 
Edunçáo - ConnUrollo WEMEL 

LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN, Prefeita Municipal de 
Capanama, Estado do Paraná, no uso de *Usa atribulábas lomig, 

CONSIDERANDO, o dir-poeha nos artigo* 2° e 4° da Lei MunicipS n° 
112212007 de 10 de }Anno de 2007, 

Art 1° - Nemer o Conselho Municipal de Acompanhamento a Control* 
Socmi do Fundo de Manutengio • Dresenvolvirnatnte da Educactio Elésiea e de 
Valorimpo dos Prorssonais da Educaçáo - Conselho do FUNIDEB, composer 
palm saguint** mambo-co representativos 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, 
Titeler Jachreline de Fet. Rutvnke ~Mier 
Suplente: Danse Monteiro 

PROFESSORES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, 
Titular: Noiva Maren de Moura Noll 
Storm., Marlt Te, onlgs. Pliattl 

DIRETORES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS: 
Titular: Maristela Fatima da Mona Camlcia 
Suplente,•Solange Ms* Fortrnann Lanstni 

SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS 
MUNICIPAIS: 
Tituler: Vera inde ri a Bohn 
.Suplante: Sidonia Pasieke 

PAIS DE ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, 
Titoo-: Edinéia Ines Scha. Schwenk 
Suplonbs: Claude. Raaande Balzon 
Titular: Alexander da Silva 
Suplanto: Sínara Chiarnolara 

ESTUDANTES DA EDUCADAO BASICAPÚBLICA, 
Titular: Jussang Fgrudancio 
'Suplente: Rcberta Caroline Bert6 
"MUIS, Cleusa Camilo Huger 
Suplanta, Jean Lucas VVelssokner 

CONSELHO MUNICIPAL OE EOUCAÇAO: 
Titular: Merie Noemi Srefani 
Suplante: »mica Karin. de Moore 

CONSELHO TUTELAR: 
TIMS,: Helm* Furriger 
Suplante: Anna Eleni Lucatelli 

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL: 
Titular: Edina Luciane Eether Sott 
Suplente: Marlluci Candioto Salvadori 

Art. r - O mandato dos membros titulares e suplentes do Consalho do 
FUNDES san) da 2 (dolo) anos, nomeados pos ato do Prefeito Municipal. 
parnfitida a reconducAo.pers o mandato subseqüenta por apenas uma va. 

Art r - O presente doomt° entrará em vigor na data de ovo 
PublicatOgio, revogadas as dikposiçOas amcontant* especialmente es do 
Decreto n° 5457, de 07 do Junho de 2013. 

Gabinme. do Prbfell0 BOrliOPPI de CaPanenta, Estado do Paraná, aos 
15 Cisa do més-de ssernbro de 2014. 

Lindamir Manta da Lam Denardin 
Prefeita »miert.' 

Prefeitura arfunk Oal" á. 
Capanema 

I.° TERMO ADITIVO ao Contrato no 060/2014, que entre si 
celebram de urn fado o MUNIC210 DE CAPÁNEMA -::PARANA 
e de outro lado a Emprese CONSTRUTORA CASAGRANDE 
LTDA. 

Pel° presente instnimento particular que firmo de um lado, MUNICIPIO DE CAPANEmA, 
inscnte no Cadastro Nacional de Pessoa luddica (CSPJ) sob o n° 75.972.760/0001,60, 
neste ato representada pela Prefeita Municipai abaixo assinado, dorayante designada 
PREFEITURA, senhora UNDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN, (conta no °Welf sob 0 
n. 990.254.169-53 abaixo assinado, doravante designada COIFIRATANTE, e 	de outro 
lado a amore. CONSTRUTORA CASAGRANDE LTDA, pessoa jundica de dIreito privado, 
AV CAXIAS DO SUL, 660 SAIA 02 - Geit, 15250000 - BAIRRO: CENTRO, 	instrita na 
CNIN sob o no 06.125.716/0001-00, neste ato par seu repres.tanM legal, GILBERTO 
CARLOS 	FURLAN 	CPP:024.930.949-13 	ao 	Tm 	ijsdrank., 	doravante 	.designada 
CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alteragems 
subseqüentes, ajustam o presente Contrato, cm decorráncia do Edltal Tomada de preços 
n° 00712014, mediante as seguintes dáusulas e conddes. 

CLAUSULA PRINEIRA • Conforme contrato firmado em 16/04/2014, objeto do Edital de 
licitag80, 	Modalidade Tomada 	de pregos n.. 	007/2014, 	entre as partes 	acima 
Identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE CONSTRUÇÁO DE 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA TRAVESSA N° 5, LOTE 5-6-A DA QUADRA 
09, SETOR SO, 	BAIRRO SANTO EXPEDITO, MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, 
TOTALIZANDO UMA ARFA DE 407,50 M., conforme memorial descritivo (anexo 11) e 
especificado no (armdik° padronizado da proposta (anexo 06), fica prorrogado o prazo 
de execugeo do Contrato n. 060/2014 para mais 06 (seis) meses a partir da data' de 
termlno do contrato, devido a. necessidade da flnallaaçáo da obra. 

CLAUSULA SEGUNDA: As demais SlaUSURS do contrata Originário, do atingidas por 
este Tem., permanecem inalteradas. 

E, por assim asemen ajustados firmam o presente em 02 (duas) vies de igual teor e 
forma na presença das testemunhas.abalxo. 

Capanema 15/09/2014 

MUNICiP10 DE CAPANEMA - PR 	 CONSTRUTORA CASAGRANDE LTOA 
uNDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 	GILBERTO CARLOS: FURLAN 

TESTEMUNHAS: 

NOME: 	 NONE: 
CPF: 	 CPF: 

Prefeitura :71/unícipafá 
Capanema 
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objeto 
as partes 

DE SERVIÇOS 
DE 

DO MUNICÍPIO 

o presente 

Municipal 

assinado, 
HOSPITALAR 

presente instrumento particular que firma de um lado, 
na cidade de Capanema, Estado do Paraná, inscrita no 

(CNP/) sob o n. 75.972.760/0001-60, neste ato 
abaixo assinado,. doravante designada PREFEITURA, 

DE LARA DENARDIN, ilISCrita no CPFIMF sob 
doravante designado CONTRATANTE, e de outro 

BELTRONENSE LTOA, pesscia jurídica Oe direito 
CEP: 135601480 - BAIRRO: CENTRO, inscrita no CNIN 
ato por seu representante legal, GABRIEL RADTKE ASCARI 

assinado, doravante designada CONTRATADA estando 
8.666/93 	s 	alNraç6s 
	

: 
decorrencia 
cláusulas 

CLAUSULA 
lid:taai', 
Identificadas, 
ATENDIMENTO 

CAPANEMA 
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do_.  .311 G 	l 	gi, mediante 
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PRIMEIRA - Conforme contrato firmado ern 19/09/2013, 
Modalidade Pracesso inexigibilidade n.. 004/2013, 	entre 

para CONTRATAÇÃO OE EMPRESA PRESTADORA 
HOSPITALAR DE URGENC1A/EMEAGENCIA NO PERIODO 

EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, A TODOS OS USUÁRIA25 
- PR, 'PROCEDENDO CONSULTA/DIAGNOSTICO E INTERNAMENTOS 

Devido á nee,  : :i -:: • -, , :: 	- idade do 	aardgas, 
rica 

i

PARAATENOMENTO 

renovado = ra MRS 01 	: • ' 	D ... 

