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Aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano de dois e quatorze,
de um lado o UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA. sediada na Avenida Sete
de Setembro. n.o 3165. Centro. em Curitlba-PR, inscrita no CGC/MF sob o n.o 75.101 .873/0001-90.
doravante denominada CONTRATANTE. representado neste ato por seu Pro Reitor de Planejamento
e Administração, Sr. Sandroney Fochesatto, e a empresa - UNIMED CURITIBA -- SOCIEDADE
C00PEERATIVA DE MEDICOS. CGC/MF 75.055.772/0001-20* estabelecida na Rua Affonso
Penna. n' 297 - Curitiba - PR, CEP : 82530-280. neste ato representada:pelo seu Diretor
Presidente, Dr. Alexandre Gustavo Bley. e por seu Diretor Tesoureiro Geral, Dr. Agenor Ferreira da
Silva Filho, portadores dos CPFs R.os 873.198.459-20 e 085.309.639-20, RGs n.os 4359950-0 - PR e
675328-0 - PR, respectivamente. doravante denominada CONTRATADA. celebram o presente
Contrato, decorrente de procedimento licitatório, de acordo com a Lei n.' 8.666, de 21 .06.83. e suas
ulteriores alterações, IN n' 02/2008 da SLTI do Ministério do Planejamento. Orçamento e Gestão e
suas posteriores alterações, na modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA n.o 01/2014, processo
n.' 23064.007960/2014-65. mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente Instrumento, a prestação de serviços de saúde. plano referência - Lei n'
9656/98. para atendimento dos servidores ativos, aposentados e dependentes. regularmente
inscritos no plano.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Os serviços. objeto deste Contrato. são os constantes da última
tabela publicada de Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos -- CBHPM, os
quais serão prestados exclusivamente por profissionais cooperados e entidades conveniadas com a
CONTRATADA, após expressamente autorizados pela CONTRATANTE, através da expedição de
guias próprias da CONTRATADA.

SUBCLAUSULA SEGUNDA - Os serviços a que se refere o parágrafo anterior são destinados a
servidores da CONTRATANTE ativos ou aposentados. seus dependentes e pensionistas vitalícios e
temporários. e deverão ser prestados de forma efetiva nas cidades de Apucarana, Campo Mourão,
Cornélio Procópio, Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina, Medianeira, Pato Branco, Ponta
Grossa, Toledo, Dois Vizinhos, Santa Helena e.-Curitiba/Reitoria, e. de forma eventual ou
excepcional, em qualquer localidade do País onde exista ramificação da CONTRATADA, observados
os procedimentos administrativos e operacionais de cada localidade

SUBCLAUSULA TERCEIRA - No caso de implantação de unidades do CONTRATANTE em outros
Municípios do Estado do Paraná. será o presente Contrato aditivado. para atendimento aos novos
servidores da e seus dependentes. '

SUBCLAUSULA QUARTA - Fazem parte integrante deste contrato. independentemente de sua
transcrição. o Edital de licitação e a proposta da CONTRATADA, constante do Processo no
23064 .007960/201 +65 .
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CLÁUSULA SEGUNDA DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

A vigência do presente Contrato será do dia 01/01/201 5 até 31/12/2015. podendo ser prorrogada por
períodos subsequentes de 12 (doze) meses. até o limite máximo de 60 (sessenta) meses. através de
Termo Aditivo. mediante aviso de 30 (trinta) dias de antecedência à data ülnal da vigência

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA os seguintes serviços. materiais e taxas

da CBHPMI
1 - honorários médicos não superiores aos valores constantes da tabela

11 -- honorários médicos não superiores ao regime de internação em
aposento individual, baseados em valores constantes na tabela da CBHPM. acrescido em 100%
(cem por cento);

111 -- despesas hospitalares não superiores aos valores da UBH
(Unidade Básica Hospitalar). estabelecida pela Federação dos Hospitais do Paraná (FEHOSPAR)l

IV - medicamentos e materiais hospitalares não superiores aos valores
constantes no "BRASÍNDICE", e os não previstos nesse guia serão cobrados de acordo com os
preços de mercado.

