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EDITAL DE CHAMAMENTO PARA CREDENCIAMENTO 

EDITAL Nº 002/ 2022 

  

A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA, com sede à Avenida Visconde de 

Taunay, 950 – Ronda – CEP 84051900, inscrita no CNPJ sob n.º 32.370.759/0001-52, representada 

neste ato por seu presidente RODRIGO DANIEL MANJABOSCO, no uso de suas prerrogativas legais 

através do Diário Oficial do Município, torna público para ciência dos interessados que estarão 

abertas as inscrições para o processo de CREDENCIAMENTO EMPRESAS para  fornecimento  de  

ÓRTESES,  PRÓTESES  E  MATERIAIS  ESPECIAIS,  PADRONIZADAS  PELA  TABELA  SUS,  PARA  

REALIZAÇÃO  DE  CIRURGIAS ORTOPÉDICAS,  através  do  regime  de  consignação  para  atender  

as  necessidades  do  Hospital  Municipal  Amadeu Puppi, conforme condições, quantidades e 

exigências estabelecidas neste instrumento, de acordo com o disposto na Lei 4.608 de 04 de 

setembro de 1991 e suas alterações e instrução normativa n° 01, de 05 de dezembro de 1991. 

1.   DO OBJETO  

CREDENCIAMENTO  DE  EMPRESAS  para  fornecimento  de  ÓRTESES,  PRÓTESES  E  

MATERIAIS  ESPECIAIS,  PADRONIZADAS  PELA  TABELA  SUS,  PARA  REALIZAÇÃO  DE  

CIRURGIAS ORTOPÉDICAS  através  do  regime  de  consignação  para  atender  as  

necessidades  do  Hospital  Municipal  Amadeu Puppi, conforme condições, quantidades e 

exigências estabelecidas neste instrumento.  

 2.   DA JUSTIFICATIVA  

Os materiais em consignação são utilizados  em  cirurgias  ortopédicas  de  urgência  e  

emergência,  sendo  que  em  determinadas  fraturas  necessitam  de  fixação  com  placas,  

parafusos,  hastes  intramedulares,  próteses  e  demais  materiais  necessários  aos  diversos  

procedimentos  ortopédicos  realizados  no  Hospital  Municipal Amadeu Puppi.  

O  Hospital  Municipal  Amadeu  Puppi  presta  atendimentos  de  urgência  e  emergência,  sendo  

“porta  aberta”  durante  as  24  horas  diárias  em  todos  os  dias  da  semana. Portanto, sendo 

este  o  motivo  da  necessidade  de  consignação  dos  materiais  de  síntese,  pois  precisam  

estar  disponíveis,  lavados  e  esterilizados  para  que  possam  ser  usados  quando  necessário.  

Cumpre  esclarecer  que  por  se  tratar  de  procedimentos/cirurgias  de  urgência  e  emergência  

não  há  como  prever  quais  materiais  serão  utilizados  nas  cirurgias,  sendo  a  consignação  

benéfica  e  vantajosa  à  celeridade  dos  procedimentos  cirúrgicos  de  urgência e emergência.  

Neste  sentido,  justifica-se  a  necessidade  do  presente  credenciamento  devido  a  natureza  

dos  serviços  de  urgência  e  emergência  tornando-se  inviável  a  compra  dos  materiais  de  

órteses  e  próteses  antecipadamente,  pois  não  há  como  se  ter  uma  previsão  quais  cirurgias  

serão  realizadas  e  consequentemente  quais  materiais  serão  utilizados.  Além  disso,  todos  

os  materiais  precisam  passar  por  processos  de  limpeza,  embalagem,  esterilização,  controle  

de  testes  bacteriológicos,  parâmetros  químicos  e  físicos  antes  de  serem  liberados  para  a  

realização  do  procedimento  cirúrgico  (RDC  n°  15  de  15/03/2012 da ANVISA).  
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 3.   DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVO DO OBJETO  

Todos os objetos deverão atender especificações detalhadas no  anexo I;   

Os  bens  deverão  atender  às  especificações  técnicas  mínimas  e  quantidades  estabelecidas  

neste  instrumento  e,  havendo  eventual  divergência  entre  as  especificações  aqui  descritas,  

deverão  prevalecer  as descrições deste Termo;  

Os  itens  que  possuem  descritivo  de  tamanhos  variados,  ou  seja,  uma  grade  de  tamanhos,  

precisam  de  um  quantitativo  que  contemple  todos  os  tamanhos  disponíveis  no  respectivo  

intervalo  da  grade.  Sendo  assim,  o  quantitativo  estimado  não  se  refere  diretamente  ao  que  

será  utilizado  durante  a  vigência  do  contrato,  mas  é  uma  quantidade  necessária  que  

contemple  todos  os  tamanhos  de  grade  a  serem  disponibilizados  em  consignação  no  

Hospital  Municipal  Amadeu  Puppi,  visto  que  o  tamanho  do  item  só  pode ser determinado 

no momento do procedimento, de acordo com a anatomia do paciente.  

O  quantitativo  ora  demandando  justifica-se  em  razão  da  continuidade  de  um  serviço  

caracterizado  por  sua  essencialidade  e  habitualidade  e  foi  definido  com  base  no  quantitativo  

utilizado  nos  últimos  03  anos,  sendo  utilizados  nos  serviços  hospitalares  da  especialidade  

de  Cirurgias  Ortopédicas.  Esses  materiais  visam  atender  necessidades  permanentes  dos  

pacientes  junto  ao  Hospital  Municipal  Amadeu  Puppi,  sendo materiais essenciais que 

constituem atividade de apoio.  

 4.   DA CONSIGNAÇÃO E DA REPOSIÇÃO  

 A  eventual  e  futura  aquisição  dos  itens  será  em  regime  de  CONSIGNAÇÃO,  visando  gerar  

menor  imobilização  de  capital,  reduzir  os  riscos  de  perda  de  produtos  por  validade  e  

garantir  maior  eficiência  na  disponibilização  dos  produtos  às  unidades  demandantes  para  

a  continuidade  ao  abastecimento  de  insumos no Hospital Municipal Amadeu Puppi.  

De  acordo  com  o  artigo  534,  da  Lei  nº  10.406/2003  do  Código  Civil,  o  consignante  não  

pode  dispor  da  coisa antes de lhe ser restituída ou de lhe ser comunicada a restituição.  

O  material  e  instrumental  deverá  estar  à  disposição  em  até  05 ( cindo)  dias  úteis,  contados  

do  recebimento do empenho pela Contratada, de acordo com a solicitação do Hospital Municipal.  

Os  preços  praticados  serão  os  constantes  na  tabela  SUS,  vedado  a  sua  majoração  e  

permitido  o  oferecimento de descontos.  

O  material  ferramental  de  apoio  será  fornecido  em  caráter  de  consignação,  sem  agregar  

valor,  sendo  entregue  em  consonância  exata  à  cada  peça  de  material  de  órtese  e  prótese,  

devendo  estar  em  perfeitas  condições  de  uso  e  podendo  ser  trocado  caso  exista  algum  

tipo  de  avaria,  a  pedido  da  Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.  

O  material,  bem  como  o  instrumental  necessário,  deverá  ser  reposto  ao  Hospital  Municipal  

Dr.  Amadeu  Puppi  do  Município  de  Ponta,  de  acordo  com  a  solicitação  do  fiscal  do  

contrato  e  do  responsável  técnico  da  central  de  materiais/centro  cirúrgico,  dentro  sempre  

do  estabelecido  pelos  valores  máximos  contratuais.  
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O  prazo  para  entrega  dos  materiais  de  reposição  é  de  24  (vinte  e  quatro)  horas,  a  contar  

da  data  do  pedido  encaminhado  pelo  fiscal  do  contrato  ou  pelo  responsável  técnico  da  

central  de  materiais/centro  cirúrgico.  O  não  cumprimento  das  entregas  cominará  nas  sanções  

previstas  neste  Termo  de  Referência  e Edital  

O  material  ferramental  de  apoio  será  fornecido  em  caráter  de  consignação  e  em  cada  

reposição  necessária,  sem  agregar  valor,  sendo  entregue  em  consonância  exata  à  cada  

peça  de  material  de  órtese e prótese.  

 5.   DO ACESSO  

O  acesso  ao  sistema  de  credenciamento  é  livre  a  todas  as  pessoas  jurídicas  fornecedoras  

dos  bens  e  materiais  constantes  no  objeto  do  presente  e  se  dará  a  qualquer  momento,  

no  período  de  15 ( quinze)  dias  corridos,  contados  da  data  de  publicação  do  Edital  no  

Diário  Oficial  do  Município,  desde  que  atendidos os requisitos definidos no presente termo, 

edital e anexos.  

6 .  DA INSCRIÇÃO  

As  pessoas  jurídicas  interessadas  em  se  inscrever  no  processo  de  credenciamento  deverá  

preencher  a  Proposta  de  Credenciamento  anexo  ao  presente  e  encaminhá-la  juntamente  

com  a  documentação  de  habilitação  exigida  no  item 16 ,  impreterivelmente  até  às 17 h30  

do 15 º  dia  a  contar  da  publicação  do  edital no Diário Oficial do Município ,  para o 

seguinte  endereço de email:  contratosfmspg@gmail.com  

Caso  o 15 °  dia,  contado  da  publicação  do  Edital,  cair  no  sábado,  domingo  ou  feriado,  

considerar-se-á  o  encerramento do prazo o primeiro dia útil subsequente.  

7  .  DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE CHAMAMENTO  

Qualquer  interessado  poderá  impugnar  o  presente  Edital  de  Chamamento  por  eventuais  

irregularidades,  ficando  para  tanto  estabelecido  o  prazo  improrrogável  de  05 ( cinco)  dias  

úteis  após  a  publicação  do  edital para protocolar o pedido de impugnação.  

 8 .   DA PARTICIPAÇÃO NO CREDENCIAMENTO  

 Poderão  se  credenciar  as  empresas  que  forneçam  os  materiais  relativos  às  áreas  

especificadas  no  anexo I, desde que forneça a documentação exigida no Edital.  

Não  poderão  participar  do  presente  credenciamento  os  interessados  que  estejam  cumprindo  

as  sanções  previstas nos incisos IV e V do art. 2º da Lei Municipal nº 8.393/2005.  

No presente credenciamento é vedada a participação de empresas em consórcio.  

Não  poderá  participar  a  empresa  declarada  inidônea  por  órgão  ou  entidade  da  

administração  pública  direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal.  

Não  poderá  participar  a  empresa  em  processo  de  falência  ou  recuperação  judicial,  

concordatária,  concurso de credores, dissolução e liquidação.  
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Estarão  impedidas  de  se  credenciarem  as  empresas  cujos  diretores,  gerentes,  sócios  e  

responsáveis  técnicos façam parte do quadro de servidores do Município de Ponta Grossa.  

A  participação  no  presente  credenciamento  implica  automaticamente  na  aceitação  integral  

e  irretratável  dos termos e conteúdos do edital e seus anexos, regulamentos e instruções.  

Qualquer  manifestação  neste  credenciamento  condiciona-se  à  apresentação,  pelo  preposto  

da  proponente,  de  seu  documento  de  identidade  e  instrumento  público  de  procuração  ou  

instrumento  particular,  com  firma  reconhecida.  Em  sendo  proprietário  ou  sócio  da  firma,  

deverá  apresentar  documento de identidade e cópia do Contrato Social.  

Os  documentos  deverão  estar  todos  em  nome  da  matriz  ou  todos  em  nome  da  filial,  

exceto  aqueles  que  comprovadamente  só  possam  ser  fornecidos  à  matriz  e  referir-se  ao  

local  do  domicílio  ou  sede  da  licitante.  

 9.   DO VALOR  

 No  último  ano  (2021)  foram  gastos  aproximadamente  R$  484.149,65  em  materiais  de  

órtese  e  prótese,  conforme  informação  do  relatório  do  mov.  1947782 ,  protocolo  

administrativo  SEI  74456/2021.  Sendo  assim,  utilizando-se  como  referência  o  valor  gasto  

no  ano  anterior  e  adicionando 25 %  como  margem  de  segurança,  em  virtude  do  possível  

aumento  das  cirurgias  no  ano  de  2023. 

 O  valor  máximo  estimado  para o respectivo credenciamento será de R$ 605.000,00 para 

um período de 12 meses.  

O  valor  estimado  no  item  anterior  não  implica  em  nenhuma  previsão  ou  expectativa  de  

crédito  em  favor  dos  credenciados,  que  só  farão  jus  aos  valores  correspondentes  aos  

serviços  efetivamente  prestados,  desde que autorizados e aprovados pela Contratante, nos 

termos do Credenciamento.  

Os  valores  para  a  remuneração  dos  materiais  indicados  são  os  fixados  na  Tabela  SUS,  

levando  em  conta  os  parâmetros  técnicos  definidos  pelo  termo  de  referência,  entendido  

este  preço  como  justo  e  suficiente para a total execução do presente objeto.  

10 .     DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

A  despesa  decorrente  desta  contratação  correrá  à  conta  da  seguinte  dotação  orçamentária,  

conforme  informado pela coordenação financeira e orçamentária da FMSPG:  

138- 24.001.10.302.0051.2.277/33.90.30.43.00  

11 .  DA ENTREGA E DA ACEITAÇÃO DO OBJETO  

Os  materiais  solicitados  pela  Contratante  deverão  ser  entregues  em  até  05  (cinco)  dias  

úteis,   contados  do  recebimento  do  empenho  pela  Contratada,,  sob  pena  de  aplicação  das  

sanções  previstas  neste  Termo de Referência e Edita.  

O  fornecedor  está  sujeito  à  fiscalização  dos  produtos  no  ato  da  entrega,  que  será  feita  

por  servidores  designados para este fim.  

https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=2199533&id_procedimento_atual=1918145&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001980&infra_hash=3641dc681d4d799de0f10b184e8e83a7469eba5ec927f451cc9f6326c5956157
https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=2199533&id_procedimento_atual=1918145&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001980&infra_hash=3641dc681d4d799de0f10b184e8e83a7469eba5ec927f451cc9f6326c5956157
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Os  produtos  deverão  ser  entregues  de  forma  parcelada  pelo  período  de  12  meses,  de  

acordo  com  a  necessidade da  UNIDADE HOSPITALAR.  

O  recebimento  será  em  conformidade  com  o  que  dispõe  o  artigo  73,  da  Lei  nº  8.666/93,da  

seguinte  forma:  

a) PROVISORIAMENTE,   no  prazo  de  05 ( cinco)  dias,   para  efeito  de  posterior  verificação  

do  produto ofertado com as especificações constantes neste Termo de Referência.  

b) DEFINITIVAMENTE,   no  prazo  de  15 ( quinze)  dias,  após  a  verificação  da  qualidade  e  

quantidade do produto e consequente aceitação pelo Setor Competente.  

O  transporte  e  a  descarga  dos  produtos  nos  locais  designados  correrão  por  conta  exclusiva  

das  empresas vencedoras, sem qualquer custo adicional solicitado posteriormente.  

As  entregas  poderão  eventualmente  ser  suspensas  ou  alteradas,  a  critério  da  Fundação  

Municipal  de  Saúde de Ponta Grossa.  

A  entrega  do  referido  objeto  deverá  abranger  ainda,  todas  as  Unidades  que  vierem  

futuramente  a  disponibilizar  os  serviços  de  cirurgias  ortopédicas  durante  a  vigência  do  

contrato  formalizado  por  meio  deste instrumento.  

O  fornecedor  está  sujeito  à  fiscalização  dos  produtos  no  ato  da  entrega  e posteriormente,  

reservando-se  a  FMSPG,  através  do  responsável,  o  direito  de  não  receber  os  produtos,  

caso  o  mesmo  não  se  encontre  em condições satisfatórias ou no caso de o produto não ser 

de primeira qualidade.  

Para  todos  os  produtos,  considerar  que  as  medidas,  a  unidade  e  a  qualidade  são  pré-  

requisitos  para  o  recebimento.  

Fica  reservado  a  esta  Administração  o  direito  de  realizar  testes  que  comprovem  a  qualidade  

dos  produtos ofertados.  

Caso  os  produtos  sejam  entregues  em  desacordo  com  os  requisitos  estabelecidos  por  este  

Termo,  em  quantidade  inferior  ou  apresentarem  problemas  de  desempenho  na  utilização,  

o  fornecedor  deverá  providenciar a substituição em prazo não superior a 24  horas,  contados 

da solicitação de substituição.  

O  prazo  para  entrega  dos  materiais  de  reposição  deverá  ocorrer  em  até  24  horas ,  a  

contar  do  pedido  encaminhado  pelo  fiscal  do  contrato  ou  pelo  responsável  técnico  da  

central  de  materiais/  centro  cirúrgico.  

Nenhum  dos  produtos  fornecidos  poderá  ser  entregue  com  mais  de  30%  (trinta  por  cento)  

do  seu  prazo de validade.  

12 .     DO LOCAL E RECEBIMENTO DO OBJETO  

Os  materiais  deverão  ser  entregues/disponibilizados  de  acordo  com  solicitação  do  Hospital  

Municipal  Amadeu  Puppi  e  entregues  na  própria  Unidade  Hospitalar,  cujo  endereço  é  Rua  

Augusto  Ribas,  81,  Centro- Ponta Grossa/PR, CEP 84035-000.  

Os  materiais  deverão  ser  disponibilizados  no  Hospital  e  as  quantias  consignadas  serão  

fornecidas  de  no  mínimo  2  (duas)  unidades  de  cada  item ,  ou  se  houver  necessidade  
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de  maior  quantidade,  estes  quantitativos  serão  estabelecidos  pelo  Fiscal  do  Contrato.  Após  

o  uso  dos  materiais  consignados,  imediatamente  será  solicitado  à  reposição  dos  itens  

utilizados,  o(s)  fornecedor(s)  deverão  no  máximo  em  24 (vinte e quatro) horas  efetuar estas 

reposições;  

  O transporte e a entrega dos materiais serão por conta do(s) Contratado(s).  

13 .      GARANTIA DO OBJETO  

Os  produtos  deverão  possuir  garantia  mínima  de  12  (doze)  meses,   contados  da  data  de  

entrega,  contra  defeitos/vícios  de  fabricação  de  acordo  com  normas  vigentes  da  Vigilância  

Sanitária  /Ministério  da  Saúde.  

Durante  o  prazo  de  vigência  da  garantia,  o  Contratado  deverá  atender  aos  chamados  da  

Administração,  no  prazo  máximo  de  24  (vinte  e  quatro)  horas,  contados  da  solicitação,  

para  providenciar  substituição  dos produtos que apresentarem defeitos/vícios que os impeçam 

de adaptar perfeitamente.  

Todos  os  materiais  devem  ser  novos,  não  sendo  aceitos  objetos  ou  partes  destes  oriundos  

de  processo  de reforma ou recondicionamento.  

Todos  os  materiais  deverão  possuir  manual  de  instruções,  termos/certificados  de  garantia,  

e  demais  informações técnicas em língua portuguesa, nos termos do art. 31 do Código de Defesa 

do Consumidor.  

14 .      DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;  

 Verificar  minuciosamente,  no  prazo  fixado,  a  conformidade  dos  bens  recebidos  

provisoriamente  com  as  especificações constantes do Edital, para fins de aceitação e 

recebimento definitivo;  

Comunicar  à  Contratada,  por  escrito,  sobre  imperfeições,  falhas  ou  irregularidades  

verificadas  no  objeto  fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;  

Acompanhar  e  fiscalizar  o  cumprimento  das  obrigações  da  Contratada,  através  de  

comissão/servidor  especialmente designado;  

Efetuar  o  pagamento  à  Contratada  no  valor  correspondente  ao  fornecimento  do  objeto,  no  

prazo  e  forma  estabelecidos no Edital e seus anexos.  

Fornecer  atestados  de  capacidade  técnica  quando  solicitado,  desde  que  atendidas  as  

obrigações  exigidas;  

Permitir  livre  acesso  dos  empregados  da  empresa  às  suas  dependências  para  a  entrega  

do  objeto  a  ser  fornecido;  

Proporcionar  as  facilidades  necessárias  para  que  a  contratada  possa  fornecer  o  objeto  

deste  Termo  de  Referência dentro das normas estabelecidas;  

Prestar  as  informações  e  os  esclarecimentos  pertinentes  que  venham  a  ser  solicitados  pelo  

representante da empresa;  
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Exigir  o  cumprimento  de  todas  as  obrigações  assumidas  pelo  Contratado,  de  acordo  com  

as  especificações  constantes  neste  Termo  de  Referência,  no  contrato  e  demais  obrigações  

assumidas  no  decorrer do processo.  