OSPITALAR DE URGENCINEMERGENCIA 
NO PERIODO DE24 HORAS, COR EQUIPE 
muLTIPROFISSIONAL A TODOS OS 

SUARIOS 00 MUNICIPIO DE CAPANEMA - 
PR PROCEDENDO 
CONSULTAPIRÚNOSTIDO E 
INTERNAMENTOS CASO NECESSÁRIO 

1201 1 7.715,90 

CLAUSULA SEGUNDA: AS demais cláusulas do contrato originado, náo atInoldas por 
~Term°, permanecem inalteradas. 

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas)  vlas  de lgual teor e 
forma na presença das testemUnnas abaixo.. 

Capanema 18/09/2014 

MUNICÍPIO DE CAPANEMA • PR 	SOCIEDADE HOSPITALAR BELTRONENSE LTDA 
LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 	GABRIEL RADTKE ASCARI 

TIESTBMUNHASt 

Prefeitura Municipafá 
Capanema 

PORTARIA N° 6.932, DE 11 DE SETEMBRO DE 2014. 



C 	ema 18/09/2014 

SOCI DE HOSPITALAR BELTRO ENSE LTDA 
L NDAMIR MARIA DE LARA D RDIN 	GA-BR-1 L RADTKE ASCARI 

TESTEMUNHAS: 

Gilson 	uber 
R 3.351.513-8 

11 .!;969 04 
Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080— Centro — 85760-000 

Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122 
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Prefeitura Jvlunícípal cre 
Capanema 

RERRATÏFICAÇAO DO 1.0  TERMO ADITIVO ao Contrato no 
191/2013, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO 
DE CAPANEMA - PARANÁ e de outro lado a empresa 
SOCIEDADE HOSPITALAR BELTRONENSE LTDA. 

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, Município de Capanema, com 
sede na cidade de Capanema, Estado do Paraná, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica (CNPJ) sob o n° 75.972.760/0001-60, neste ato representado pela Prefeita 
Municipal abaixo assinado, doravante designada PREFEITURA, senhora LINDAMIR 
MARIA DE LARA DENARDIN, inscrita no CPF/MF sob o 990.254.189-53 abaixo 
assinado, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa SOCIEDADE 
HOSPITALAR BELTRONENSE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, R PORTO ALEGRE, 
99 - CEP: 85601480 - BAIRRO: CENTRO, inscrita no CNPJ sob o no 77.812.519/0001-07, 
neste ato por seu representante legal, GABRIEL RADTKE ASCARI CPF:355.903.199-00 ao 
fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas 
da Lei 8.666/93 e suas alterações subseqüentes, ajustam o presente Contrato, em 
decorrência do Edital Processo inexigibilidade n° 004/2013, mediante as seguintes 
cláusulas e condições. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme contrato firmado em 19/09/2013, objeto do Edital de 
licitação, Modalidade Processo inexigibilidade n.o 004/2013, entre as partes acima 
identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA 
ATENDIMENTO HOSPITALAR DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA NO PERÍODO DE 24 HORAS, 
COM EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, A TODOS OS USUÁRIOS DO MUNICÍPIO DE 
CAPANEMA - PR, PROCEDENDO CONSULTA/DIAGNÓSTICO E INTERNAMENTOS CASO 
NECESSÁRIO. Devido à necessidade da continuidade dos serviços, o presente contrato 
fica renovado para mais 06 (seis) meses e o valor mensal reajustado para R$ 11.821,44, 
conforme índice do INPC acumulados no período. 
ré*.  'e[-Jçã 	,p4)001,1tperviço. Unidade de 

medida 	: 
00,án'ticláR., 

,, 	1,„, 
• 

el 

• 39 
o 	. A 	.- 

,• ..6,, 

1 SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO 
HOSPITALAR DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA 
NO PERÍODO DE 24 HORAS, COM EQUIPE 
MULTIPROFISSIONAL, A TODOS OS 
USUÁRIOS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - 
PR, PROCEDENDO 
CONSULTA/DIAGNÓSTICO E 
INTERNAMENTOS CASO NECESSÁRIO 

MÊS 06,00 11.821,44 70.928,64 

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por 
este Termo, permanecem inalteradas. 
E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma na presença das testemunhas abaixo. 



HO>P. BELTR. NENSE LTDA /1fC  
LI DAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 	 GABRIEL RADTK ASCAR 

555.119.969-04 

TESTEMUNHAS/Oill
itir 

4011.1~  , . Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 857 
Fone:46-3552-1321 - Fax:46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 

Capanema 19/03/2015. 

ICÍPIO DE CA ANEMA - PR 

Município de Capanema — PR 

Setor de Licitações 

2.0  Termo Aditivo ao Contrato no 191/2013, que entre si 
celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA -
PARANÁ e de outro lado a SOCIEDADE HOSPITALAR 
BELTRONENSE LTDA. 