V - procedimentos auxiliares de diagnóstico e terapia com base nos
valores da CBHPMI

VI - valor da taxa de administração per capita de R$ 15,98 (quinze reais
e noventa e oito centavos).

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Os serviços objeto deste contrato. são os constantes na tabela
CBHPM, os quais serão prestados exclusivamente por profissionais cooperados e entidades
conveniadas com a CONTRATADA, após expressamente autorizados pela CONTRATANTE. através
da expedição de guias próprias da CONTRATADA.

SUBCLAUSULA SEGUNDA
constantes da tabela CBHPM

O valor dos Honorários pago aos médicos credenciados serão os

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTE

Os preços, a que se refere a Cláusula Terceira. serão reajustadas na mesma proporção e
periodicidade da variação do índice de ajuste monetário previsto pelas entidades estabelecidas na
Cláusula Terceira, ou outro índice que venha a ser criado pelos órgãos governamentais e.
especificamente em relação à taxa de administração, seguirá o percentual de reajuste estabelecido
em negociação entre os contratantes. limitada ao IGP-M. Os valores do presente contrato somente
serão revistos para mais decorrido o prazo mínimo de um ano da assinatura do contrato.

CLÁUSULA QUINTA DO PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

A partir da apresentação da Nota Fiscal pela CONTRATADA. o gestor do contrato terá o prazo de até
05 (cinco) dias úteis para efetuar o atesta da fatura, referente aos serviços prestados no mês de
cobertura, e encaminha-la a contabilidade para pagamento.

1 - A CONTRATADA encaminhará. acompanhados da fatura. os respectivos documentos dos
serviços médico-hospitalares efetuados aos seus usuários. além de relatório discriminativo.

11 - 0 envio da documentação em questão poderá ser efetivado pessoalmente pela CONTRATADA,
através de protocolo ou via correio pelo sistema de A.R. (Aviso de Recebimento), a critério da
CONTRATADA.

111 - Eventuais divergências quanto a documentação enviada. deverão ser apresentadas formalmente,
anexando-se o(s) documento(s) original (ais).
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IV - No caso de existirem divergências, os prazos de apresentação para análise ou providências
pertinentes. os prazos se iniciam com o mesmo período.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA - Recebida a Nota Fiscal devidamente atestada. a contabilidade terá
até lO (dez) dias úteis para processar o pagamento respectivo, mediante prévia verificação da
regularidade fiscal da CONTRATADA
SUBCLAUSULA SEGUNDA - No ato do pagamento será efetuada a retenção na fonte dos tributos e
contribuições discriminadas nas disposições determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários. em
conformidade com as legislações e instruções normativas vigentes.
SUBCLAUSULA TERCEIRA- A CONTRATADA que se enquadrar nas hipóteses de isenção ou de
não retenção de tributos e contribuições deverá comprovar tal situação no ato de entrega da
documentação fiscal
SUBCLAUSULA QUARTA - As despesas decorrentes da execução do presente Contrato são as
constantes da Atividade da Assistência médica e odontológica aos servidores. fonte 01 12000000,
Elemento de despesa 339039.50, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.

CLÁUSULA SEXTA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Para garantir o fiel cumprimento do objeto do presente Contrato. o CONTRATANTE se compromete
a

a) Efetuar os pagamentos de acordo com o estabelecido na Cláusula Quinta. a partir da
apresentação das faturasl

b) Comunicar à CONTRATADA as incorreções de faturas, conforme especificado na Cláusula
Quinta, subcláusula segunda a quartas

c) Fornecer, em tempo hábil. relação das inclusões e exclusões dos seus beneficiários que estão
credenciados a utilizar os serviços da CONTRATADA, conforme sistema administrativo aditado
por esta;

d) Devolver as carteiras de identificação dos usuários. tanto na rescisão contratual quanto na
exclusão de usuários do plano.

CLÁUSULA SÉTIMA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obriga-se a

a) Viabilizar atendimento médico (clínico e/ou cirúrgico) ambulatorial e hospitalarl
b) Viabilizar atendimento nas emergências clínicas e/ou cirúrgicas, qualquer hora do dia ou da noite;
c) Proporcionar ao usuário. nos casos de internamento hospitalar, acomodações em aposentos

individuais com banheiro e direito a um acompanhantes
d) Realizar os pagamentos aos médicos e hospitais e outros credenciados e dar atendimento aos

beneficiários;
e) Dar ülel e integral cumprimento ao contido em sua proposta à Concorrência Pública n' 01/20141
f) Fornecer aos beneficiários da CONTRATANTE carteira de identificaçãol
g) Informar aos cooperados e entidades conveniadas. apor meio de mecanismos administrativos

habituais. que os atendimentos só devam ser prestados com autorização da CONTRATANTE.
salvo caso de comprovada emergências

h) Fornecer relatórios gerenciais que assegurem o pleno controle e o bom andamento do presente
contrato.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA - Quando não houver aposento disponível nas condições descritas na
alínea "c" desta Cláusula, a CONTRATADA se obriga a providenciar o internamento em acomodação
com qualidade superior à descrita. sem gerar ónus adicionais à CONTRATANTE.

SUBCLAUSULA SEGUNDA -- Existindo vagas nas acomodações convencionais. mas preferindo o
paciente acomodações de maior conforto. tipo luxo. deverá o paciente assumir as responsabilidades
pelo pagamento das diferenças de preço das acomodações e dos honorários médicos, diretamente
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com o médico e hospital utilizados, não cabendo à CONTRATADA nenhuma responsabilidade por
estas diferenças.
SUBCLAUSULA TERCEIRA - Fornecer todos os prontuários de internamento hospitalar, sempre
que a CONTRATANTE solicitar, bem como qualquer relatório gerencial

CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES

São de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA

a) A fiscalização dos conveniados integrantes de sua rede. de verificar se o atendimento está sendo
realizado dentro das nomlas vigentest
b) O cumprimento, por seus prepostos ou conveniados. leis, regulamentos e posturas compatíveis.
bem como quaisquer determinações emanadas das autoridades competentes. pertinentes à matéria
objeto do presente Contrato. cabendo-lhe única e exclusiva responsabilidade pelas consequências
de qualquer transgressão sua ou de seus prepostos ou convenentesl
c) As despesas diretas au indiretas tais como salários, transporte, alimentação. diárias. encargos
sociais, fiscais, trabalhistas e outras que forem devidas a empregados da Contratada no
desempenho dos serviços objeto desta licitação, ficando, ainda, o CONTRATANTE isento de
qualquer vínculo empregatício com os mesmos;
d) As perdas e danos que vier a sofrer o CONTRATANTE ou terceiros, em razão de ação ou
omissão, dolosa ou culposa. da CONTRATADA ou de seus prepostos. independentemente de outras
combinações contratuais ou legais, a que estiver sujeita.

CLÁUSULA NONA DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO CONTRATUAL

A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a rescisão, com as consequências contratuais e as
previstas em lei ou regulamentos. de acordo com o Art. 78 da Lei n' 8.666, de 21.06.93 e suas
posteriores alterações.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA -- Perdendo a CONTRATADA a credibilidade que anuncia em sua
proposta, o CONTRATANTE rescindirá de pleno direito o Contrato. sem que caiba à CONTRATADA
qualquer direito. exceto o de receber o estrito valor dos serviços já efetivamente executados de
acordo com as prescrições aqui contidas.

SUBCLAUSULA SEGUNDA - No caso de rescisão do Contrato. ou exclusão do usuário. a
CONTRATANTE se compromete a devolver as carteiras de identificação dos USUÁRIOS, a fim de
evitar o uso indevido dos serviços, bem como qultar todos os débitos existentes junto à
CONTRATADA.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - A não devolução da(s) carteira(s) de identificação implicará na
responsabilidade da CONTRATANTE pelo pagamento à CONTRATADA por serviços que venham a
ser utilizados indevidamente por seu(s) usuário(s). ficando aqui ressalvado que enquanto estas
carteiras de identificação não forem devolvidas a rescisão e/ou exclusão não se operará.

CLÁUSULA DECIMA - PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do Contrato a CONTRATANTE poderá. garantida a prévia defesa
aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
1. advertências

11. multa equivalente a 0,5% (meio por cento) por dia de atraso do evento não cumprido. até o limite
de 1 0% (dez por cento) do valor total do Contrato.
111. suspensão temporária de participação da CONTRATADA em licitação e impedimento de contratar
com a CONTRATANTE, por prazo não superior a 2 (dois) anosl '
IV. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA
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ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada
com base no inciso anterior.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA - As sanções previstas nos incisos 1. 111 e IV na subcláusula primeira
poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso 11, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis.

SUBCLAUSULA SEGUNDA - As multas e outras sanções previstas neste Instrumento poderão ser
relevadas na hipótese de caso fortuito e força maior, ou a ausência de culpa da CONTRATADA.
devidamente comprovadas perante a CONTRATANTE.
SUBCLAUSULA TERCEIRA - As multas serão recolhidas, via depósito. à conta da
CONTRATANTE. Se a CONTRATADA não fizer prova, dentro do prazo de cinco dias, de que
recolheu o valor da multa. dos seus créditos será retido o valor da mesma, corrigido. aplicando-se,
para este fim. os índices aprovados para atualização dos débitos fiscais

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA DO ACOMPANHAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

A execução deste Contrato será acompanhada e fiscalizada por representantes designados pelo
CONTRATANTE, nos termos do artigo 67 da Lei 8.666, de 21 .06.93.

SUBCLAUSULA UNICA -- A CONTRATADA deverá assegurar a um funcionário expressamente
determinado pela CONTRATANTE o livre acesso a todas as dependências e registros clínicos
relacionados com os serviços contratados. não podendo a CONTRATANTE, porém, interferir. direta
ou indiretamente na orientação terapêutica ou administrativa da CONTRATADA ou de qualquer
entidade por ela credenciada

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA SISTEMA DE ATENDIMENTO

1 - os procedimentos de natureza diagnóstica e terapêutica serão
prestados com a apresentação da carteira de identificação e de solicitação exclusiva do médico
cooperado, após carimbada na CONTRATANTES

11 - os procedimentos de natureza hospitalar. solicitados exclusivamente
pelo médico cooperado, serão transcritos em guia própria que deve ser obtida junto à
CONTRATADA. e apresentada ao hospital na ocasião do internamentos

111 -- no caso de emergência. deverá ser apresentada à CONTRATANTE
guia. em 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir do primeiro dia útil após o internamento, cuja
providência é de responsabilidade do usuáriol

IV -- onde houver sistema da CONTRATADA poderá o usuário ser
assistido nas emergências;

V - em caso de consulta o usuário deverá apresentar a carteira de
identificaçãol

VI -- nenhum serviço ou procedimento estará disponível aos usuários
caso os mesmos não apresentem a carteira de identificação e a guia de prestação de serviços
competentes.

SUBCLAUSULA UNICA - O não cumprimento pelo usuário do contido no item 111 desta Cláusula
isentará a CONTRATADA da responsabilidade sobre as despesas decorrentes do internamento.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA DISPOSIÇÕES GERAIS

l - Os gastos extraordinários tais como: refrigerantes. lanches. cigarros.
jornais. revistas. lavagens de roupas pessoais. telefonemas interurbanos e qualquer despesa dessa
natureza, são de exclusiva responsabilidade do usuário

11 - Todas as despesas provocadas pelo usuário, por ocasião de sua
internação e não previstas neste contrato, serão de responsabilidade exclusiva do usuário. mas caso
a CONTRATADA seja obrigada a efetuar o pagamento, poderá cobrar da CONTRATANTE o que
houver pago.



CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO
O presente Contrato será publicado. por extrato. no Diário Oficial da

União, nos termos do parágrafo único do artigo 61 da Lei n.' 8.666, de 21 .06.93.

CLÁUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO

Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado do Paraná. com
exclusão de qualquer outro. por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas
do presente instrumento Contratual.

E assim. por estarem de acordo, ajustado e contratado, após lido e achado conforme, as partes. a
seguir, firmam o presente Contrato, em 2 (duas) vias. de igual teor e !orrQa. para um só efeito, na
presença de 2 (duas) testemunhas. abaixo assinadas
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