CISVALI
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Iguaçu
O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Iguaçu - CISVALI TORNA PÚBLICO,
para conhecimento dos interessados, que a partir do dia 03 de janeiro de 2017, está
realizando junto ao Setor de Compras, Credenciamento de Pessoas Jurídicas na área
de saúde, para prestação de serviços especializados de forma complementar ao SUS,
conforme segue abaixo:

União da Vitória, 03 de janeiro de 2017.
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2017 PARA CREDENCIAMENTO DE
PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS DE FORMA COMPLEMENTAR AO SUS.
1 – Preâmbulo
O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Iguaçu – CISVALI, através da
Comissão Permanente de Licitação, designada pelo ato do conselho nº 344/2017 e de
conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei 8.080/90, e 8142/90 e
Portaria nº 1286/93 do Ministério da Saúde e demais legislações aplicáveis, TORNA
PÚBLICO a realização de CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE
SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FORMA
COMPLEMENTAR AO SUS, REFERIDAS NO ANEXO III DESTE INSTRUMENTO, nos
termos e condições estabelecidas no presente edital.
1.1 O presente edital está à disposição dos interessados no site www.cisvali.com.br
ou no setor de Licitações do CISVALI – Rua Ipiranga, 251, centro, União da Vitória – PR.
1.2 A vigência deste Chamamento Público será de 12 (doze) meses, a partir da
data da sua publicação.
2 – Objeto
2.1 - O presente Chamamento Público tem por objeto o credenciamento de
Pessoas Jurídicas na área de saúde para prestação de serviços: consultas médicas
especializadas, exames de diagnóstico, terapias e procedimentos ambulatoriais de forma
complementar ao Sistema Único de Saúde, em seus estabelecimentos, consultórios,
clínicas, laboratórios e hospitais, em consonância com as Políticas de Saúde do SUS, com
plena observância das diretrizes técnicas e gerenciais estabelecidas pelo Ministério da
Saúde por meio de suas portarias e protocolos, e conforme o ANEXO III - TABELA DE
PROCEDIMENTOS, deste Edital.
3 – Condições para participação no credenciamento
3.1 A participação neste Credenciamento implica na aceitação integral e irrestrita
das condições estabelecidas neste Edital;
3.2 Poderão participar do credenciamento todas as pessoas jurídicas na área da
saúde (clínicas, laboratórios, hospitais, etc) que satisfaçam as condições e disposições
contidas deste Chamamento, mediante a apresentação da documentação relacionada
no item 6.
3.3 Não poderão participar do Credenciamento os interessados que estejam
cumprindo as sanções nos incisos III do art. 87 da Lei 8.666/93.
3.4 Não poderão participar no Credenciamento os interessados que estejam
cumprindo a sanção prevista no inciso IV do art. 87 da lei 8.666/93.

CISVALI
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Iguaçu
4 – Formas de inscrição e apresentação dos documentos para credenciamento
4.1 Os interessados poderão solicitar a inscrição no Credenciamento a qualquer
momento, durante a vigência deste Chamamento.
4.2 Os interessados poderão inscrever-se na sede do CISVALI, na Rua Ipiranga,
251, União da Vitória – PR, mediante Requerimento para Credenciamento conforme modelo
(ANEXO I).
4.3 Os interessados deverão encaminhar os documentos relacionados no item 6 à
sede do CISVALI, no horário das 08:00 às 11:30h e das 13:30 às 17:00h, no seguinte
endereço: Rua Ipiranga, 251, centro, União da Vitória – PR, em envelope lacrado com as
seguintes indicações:
SETOR DE LICITAÇÕES DO CISVALI
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DA SAÚDE PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES AO SUS.
CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017.
5 - Documentações referentes à habilitação
5.1 Os documentos referentes à habilitação poderão ser apresentados em original
ou Fotocópia autenticada, podendo este ser realizado pela comissão de licitação e ainda
estando sujeitas à aprovação pela mesma.
6. Documentações referentes à habilitação PESSOA JURÍDICA
6.1 Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
a) Requerimento para credenciamento, conforme modelo contido no anexo I do Edital
de Chamamento Público nº 001/2017.
b) Declaração de idoneidade conforme modelo contido no anexo II do Edital de
Chamamento Público nº 001/2017.
c) Cópia CNPJ.
d) Cópia do Contrato Social.
e) Cópia alvará de licença e localização.
f) Cópia do alvará de licença da Vigilância Sanitária.
g) Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES, compatível com o
endereço dos Alvarás, Contrato Social e com os serviços a serem executados.
h) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Federal.
i) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual.
j) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal da sede da empresa.
k) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
l) Prova de regularidade com a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas).
m) Cópia da cédula de identidade dos sócios gerentes (administrador).
n) Cópia do CPF dos sócios gerentes (administrador).
o) Para empresas com salas alugadas, devera a empresa apresentar copia do contrato
de locação Alvará de localização e Funcionamento e Alvará Sanitário.
p) Certificado de Regularidade de Inscrição de Pessoa Jurídica Junto ao Conselho da
categoria.
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6.1.1 Para os atendimentos realizados na sede do cisvali, fica dispensado a
apresentação dos documentos mencionados nos itens (f) e (g).
6.2 - Documentos do Profissional (s) que executará os Serviços:
a)
b)
c)
d)
e)