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, Município de Capanema, 
com sede na cidade de Capanema, Estado do Paraná, inscrita no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n°  75.972.760/0001-60, neste ato representada pela 
Prefeita Municipal abaixo assinado, doravante designada PREFEITURA, senhora 
LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN, inscrita no CPF/MF sob o 990.254.189-53 
abaixo assinado, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa 
SOCIEDADE HOSPITALAR BELTRONENSE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada 
a R PORTO ALEGRE, 99 - CEP: 85601480 - BAIRRO: CENTRO, inscrita no CNPJ sob o no 
77.812.519/0001-07, neste ato por seu representante legal, GABRIEL RADTKE ASCARI, 
CPF:355.903.199-00 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as 
partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações subseqüentes, ajustam o 
presente Contrato, em decorrência do Edital Processo inexigibilidade n° 004/2013, 
mediante as seguintes cláusulas e condições. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme contrato firmado em 19/09/2013, objeto do Edital de 
licitação, Modalidade Processo inexigibilidade n.o 004/2013, entre as partes acima 
identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA 
ATENDIMENTO HOSPITALAR DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA NO PERÍODO DE 24 HORAS, 
COM EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, A TODOS OS USUÁRIOS DO MUNICÍPIO DE 
CAPANEMA - PR, PROCEDENDO CONSULTA/DIAGNÓSTICO E INTERNAMENTOS CASO 
NECESSÁRIO. Devido à necessidade da continuidade dos serviços, o presente contrato 
fica renovado até o dia 01/07/2015. 
Item . Descriçáodõ produto serviço --•.,,..±,,...  

:, 	 • 
Unidade ci - ,Q..Ci -itiCla 
medida de: 

Pra7i.': -  
nit 	no 

SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR DE 
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA NO PERÍODO DE 24 HORAS, 
COM EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, A TODOS OS 
USUÁRIOS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, 
PROCEDENDO CONSULTA/DIAGNÓSTICO E 
INTERNAMENTOS CASO NECESSÁRIO 

MÊS 4,00 11.821,44 

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por 
este Termo, permanecem inalteradas. 

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma na presença das testemunhas abaixo. 



Município de Capanema — PR 
Setor de Licitações 

3.° Termo Aditivo ao Contrato n° 191/2013, que entre si 
celebram de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE CAPANEMA — PARANÁ e de outro lado a 
SOCIEDADE HOSPITALAR BELTRONENSE LTDA. 

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPANEMA - PR, pessoa jurídica de direito 
público interno, com sede na Rua Aimorés, n° 681, bairro centro, na cidade de Capanema 
— PR, CEP: 85.760-000, inscrita no CNPJ/MF sob n° 09.157.931/0001-72, ora representado 
pela Exmo. Senhor Secretário de Saúde, Sr. GEANCARLO DENARDIN, brasileiro, 
portador da Cédula de identidade RG n° 8.098.796-0 e inscrito no CPF/MF sob o n°. 
043.331.049-98, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE. 

SOCIEDADE HOSPITALAR BELTRONENSE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 
estabelecida na rua Porto Alegre, N° 99, bairro centro, Francisco Beltrão — PR, CEP: 
85.601-480, representada pelo seu sócio-diretor, Sr. Antônio Rodrigues Cortez Junior, 
brasileiro, médico, portador da Cédula de Identidade RG. n° 12.343.674-6, inscrito no 
CPF/MF sob o n° 074.140.838-45 e no CRM/SP sob o n° 15001, daqui por diante 
denominada simplesmente CONTRATADA. 

Por este instrumento de Contrato, tendo em vista o que dispõe a Constituição Federal, em 
especial os artigos 196 e seguintes; as Leis n°s. 8.080/90 e 8.142/90, a Lei Federal n° 
8.666/93, atualizada pela Lei Federal n°. 8.883/94 e demais disposições regulamentares 
aplicáveis à espécie, e ainda: 

. Considerando que a obrigação na prestação de Atenção à Saúde aos usuários do 
Sistema Único de Saúde (SUS), é de responsabilidade compartilhada pela União, 
Estados e Municípios; 
. Considerando que o Fundo Municipal de Saúde de Capanema - PR está integrado 
no Sistema Único de Saúde e congrega a micro-região da 8a Regional de Saúde do 
Estado do Paraná; 
. Considerando que a Sociedade Hospitalar São Francisco de Assis mantém termo 
de pactuação com o Estado do Paraná, através da 8a Regional de Saúde, para 
atendimento da população pertinente a sua área geográfica de abrangência; 
. Considerando que existe expressa insurgência dos prestadores de serviços —
instituições hospitalares sediadas na região Sudoeste do estado do Paraná quanto 
ao déficit financeiro que estão suportando para realizar o atendimento aos usuários 
do SUS, com relação aos Municípios componentes do Consórcio Regio al de 
Especialidades do Sudoeste do Paraná — CRE;  
. Considerando que existe reiterada intenção do prestador de sere ço, ora 
CONTRATADA em cessar os atendimentos aos usuários, caso não seja 
implementada a revisão ou complementação dos valores para sanar o déficit 
financeiro alegado; 

—/. Considerando que a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná SESA/PR 
contratos de credenciamento com instituições hospitalares prestas ras de servi 
entre elas a ora CONTRATADA, e com esta convencionou incremento no re 
de importância pecuniária necessário a sanar parcialmente o déficit 	nceiro j 
indicado; 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 



II - O atendimento de Urgência e Emergência e SADT compreende a as stência 
medicamentosa, quando necessária, além de tudo o mais imprescindível ao adequado 
atendimento de cada caso, e será efetuado respeitando os parâmetros definidos neste 
contrato, e nos demais, em comum e formalmente convencionado pelas parteS'. 
§ 2°. Na prestação dos serviços, deverão ser observados os seguintes preceit s: 
I — universalidade de acesso aos serviços de saúde; 
II — integralidade de assistência, entendida como sendo o conjunto articu do e con uo 
das ações dos serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigi.. • 	a cada 
caso, em todos os níveis de complexidade do sistema, em atuação conjunta com os demais 
equipamentos do Sistema Único de Saúde, existentes no Município CONTRATANTE; 

Município de Capanema — PR 
Setor de Licitações 

. Considerando a decisão aprovada na Assembléia Geral do Consórcio Regional de 
Especialidades — CRE, na data de 03/06/2015, e que referendou a fixação do valor 
de complementação a ser pago pelos Municípios Consorciados à entidade hospitalar 
com o fim de viabilizar a continuidade do atendimento hospitalar; 
. Considerando que a existência da prévia pactuação da CONTRATADA com o SUS, 
e o contrato presente tratar de contrapartida financeira do CONTRATANTE por 
estes serviços prestados ou disponibilizados, admite a contratação pela via da 
ínexigibilidade n° 004/2013, estatuída no art. 25, inc. I da Lei n° 8.666/93; e 
. Considerando a impossibilidade na suspensão ou interrupção no atendimento aos 
usuários do Sistema; 