Designar  servidor  para  exercer  o  acompanhamento  e  recebimento  dos  materiais  e  atestar  

os  documentos que se fizerem necessários.  

Notificar  o  fornecedor  da  ocorrência  de  eventuais  vícios  dos  produtos  objeto  deste  processo,  

exigindo  o  cumprimento dos prazos para a sua solução.  

Aplicar sanções administrativas, quando cabíveis, assegurando sempre o direito da ampla defesa.  

Efetuar as retenções tributárias, quando cabível.  

Manter registro das ocorrências irregularidades constatadas durante a vigência da ata 

correspondente.  

A  CONTRATANTE  obriga-se  a  proporcionar  todas  as  condições  para  que  a(s)  

CONTRATADA(S)  possa  desempenhar  os  compromissos  assumidos,  bem  como  pagar  pela  

aquisição  dos  materiais  adquiridos  em conformidade com este Termo de Referência, Edital de 

Credenciamento e Contrato;  

Disponibilizar  o  espaço  adequado,  na  unidade  hospitalar,  para  o  acondicionamento  dos  

Materiais  Hospitalares (Órtese, Prótese e Materiais Especiais);  

A  Unidade  Hospitalar  deverá  controlar  a  dispensação  do  material,  a  fim  de  não  haver  

prejuízos  quanto  ao  faturamento  do  mesmo,  acompanhar  e  manter  o  estoque  consignado  

de  acordo  com  as  quantidades  previstas para o consumo;  

A  Administração  não  responderá  por  quaisquer  compromissos  assumidos  pela  Contratada  

com  terceiros,  ainda  que  vinculados  à  execução  do  Contrato,  bem  como  por  qualquer  dano  

causado  a  terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou 

subordinados.  

15 .     OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

A  Contratada  deve  cumprir  todas  as  obrigações  constantes  no  Edital,  seus  anexos  e  sua  

proposta,  assumindo  como  exclusivamente  seus  os  riscos  e  as  despesas  decorrentes  da  

boa  e  perfeita  execução  do objeto e, ainda:  

Efetuar  a  entrega  do  objeto  em  perfeitas  condições,  conforme  especificações,  prazo  e  local  

constantes  no  Edital  e  seus  anexos,  acompanhado  da  respectiva  nota  fiscal,  na  qual  

constarão  as  indicações  referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia 

ou validade;  

O  objeto  deve  estar  acompanhado  do  manual  do  usuário,  com  uma  versão  em  português  

e  da  relação  da rede de assistência técnica autorizada, além do certificado de garantia;  

Substituir,  reparar  ou  corrigir  às  suas  expensas,  no  prazo  fixado  neste  Termo  de  Referência,  

o  objeto  com avarias ou defeitos;  

Comunicar  à  Contratante,  no  ato  da  solicitação  de  materiais  os  motivos  que  impossibilitem  

o  cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;  
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Manter,  durante  toda  a  execução  do  contrato,  em  compatibilidade  com  as  obrigações  

assumidas,  todas  as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

 Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.  

Recolher  todos  os  impostos,  taxas,  tarifas,  contribuições,  estaduais  e  municipais,  que  

incidam  ou  venham  a  incidir  sobre  a  aquisição  do  objeto  e  apresentar  os  respectivos  

comprovantes,  quando  solicitados pela Administração;  

Assumir  todas  as  despesas  decorrentes  do  transporte  dos  materiais  inclusive  carga  e  

descarga,  até  os  locais indicados neste Termo;  

Assegurar  à  Administração  o  direito  de  fiscalizar,  sustar  e/ou  recusar  os  materiais  que  

não  estejam  de  acordo  com  as  condições  estabelecidas  no  presente  Termo,  ficando  certo  

que,  em  nenhuma  hipótese,  a  falta de fiscalização a exime das responsabilidades pactuadas;  

Respeitar  as  normas  e  procedimentos  de  controle  e  acesso  às  dependências  da  

Administração  Contratante;  

Apresentar, sempre que solicitada, documentos que comprovem a procedência do objeto 

fornecido;  

Responder  integralmente  por  perdas  e  danos  que  vier  a  causar  à  Administração  ou  a  

terceiros  em  razão  de  ação  ou  omissão,  dolosa  ou  culposa,  sua  ou  dos  seus  prepostos,  

quando  esses  tenham  sido  ocasionados  por  seus  empregados  durante  a  entrega  do  objeto,  

independentemente  de  outras  cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;  

 Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da contratação.  

 A  inadimplência  da  empresa,  com  referência  aos  encargos  estabelecidos  na  condição  

anterior,  não  transfere  a  responsabilidade  por  seu  pagamento  à  Administração  contratante,  

nem  poderá  onerar  os  materiais  objeto  deste  Termo,  razão  pela  qual  a  Empresa  renuncia  

a  qualquer  vínculo  de  solidariedade,  ativa ou passiva, com a contratante.  

O  fornecedor  deverá  substituir,  às  suas  expensas,  no  total  ou  em  parte,  se  os  produtos  

apresentarem  danos em decorrência do transporte, bem como providenciar a substituição do 

mesmo.  

  Prestar todas as informações solicitadas pela Administração.  

 Encaminhar  solicitação  devidamente  fundamentada,  quando  desejar  fazer  qualquer  

modificação  nas  condições de entrega e recebimento.  

Disponibilizar  preposto,  endereço  comercial,  contato  telefônico  e  uma  conta  de  e-mail  para  

fins  de  comunicação entre as partes, mantendo-os atualizados.  

Responsabilizar-se  pelos  vícios  e  danos  decorrentes  do  fornecimento  do  objeto,  de  acordo  

com  as  normas do CDC – Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).  

Formalizar  denúncia  à  Administração  de  qualquer  ato  de  irregularidade  praticado  por  

servidor,  que  frustre ou dificulte o cumprimento de suas obrigações.  
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Todas  as  despesas  de  transporte,  tributos,  frete,  carregamento,  descarregamento,  encargos  

trabalhistas  e  previdenciários  e  outros  custos  decorrentes  direta  ou  indiretamente  do  

fornecimento  do  objeto  desta  licitação, correrão por conta exclusiva da contratada .  

 É obrigação da Contratada ofertar produtos que possuam certificação do  INMETRO.  

 Disponibilizar  no  hospital  os  Materiais  Hospitalares ( Órtese,  Prótese  e  Materiais  Especiais),  

no  prazo  máximo  de  05  (cinco)  dias  úteis,  contados  do  recebimento  do  empenho  pela  

Contratada,  de  acordo  com  as condições e prazos propostos, dentro do período  contratual;  

Reparar,  corrigir,  remover  às  suas  expensas,  no  todo  ou  em  parte,  os  Materiais  Hospitalares  

(Órtese,  Prótese  e  Materiais  Especiais),  em  que  se  verifiquem  danos  em  decorrência  do  

transporte,  bem  como,  providenciar  a  substituição  dos  mesmos,  no  prazo  máximo  de  24 ( 

vinte  e  quatro)  horas,   improrrogáveis, contados da notificação que lhe for entregue 

oficialmente;  

Os  produtos  deverão  apresentar  embalagem  contendo  data  de  validade,  número  de  lote,  

método  de  esterilização e no mínimo 3 (três) etiquetas autocolantes de identificação, em língua 

portuguesa;  

Responsabilizar-se pelos danos causados aos pacientes, em face da baixa qualidade de seus 

produtos;  

A(s)  empresa(s)  credenciada(s)  se  obrigam  ainda  a  substituir,  sem  ônus  para  a  Contratante,  

no  caso  de  qualquer defeito que impossibilite seu uso, o material disponibilizado aos hospitais;  

Responsabilizar-se  pelo  acompanhamento  do  saldo  contratual  constante  da  nota  de  

empenho,  sob  pena  de  não  pagamento  administrativo  do  que  for  fornecido  além  do  

empenhado,  salvo  autorização  expressa  e prévia do ordenador de despesa:  

Disponibilizar,  quando  necessário,  um  funcionário  treinado  para  controle,  reposição  dos  

materiais  e  suporte técnico, sem ônus para a Contratante;  

A  reposição  dos  materiais  deverá  ser  feita  no  máximo  em  24  horas,  contado  da  solicitação 

,  sob  pena  de sofrer as sanções previstas em contrato;  

A  CONTRATADA  deverá  fornecer,  sempre  que  requisitado,  cursos  e  treinamentos  práticos  

e  teóricos,  para  médicos,  residentes  de  medicina,  enfermeiros  e  instrumentadores,  visando  

ao  correto  uso  do  material  e  a  educação  continuada  sobre  as  técnicas  de  osteossíntese,  

de  acordo  com  cronograma  a  ser  estabelecido;  

O  material  ferramental  de  apoio  será  fornecido  em  caráter  de  consignação,  sem  agregar  

valor,  sendo  entregue  em  consonância  exata  à  cada  peça  de  material  de  órtese  e  prótese  

e  devendo  estar  em  perfeitas  condições  de  uso,  podendo  ser  trocado  caso  exista  algum  

tipo  de  avaria,  a  pedido  da  contratada, no prazo máximo de 24 horas;  

No  caso  dos  materiais  que  possuírem  conjunto  de  componentes  com  tamanhos  variados,  

o  consignante  deverá  disponibilizar  os  componentes  compatíveis,  conforme  solicitação  da  

Unidade  Hospitalar,  via  Autorização de Fornecimento;  
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O  consignante  deverá  disponibilizar  as  trocas  de  componentes  não  utilizados,  daqueles  

produtos  que  possuem  conjuntos  de  componentes  de  tamanhos  variáveis,  mesmo  depois  

de  expirada  a  sua  validade  ou  garantia,  conforme  §  2  do  art. 3 º  da  portaria  403  do  

Ministério  da  Saúde,  após  solicitação  da  Unidade  Hospitalar.  

16 .    DA CAPACIDADE INSTALADA  

A  quantidade  de  materiais  a  serem  fornecidos  pelos  prestadores  de  serviços  levará  em  

conta  a  capacidade  instalada  do  credenciamento,  tendo  em  vista  ainda,  como  limitantes,  a  

demanda  de  pacientes  e  a  disponibilidade  da  programação  física  mensal  estabelecida  pela  

Fundação  Municipal  de  Saúde.  Será  previamente  estipulada  a  quantidade  máxima  quando  

do  credenciamento,  para  fins  de  apontamento junto ao instrumento contratual.  