Cópia da cédula de identidade.
Cópia do CPF.
Cópia do CNS (Cartão Nacional de Saúde);
Cópia do comprovante de inscrição no conselho regional da categoria.
Cópia do comprovante de Regularidade junto ao Conselho Regional de sua
categoria;
f) Cópia dos diplomas de curso superior e especializações inerentes à área de
atuação.
g) Título de Especialista expedido pela sociedade que rege a especialidade, registrado
no Conselho Federal de Medicina.
Obs.: os documentos devem estar em anexo a Relação nominal dos profissionais
solicitada no item 6.3
6.3 Demais exigências:
a) Relação nominal dos profissionais responsáveis pela execução dos serviços para o
CISVALI; em papel timbrado com assinatura e carimbo do proponente. (ANEXO III)
b) Capacidade máxima de atendimento mensal para cada procedimento credenciado
(total e quantitativo a disposição do Consórcio) em papel timbrado com assinatura e
carimbo do proponente.
7 – Da Análise dos documentos e da habilitação:
7.1 A análise dos documentos será realizada pela Comissão Permanente de
Licitações do CISVALI, designada pelo Ato do Conselho 344/2017.
7.2 Serão consideradas habilitadas pessoas jurídicas que apresentarem
corretamente a documentação solicitada no item 6 que atenderem a todas as
condições exigidas neste edital de chamamento.
7.3 Não será habilitado o interessado que deixar de apresentar todos os
documentos relacionados no item 6;
8 – Condições para Prestação dos Serviços
8.1 Os serviços serão prestados através dos profissionais do estabelecimento
credenciado conforme as necessidades dos municípios consorciados.
8.2 O Estabelecimento credenciado deverá ter autonomia e capacidade instalada
(condições técnicas, estruturais, físicas e de pessoal treinado) que garanta o atendimento
integral de forma ágil e qualificada aos usuários, respeitando os prazos necessários à
execução dos exames e a emissão de laudos.
8.3 Todos os credenciados deverão possuir em seu consultório um computador
com acesso a internet, para acessar o programa de atendimento do Consórcio, que será
usado para a recepção dos pacientes, faturamento e relatórios diversos.
8.4 É de responsabilidade exclusiva e integral do CONTRATADO a utilização de
pessoal para a execução do objeto, incluído os encargos trabalhistas, previdenciários,
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sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujo ônus e obrigações em
nenhuma hipótese poderão ser transferidos para o CISVALI ou para os Municípios
integrantes do Consórcio.
9 – Dos Recursos Financeiros e Orçamentários
9.1 A remuneração pela prestação dos serviços será regida pelos valores unitários
contidos na Tabela de Procedimentos do SUS vigente e na Tabela de Procedimentos do
CISVALI (Preço Público).
9.2 Para pagamento dos serviços prestados serão utilizados as seguintes dotações
orçamentárias:
01.02.10.302.0001.2.002.3.3.90.39.00.00.00.00.1369
–
Saúde
Coletiva
–
Atendimento aos Municípios Consorciados – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica.
01.02.10.302.001.2.004.3.3.90.39.00.00.00.00.1312
–
Saúde
Coletiva
–
Manutenção Operacional de Saúde – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
01.02.10.302.001.2.011.3.3.90.39.00.00.00.00.1322
Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.