Tem entre si, justo e acordado, o presente Contrato de assistência integral à saúde na 
prestação de serviços de assistência básica, na forma e nas condições estabelecidas nas 
cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
O presente instrumento tem por objeto estabelecer, em regime de cooperação mútua entre 
as partes contratantes, visando o estabelecimento de um PROGRAMA DE PARCERIA NA 
ASSISTÊNCIA À SAÚDE, no âmbito do Sistema Único de Saúde do Fundo Municipal de 
Saúde de Capanema — PR. 
§ 1° - Os serviços ora contratados e a serem prestados pela Contratada ao Contratante, 
através do atendimento à sua população respectiva, compreendem os definidos, como 
segue: 
I - Internação Hospitalar (AIH's), com referência no quantitativo disponível de 827 AIH's 
pactuadas entre os 27 (vinte e sete) Municípios e a CONTRATADA, respeitados os 
parâmetros definidos pela CONTRATANTE, compreendendo as seguintes áreas: 
LEITOS DA HABILITAÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR CONFORME CONSTA NO 
CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE - CNES 

LEITOS - NATUREZA EXISTENTES CONTRATADOS - SUS 
Cirúrgico 27 22 
Clinica Geral 15 10 
Unidade de Isolamento 01 01 
UTI Adulto — Tipo II 10 10 
UTI Neonatal — Tipo II 09 06 
Obstetricia Cirurgica 16 10 
Obstetricia Clínica 07 03 
Pediatria Clínica 10 06 	 ,/.. 

Av. Pedro Vidato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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Município de Capanema — PR 
Setor de Licitações 

III — gratuidade de assistência, sendo vedada a cobrança em face de pacientes ou de seus 
representantes, responsabilizando-se a CONTRATADA pela cobrança indevida feita por 
seus empregados ou prepostos; 
IV — preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral; 
V — igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie; 
VI — direito de informação às pessoas assistidas sobre sua saúde; 
VII — divulgação de informação quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização 
pelo usuário; 
VIII — fomento dos meios para a participação da comunidade; 
IX — prestação dos serviços com qualidade e eficiência, utilizando-se dos equipamentos de 
modo adequado e eficaz. 
§ 3°. Os serviços ora contratados estão referidos a base territorial populacional do 
Município, e serão ofertados com base nas indicações técnicas do planejamento da saúde 
mediante compatibilização das necessidades da demanda e a disponibilidade de recursos 
financeiros do SUS e da contrapartida da CONTRATANTE. 
§ 4°. Os serviços ora contratados compreendem a utilização, pelos usuários do SUS, da 
capacidade instalada da CONTRATADA, incluído os equipamentos médico-hospitalares, 
mantendo—se a disponibilidade de sua utilização em favor da clientela universalizada até 
um limite dos leitos ou serviços contratados na forma convencionada neste instrumento. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ESPÉCIES DE INTERNAÇÃO 
Para atender ao objeto deste contrato, a CONTRATADA se obriga a realizar duas espécies 
de internação: 
I - internação eletiva; 
II -internação de emergência ou de urgência. 
§ 1°. A internação eletiva somente será efetuada pela CONTRATADA mediante 
apresentação de laudo médico autorizado por profissional habilitado ou da respectiva 
Autorização de Internação Hospitalar - AIH. 
§ 2°. A internação de emergência ou de urgência será efetuada pela CONTRATADA sem a 
exigência prévia de apresentação de qualquer documento. 

§ 3°. Nas situações de urgência ou de emergência o médico da CONTRATADA procederá 
ao exame do paciente e avaliará a necessidade de internação, emitindo laudo médico que 
será enviado, no prazo de 02 (dois) dias úteis, à Secretaria/Departamento de Saúde da 
CONTRATANTE para autorização de emissão de AIH (Autorização de Internação 
Hospitalar), também no prazo de 02 (dois) dias úteis. 
§ 4°. Na ocorrência de dúvida sobre a necessidade da execução dos serviços de atendime o.;  
ouvir-se-á a CONTRATADA no prazo de 02 (dois) dias, emitindo o parecer conclusiv 
02 (dois) dias por parte do departamento afim do Município, para fins de fundame o das 
providências devidas. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS ESPÉCIES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNC A 
Para o cumprimento do objeto deste contrato, a CONTRATADA se obriga a oferecer a 
paciente todos os recursos necessários ao seu atendimento, conforme díscri nação abai 
I — Assistência médica: 

a) Atendimento médico, por especialidade conforme habilitações e 
disponibilidades registradas no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 
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Saúde (CNES) pela CONTRATADA perante o Sistema Único de Saúde (SUS), 
com realização de todos os procedimentos específicos necessários para cada 
área, incluindo e compreendendo os eletivos, urgência ou emergência; 

II - Assistência de enfermagem; 
III - Assistência técnico-profissional e hospitalar, compreendendo: 

a) Todos os recursos disponíveis, na instituição CONTRATADA, necessários ao 
atendimento dos usuários do SUS; 
b) Encargos profissionais (incluindo plantonistas) e nosocomiais necessários 
c) Utilização de sala de cirurgia e de material e instalações correlatadas; 
d) Medicamentos receitados, outros materiais utilizados, sangue e hemo derivados; 
e) Serviços gerais; 

Fornecimento de roupa hospitalar; 
g) Procedimentos, que fizerem necessários ao adequado atendimento ao paciente, 
de acordo com a capacidade instalada, respeitando sua complexidade; 
h) Atendimento de UTI Adulto Tipo II, com serviço de hemodiálise à beira de leitos; 
i) Atendimento de UTI Adulto Tipo II, com garantia de avaliação cardiológica; 

Parágrafo Primeiro — As partes convencionam a exclusão da obrigação de atendimento 
pela CONTRATADA, quanto aos seguintes serviços: 

a) Clínica e cirurgia vascular 
b) Clínica e cirurgia urológica 
c) Cirurgia pediátrica; 
d) Oftalmologia 
e) Ortorrinolaringologia; 
f) Nefrologia aguda (casos de urgência não vinculados ao serviço de Alta 

Complexidade em Nefrologia) 
g) Gestação de risco intermediário e alto risco; 
h) H1N1(casos que necessitem de cuidados em Unidade de Terapia Intensiva); 
i) Dengue Hemorrágica; 

Parágrafo Segundo — Independentemente da natureza do caso a ser assistido, e a exclusão 
da obrigação contratual prevista no Parágrafo Primeiro, fica obrigada a CONTRATADA a 
realizar os atendimentos que se enquadrarem em urgência ou emergência, caso não exista 
diagnóstico prévio do paciente. 

CLÁUSULA QUARTA — OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
Os serviços ora contratados serão prestados diretamente por profissionais do 
estabelecimento da CONTRATADA e/ou por profissionais que, não estando incluídos nas 
categorias referidas nos itens 1, 2 e 3 do § 1°, desta cláusula, são admitidos n 
dependências da CONTRATADA para prestar serviços aos pacientes assistidos. 
§ 1° - Para os efeitos deste contrato, consideram-se profissionais do pró 
estabelecimento da CONTRATADA: 

1 - o membro de seu corpo clínico e de enfermagem; 
2 - o profissional que tenha vínculo de emprego com a CONTRATADA; 
3 - o profissional autônomo que, eventualmente ou permanenteme te, presta 
serviços à CONTRATADA ou, se por esta autorizado. 

§ 2° - Equipara-se ao profissional autônomo definido no item 3 a empres o grupo, a 
sociedade ou conglomerado de profissionais que exerça atividade na área de a istê 
saúde. 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 



Município de Capanema — PR 
Setor de Licitações 

§ 3° - No tocante a prestação de serviço de assistência, serão cumpridas as seguintes 
normas: 

1 - os pacientes serão internados em Enfermaria, conforme normas técnicas 
previstas para hospitais; 
2 - é vedada a realização de qualquer cobrança por serviços de assistência médica, 
hospitalar e outros complementares do atendimento devido ao paciente abrangido 
pelos efeitos deste contrato; 
3 - a CONTRATADA responsabilizar-se-á por cobrança indevida, feita ao paciente 
ou seu representante, por profissional empregado ou preposto, em razão da 
execução deste Contrato; e. 
4 - no atendimento da assistência médica para crianças, adolescentes e idosos é 
assegurada a presença de acompanhante. 

§ 4° - Sem prejuízo do acompanhamento, da fiscalização e da normatividade suplementar 
exercidos pelo CONTRATANTE sobre a execução do objeto deste Contrato, a 
CONTRATANTE reconhece a prerrogativa de controle e a autoridade normativa genérica 
da direção nacional dos gestores do SUS, decorrente da Lei n° 8080/90 (Lei Orgânica da 
Saúde), ficando certo e obrigado que a eventual alteração contratual decorrente de tais 
competências normativas será objeto de termo aditivo específico, ou notificação dirigida à 
CONTRATADA. 
§ 5°- É de responsabilidade exclusiva e integral da CONTRATADA a utilização de pessoal 
para execução do objeto deste Contrato, incluídos os encargos trabalhistas, 
previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujos 
ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para a CONTRATANTE 
ou para o Ministério da Saúde. 
§ 6° - Em caso de serem as quotas contratadas insuficientes para atendimento dos usuários 
encaminhados pela CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá proceder solicitação à 
Secretaria Municipal da Saúde quanto a sequência ou não dos atendimentos 
supervenientes, os quais haverão de ser suportados por conta extraordinária àquelas 
previstas neste contrato. 
§ 7° - A CONTRATADA fica obrigada a internar pacientes, no limite dos leitos contratados, 
ainda que por falta ocasional de leito vago em enfermaria, tenha a entidade 
CONTRATADA de acomodar o paciente em instalação superior à ajustada neste Contrato, 
sem direito a cobrança de sobrepreço. 

CLÁUSULA QUINTA - OUTRAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
A CONTRATADA ainda se obriga a: 
I - 	atender os pacientes com dignidade e respeito de modo universal e igue' áriko, 
mantendo-se sempre a qualidade na prestação de serviços; 
II - 	manter sempre atualizado o prontuário médico dos pacientes e o arquivonédico,  
pelo prazo mínimo de 20 (vinte) anos, ressalvados os prazos previstos em lei; 
III - não utilizar nem permitir que terceiros utilizem o paciente para fins de 
experimentos; 
IV - afixar aviso, em local visível, de sua condição de entidade integrante 
gratuidade dos serviços prestados nessa condição; 
V - 	admitir, em suas dependências, para realizar atos profissionais com 
infra-estrutura hospitalar, desde que respeitadas as exigências contidas no r 	o do 
corpo clínico, o profissional autônomo contratado diretamente pela CONTRATANTE, nos 
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termos da Cláusula Quarta, parágrafo primeiro, item 3, para realização de atendimentos 
de urgência e emergência; 
VI - justificar ao paciente ou a seu representante, as razões técnicas alegadas quando 
do impedimento para a realização de qualquer ato profissional previsto neste contrato; 
VII - respeitar a decisão do paciente ao consentir ou recusar prestação de serviços de 
saúde, salvo nos casos de iminente perigo de vida ou obrigação legal; 
VIII - garantir a confidencialidade dos dados e informações dos pacientes; 
IX - assegurar aos pacientes o direito de serem assistidos religiosa e espiritualmente, 
por ministro de culto religioso; 
X - 	dispor de Comissão de Infecção Hospitalar; 
XI - dispor de Comissão de Ética Médica; 
XII - notificar a CONTRATANTE sobre eventual alteração de seus estatutos ou de sua 
diretoria, enviando-lhe, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de 
registro da alteração, cópia autenticada dos respectivos documentos; 
XIII - fornecer ao paciente, relatório do atendimento prestado, o qual igualmente servirá 
para embasar o pagamento ou eventual ressarcimento pecuniário pelo Ministério da 
Saúde, de acordo com a tabela do SUS e pela contrapartida da CONTRATANTE, pelo 
atendimento prestado, com os seguintes dados: 

1- Nome do Paciente; 
2- Nome do hospital; 
3- Localidade (Estado/Município); 
4- Motivo da internação; 
5- Data da internação; 
6- Data da alta; 

a) A CONTRATADA deverá, quando do fornecimento do Relatório do Atendimento 
prestado pelo SUS, colher a assinatura do paciente, ou de seus representantes legais, na 
segunda via do documento, que deverá ser arquivado no prontuário pelo prazo de 20 (vinte) 
anos, observando-se as exceções previstas em Lei. 
XIV - Assegurar visita aos pacientes internados de acordo com os horários pré-
estabelecidos pela própria CONTRATADA. 