Mediante  termo  aditivo,  e  de  acordo  com  a  capacidade  operacional  do  CONTRATADO  e  

as  necessidades  do  CONTRATANTE,  os  contraentes  poderão  fazer  acréscimos  de  até  vinte  

e  cinco  por  cento  (25%)  nos  valores  limites  do  contrato,  durante  o  período  de  sua  vigência,  

mediante  justificativa  aprovada pela autoridade competente.  

17 .     DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA HABILITAÇÃO  

  Os documentos exigidos para a habilitação são:  

a) Proposta de Credenciamento (modelo anexo ao presente);  

b) Registro  comercial,  no  caso  de  empresa  individual;  ato  constitutivo,  estatuto  ou  contrato  

social  em  vigor,  e  última  alteração  contratual  (ou  consolidação),  devidamente  registrado,  e  

no  caso  de  sociedade  por ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus 

administradores;  

c) Certidão  negativa  de  Ações  de  Falência  e  Concordata  expedida  pelo  distribuidor  da  

sede  da  pessoa  jurídica,  ou  de  execução  patrimonial,  expedida  no  domicílio  da  pessoa  

física.  A  certidão  deve  estar  em  plena  validade  e,  na  hipótese  da  inexistência  de  prazo  

de  validade  da  mesma,  deverá  ser  emitida  com  antecedência máxima de 60 (sessenta) dias 

anteriores à abertura deste credenciamento.  

 c.1)  Para  as  empresas  em  processo  de  recuperação  judicial  deverá  ser  apresentada  

certidão  emitida  pela  instância  judicial  competente,  evidenciando  que  a  empresa  está  apta  

econômica  e  financeiramente a participar de procedimento licitatório;  

d) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;  

e) Certidão de Quitação de Tributos Federais e Contribuições Federais, emitida pela Receita 

Federal;  

f) Certidão  Negativa  de  Débito  com  a  Fazenda  do  Estado  (Tributos  Estaduais)  onde  for  

sediada  a  empresa.  A  certidão  deve  estar  em  plena  validade  e,  na  hipótese  da  inexistência  

de  prazo  de  validade  a  mesma  deverá  ser  emitida  com  antecedência  máxima  de  60 ( 

sessenta)  dias  da  data  de  abertura  deste  credenciamento;  
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g) Certidão  Negativa  de  Débito  com  a  Fazenda  do  Município  onde  for  sediada  a  empresa.  

A  certidão  deve  estar  em  plena  validade  e,  na  hipótese  da  inexistência  de  prazo  de  

validade  a  mesma  deverá  ser  emitida com antecedência máxima de 60 (sessenta) dias da data 

de abertura deste credenciamento;  

h) Certificado  de  Regularidade  do  FGTS  (Fundo  de  Garantia  por  Tempo  de  Serviço),  

emitido  pela  Caixa  

 Econômica Federal;  

i) Certidão  Negativa  de  Débitos  Trabalhistas  (CNDT),  expedida  gratuita  e  eletronicamente  

(http://www.tst.jus.br),  para  comprovar  a  inexistência  de  débitos  inadimplidos  perante  a  

Justiça  do  Trabalho, nos termos da Lei nº. 12.440/11.  

j) Responsabilidade  Técnica  –  A  empresa  deverá  apresentar  certificado  de  responsabilidade  

técnica  por  profissional devidamente registrado ao órgão de classe correspondente.  

k) Atestado  emitido  por  pessoa  jurídica  de  direito  público  ou  privado,  comprovando  aptidão  

de  atividade  compatível com o objeto – Atestado de Capacidade Técnica.  

l) Alvará  Sanitário  ou  autorização  de  funcionamento  equivalente,  expedido  pelo  órgão  federal  

ou  estadual  ou  municipal,  responsável  pelo  controle  sanitário  do  comércio  dos  produtos  

correlatos  que  são  exercidos pelos interessados, de conformidade com objeto contratual e 

compatível com o objeto.  

m) Registro  ou  inscrição  na  entidade  profissional  competente,  se  houver,  ou  declaração  da  

própria  empresa  atestando  a  não  existência  de  entidade  profissional  que  regulamente  suas  

atividades,  ficando  sujeita às sanções cabíveis, no caso de falsidade de sua declaração.   

n) Relação  dos  produtos  a  serem  deixados  em  consignação  pela  licitante  à  disposição  no  

Hospital  Municipal,  tendo  como  parâmetros  a  lista  de  materiais  dos  anexo  01,  especificando  

para  cada  item  a  marca e o número do Certificado do Registro do Produto junto ao Ministério 

da Saúde.  

18 .     ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO  

A  análise  dos  documentos  apresentados  para  a  inscrição  no  credenciamento  será  feita  

pela  Comissão  Técnica Permanente de Licitações;  

Serão declarados inabilitados os interessados:  

a) que  por  qualquer  motivo,  tenham  sido  declarados  inidôneos  ou  tenham  sido  punidos  

com  suspensão  do  direito  de  licitar  ou  contratar  com  a  Administração  Pública,  Direta  ou  

Indireta,  Federal,  Estadual  ou  Municipal,  com  a  publicação  do  ato  no  Diário  Oficial  da  

União,  do  Estado  ou  do  Município,  pelo  Órgão  que o expediu;  

b) inadimplentes  com  as  obrigações  assumidas  junto  ao  órgão  fiscalizador  da  classe,  sejam  

as  pendências  financeiras  ou  relativas  ao  registro  profissional,  bem  como  os  que  possuam  

qualquer  nota  desabonadora emitida pelo mesmo;  

c) que  deixarem  de  apresentar  qualquer  documentação  de  apresentação  obrigatória  exigida  

no  presente  Termo  (documentação  pessoal  e  profissional)  ou  em  desacordo  com  as  

exigências  descritas  ou  com  prazo de validade expirado;  

d) anteriormente  descredenciados  pelo  Município  por  descumprimento  de  cláusulas  

contratuais  ou  por  haver sido constatada irregularidade na execução dos serviços prestados.  
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19 .     DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO E DOS RECURSOS  

Analisada  a  documentação  para  verificar  o  cumprimento  das  exigências  do  Edital,para  efeito  

de  habilitação,  a  FMS  divulgará  o  resultado,  por  meio  de  publicação  no  endereço  eletrônico  

www.pontagrossa.pr.gov.br e no Diário Oficial do Município.  

Os  interessados  poderão  recorrer  do  resultado  publicado,  apresentando  suas  razões  

devidamente  fundamentadas  e  por  escrito,  no  prazo  de  até  05  (cinco)  dias  úteis,  contados  

do  primeiro  dia  útil  subsequente  à  data  da  divulgação,  ficando,  nesse  período,  autorizado  

que  tenha  vistas  ao  seu  processo.  

O  recurso  limitar-se-á  a  questões  de  habilitação  e  serão  considerados  os  documentos  

anexados  em  fase de recurso.  

O  recurso  deverá  ser  protocolado  junto  ao  Protocolo  Geral,  sendo  dirigido  a  Fundação  

Municipal  de  Saúde,  ficando  estabelecido  o  prazo  de  até  10  (dez)  dias  úteis  para  

reconsiderá-lo  ou  fazê-lo  encaminhar  devidamente  informado  ao  Presidente  da  Fundação  

Municipal  de  Saúde,  que  terá  até  05 ( cinco) dias úteis para análise e decisão.  

Da  decisão  proferida  pelo  Presidente  da  Fundação  Municipal  de  Saúde,  poderá  o  

interessado  recorrer,  no  prazo  de  até  05 ( cinco)  dias  úteis  da  divulgação  do  resultado  

dessa  decisão,  por  meio  de  pedido  escrito dirigido ao Prefeito Municipal, que terá até 10 (dez) 

dias úteis para análise e decisão.  

  Serão conhecidos somente os pedidos de revisão tempestivos, motivados e não protelatórios.  

Decidido  em  todas  as  instâncias  administrativas  sobre  os  recursos  interpostos,  o  resultado  

final  do  processo  de  credenciamento  será  divulgado  por  meio  de  endereço  eletrônico  

www.pontagrossa.pr.gov.br e no Diário Oficial do Município.  

20 .      DA HOMOLOGAÇÃO  

Constatado  o  atendimento  de  todas  as  exigências  fixadas  no  Edital,  tanto  no  tocante  à  

documentação  apresentada,  inclusive,  quanto  a  eventuais  recursos,  os  autos  serão  remetidos  

à  autoridade  superior  para  homologação  do  resultado  do  Credenciamento,  podendo,  ainda,  

revogar  por  interesse  público  ou  anulá-lo se constatada alguma irregularidade.  

Com  a  homologação  do  credenciamento  serão  considerados  efetivamente  credenciados  

todos  os  interessados  que  atenderam  às  especificações  deste  Termo  de  Referência,  Edital  

e  seus  anexos,  sendo  publicada  a  lista  dos  credenciados  mediante  a  ordem  de  classificação  

no  Diário  Oficial  do  Município  e  no site oficial da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa 

www.pontagrossa.pr.gov.br.  

21 .     DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO  

Estando  a  empresa  apta  a  contratar  com  o  Município  o  processo  será  encaminhado  à  

Procuradoria  Geral  do  Município,  que  verificará  a  regularidade  do  procedimento,  visando  a  

realização  do  procedimento  de  inexigibilidade  de  licitação,  tomando  se  por  base  o  “caput”  

do  artigo  25  da  Lei  de  Licitações,  tendo  em  vista  o  fato  de  que  a  competição  resta  

faticamente  impossibilitada,  já  que  é  do  interesse  da  coletividade  local  que  o  maior  número  



      Av. Visconde de Taunay, 950 – Ronda    Tel.: (42) 3220-1015-ramal 1240-CEP 84051-900    Ponta Grossa-PR 

 

13 
 

possível  de  empresas  prestem  os  serviços  especializados em questão, no intuito de ampliar o 

acesso da população envolvida.  

22 .     DA ASSINATURA DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO  

O  habilitado  será  convocado  para  assinatura  do  instrumento  contratual,  devendo  comparecer  

no  prazo  máximo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair do direito de credenciamento.  

23 .     DO PRAZO DA CONTRATAÇÃO  

O  contrato  terá  duração  de  12  (doze)  meses,  contados  a  partir  da  data  de  publicação  do  

contrato  no  Diário Oficial do Município, podendo ser prorrogável nos termos da lei e a critério da 

Administração.  

24 .     DO PAGAMENTO  

Pela  prestação  dos  serviços,  a  Contratante  pagará  à  Contratada,  de  forma  mensal,  o  valor  

correspondente ao número de materiais efetivamente utilizados.  

O  pagamento  a  ser  efetuado  à  Contratada,  quando  couber,  estará  sujeito  às  retenções  na  

fonte  de  tributos, inclusive contribuições sociais, de acordo com os respectivos normativos.  

O  pagamento  será  efetuado  até  o  30º  (trigésimo)  dia  do  mês  subsequente  à  prestação  

dos  serviços  e  solicitação de pagamento feita pela CONTRATADA.  

As  notas  fiscais  apresentadas  pela  CONTRATADA  deverão  ser  especificamente  para  as  

despesas  descritas  no  objeto  do  contrato,  sendo  assim  não  serão  aceitas  NF  de  despesas  

para  uso  pessoal  ou  despesas de outra natureza, mesmo que pertinentes a este.  

O pagamento somente será efetuado mediante a apresentação dos seguintes 

documentos:  

a)   Ofício de solicitação de pagamento contendo os dados bancários;  

b) Cópia do contrato e aditivos;  

c) Certidão de regularidade do FGTS, atualizada;  

d) Certidões  de  regularidade  com  a  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  e  Procuradoria-

Geral  da  Fazenda  Nacional,  as  Fazendas  Estadual  e  Municipal  do  domicílio  ou  sede  da  

empresa,  bem  como  da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;  

e) As  notas  fiscais  que  comprovem  a  prestação  dos serviços  com   a  descrição  e  período  

de  referência dos mesmos.  

f) Relatório  dos  materiais  utilizados  por  paciente  no  período  de  competência,  com  indicação  

de  quantidade  total  dos  materiais  utilizados,  de  modo  que  somente  serão  pagos  os  

materiais  efetivamente  utilizados.  

 Deverão constar na Nota Fiscal ou DANFE os seguintes dados:  

I. Nome comercial do produto;  

II. Número do registro ou cadastro ANVISA ou MS (Ministério da Saúde);  

III. Materiais: número do Lote / série.  

IV. Equipamentos, quando houver: modelo e número de série de fabricação / data de fabricação;  
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Na  ocorrência  de  rejeição  da  Nota  Fiscal,  motivada  por  erros  ou  incorreções,  o  prazo  

para  pagamento  passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação, devidamente 

corrigida.  

Nenhum  pagamento  será  efetuado  à  contratada  enquanto  estiver  pendente  de  liquidação  

qualquer  obrigação financeira, sem que isso gere direito a alteração de valor ou a compensação 

financeira.  

A  Contratante  poderá  deduzir  do  montante  a  pagar  os  valores  correspondentes  a  multas  

ou  indenizações devidas pela Contratada, nos termos deste Termo de Referência.  

25 .     DO REAJUSTE E DA REVISÃO CONTRATUAL  

Os  preços  são  fixados  em  tabela  SUS,  sendo  que  os  valores  das  ÓRTESES,  PRÓTESES  

E  MATERIAIS  ESPECIAIS ( OPME)  somente  sofrerão  correção  ou  reajuste  durante  a  

vigência  do  Contrato,  caso  haja  reajuste  na  “Tabela  SUS”  e  o  pagamento  somente  recairá  

a  partir  da  competência  em  que  a  Contratante  estiver  legitimamente  e  financeiramente  

respaldada  pelo  Ministério  da  Saúde  em  termos  formais,  ou  seja, em Portaria.  

O  contratado  fica  obrigado  a  aceitar,  nas  mesmas  condições  contratuais,  acréscimos  ou  

supressões  que  se  fizerem  nas  compras  de  até 25 % ( vinte  e  cinco  por  cento)  do  valor  

inicial  atualizado  do  contrato,  conforme o art. 65, §1º da Lei 8.666/93.  

26 .     DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO  

A  CONTRATADA  não  poderá  ceder  o  contrato,  tampouco  subcontratá-lo,  no  todo  ou  em  

parte,  a  nenhuma pessoa física ou jurídica.  

27 .    DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO  

A  CONTRATADA  reconhece  os  direitos  da  Administração,  em  caso  de  rescisão  

administrativa,  previstos  no art. 77 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.  

28 .    DA SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DO CREDENCIAMENTO  

O credenciamento poderá ser suspenso ou cancelado:  

a) Pela  CREDENCIANTE,  quando  for  por  ela  julgado  que  o  CREDENCIADO  esteja  

definitivo  ou  temporariamente  impossibilitado  de  prestar  os  serviços  ou  por  não  observar  

as  normas  legais  ou Editalícias;  

b) Pelo  CREDENCIADO,  quando  mediante  solicitação  por  escrito,  com  antecedência  

mínima  de  30 ( trinta)  dias,  demonstrar  que  está  definitiva  ou  temporariamente  impossibilitado  

de  cumprir  as  exigências  do Edital e devidamente aceito pela FMSPG, nos termos legais;  

c) Por relevante interesse da FMSPG ou da Administração Pública, devidamente justificado;  

d) Por  inidoneidade  superveniente  ou  comportamento  irregular  do  CREDENCIADO,  ou,  

ainda,  no  caso  de substancial alteração das condições de mercado.  

O  pedido  de  descredenciamento  não  desincumbe  o  CREDENCIADO  da  obrigação  de  

cumprir  os  eventuais  serviços  já  requisitados  pela  Credenciante  e  das  responsabilidades  a  

eles  vinculados,  sendo  cabível  a  aplicação  das  sanções  administrativas  previstas  neste  
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Termo  de  Referência  em  caso  de  irregularidade na execução dos respectivos serviços (total 

ou parcial).  

Independentemente  deste  credenciamento,  a  FMSPG,  poderá  realizar  outros  procedimentos  

para  contratar  os  serviços  referidos  neste  procedimento,  assegurando-se  a  preferência  deste  

em  igualdade  de  condições e preços.  

29 .     DA SUSTENTABILIDADE  

Os  produtos  a  serem  fornecidos  deverão  atender,  quando  aplicável,  os  critérios  de  

Sustentabilidade  Ambiental previstos na Instrução Normativa nº 01/2010/MPOG.  

Sejam  observados  os  requisitos  ambientais  para  a  obtenção  de  certificação  do  Instituto  

Nacional  de  Metrologia,  Normalização  e  Qualidade  Industrial  –  Inmetro  como  produtos  

sustentáveis  ou  de  menor  impacto ambiental em relação aos seus similares.  

Os  bens  devem  ser  preferencialmente  acondicionados  em  embalagem  individual  adequada,  

com  o  menor  volume  possível,  que  utilize  materiais  recicláveis,  de  forma  a  garantir  a  

máxima  proteção  durante  o transporte e o armazenamento.  

30 .     INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO – IMR  

A  FMSPG  acredita  que  a  aplicação  do  Instrumento  de  Medição  de  Resultados  vai  ao  

encontro  das  boas  práticas  administrativas  adotadas  pela  iniciativa  privada  e  administração  

pública,  que  visa  a  efetividade  dos  serviços  ora  contratados,  contribuindo  para  maior  

eficiência  e  eficácia  nas  atividades  realizadas  pelos prestadores de serviços.  

Fica  estabelecido  entre  as  partes  o  Instrumento  de  Medição  de  Resultados,  o  qual  tem  

por  objetivo  medir a qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA.  

A  medição  da  qualidade  dos  serviços  prestados  pela  CONTRATADA  será  feita  por  meio  

de  sistema  de  pontuação, cujo resultado definirá o valor mensal a ser pago no período avaliado.  

As  situações  abrangidas  pelo  Instrumento  de  Medição  de  Resultados  se  referem  a  fatos  

cotidianos  da  execução  dos  serviços,  não  isentando  a  CONTRATADA  das  demais  

responsabilidades  ou  sanções  legalmente previstas, inclusive as sanções do Decreto Municipal 

1990/2008 e suas alterações.  

A  CONTRATANTE  poderá  alterar  os  procedimentos  e  metodologia  de  avaliação  durante  a  

execução  contratual  sempre  que  o  novo  sistema  se  mostrar  mais  eficiente  que  o  anterior  

e  não  houver  prejuízos  para a CONTRATADA;  

  Dos Procedimentos:  

Verificando  a  existência  de  irregularidades  na  prestação  dos  serviços,  o  Fiscal  do  contrato  

solicitará  ao  setor  de  Contratos  da  FMS,  relatando  a  ocorrência,  o  grau  de  pontuação,  o  

dia  e  a  hora  do  acontecido,  notificação à CONTRATADA para que esta solucione o problema 

ou preste os devidos esclarecimentos.  

   O termo de notificação será encaminhado à CONTRATADA para manifestação.  
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 Caso  o  problema  não  tenha  sido  solucionado,  o  fiscal  do  contrato  fará  os  devidos  

descontos  relativos  à  aplicação  do  Instrumento  de  Medição  de  Resultados,  quando  da  

solicitação  de  pagamento  por  parte  da  CONTRATADA.  

A  CONTRATADA  de  posse  das  informações  repassadas  pelo  Fiscal  do  contrato,  emitirá  

Nota  Fiscal  relativa  aos  serviços  prestados,  abatendo  do  valor  dos  descontos  relativos  à  

aplicação  do  Instrumento  de Medição de Resultados.  

O  Fiscal  do  Contrato,  ao  receber  da  CONTRATADA  as  faturas  mensais  para  ateste,  

somente  o  fará  quando verificada a dedução dos descontos acima mencionados.  

Verificada  a  regularidade  da  fatura,  o  Fiscal  do  contrato  juntará  a  estas  os  termos  de  

notificação  produzidos  no  período,  e  os  encaminhará  para  pagamento.  O Instrumento  de  

Medição  de  Resultados  o  ajuste  escrito,  anexo  ao  Contrato,  que  define,  em  bases  

compreensíveis,  tangíveis  objetivamente,  observáveis  e  comprováveis,  os  níveis  esperados  

de  qualidade  da  prestação  do  serviço  e  respectivas  adequações de pagamento, garantindo 

a execução dos serviços dentro dos prazos previstos.  

A  CONTRATADA  obrigar-se-á  ao  cumprimento  do  Instrumento  de  Medição  de  Resultados,  

conforme  as  regras neste Termo de Referência, garantindo um atendimento célere e eficaz ao 

objeto do contrato.  

A  aplicação  de  descontos  com  base  no  Instrumento  de  Medição  de  Resultados  é  

completamente  desvinculada das aplicações de penalidades previstas em Edital e no contrato.  

Os  descontos  e  as  penalidades  previstos  na  tabela  a  seguir  serão  aplicados  em  caso  de  

descumprimento  das  condições  estabelecidas  neste  Termo  de  Referência,  no  que  diz  

respeito  à  prestação dos serviços.  

 Tabela de Grau da Infração:  

 Nível   Correspondência  

 01   1  

 02   3  

 03   5  

 04   7  
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Tabela de Instrumento de Medição de Resultados  

 ITEM   OCORRÊNCIA   NÍVEL  
 

CORRESPONDÊNCIA  
 

QUANTIDADE  

 1   Inexecução  total  ou  parcial  do  serviço,  por  

circunstância que lhe seja imputável.  
 05   MULTA   

 2   Suspender  ou  interromper,  salvo  por  motivo  

de  força  maior  ou  caso  fortuito,  os  serviços  

contratuais.  

 05   MULTA   

 3   Fornecer  o  objeto  com  avarias  ou  defeitos,  

por  ocorrência.  
 04   7   

 4   Fornecer  produtos  sem  possuir  garantia  

mínima  de  12 ( doze)  meses,   contados  da  

data  de  entrega,  contra  defeitos/vícios  de  

fabricação  de  acordo  com  normas  vigentes  da  

Vigilância  
 Sanitária /Ministério da Saúde; por ocorrência  

 04   7   

 5   Fornecer o material ferramental de apoio que 

não  esteja em perfeitas condições de uso e não 

realizar  a substituição no prazo máximo de 24 

horas, sem  justificativa; por ocorrência.  

 04   7   

 6   Fornecer  material  com  mais  de 30 % ( trinta  

por  cento)  do seu prazo de validade.  
 04   7   

 7   Fornecer  materiais  que  não  possuam  

certificação  do  INMETRO;  por material.  
 04   7   

 8   Atraso na entrega dos materiais (após período 

de  tolerância a ser estabelecido pelo fiscal); por  

ocorrência.  

 03   5   

 9   Deixar  de  entregar  o  manual  do  usuário,  com  

uma  versão  em  português  e  da  relação  da  

rede  de  assistência  técnica  autorizada,  além  

do  certificado  de  garantia  de  cada  material  

entregue,  por  ocorrência.  

 03   5   

 10   Recusar-se a executar serviço determinado pela  
 Fiscalização, sem motivo justificado; por 

ocorrência  

 03   5   

 11   Entregar  materiais  que  não  apresentam  

embalagem  contendo  data  de  validade,  

número  de  lote,  método  de  esterilização  e  no  

mínimo  3  (três)  etiquetas  autocolantes  de  

 03   5   

 05   Multa  por  descumprimento  (conforme  

Decreto  Municipal  1990/2008  e  suas  

alterações)  
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identificação,  em  língua  portuguesa; por 

material..  

 12   Não prestar o apoio técnico necessário ao bom 

uso  dos materiais, bem como, não disponibilizar 

um  profissional para acompanhar e assessorar 

nas  cirurgias quando solicitado; por ocorrência;  

 02   3   

 13   Manter  a  documentação  de  habilitação  

atualizada;  por item.  
 01   1   

 

 A fiscalização analisará os serviços prestados da seguinte maneira:  

 Tabela de Critérios para Índice de Medição de Resultados  

 Item   Descrição  

 

Finalidade   Garantir a Prestação de Serviço conforme contrato  

 Meta a 

cumprir  100 % da conformidade da Prestação de Serviço constante no contrato  

 Instrumento de 

medição  
 Relatórios da fiscalização  

 Forma de  

acompanhamento  
 Objeto do contrato x Prestação do Serviço  

 Periodicidade   Mensal  

 Infrações (IF)  

 Item   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   

12  
 13   Soma  

 Correspondência  
              

 Desconto (DT)   DT = (Valor da Nota Fiscal * Soma IF) /100  

 Valor Pagamento 

(VPG)   VPG = Valor da Nota Fiscal - DT  

 Observações   As  análises  e  justificativas  para  aplicação  dos  graus  estão  demonstradas  em  relatório  individual,  

conforme Tabela de Aplicação de Infração.  
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ANEXO I 

07.02.03.002-3  ANCORA  

07.02.03.007-4  CENTRALIZADOR PARA COMPONENTE FEMORAL CIMENTADO MODULAR  

07.02.03.008-2  CIMENTO C/ ANTIBIOTICO  

07.02.03.012-0  COMPONENTE CEFALICO / POLIETILENO / METAL P/ HEMIARTROPLASTIA BIPOLAR / METALICO P/  

 HEMIARTROPLASIA MONOPOLAR  

07.02.03.021-0  COMPONENTE FEMORAL NAO CIMENTADO MODULAR PRIMARIO  

07.02.03.022-8  COMPONENTE FEMORAL PRIMARIO CIMENTADO / FIXACAO BIOLOGICA  

07.02.03.032-5  FIO OLIVADO P/ FIXADOR EXTERNO  

07.02.03.033-3  FIO TIPO STEINMAN ROSQUEADO  

 07.02.03.035-0 FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE ALONGAMENTO MONOFOCAL  

 07.02.03.036-8 FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL  

 07.02.03.037-6 FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE PEQUENOS FRAGMENTOS C/ SISTEMA DE CORRECAO 

ANGULAR  

07.02.03.038-4  FIXADOR EXTERNO CIRCULAR / SEMI-CIRCULAR  

07.02.03.039-2  FIXADOR EXTERNO HIBRIDO  

07.02.03.040-6  FIXADOR EXTERNO LINEAR  

07.02.03.041-4  FIXADOR EXTERNO P/ PUNHO  
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 07.02.03.043-0 FIXADOR PELVICO  

 07.02.03.048-1 HASTE FEMORAL CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS)  

 07.02.03.049-0 HASTE FEMORAL LONGA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS)  

07.02.03.051-1  HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE FEMUR (INCLUI PARAFUSOS)  

07.02.03.052-0  HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS)  

07.02.03.053-8  HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE UMERO (INCLUI PARAFUSOS)  

07.02.03.054-6  HASTE INTRAMEDULAR FLEXIVEL P/ USO INFANTIL  

07.02.03.056-2  HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS)  

07.02.03.057-0  HASTE INTRAMEDULAR TIBIO-TARSICA  

07.02.03.060-0  MINI-FIXADOR EXTERNO  

07.02.03.061-9  MINI-PARAFUSO DE AUTO-COMPRESSAO  

07.02.03.062-7  PARAFUSO CANULADO 3,5 MM  

07.02.03.063-5  PARAFUSO CANULADO 4,5 MM  

07.02.03.064-3  PARAFUSO CANULADO 7,0 MM  

07.02.03.065-1  PARAFUSO CANULADO MINI  

07.02.03.066-0  PARAFUSO CORTICAL 1,5 MM  

07.02.03.067-8  PARAFUSO CORTICAL 2,0 MM  

 07.02.03.068-6 PARAFUSO CORTICAL 2,7 MM  

 07.02.03.069-4 PARAFUSO CORTICAL 3,5 MM  

07.02.03.070-8  PARAFUSO CORTICAL 4,5 MM  

07.02.03.072-4   PARAFUSO ESPONJOSO 4,0 MM 

07.02.03.011-2   COMPONENTE CEFALICO  

07.02.03.073-2  PARAFUSO ESPONJOSO 6,5 MM  

07.02.03.074-0  PARAFUSO MALEOLAR  

07.02.03.080-5  PINO DE SHANTZ 07.02.03.081-3 PLACA C/ PARAFUSO DESLIZANTE DE 135 OU 150 GRAUS  

 07.02.03.082-1 PLACA C/ PARAFUSO DESLIZANTE DE 95 GRAUS  

07.02.03.083-0  PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)  
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07.02.03.084-8  PLACA 1/3 TUBULAR 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)  

07.02.03.085-6  PLACA ANGULADA 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)  

07.02.03.086-4  PLACA CALCO (INCLUI PARAFUSOS)  

07.02.03.087-2  PLACA COBRA 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)  

07.02.03.088-0  PLACA CONDILEA 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)  

07.02.03.089-9  PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)  

07.02.03.090-2  PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS)  

07.02.03.091-0  PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM LARGA (INCLUI PARAFUSOS)  

07.02.03.092-9  PLACA DE RECONSTRUCAO DE BACIA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)  

07.02.03.093-7  PLACA DE RECONSTRUCAO DE BACIA 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)  

07.02.03.094-5  PLACA DE SUPORTE DE PLATEAU TIBIAL 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)  

07.02.03.095-3  PLACA EM L 2,7MM (INCLUI PARAFUSOS)  

07.02.03.096-1  PLACA EM L 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)  

07.02.03.097-0  PLACA EM L 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)  

07.02.03.098-8  PLACA EM T 2,7MM (INCLUI PARAFUSOS)  

07.02.03.099-6  PLACA EM T 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)  

 07.02.03.100-3 PLACA EM T 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)  

 07.02.03.101-1 PLACA EM TREVO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)  

07.02.03.102-0  PLACA EM TREVO 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)  

07.02.03.104-6  PLACA P/ CALCANEO  

07.02.03.105-4  PLACA PONTE 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)  

07.02.03.106-2  PLACA PONTE 4,5 MM  

07.02.03.107-0  PLACA SEMITUBULAR 2,7 MM (INCLUI PARAFUSOS)  

07.02.03.108-9  PLACA SEMITUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)  

 07.02.03.109-7 PLACA SEMITUBULAR 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)  

07.02.03.112-7  PROTESE DE CABECA DE RADIO  

07.02.03.114-3  PROTESE METACARPO-FALANGEANA  
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07.02.03.122-4  PROTESE PARCIAL DE QUADRIL CIMENTADA MONOBLOCO (TIPO THOMPSON)  

07.02.03.123-2  PROTESE TENDINOSA DE SILICONE  

07.02.03.125-9  RESTRITOR DE CIMENTO FEMORAL/UMERAL  

07.02.03.130-5  PLACA 1/3 TUBULAR 2,7MM (INCLUI PARAFUSOS)  

07.02.03.131-3  PLACA EM L 1,5MM (INCLUI PARAFUSOS)  

07.02.03.132-1  PARAFUSO BLOQUEADO  

07.02.03.133-0  PLACA EM T 2,0MM (INCLUI PARAFUSOS)  

07.02.03.134-8  FIO DE KIRCHNER  

07.02.03.135-6  PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 2,0MM (INCLUI PARAFUSOS)  

07.02.03.136-4  MINI PLACA EM T OU L  

07.02.03.138-0  CIMENTO S/ ANTIBIOTICO  

07.02.03.139-9  PLACA DE ANGULO FIXO  

0702030023  ANCORA  

0702030619  MINI-PARAFUSO DE ALTA COMPRESSÃO  

0702030660  PARAFUSO CORTICAL 1,5MM  

 0702030686 PARAFUSO CORTICAL 2,7MM  

 0702030953 PLACA EM L 2,7 MM (INCLUI PARAFUSOS)  

0702030961  PLACA EM L 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)  

0702030970  PLACA EM L 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)  

0702030988  PLACA EM T 2,7 MM (INCLUI PARAFUSOS)  

0702030996  PLACA EM T 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)  

0702031003  PLACA EM T 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)  

0702031011  PLACA EM TREVO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)  

 0702031020 PLACA EM TREVO 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)  

0702031054  PLACA PONTE 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)  

0702031313  PLACA EM L 1,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)  

0702031321  PARAFUSO BLOQUEADO  
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0702031330  PLACA EM T 2,0 MM (INCLUI PARAFUSOS)  

0702031364  MINI PLACA EM T OU L  

0702050474  PLACA PARA RECONSTRUÇÃO EM TITANIO PARA FRATURA DE MANDÍBULA (INCLUI PARAFUSOS  

0702050482  PLACA DE TITÂNIO SISTEMA MINI/MICROFRAGMENTOS (INCLUI PARAFUSOS)  

0702020214  FIXADOR DINÂMICO PARA MANDÍBULA  

0702030678  PARAFUSO CORTICAL 2,0MM;  

 CAIXAS DE PEQUENOS FRAGMENTOS;  

 CAIXAS DE DHS ;   

 CAIXAS DE FIXADOR EXTERNO;  

 CAIXAS DE GRANDES FRAGMENTOS;  

 CAIXAS DE HASTE DE TÍBIA;  

 CAIXAS DE HASTE DE FÊMUR;  

 CAIXAS DE PFN;  

 CAIXA DE HASTE DE FÊMUR RETRÓGRADA;  

 CONJUNTOS DE PRÓTESE BIPOLAR;  

 CAIXA DE MINI MICROFRAGMENTOS;  

 CAIXAS DE CANULADO 7.0;  

 CAIXAS DE CANULADO 4.5;  

 CAIXA DE CANULADO 3.0;  

 CAIXA DE HERBERT;  

 CAIXA DE HASTE DE ÚMERO;  

 CAIXA DE ÂNCORA;  

 CAIXA DE HASTE TEN  

 

 

 



 

24 
 

ANEXO II 

PLANILHA DE GASTOS/CONSUMO NOS ANOS DE 2019,2020 E ATÉ NOV. 2021  

 

ITEM  
 MATERIAL   VALOR DA  

TABELA SUS  
 CONSUMO 2019  

 VALOR  
 UTILIZADO NO  
 ANO DE 2019  

 CONSUMO  
 2020  

 VALOR UTILIZADO  

NO ANO DE 2020  
 CONSUMO 2021  

 VALOR  
 UTILIZADO NO  
 ANO DE 2021  

 1   ÂNCORA   R$197.60   05   R$988,00   05   R$988,00   06   R$1.185,60  

 2   ARRUELA LISA   R$8.05   23   R$185,15   34   R$273,70   75   R$603,75  

 3   ARRUELA DENTEADA   R$41.06   02   R$82,12   0   0   0   0  

 4  
 PARAFUSO  

ESPONJOSO 4,0 MM  

 R$27.71   96   R$2.660,16   107   R$2.964,97   92   R$2.549,32  

 5  
 PARAFUSO  

ESPONJOSO 6,5 MM  

 R$27.71   15   R$415,65   08   R$221,68   08   R$221,68  

 6  
 PARAFUSO CORTICAL  

3 ,5 MM  

 R$15.34   21   R$322,14   18   R$276,12   17   R$260,78  

 7  
 PARAFUSO CORTICAL  

2 ,0 MM  

 R$15.34   04   R$61,36   02   R$30,68   0   0  

 8  
 PARAFUSO CORTICAL  

 2,7 MM  

 R$16.94   02   R$33,88   02   R$33,88   0   0  

 9  
 PARAFUSO CANULADO  

 3,5 MM  

 R$116.02   13   R$1.508,26   06   R$696,12   06   R$696,12  
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 10  
 PARAFUSO CANULADO  

 4,5 MM  

 R$205,84   22   R$2.264,24   30   R$3.087,6   41   R$4.219,72  

 

 11  
 PARAFUSO CANULADO  

7 ,0 MM  

 R$90.29   36   R$3.250,44   49   R$4.424,21   53   R$4.785,37  

 12  
 PARAFUSO CANULADO  

 MINI  

 R$257.29   0   0   0   0   03   R$771,87  

 13   PARAFUSO MALEOLAR   R$21.89   0   0   02   R$43,78   06   R$131,34  

 14  
 PARAFUSO DE  

 INTERFERÊNCIA DE  

TITÂNIO  

 R$486.29   01   R$486.29   0   0   0   0  

 15  
 MINI-PARAFUSO DE  

AUTO-COMPRESSAO  

 R$154.38   02   R$308,76   03   R$463,14   03   R$463,14  

 16  
 PLACA DCP 3,5MM  

( inclui parafusos)  

 R$183,81   66   R$12.131,46   69   R$12.682,89   124   R$22.792,44  

 17  
 PLACA DCP 4,5MM  
 ESTREITA  (inclui  

parafusos)  

 R$235,88   15   R$3.538,20   01   R$235,88   30   R$7.076,40  

 18  
 PLACA DCP 4,5MM  

 LARGA(inclui parafusos)  

 R$296,13   06   R$1.776,78   05   R$1.480,65   02   R$592,26  

 19   PLACA 1/3 TUBULAR 

3,5  
 MM (INCLUI  

 PARAFUSOS)  

 R$148.40   81   R$12.020,40   60   R$8.904,00   109   R$16.175,60  

 20  
 PLACA SEMITUBULAR  

 3,5 MM (INCLUI  
 PARAFUSOS  

 R$146.64   06   R$879,84   07   R$1.026,48   10   R$1.466,40  
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 21  
 PLACA SEMITUBULAR  

2 ,7 MM (INCLUI  
 PARAFUSOS)  

 R$146.64   02   R$293,28   02   R$293,28   0   0  

 22   PLACA 1/3 TUBULAR 

4,5  
 MM (INCLUI  

 PARAFUSOS)  

 R$177.20   0   0   01   R$177,20   0   0  

 23   PLACA EM T 3,5 MM 

( INCLUI 

PARAFUSOS)  

 R$275.48   21   R$5.785,08   27   R$7.437,96   54   R$14.875,92  

 24   PLACA EM T 4,5 MM 

( INCLUI 

PARAFUSOS)  

 R$326.00   04   R$1.304   07   R$2.282,00   14   R$4.564,00  

 25  
 PLACA EM T 2,7MM ( 

INCLUI PARAFUSOS)  

 R$131.36   0   0   01   R$131.36   00   0  

 26  
 PLACA EM T 2,0MM ( 

INCLUI PARAFUSOS)  

 R$102.00   0   0   03   R$306,00   0   0  

 27   PLACA EM L 4,5 MM 

( INCLUI 

PARAFUSOS)  

 R$288.71   11   R$3.175,81   13   R$3.753,23   16   R$4.619,36  

 28   PLACA EM L 3,5 MM 

( INCLUI 

PARAFUSOS)  

 R$275.48   04   R$1.101,92   03   R$826,44   01   R$275,48  

 29  
 PLACA EM L 2,7MM  

(INCLUI PARAFUSOS)  

 R$131.36   0   0   0   0   01   R$131,36  

 30  
 PLACA EM TREVO 3,5  

 MM (INCLUI  
 PARAFUSOS)  

 R$275.48   01   R$275.48   02   R$550,96   02   R$550,96  

 31  
 PLACA PONTE 3,5 MM 

( INCLUI PARAFUSOS)  

 R$527.20   05   R$2.636,00   01   R$527.20   02   R$1.054,40  
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 32  
 PLACA PONTE 4,5 MM 

( INCLUI PARAFUSO)  

 R$564.13   04   R$2.256,52   04   R$2.256,52   06   R$3.384,78  

 33  
 PLACA DE  

 RECONSTRUÇÃO 3,5  
 MM (INCLUI  

 PARAFUSOS)  

 R$299.90   15   R$4.498,50   34   R$10.196,60   35   R$10.496,50  

 34  
 PLACA P/ CALCANEO  

(INCLUI PARAFUSO)  

 R$320.61   08   R$2.564,88   10   R$3.206,10   19   R$6.091,59  

 35  
 PLACA C/ PARAFUSO  

DESLIZANTE DE 135 OU  

 R$764.34   70   R$53.503,80   62   R$47.389,08   47   R$35.923,98  

  150 GRAUS         

 36  
 PLACA C/ PARAFUSO  

 DESLIZANTE DE 95  

GRAUS  

 R$686.87   07   R$4.808,09   01   R$686.87   06   R$4.121,22  

 37   PLACA DE SUPORTE 

DE  
 PLATEAU TIBIAL 4,5 MM  
( INCLUI PARAFUSOS)  

 R$288.71   01   R$288,71   02   R$577,42   01   R$288.71  

 38  
 PLACA RETA DE 2,0MM 

( INCLUI PARAFUSOS)  

 R$122.80   01   R$122,80   02   R$245,60   01   R$122.80  

 39  
 MINI PLACA EM T OU L 

( INCLUI PARAFUSO)  

 R$102.00   02   R$204,00   03   R$306,00   01   R$102,00  

 40  
 HASTE INTRAMEDULAR  

 BLOQUEADA DE  
 UMERO (INCLUI  

 PARAFUSOS)  

 R$1010.56   00   00   0   0   02   R$2.021,12  
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 41  
 HASTE INTRAMEDULAR  
 BLOQUEADA DE TIBIA  
( INCLUI PARAFUSOS)  

 R$1096.39   38   R$41.662,82   23   R$25.216,97   61   R$66.879,79  

 42  
 HASTE FEMORAL  

 CURTA C/ BLOQUEIO  
 CEFALICO (INCLUI  

 PARAFUSOS)  