–

Manutenção

Comsus

-

01.01.2.005.3.3.90.39.00.00.00.00.1076 – Departamento Administrativo
Manutenção do Banco de Sangue – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.

–

01.02.2.010.3.3.90.39.00.00.00.00.1321 – Departamento Operacional
Convênio Banco de Sangue - Hemepar – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.

–

10 – Condições de pagamento
a) O CREDENCIADO deverá enviar relatório de Faturamento ao CISVALI, juntamente
com as GUIAS DE AUTORIZAÇÃO devidamente assinadas e sem rasuras em até 2
(dois) dias úteis após o encerramento da competência.
b) Após a conferência e processamento das guias, o CISVALI pagará pela prestação de
serviços até o dia 15 do mês subsequente, mediante apresentação da respectiva
Nota Fiscal.
c) Para efeito de faturamento e pagamento, a competência inicia-se no dia 21 (vinte e
um) de cada mês até 20 (vinte) do mês subsequente.
d) De acordo com a legislação vigente, somente serão admitidas NOTAS FISCAIS
ELETRÔNICAS, exceto para os prestadores onde os municípios não possibilitem a
emissão de nota fiscal eletrônica, neste caso será aceito nota fiscal manual
juntamente com declaração da Tributação do respectivo município.
e) É vedada a cobrança de sobretaxas pelos credenciados;
f) O CREDENCIADO deverá manter durante toda a execução do Contrato todas as
condições de regularidade fiscal exigidas na contratação
11 – Critérios de Reajuste
11.1 O valor dos serviços previstos na Tabela de Procedimentos CISVALI 2017
poderá sofrer correção com base nos índices acordados pelo CRESEMS e aprovados pela
Assembleia Geral do CISVALI.
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12 – Sanções administrativas para o caso de inadimplemento dos serviços
12.1 Pela inexecução total ou parcial na prestação dos serviços, o CISVALI poderá
garantida a prévia defesa, aplicar aos infratores as sanções previstas na Lei nº 8.666/1993
no art. 87 e no contrato de prestação de serviços.
13 – Disposições gerais
13.1 Esclarecimentos relativos ao presente Edital de Chamamento Público e às
condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto,
somente serão prestados quando solicitados por escrito, encaminhado a Secretaria
Executiva do CISVALI, na Rua Ipiranga, 251, União da Vitória – PR.
13.2 Aos credenciados será assegurado o direito de interposição de recurso, nos
termos do art. 109 da Lei nº 8.666/93, a qual será recebido e processado nos termos ali
estabelecidos.
13.3 Fica eleito o foro da cidade de União da Vitória, Estado do Paraná, como
competente para dirimir todas as questões decorrentes do credenciamento.
14 - Integram o presente instrumento, os seguintes anexos:
a) Anexo I – Modelo de Requerimento para Credenciamento;
b) Anexo II – Modelo de Declaração de Idoneidade;
c) Anexo III – Relação De Serviços E Profissionais Que Executarão.
d) IV - Tabela de valores de exames, consultas, procedimentos e cirurgias, adotados
pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Iguaçu.
e) Anexo IV - Minuta do Contrato

União da Vitória, 03 de janeiro de 2017.

Sandra Delvoss
Presidente da Comissão
Permanente de Licitações
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(em papel timbrado / personalizado do prestador)

ANEXO I
Requerimento para Credenciamento
Ao
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Iguaçu – CISVALI
União da Vitória – Paraná
O interessado abaixo qualificado requer sua inscrição no CREDENCIAMENTO DE
PESSOAS JURÍDICAS divulgado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do
Iguaçu – CISVALI, objetivando a prestação de serviços médicos, nos termos do
Chamamento Público 001/2017.
Nome/Razão Social:
CNPJ/CPF:
Nome Fantasia
Endereço:

BAIRRO:

CIDADE:

CEP:

Email:

TELEFONE:

ESTADO:

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA:
CPF:

Nome do Banco

RG:

Nº Banco

____________________________
Local

DADOS BANCÁRIOS
Nº da Agência

Nº da Conta Corrente

__________________________
Data

______________________________.
(nome, assinatura e carimbo do solicitante)
(em papel timbrado / personalizado da empresa ou prestador)
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(em papel timbrado / personalizado do prestador)

ANEXO II
Declaração de Idoneidade

Ao
Consorcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Iguaçu – CISVALI
União da Vitória - Paraná

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório,
sob a modalidade do chamamento nº 001/2017, instaurado pelo CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO IGUAÇU - CISVALI, que não fomos
declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas
esferas.
Por ser expressão da verdade, firmo a presente.