CLAÚSULA SEXTA — DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA 
A CONTRATADA é responsável pela indenização de dano causado ao paciente, ao 
Município CONTRATANTE, aos órgãos do SUS e a terceiros a eles vinculados, decorrentes 
de ação ou omissão voluntária, ou de negligência, imperícia ou imprudência praticadas por 
seus empregados, profissionais ou prepostos, ficando assegurado à CONTRATADA o 
direito de regresso, sem exclusão da responsabilidade nos termos da Lei n° 8.078/90 
(Código de Defesa do Consumidor). 
§ 1° - A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste Contrato pelos gãos 
competentes da CONTRATANTE ou dos órgãos que compõe o SUS não exclui ne reduz 
a responsabilidade da CONTRATADA nos termos da legislação referente a licitações e 
contratos administrativos e demais legislações existentes, e igualmente não constitui 
solidariedade ou subsidiariedade de responsabilidade por parte destes em relação ao 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 
Os recursos financeiros para o financiamento deste programa de parceria serão àgyeies 
previstos com a seguinte classificação orçamentária: 
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§ 1° - Nos exercícios futuros, as despesas correrão à conta das dotações próprias que foram 
aprovadas e consignadas para os mesmos na Lei Orçamentária. 
§ 2° - Para fazer frente às despesas decorrentes deste Contrato, serão utilizados os recursos 
financeiros transferidos pelo Ministério da Saúde/ Fundo Nacional de Saúde e, além 
destes, a Secretaria Municipal da Saúde complementará, mensalmente, com recursos 
próprios consignados no orçamento vigente, respeitadas as normas Municipais, Estaduais 
e Federais, com a classificação orçamentária própria. 

CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO 

A CONTRATADA receberá, mensalmente, do órgão responsável pelo pagamento, o 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, a importância referente aos serviços contratados, no 
equivalente a R$ 18.075,26 (dezoito mil, setenta e cinco reais e vinte e seis centavos) 
mensais, ou seja, R$ 0,94 centavos por pessoa, sendo que o Município de Capanema — PR 
possui 19.229 habitantes. 
§ 1° - O valor será devido independente da efetiva utilização dos serviços disponibilizados, 
servindo como contrapartida da CONTRATANTE aos valores efetivamente pagos à 
CONTRATADA pelo SUS por decorrência de seu credenciamento direto com o Ministério 
da Saúde. 
§ 2° - Os pagamentos deverão ser realizados até o dia 10 (dez) de cada mês, mediante a 
contrapartida emissão prévia de nota fiscal respectiva pela CONTRATADA. 
§ 3° - Os valores estipulados nesta Cláusula serão anualmente, inclusive no caso de 
prorrogação do prazo de vigência do presente contrato, com base na variação inflacionária 
ocorrida no período de 12 meses pretéritos a concessão do reajuste, mensurada pelo Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor — INPC, ou por eventual índice que venha a substituir 
este. 

CLÁUSULA NONA - DA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS E DAS CONDIÇOES DE 
PAGAMENTO 
O preço estipulado neste Contrato será pago da seguinte forma: 
I - O CONTRATADO apresentará, mensalmente à Secretaria Municipal de Sa e do 
CONTRATANTE, as faturas e os documentos referentes aos serviços cont atados 
efetivamente prestados e demais pertinentes quanto a natureza do ontrato 
administrativo (certidões, entre outras), obedecendo, para tanto, os procedime tos legais 
e o prazo de até 25° dia do mês subseqüente ao dos serviços prestados; 
II - A Secretaria Municipal de Saúde revisará as faturas e documentos 	ebidos da 
CONTRATADA, para depois encaminhá-los ao órgão Municipal responsáve •elo 
pagamento, observando, para tanto, as diretrizes e normas emanadas pelo próp o 
Ministério da Saúde e pela Secretaria de Estado da Saúde, nos termos das respectiv s 
competências e atribuições legais; 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 



 

Município de Capanema — PR 
Setor de Licitações 

061 

III - Os relatórios/laudos referentes à internação serão obrigatoriamente vistados pelos 
órgãos competentes do SUS; 
IV - Na hipótese da CONTRATANTE não proceder a entrega dos documentos de 
Autorização de Internação (AIFI) até o dia da saída do paciente, o prazo será contado a 
partir da data do recebimento pela CONTRATADA, dos citados documentos, do qual se 
dará recibo; assinado ou rubricado, com aposição do respectivo carimbo; 
V - As contas rejeitadas (glosadas) pela conferência técnica e administrativa, serão 
devolvidas à CONTRATADA para as correções cabíveis, devendo ser reapresentadas no 
prazo estabelecido pelo CONTRATANTE, sob pena de renúncia tática do direito de 
cobrança. O documento reapresentado será acompanhado do correspondente documento 
original, devidamente inutilizado por meio de carimbo, quando cabível; 

VI - Ocorrendo erro, falha ou falta de processamento das contas, por culpa do 
CONTRATANTE este garantirá à CONTRATADA o pagamento no prazo avençado neste 
Contrato, pelos valores do mês imediatamente anterior, adimplido-se as eventuais 
diferenças que houverem, no pagamento seguinte, ficando, porém, o CONTRATANTE 
exonerado do pagamento de multa e sanções financeiras; 
VII - As contas rejeitadas quando ao mérito, serão objeto de análise pelos órgãos de 
avaliação e controle do CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR 
O CONTRANTANTE fica obrigado no pagamento do valor pactuado independente de 
qualquer disponibilização de recurso pela esfera Federal ou Estadual. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO CONTROLE, AVALIAÇÃO, VISTORIA E 
FISCALIZAÇÃO 
A execução do presente Contrato será avaliada pelos órgãos competentes do SUS, pelo 
Conselho Municipal de Saúde e por demais órgãos legitimados para tanto, mediante 
procedimentos de supervisão indireta ou direta, os quais observarão o cumprimento das 
cláusulas e condições estabelecidas neste contrato, e de quaisquer outros dados necessários 
ao controle e avaliação dos serviços prestados. 
§ 1° - Quando entender necessário, o CONTRATANTE através de seus órgãos competentes 
e/ou Conselho Municipal de Saúde vistoriará as instalações da CONTRATADA para 
verificar se persistem as mesmas condições técnicas e operacionais da CONTRATADA, 
comprovadas e obrigadas por ocasião da assinatura deste contrato. 
§ 2°- Qualquer alteração ou modificação que importe em diminuição da capaci ade 

operativa da CONTRATADA poderá ensejar a rescisão deste contrato, com a aplicaç-o 
penas devidas, ou a revisão das condições ora estipuladas, caso consensual e admi vel ao 
interesse do CONTRATANTE. 
§ 3° - A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE, através de seus órgãos competentes 
e/ou Conselho Municipal de Saúde sobre serviços ora contratados não eximirá a 
CONTRATADA da sua plena responsabilidade perante o MINISTÉRIO/D AÚDE / 
SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE ou para com os pacientes e terceiros, deco ente 
de culpa ou dolo na execução do contrato. 
§ 4°- A CONTRATADA facilitará, ao CONTRATANTE, através 	seu órgãos 
competentes e/ou Conselho Municipal de Saúde o acompanhamento e a localização 
permanente dos serviços e prestará todos esclarecimentos que lhe forem solicitados. 
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§ 5°  - Complementarmente a fiscalização do CONTRATANTE, a Contratada admite e se 
submete a avaliação periódica a ser realizada pelo órgão colegiado constituído para esta 
finalidade específica, e com composição pelos representantes do Consórcio Regional de 
Secretários Municipais de Saúde (CRESEMS), da 88  Regional de Saúde do Estado do 
Paraná, da Secretaria Municipal de Saúde de Francisco Beltrão e da própria 
CONTRATADA, cujo o reconhecimento e legitimação dar-se-á por ato emanado do 
Município de Francisco Beltrão, no exercício de sua competência de gestão plena. 
§ 6° - As avaliações rotineiras estatuídas no Parágrafo 5° desta Cláusula, necessariamente 
parametrizaram medidas didáticas para a CONTRATADA na execução dos serviços e 
eventualmente poderão ensejar a aplicação de penalidades pelo órgão colegiado supra 
referido ou pelo CONTRATANTE, com indicação daquele órgão referido, na forma 
prevista neste Contrato ou outras que se oportunizarem convenientes e legítimas, podendo 
inclusive culminar a rescisão do Contratado, como cominação das sanções pertinentes. 
§ 7° - A CONTRATADA assume o franqueamento irrestrito de acesso as suas dependências 
e aos seus procedimentos ao representante da Consórcio Regional de Especialidades 
(CRE), identificado para a desempenho da função de Gestor de Qualidade de 
Convênios/Contratos, respeitadas as devidas legalidades quanto a ética médica 
(prontuários) e sigilos empresariais. 
§ 8° - A CONTRATADA fica obrigada a dispor em suas dependências de informativos sobre 
o direito dos pacientes em relação aos seus atendimentos, bem como indicativos sobre o 
acesso à OUVIDORIA a ser realizada pelo Consórcio Regional de Especialidades (CRE), 
para eventuais reclamações e denúncias em relação a execução dos serviços ora 
contratados 
§ 9° - Em qualquer hipótese é assegurado à CONTRATADA amplo direito de defesa, nos 
termos das normas gerais da Lei Federal de Licitações e Contratos administrativos e o 
direito à interposição de recursos. 
§ 10° - A CONTRATADA se obriga a apresentar a CONTRATANTE prova de regularidade 
para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal e relativa a seguridade social e ao 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, demonstrando situação regular no cumprimento 
dos encargos instituídos por lei, periodicamente de forma a mantê-los atualizados, sob 
pena do CONTRATANTE suspender os pagamentos até a apresentação dos documentos 
exigidos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES 
A inobservância, pela CONTRATADA de cláusula ou obrigação constante deste Contrato 
ou de dever originados de norma legal ou regulamentar pertinente, autorizará ao 
CONTRATANTE, garantida a prévia defesa, a aplicar, em cada caso, as sanções Avistas 
nos artigos 81,86, 87 e 88 da Lei Federal n.o 8.666/93, e suas alterações, combin4do com o 
disposto no parágrafo segundo do artigo 7° da Portaria do MINISTÉRIO DA ÁÚDE n° 
1286/93 ou seja: 

a) advertência; 
b) multa; 
c) suspensão temporária das internações e/ou atendimentos mbul-a-tóti. 
d) suspensão temporária de participar em licitação e impedi ento de contra r 
ou conveniar com a Administração por prazo não superior a 2 (d is) anos; 
e) declaração de inidoneidade para licitar, contratar ou onveniar -.m a 
Administração, enquanto perdurarem os motivos da punição, ou a e que seja 
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promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
que será concedida desde que ressarcida a Administração dos prejuízos resultantes 
após decorrido o prazo da sanção mencionada no item "c" desta cláusula. 

§ 1° - A imposição das penalidades previstas nesta Cláusula dependerá da gravidade do 
fato que as motivar, considerada sua avaliação pelo órgão colegiado indicado na Cláusula 
1 la  ou diretamente pelo CONTRATANTE, na situação e circunstâncias objetivas em que 
ele ocorreu e dela será notificada a CONTRATADA. 
§ 2° - As sanções previstas nas alíneas a, c, d e e desta cláusula poderão ser aplicadas 
juntamente com a alínea b. 
§ 3°- Da aplicação das penalidades à CONTRATADA terá o prazo de 05 (cinco) dias para 
interpor recurso dirigido ao Secretário Municipal de Saúde. 
§ 4° - A suspensão temporária das internações e/ou atendimento médico-ambulatorial será 
determinada até que a CONTRATADA corrija a omissão ou a irregularidade específica, no 
prazo máximo de 60 (sessenta) dias, sob pena de rescisão do contrato e interposição das 
sanções pertinentes. 
§ 5° - O valor da multa que vier a ser aplicada, que inclusive poderá ser diária enquanto 
perdurar a irregularidade apontada, será comunicado à CONTRATADA e o respectivo 

- montante será descontado dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE para a 
CONTRATADA. 
§ 6° - A imposição de qualquer das sanções estipuladas, nesta cláusula, não ilidirá o direito 
do CONTRATANTE pleitear a indenização integral dos prejuízos que o fato gerador da 
penalidade acarretar para os órgãos gestores do SUS, seus usuários e terceiros, 
independentemente das responsabilidades criminal, e/ou ética do autor do fato. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO 
A oportuna rescisão deste contrato obedecerá às disposições contidas nos artigos 77 a 80 
II da Lei Federal n° 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei Federal n.° 8.883/94. 
§ 1° - A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, em caso de rescisão 
administrativa prevista no parágrafo primeiro do artigo 79 da Lei Federal n.° 8.666/93, 
alterada pela Lei Federal n° 8.883/94. 
§ 2° - Em caso de rescisão, se a interrupção das atividades em andamento puder causar 
prejuízo à população, será observado o prazo de 60 (sessenta) dias para ocorrer a rescisão. 
Se, neste prazo, a CONTRATADA negligenciar a prestação dos serviços ora contratados a 
multa poderá ser duplicada. 
§ 3°- Poderá, a CONTRATADA, rescindir o presente Contrato no caso de descumprimento, 
pelo CONTRATANTE, de suas obrigações aqui previstas, em especial, no caso cjtéatraso 
superior a 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos. 

a) Caberá à CONTRATADA notificar o CONTRATANTE, formalizando a escisão e 
motivando-a devidamente, informando do fim da prestação d .serviços 
contratados no prazo de 60 (sessenta) dias a partir do recebimento da otificação. 

§ 4° - Em caso de rescisão do presente contrato por parte do CONTRATANTE não caberá 
à CONTRATADA direito a qualquer indenização. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS RECURSOS PROCESSUAIS 
Dos atos de aplicação de penalidade prevista neste contrato, ou de sua r scisão, pratica 
pela CONTRATANTE, caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias ú eis, a c• r da 
intimação do ato. 
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SOCIED 	PITALAR SÃO 
FRANCIS 	ASSIS LTDA 
Contratada 

aun Liber 
R 3.351.513-8 

CP 555.119.969-04 

FUNDO 1\/ 	L DE 
SAÚDE DE CA ANEMA — PR 
Contratante 

Testemunhas: 

E CIPRIANI 
RG 10244.410-0 

CAF 084.726.089-56 

Município de Capanema — PR 
Setor de Licitações 

§ 1° - Da decisão do CONTRATANTE que rescindir o presente contrato cabe, inicialmente, 
pedido de reconsideração, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato. 
§ 2° - Sobre o pedido de reconsideração, formulado nos termos do § 1°, o CONTRATANTE 
deverá manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias e poderá, ao recebê-lo, atribuir-Ihe 
eficácia suspensiva, desde que o faça motivadamente diante de razões de interesse público. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO 
O prazo de vigência do presente Contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, tendo por 
termo inicial a data de sua assinatura, podendo ser prorrogado até o limite previsto na 
legislação vigente, por interesse mútuo manifestado com no mínimo 60 dias de 
antecedência do término. 
Parágrafo Único - A prorrogação do presente contrato fica condicionada à aprovação das 
dotações próprias, consignadas no orçamento dos exercícios correspondentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS ALTERAÇÕES 
Qualquer alteração do presente Contrato será objeto de Termo Aditivo, na forma da 
legislação referente a licitação e contra os administrativos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 
O presente Contrato será publicado, por extrato, na imprensa local, no prazo máximo de 
40 (quarenta) dias, contados da data da publicação da autorização legislativa e enviado 
cópia ao Conselho Municipal de Saúde. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO 
As partes elegem o Foro da Comarca de Capanema - PR com exclusão de qualquer outro, 
por mais privilegiado que se apresente, para dirimir questões que oriundas do presente 
Contrato não puderem ser resolvidas pelas partes e pelo Conselho Muni ' 1 de Saúde. 
E por estarem as partes justas e CONTRATADAS, firmam 	ese 	trato em 04 
(quatro) vias de igual teor e forma para um único efeit 	pr 	e 02 (duas) 
testemunhas, abaixo assinadas. 

Capane 	11 de Julho de 2015. 
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Município de Capanema - PR 

4.° Termo Aditivo ao Contrato n° 191/2013, 
que entre si celebram o MUNICÍPIO DE 
CAPANEMA — PARANÁ e a SOCIEDADE 
HOSPITALAR BELTRONENSE LTDA. 

Pelo presente instrumento contratual que firma de um lado o MUNICÍPIO DE 
CAPANEMA, com sede e Prefeitura na Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, Estado 
do Paraná, inscrito no CNPJ sob o n° 75.972.760/0001-60, a seguir denominado 
CONTRATANTE, neste ato representado pela Sra. LINDAMIR MARIA DE LARA 
DENARDIN, Prefeita Municipal, abaixo assinada, e de outro lado a SOCIEDADE 
HOSPITALAR BELTRONENSE LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 77.812.519/0001-07, 
doravante designada CONTRATADA, estabelecida na rua Porto Alegre, n° 99, Centro, 
Francisco Beltrão — PR, CEP: 85.601-480, neste ato representada pelo Sr. ANTÔNIO 
RODRIGUES CORTEZ JUNIOR ao fim assinado, inscrito no CPF/MF sob o n° 
074.140.838-45. 

Estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações subsequentes 
ajustam o presente TERMO ADITIVO ao Contrato n° 191/2013, em decorrência d 
disposições do Processo de Inexigibilidade de Licitação n° 004/2013 e mediante as seguint 
cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA.  
Tendo em vista o contrato celebrado entre as partes em 19/09/2013 e seus respectivos 

aditivos realizados em 18/04/2014, 19/03/2015 e 1°/07/2015, que têm por objeto a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA 
ATENDIMENTO HOSPITALAR DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA NO PERÍODO DE 
24 HORAS, COM EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, A TODOS OS USUÁRIOS DO 
MUNICÍPIO DE CAPANEMA — PR, PROCEDENDO CONSULTA/DIAGNÓSTICO E 
INTERNAMENTOS CASO NECESSÁRIO, e considerando a solicitação da empresa 
contratada protocolada sob o n° 1006/2016 na data de 22/06/2016, bem como o disposto na 
Cláusula Oitava §3°, do 3° Termo Aditivo do Contrato 191/2013 e ainda fundamentado no 
Parecer Jurídico n° 158/2016 emanado pela Procuradoria do Município, reequilibra-se o valor 
do referido contrato em 10,33%, conforme índice do INPC relativo ao período de 06/2015 a 
06/2016 demonstrado na tabela abaixo: 
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12,00 
SERVIÇOS 	 PARA 
ATENDIMENTO HOSPITALAR 
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Município de Capanema - PR 

DE 	URGÊNCIA/EMERGÊNCIA 
NO PERÍODO 	DE 24 HORAS, 
COM 	 EQUIPE 
MULTIPROFISSIONAL, 	A 
TODOS 	OS 	USUÁRIOS 	DO 
MUNICÍPIO DE CAPANEMA — 
PR, 	 PROCEDENDO 
CONSULTA/DIAGNÓSTICO 	E 
INTERNAMENTOS 	CASO 
NECESSÁRIO 

Valor total do reequilíbrio: R$ 22.419,15 (vinte e dois mil, quatrocentos e dezenove reais e 
quinze centavos) 

CLÁUSULA SEGUNDA.  
As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo Aditivo, 

permanecem inalteradas. 
E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (...$) vias de igual teor e 

forma. 

C 	— PR, 26 de julho de 2016. 

MIR MARIA DE LARA DEN R 1IN AN, ONIO ODRIGU 	 UNIOR 
Representante Legal 	 Representante e 

UNICÍPIO DE CAPANEMA 	 OCIEDADE HOSPITALAR BELTRONENSE 
Contratante 	 LTDA 

Contratada 
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