 R$936.58   11   R$10.302,38   33   R$30.907,14   55   R$51.511,90  

 43  
 HASTE FEMORAL  

 LONGA C/ BLOQUEIO  
 CEFALICO (INCLUI  

 PARAFUSOS)  

 R$989.15   05   R$4.945,75   07   R$6.924,05   17   R$16.815,55  

 44  
 FIXADOR EXTERNO  

LINEAR  

 R$648.11   62   R$40.182,82   46   R$29.813,06   115   R$74.532,65  

 45  
 HASTE INTRAMEDULAR  
 RETROGRADA (INCLUI  

PARAFUSOS)  

 R$905.90   -   -   03   R$2.717,70   10   R$9.059,00  

 46  
 FIXADOR EXTERNO P/  

PUNHO  

 R$561.66   08   R$4.493,28   02   R$1.123,32   08   R$4.493,28  

 47  
 FIXADOR EXTERNO C/  

SISTEMA DE  
 CORRECAO ANGULAR  

 E/OU ROTACIONAL  

 R$1351.04   00   00   -   -   03   R$4.053,12  

 48  
 FIXADOR EXTERNO  

 CIRCULAR /  
 SEMI-CIRCULAR  

 R$1163.90   01   R$1163.90   0   0   07   R$8.147,30  

 49  
 FIXADOR EXTERNO  

HIBRIDO  

 R$913.16   -   -   01   R$913.16   -   -  

 50   PINO DE SHANTZ   R$28.45   178   R$5.064,10   158   R$4.495,1   377   R$10.725,65  
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 51  
 MINI-FIXADOR  

EXTERNO  

 R$780.00   00   00   0   0   01   R$780.00  

 52  
 PROTESE DE CABECA  

DE RADIO  

 R$778.37   02   R$1.556,74   0   0   01   R$778.37  

 53  
 CIMENTO C/  

ANTIBIOTICO  

 R$109.62   02   R$219,24   0   0   02   R$219,24  

 54  
 CENTRALIZADOR 

PARA  COMPONENTE  
 FEMORAL CIMENTADO  

MODULAR  

 R$104.44   27   R$2.819,88   24   R$2.506,56   24   R$2.506,56  

 55  
 RESTRITOR DE  

 CIMENTO  
 FEMORAL/UMERAL  

 R$28.80   27   R$777,60   24   R$691,20   24   R$662,40  

 56  
 COMPONENTE  

CEFALICO  

 R$426.15   02   R$852,30   04   R$1.704,60   -   -  

 57  
 COMPONENTE  

 CEFALICO /  
 POLIETILENO / METAL  

 R$1008.00   28   R$28.224,00   24   R$24.192,00   24   R$24.192,00  

  P/ HEMIARTROPLASTIA  

BIPOLAR / METALICO P/  
       

 58  
 COMPONENTE  

 FEMORAL CIMENTADO  
 MODULAR PRIMARIO  

 R$1008.00   28   R$28.224,00   24   R$24.192,00   24   R$24.192,00  

 59  
 CIMENTO S/  

ANTIBIOTICO  

 R$60.59   29   R$3.514,22   25   R$1.514,75   24   R$1.454,16  
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 60  
 COMPONENTE UMERAL  
 CIMENTADO / FIXACAO  

BIOLOGICA  

 R$793.25   02   R$1.586,50   03   R$2.379,75   -   -  

 61  
 RESTRITOR DE  

 CIMENTO  
 FEMORAL/UMERAL  

 R$28,80   02   R$57,60   -   -   -   -  

 62  
 COMPONENTE  

 ACETABULAR DE  
 POLIETILENO  

 CIMENTADO PRIMARIO 

/  REVISAO  

 R$282.87   -   -   01   R$282.87   -   -  

 63  
 Placa Trevo 4,5mm (inclui  

paraf.)  

 R$288,71       01   R$288,71  

 64  
 HASTE INTRAMEDULAR  

BLOQUEADA DE FÊMUR  

 R$1.120,00       27   R$30.240,00  

     R$301.399,11    R$279.360,84    R$484.149,65  
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ANEXO III 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

F i c h a   d e  C r e d e n c i a m e n t o   -  Pessoa Jurídica 

Denominação: _________________________________________________ 

CNPJ/MF:________________________Telefone: _____________________________  

Endereço:________________________________________________________ 

Natureza dos serviços credenciados_____________________________________ 

Capacidade instalada:    ____________________________________________ 

Horário de atendimento dos serviços credenciados: _________________________ 

Laudo de vistoria do estabelecimento:___________________________________ 

Parecer:_________________________________________________________ 

Em _______/________/______                                                                                                      

APROVADA  em  _____/_____/_____         

                              

        RODRIGO DANIEL MANJABOSCO 

                       PRESIDENTE DA FMS 



 

32 
 

F i c h a   d e  C r e d e n c i a m e n t o   -  Pessoa Jurídica 

 

Denominação:_____________________________________________________ 

Relação de Profissionais 

 

Nome                                                                                                   CRM  

__________________________________________________        ____________________                  

__________________________________________________        ____________________                  

__________________________________________________        ____________________                

 

Responsável Técnico 

 

_________________________________________                            

 

Visto do Diretor do Administrativo da Saúde: _____________________________ 

 

Em ___/___/___ 
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F i c h a   d e  C r e d e n c i a m e n t o   -  Pessoa Jurídica 

 

REQUERIMENTO 

 

 

Ilustríssimo Senhor  

RODRIGO DANIEL MANJABOSCO 

Presidente da Fundação Municipal de Saúde                                                                                                     

_______________________________________________________________ por seu representante, adiante assinado, vem oferecer à consideração 

de Vossa Senhoria proposta para a prestação de serviços de _______________________________________________________________________ 

ao Município de Ponta Grossa, sob regime de credenciamento, nos termos da Lei no 4.608, de 04/09/91, juntando os documentos exigidos em instrução 

dessa Secretaria. 

Endereço: _______________________________________________________________ 

 

Horário de Atendimento:____________________________________________________ 

                                         

 

 Ponta Grossa, _____de ________________de _______. 

 

__________________________________________ 



 

34 
 

F i c h a   d e  C r e d e n c i a m e n t o   -  Pessoa Jurídica 

 
 

DECLARAÇÃO 

 

 

 
Declaro, para fins de instrução de credenciamento junto à Fundação Municipal de Saúde, da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, nos termos da Lei no 

4.608, de 04/09/91, que, na qualidade de prestador de serviços de _________________________________________________________________                     

a empresa aceita a remuneração dos serviços efetivamente prestados de acordo com a tabela aprovada pela Secretaria Nacional de Assistência à Saúde, 

do Ministério da Saúde, ou órgão que venha a substituí-la. 

 

Declaro, ainda, estar ciente de que, nos termos do art. 4o e SS, da Lei no 4.608/91, a capacidade instalada registrada pela Fundação Municipal de Saúde, 

no processo de credenciamento, não se caracteriza como compromisso de encaminhamento de pacientes em qualquer quantidade. 

Declaro, finalmente, que a entidade e nenhum dos profissionais que atuarão em seu nome encontram-se atingidos pelas restrições legais quanto à sua 

vinculação ao SUS, definidas na Lei no 8027, de 12/04/90 e na Constituição do Estado do Paraná. 

Ponta Grossa, _____de _________________de ______ 

 

 

_________________________________________ 

(assinatura do proponente) 
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F i c h a   d e  C r e d e n c i a m e n t o   -  Pessoa Jurídica 

 

 

DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO 

 

 

Declaro, para fins de instrução de pedido de credenciamento junto à Fundação Municipal de Saúde, da Prefeitura Municipal de 

Ponta Grossa, nos termos da Lei no 4.608, de 04/09/91, que é (são) responsável (eis) técnico (s) da proponente o (s) a (s): 

________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 

 

 

 

Ponta Grossa, ______de ____________________de _______. 

_______________________________________ 

                                                           (assinatura do proponente)  
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Ficha de Credenciamento –Pessoa Jurídica 

Edital de Chamamento Público para Credenciamento de  ÓRTESE E PRÓTES Nº 02/2022 

Declaração de Parentesco 

Declaramos, sob as penas da lei e para fins de contratação com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, pelo Edital 

de credenciamento nº02/2022, que nos quadros da 

empresa___________________________________________________________________________ CNPJ nº____________________________, 

inexistem sócios, gerentes ou diretores que sejam membros ou servidores em exercício da Prefeitura Municpal de Ponta Grossa,servidores cedidos ou 

colocados à disposição desta Prefeitura por órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ou, ainda, cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro 

grau, inclusive, dos respectivos membros ou servidores da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa. 

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente. 

 

Ponta Grossa, ________de ______________________de 2022 

________________________________ 

Assinatura do proponente  e RG 

 

Atenção:  

A presente declaração deve ser firmada pelo proprietário, dirigentes da empresa, e/ou sócios, conforme o caso. 
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Modelo Declaração 

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO DE REGULARIDADE 

Nome da empresa/pessoa física/pessoa jurídica 

Papel Timbrado (se for o caso) 

 Para fins de participação no CREDENCIAMENTO/CHAMAMENTO PÚBLICO n.° 008/2021: 

 Declaro para os fins de direito, a inexistência de fato impeditivo e que não fui declarado inidôneo para licitar ou contratar com o Poder 

Público, em qualquer de suas esferas, nos termos do Art. 32, § 2.º da Lei nº. 8.666/93, comprometemo-nos, sob as penas da Lei, levar ao 

conhecimento da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA/PR - FMSPG, qualquer fato superveniente que venha a 

impossibilitar a habilitação; 

Declaro aceitar expressamente todas as condições fixadas nos Documentos de credenciamento, e, eventualmente, em seus Anexos e 

Suplementos, no que não conflitarem com a legislação em vigor; 

Declaro que cumpro com o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprego menor de dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos; 

Declaro, outrossim, que me submeto a qualquer decisão que a da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA/PR - FMSPG, 

venha a tomar na escolha do credenciado, obedecidos os critérios estabelecidos no edital, reconhecendo, ainda, que não tenho direito a 

nenhuma indenização em virtude de anulação ou cancelamento do presente Credenciamento. 

Por ser expressão da verdade, firmo a presente. 
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 (Local e data),......................./..................../.............. 

  ____________________________________ 

(assinatura representate legal da empresa) 

 