União da Vitória, ____ de _________________ de 2017.

____________________________________________
Nome legível do requerente

___________________________________________
Assinatura do requerente com carimbo

CISVALI
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Iguaçu
(em papel timbrado / personalizado do prestador)

ANEXO III

ANEXO III – RELAÇÃO DE SERVIÇOS E PROFISSIONAIS QUE EXECUTAÇÃO
(Descrever em papel timbrado da empresa os serviços que se propõe a realizar de acordo
com a tabela de procedimentos conforme Anexo III deste Edital, capacidade de atendimento
mensal para cada procedimento credenciado e profissional que irá realizar – anexando os
documentos solicitados no item 6.2 do Edital).

Descrição do Serviço

Quantidade Mensal

Profissional Executor

CISVALI
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Iguaçu

ANEXO V – MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES AO SUS Nº
XX/2017.
Pelo presente Termo de Credenciamento sob o nº ...., o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
DE SAÚDE DO VALE DO IGUAÇU – CISVALI, constituído sob forma de Consórcio
Publico, de direito Publico, inscrito no CNPJ 00.956.801.0001/25, com sede na Rua
Ipiranga, 251, União da Vitória – PR, neste ato representado pelo seu Presidente Sr.
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, portador do RG: XXXXXXXXXXXXX XXX XXX, CPF:
XXXXXX, e, de outro, denominada CREDENCIADA (o) XXXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ
XXXXXXXXXX, com sede XXXXXXXX, neste ato representado pelo XXXX, RG XXXXX,
CPF XXXX, tendo em vista o que dispõe a Constituição Federal, em especial os seus
artigos 196 e seguintes; as Leis nº 8.080/90 e 8.142/90; as normas gerais da Lei nº
8.666/93 e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie, e, ainda, o
objeto constante do Edital de Chamamento Público nº 001/2017, de XXXXXX,
RESOLVEM celebrar o presente contrato de prestação de serviços mediante as cláusulas
e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente Termo de Credenciamento tem por objeto a prestação, pela CREDENCIADA
(o), de serviços complementares de saúde, aos usuários encaminhados pelos Municípios
consorciados, conforme tabela a seguir.
NA ESPECILIDADE DE: XXXXXXXXXXXXX
Parágrafo único: O atendimento será realizado em caráter eletivo e de forma
programada.
CLAUSULA SEGUNDA - DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
I - Os serviços credenciados serão pagos, de acordo com o número de atendimentos
efetivamente realizados, tendo como referência os valores integrais constantes da Tabela
Unificada – SUS e da Tabela de valores CISVALI;
II - A CREDENCIADA (o) procederá ao atendimento somente aos pacientes
encaminhados através de guias de autorização emitidas pelo sistema de agendamento
on-line do CISVALI;
III - A CREDENCIADA (o) não poderá cobrar do paciente, ou seu acompanhante,
qualquer complementação aos valores pagos pelos serviços prestados nos termos deste
Contrato;
IV - A CREDENCIADA (o) deverá apresentar as cotas a serem ofertadas para o mês
seguinte, bem como a disponibilidade de agenda para ser inserida no sistema de
agendamento online.
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V - Havendo necessidade de métodos auxiliares de diagnóstico, procedimentos
ambulatoriais, cirúrgicos ou de procedimentos terapêuticos especiais, a CREDENCIADA
(o) fará a solicitação, ficando sua realização condicionada à autorização prévia pelo
Órgão Gestor do SUS no âmbito municipal.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA ENTREGA DAS FATURAS, FORMA E PRAZO DE
PAGAMENTO.
I - A CREDENCIADA (o) deverá enviar o relatório de faturamento do período, juntamente
com as Guias de Autorização emitidas pelos Municípios, devidamente assinadas e sem
rasuras ao Setor de Faturamento do CISVALI, em até 2 (dois) dias úteis após o
encerramento da competência.
II - Para efeito de faturamento e pagamento, a competência inicia-se no dia 21 (vinte e
um) de cada mês até 20 (vinte) do mês subsequente.
III - Após as conferências das Guias de Autorização e recebimento dos serviços, com
posterior elaboração das planilhas pelo Setor de Faturamento do CISVALI, o Setor de
Contabilidade enviará no e-mail de cada CREDENCIADA (o) os valores para emissão e
entrega da Nota Fiscal na data estipulada. A entrega do documento fiscal fora das datas
estipuladas implicará o pagamento somente no próximo faturamento, tendo em vista que
a Contabilidade do CISVALI segue as normas da Lei Federal nº. 4.320/64 e do Tribunal
de Contas do Estado do Paraná.
IV - Para execução do pagamento, a CREDENCIADA (o) deverá apresentar a Nota Fiscal
com a discriminação dos serviços, juntamente com as certidões negativas de
regularidade junto a Fazenda Municipal, Federal, FGTS e Débitos Trabalhistas.
CLÁUSULA QUARTA DO PRAZO DE VIGÊNCIA
I - O prazo de vigência do contrato será de 1 (um) ano contados a partir da data de
assinatura do Contrato, tendo interesse de ambas as partes poderá ser prorrogado nos
Termos do inciso II do artigo 57 da lei 8.666/93.
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES E REGIME DE EXECUÇÃO.
I – O credenciamento caracteriza uma relação contratual de prestação de serviços;
II – A CREDENCIADA (o) deverá manter, durante a vigência deste Termo de
Credenciamento as condições de habilitação exigidas para a sua celebração;
III - A Administração poderá conceder um prazo para que a contratada regularize suas
condições de habilitação, sob pena de rescisão contratual, quando não identificar má fé
ou a incapacidade da empresa de corrigir a situação.
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
São obrigações do CISVALI:
I - Efetuar, no prazo previsto, o pagamento dos serviços prestados, desde que a
CREDENCIADA (o) tenha apresentado a nota fiscal e documentos de suporte na forma e
prazo hábeis para realização do pagamento;
II - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela(s)
credenciada(s) com relação ao objeto deste Termo de Credenciamento.
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III - Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela(s) CREDENCIADAS (os),
inclusive quanto à continuidade da prestação dos serviços;
IV - Fornecer a CREDENCIADA (o) todos os dados, e informações que se façam
necessárias ao bom desempenho dos serviços.
São obrigações da CREDENCIADA (o):
I - Cumprir, nos termos e condições de sua proposta e do Edital de Chamamento Público
nº 001/2017, os serviços propostos;
II - Atender os pacientes com dignidade e respeito de modo universal e igualitário,
mantendo sempre a qualidade na prestação dos serviços;
III – Indicar formalmente à Administração, os prepostos e/ou responsáveis pela prestação
dos serviços e emissões de laudos, objeto deste contrato.
IV- Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações
sociais previstos na legislação trabalhista, vez que não manterão nenhum vínculo
empregatício com o CISVALI;
V- Responsabilizar-se pelo fornecimento dos recursos humanos, materiais e impressos
necessários para a execução do objeto deste contrato.
VI- Não realizar o atendimento ao paciente que não estiver portando a guia de
autorização do procedimento.
VII- Avisar com antecedência mínima de 07(sete) dias em casos de faltas de
atendimentos dos profissionais. As faltas e os atrasos deverão ser repostos
preferencialmente no respectivo mês, acumulados aos procedimentos previamente
agendados. Para os casos de não atendimento ou cancelamentos dos serviços, este
deverá ser comunicado com antecedência mínima de 30 dias.
VIII- Fazer os encaminhamentos dos pacientes/usuários que necessitam de serviço ou
acompanhamento em outro nível de atenção, com a devida justificativa e caracterização
diagnóstica (Contra Referência).
IX- Manter durante a vigência do Termo de Credenciamento todas as condições de
habilitação exigidas no edital de chamamento público nº 001/2017.
X – A CREDENCIADA (o) terá o prazo máximo de 5, (cinco) dias contados da realização
dos exames para proceder com a entrega dos laudos, sob pena de infração contratual.
XI – A CREDENCIADA (o) deverá possuir em seu consultório um computador com
acesso a internet, para acessar o programa de atendimento do Consórcio, que será
usado para atendimento em prontuário eletrônico, faturamento e relatórios diversos.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO LOCAL DE ATENDIMENTO
Fica estabelecido que os atendimentos sejam efetuados XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
CLÁUSULA OITAVA – DA COORDENAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO.
I- Caberá ao CISVALI a coordenação, controle e fiscalização da prestação dos serviços.
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II- A CREDENCIADA (o) facilitará ao CISVALI o acompanhamento e a fiscalização
permanente dos serviços complementares e prestará todos os esclarecimentos que lhe
forem solicitados pelos servidores do CISVALI, designados para tal fim.
III- O acompanhamento da execução dos serviços complementares credenciados será
realizado através do canal de comunicação com os Municípios por meio da Ouvidoria do
CISVALI e eventuais vistorias.
CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E INADIMPLEMENTO DOS
SERVIÇOS.
I - Pela inexecução total ou parcial do objeto do presente contrato, o CISVALI poderá
garantir a prévia defesa a CREDENCIADA (o) nos termos do art. 87 da Lei nº. 8666/1993.
II – Para a apuração de eventuais casos de inadimplência dos serviços, o CISVALI
manterá disponível ao usuário, do canal de comunicação por meio de Ouvidoria.
III - Em caso de inexecução ou inadimplência a CREDENCIADA (o) será notificada (o)
pelo CISVALI, assegurando-se o prazo de 5 (cinco) dias para apresentação de defesa.
IV - Por atraso injustificado na execução das obrigações decorrentes do Termo de
Credenciamento será aplicada as sanções previstas na Lei 8.666/1993 bem como
legislação vigente.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO
I - Este contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, desde que motivado, por
iniciativa de qualquer das partes, sem nenhum ônus, mediante comunicação por escrito,
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, e por qualquer dos casos elencados no
artigo 78 da Lei nº 8.666/1993, em especial nas seguintes situações:
a) Não cumprimento ou cumprimento parcial de qualquer cláusula do Termo de
Credenciamento;
b) Interrupção da execução do Termo de Credenciamento sem justa causa;
c) A subcontratação total ou parcial do seu objeto não admitidas no Edital e no Termo de
Credenciamento;
d) Pela alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execução do Termo de Credenciamento;
f) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração
decorrentes de serviços, ou parcelas destes, recebidos ou executados, salvo em caso de
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a
CREDENCIADA (o) o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas
obrigações até que seja normalizada a situação.
g) A negativa imotivada de atendimento aos usuários, sem prévia notificação ao CISVALI.
II - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente, observado o devido processo legal.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Ficam estipulados para o pagamento do presente Termo de Credenciamento os recursos
provenientes das seguintes dotações orçamentárias:
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXX

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO REAJUSTE DE PREÇOS
- O valor dos serviços previstos na Tabela do CISVALI poderá sofrer correção com base
nos índices acordados pelo CRESEMS e aprovados pela Assembleia Geral do CISVALI
- Os índices de reajustes acordados pelo CRESEMS e aprovados pela Assembleia Geral
do CISVALI será aplicado automaticamente ao contrato mediante termo Aditivo ou
Apostilamento na forma da lei.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS RECURSOS PROCESSUAIS
Os recursos processuais cabíveis contra os atos de aplicação de penalidades e rescisão
contratual pelo CISVALI são aqueles estabelecidos na lei federal de licitações e contratos
administrativos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS ALTERAÇÕES
Qualquer alteração do presente Termo de Credenciamento será objeto de Termo Aditivo
ou apostilamento, na forma da legislação referente à licitação e contratos administrativos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO
O Extrato do presente Termo de Credenciamento será publicado pelo CISVALI em seu
diário oficial, na forma do art. 61, parágrafo único, da Lei Federal n° 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de União da Vitória para dirimir questões oriundas
do presente Termo de Credenciamento que não puderem ser resolvidos pelas partes.
E assim, por estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente contrato em 2
(duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.
União da Vitória, XXX de XXXXX de XXXXX.
_______________________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
PRESIDENTE DO CISVALI
TESTEMUNHAS:
________________________________
CPF:
_______________________________
CPF:

