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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
 
Contrato de Prestação de Serviços nº 719/2022, que entre si celebram de um lado o município de 
FRANCISCO BELTRÃO e de outro lado a empresa GAGLIETTI 
 
Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o município de FRANCISCO BELTRÃO, com 
sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1000, estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 
77.816.510/0001-66, neste ato representado
no CPF/MF sob o nº 020.762.969-21 e abaixo assinado, doravante designado CONTRATANTE e de outro, 
GAGLIETTI RADIOLOGIA LTDA, inscrit
Paulo, 768, CEP: 85601010, centro, 
CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações subseqüentes, 
ajustam o presente contrato em decorrência
nº 61/2022, mediante as seguintes cláusulas e condições.
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
 
O objeto do presente termo é a prestação de serviços para realização de exames de radiografia panorâmica 
com laudo e sem laudo, para atendimen
com as especificações abaixo:  
 
Item Código  Descrição  
2 82619 Prestação de serviços para realização de exames de radiografia   

panorâmica com laudo e sem laudo 
 
Especificação dos serviços e do valor unitário
Item CódigoSUS Códigosiste

ma 
Especificação 

1 02.04.01.017-9 81337 Radiografia panorâmica SEM 
LAUDO

2 - 81338 Radiografia panorâmica COM 
LAUDO

 
PARÁGRAFO ÚNICO – Os procedimentos deverão ser realizados a partir da assinatura do termo 
contratual.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE
 
As partes acima identificadas têm, entre si, justas e acertadas o presente Contrato Administrativo para a 
prestação de serviços de para realização de exames de radiografia panorâmica com laudo e sem laudo
após a homologação do PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 
Chamamento nº 08/2022 e seus anexos e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, 
obrigações e responsabilidades das partes.
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
 
1 - Cumprir todas as obrigações constantes neste instrumento, assumindo, exclusivamente, seus os riscos e 
as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.
2 - Encaminhar mensalmente a fatura até o dia 05 (cinco) de cada mês, para a conferência do 
Departamento Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde, acompanhado de descritivo por nome de 
paciente, exame realizado e valor cobrado. 
3 - Praticar os valores estabelecidos para os serviços no edital e neste contrato; valores diferentes dos que 
constam neste edital e no contrato não serão pagos pelo Município. 
4 - Emitir nota fiscal após solicitação pelo Departamento Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde, 
através da Nota de Empenho.  
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Contrato de Prestação de Serviços nº 719/2022, que entre si celebram de um lado o município de 
FRANCISCO BELTRÃO e de outro lado a empresa GAGLIETTI RADIOLOGIA LTDA.

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o município de FRANCISCO BELTRÃO, com 
sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1000, estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 

66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTANA, inscrito 
21 e abaixo assinado, doravante designado CONTRATANTE e de outro, 

GAGLIETTI RADIOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 18.759.926/0001-20, com sede na R
, centro, na cidade de Francisco Beltrão/PR, doravante designada 

CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações subseqüentes, 
ajustam o presente contrato em decorrência do chamamento nº 08/2022 e da inexi

, mediante as seguintes cláusulas e condições. 

DO OBJETO 

O objeto do presente termo é a prestação de serviços para realização de exames de radiografia panorâmica 
com laudo e sem laudo, para atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo 

Prestação de serviços para realização de exames de radiografia   
panorâmica com laudo e sem laudo  

e do valor unitário: 
Especificação  Quantidade Unidade

Radiografia panorâmica SEM 
LAUDO 

1000 UN

Radiografia panorâmica COM 
LAUDO 

250 UN

Os procedimentos deverão ser realizados a partir da assinatura do termo 

DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 

As partes acima identificadas têm, entre si, justas e acertadas o presente Contrato Administrativo para a 
para realização de exames de radiografia panorâmica com laudo e sem laudo

após a homologação do PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 61/2022, pelas condições do Edital de 
Chamamento nº 08/2022 e seus anexos e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, 
obrigações e responsabilidades das partes. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

obrigações constantes neste instrumento, assumindo, exclusivamente, seus os riscos e 
as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto. 

Encaminhar mensalmente a fatura até o dia 05 (cinco) de cada mês, para a conferência do 
nistrativo da Secretaria Municipal de Saúde, acompanhado de descritivo por nome de 

paciente, exame realizado e valor cobrado.  
Praticar os valores estabelecidos para os serviços no edital e neste contrato; valores diferentes dos que 

l e no contrato não serão pagos pelo Município.  
Emitir nota fiscal após solicitação pelo Departamento Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde, 
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Contrato de Prestação de Serviços nº 719/2022, que entre si celebram de um lado o município de 
RADIOLOGIA LTDA. 

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o município de FRANCISCO BELTRÃO, com 
sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1000, estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 

pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTANA, inscrito 
21 e abaixo assinado, doravante designado CONTRATANTE e de outro, 

20, com sede na RuaSao 
na cidade de Francisco Beltrão/PR, doravante designada 

CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações subseqüentes, 
inexigibilidade de licitação 

O objeto do presente termo é a prestação de serviços para realização de exames de radiografia panorâmica 
to às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo 

Preço total R$ 
71.250,00 

Unidade Valor unitário R$ 

UN 55,00 

UN 65,00 

Os procedimentos deverão ser realizados a partir da assinatura do termo 

As partes acima identificadas têm, entre si, justas e acertadas o presente Contrato Administrativo para a 
para realização de exames de radiografia panorâmica com laudo e sem laudo, 

Nº 61/2022, pelas condições do Edital de 
Chamamento nº 08/2022 e seus anexos e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, 

obrigações constantes neste instrumento, assumindo, exclusivamente, seus os riscos e 

Encaminhar mensalmente a fatura até o dia 05 (cinco) de cada mês, para a conferência do 
nistrativo da Secretaria Municipal de Saúde, acompanhado de descritivo por nome de 

Praticar os valores estabelecidos para os serviços no edital e neste contrato; valores diferentes dos que 

Emitir nota fiscal após solicitação pelo Departamento Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde, 
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5 - Observar que os pagamentos serão efetuados com o envio da nota fisc
FGTS e trabalhista). Na nota fiscal deverá obrigatoriamente constar o número da inexigibilidade e número 
do contrato de prestação de serviço. 
6 - Realizar o exame quando o paciente apresentar a requisição de solicitação 
de autorização da central de agendamentos do Município, assinadas pelo agendador e pelo paciente, 
ambos em local especifico (linha para assinatura).
7 - Observar que guias entregues de outra empresa contratada não serão pagas.
8 - Não cobrar do paciente qualquer valor adicional para a realização do exame.
9 - Observar que todas as Autorizações de exames apresentarão a data disponibilizada pelo prestador e 
que estes exames deverão ser realizados dentro do mês da autorização e o fatur
vigente.  
10 - Observar que os exames de urgência e emergência os laudos deverão ser entregues em até 24(vinte e 
quatro) horas e a entrega dos laudos não considerados de urgência/emergência deverá ocorrer em até no 
máximo 05(cinco) dias úteis. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
 
1 - Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seu serviço dentro das 
normas técnicas. 
2 - Comunicar à CONTRATADA quaisquer irregularidades observadas na execução do ser
3 - Efetuar vistorias nas Instalações da CONTRATADA ou realizar questionamentos formalizados para 
análise sempre que entender necessário em casos de denúncias, reclamações de usuários;
4 – Executar os pagamentos em tempo hábil, após a 
juntamente com o setor de agendamentos da Secretaria Municipal de Saúde.
5 – Observar que, aos agendadores ficará a responsabilidade de agendamento com a(s) contratada(s) e 
emissão de guia no sistema de agendament
principalmente ano de agendamento. Não deverão utilizar a mesma guia se o paciente não realizou o 
exame durante o mês. O paciente deverá ser novamente agendado e emitida nova guia, através de contato 
prévio com o setor de agendamento com a justificativa da não realização do exame, procedimento ou 
consulta dentro do mês da autorização. Os agendadores deverão orientar o paciente para a realização do 
exame. 
7 – Responsabilizar-se pela distribuição das cot
conforme organização financeira estipulada previamente pelo Gestor de Saúde.
8 - A Secretaria Municipal de Saúde 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. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
 
A vigência do contrato será de 12(doze
e sucessivos períodos até o máximo de 60 (sessenta) meses, caso haja interesse da administração, com 
anuência da credenciada, nos termos do art. 57, da Lei n.º 8.666/93, através de Termo Ad
 
CLÁUSULA SEXTA - DO LOCAL E DA FORMA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
 
Os serviços deverão ser realizados na sede CONTRATADA, mediante autorização da Secretaria Municipal 
de Saúde, no Município de Francisco Beltrão 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO
 
O Município através da Secretaria Municipal de Saúde, realizará o acompanhamento da execução dos 
serviços contratados por meio de auditorias, comunicações escritas, visitas e outras atividades correlatas, 
sob responsabilidade do fiscal designado para acompanhamento do contrato e as ocorrências deverão ser 
registradas em relatórios anexados ao processo da credenciada.
 
CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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Observar que os pagamentos serão efetuados com o envio da nota fiscal e certidões negativas (federal, 
FGTS e trabalhista). Na nota fiscal deverá obrigatoriamente constar o número da inexigibilidade e número 
do contrato de prestação de serviço.  

Realizar o exame quando o paciente apresentar a requisição de solicitação odontológica acompanhada 
de autorização da central de agendamentos do Município, assinadas pelo agendador e pelo paciente, 
ambos em local especifico (linha para assinatura). 

Observar que guias entregues de outra empresa contratada não serão pagas. 
Não cobrar do paciente qualquer valor adicional para a realização do exame. 
Observar que todas as Autorizações de exames apresentarão a data disponibilizada pelo prestador e 

que estes exames deverão ser realizados dentro do mês da autorização e o fatur

Observar que os exames de urgência e emergência os laudos deverão ser entregues em até 24(vinte e 
quatro) horas e a entrega dos laudos não considerados de urgência/emergência deverá ocorrer em até no 

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seu serviço dentro das 

Comunicar à CONTRATADA quaisquer irregularidades observadas na execução do ser
Efetuar vistorias nas Instalações da CONTRATADA ou realizar questionamentos formalizados para 

análise sempre que entender necessário em casos de denúncias, reclamações de usuários;
Executar os pagamentos em tempo hábil, após a conferência do Departamento Administrativo 

juntamente com o setor de agendamentos da Secretaria Municipal de Saúde. 
Observar que, aos agendadores ficará a responsabilidade de agendamento com a(s) contratada(s) e 

emissão de guia no sistema de agendamento os quais deverão ter cautela com data de agendamento, 
principalmente ano de agendamento. Não deverão utilizar a mesma guia se o paciente não realizou o 
exame durante o mês. O paciente deverá ser novamente agendado e emitida nova guia, através de contato 
prévio com o setor de agendamento com a justificativa da não realização do exame, procedimento ou 
consulta dentro do mês da autorização. Os agendadores deverão orientar o paciente para a realização do 

se pela distribuição das cotas mensais que ficará a critério do setor de agendamento, 
conforme organização financeira estipulada previamente pelo Gestor de Saúde. 

A Secretaria Municipal de Saúde não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
nda 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 

DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

A vigência do contrato será de 12(doze) meses, contados da assinatura, podendo ser prorrogado por iguais 
e sucessivos períodos até o máximo de 60 (sessenta) meses, caso haja interesse da administração, com 
anuência da credenciada, nos termos do art. 57, da Lei n.º 8.666/93, através de Termo Ad

DO LOCAL E DA FORMA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços deverão ser realizados na sede CONTRATADA, mediante autorização da Secretaria Municipal 
de Saúde, no Município de Francisco Beltrão – PR. 

DO ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO 

O Município através da Secretaria Municipal de Saúde, realizará o acompanhamento da execução dos 
serviços contratados por meio de auditorias, comunicações escritas, visitas e outras atividades correlatas, 

e do fiscal designado para acompanhamento do contrato e as ocorrências deverão ser 
registradas em relatórios anexados ao processo da credenciada. 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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al e certidões negativas (federal, 
FGTS e trabalhista). Na nota fiscal deverá obrigatoriamente constar o número da inexigibilidade e número 

odontológica acompanhada 
de autorização da central de agendamentos do Município, assinadas pelo agendador e pelo paciente, 

Observar que todas as Autorizações de exames apresentarão a data disponibilizada pelo prestador e 
que estes exames deverão ser realizados dentro do mês da autorização e o faturados no mesmo mês 

Observar que os exames de urgência e emergência os laudos deverão ser entregues em até 24(vinte e 
quatro) horas e a entrega dos laudos não considerados de urgência/emergência deverá ocorrer em até no 

Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seu serviço dentro das 

Comunicar à CONTRATADA quaisquer irregularidades observadas na execução do serviço contratado.  
Efetuar vistorias nas Instalações da CONTRATADA ou realizar questionamentos formalizados para 

análise sempre que entender necessário em casos de denúncias, reclamações de usuários; 
conferência do Departamento Administrativo 

Observar que, aos agendadores ficará a responsabilidade de agendamento com a(s) contratada(s) e 
o os quais deverão ter cautela com data de agendamento, 

principalmente ano de agendamento. Não deverão utilizar a mesma guia se o paciente não realizou o 
exame durante o mês. O paciente deverá ser novamente agendado e emitida nova guia, através de contato 
prévio com o setor de agendamento com a justificativa da não realização do exame, procedimento ou 
consulta dentro do mês da autorização. Os agendadores deverão orientar o paciente para a realização do 

as mensais que ficará a critério do setor de agendamento, 

A Secretaria Municipal de Saúde não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
nda 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 

) meses, contados da assinatura, podendo ser prorrogado por iguais 
e sucessivos períodos até o máximo de 60 (sessenta) meses, caso haja interesse da administração, com 
anuência da credenciada, nos termos do art. 57, da Lei n.º 8.666/93, através de Termo Aditivo.  

Os serviços deverão ser realizados na sede CONTRATADA, mediante autorização da Secretaria Municipal 

O Município através da Secretaria Municipal de Saúde, realizará o acompanhamento da execução dos 
serviços contratados por meio de auditorias, comunicações escritas, visitas e outras atividades correlatas, 

e do fiscal designado para acompanhamento do contrato e as ocorrências deverão ser 
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As despesas com a execução deste contrato correrão a conta de Recu
e Serviços Públicos em Saúde, da seguinte dotação orçamentária:

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática

5890 08.006 
 
CLÁUSULA NONA – DO VALOR CONTRATUAL 
 
O valor contratual é de R$ 71.250,00 (setenta e um mil, duzentos e cinqüenta reais), 
período de 12(doze) meses, dos procedimentos dimensionados 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA FORMA DE PAGAMENTO
 
Os serviços serão remunerados de acordo com o valor que consta na cláusula primeira deste instrumento.
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA deverá aderir ao sistema de recepção e faturamento utilizado 
pelo município, que se trata de programa informatizado disponibilizad
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA receberá, até o 10º (decimo) dia útil de cada mês posterior à 
produção, após o cumprimento pelo Ministério da Saúde da seguinte condição:  crédito na conta bancária 
do Fundo Municipal de Saúde, pelo Fundo Nacional de Saúde.
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - As contas rejeitadas pela SMS/SUS/Francisco Beltrão e SIASUS, dentro das 
suas normas e rotinas, serão notificadas mensalmente.
 
PARÁGRAFO QUARTO - As cobranças rejeitadas quanto ao mérito serão 
da SMS/SUS/ de Francisco Beltrão, ficando à disposição do prestador de serviços, que terá um prazo de 30 
(trinta) dias, a contar do pagamento efetuado, para apresentar recurso/ esclarecimentos. Caso a decisão 
seja favorável ao prestador, as cobranças poderão ser reapresentadas através dos sistemas da Secretaria 
de Saúde e Ministério da Saúde. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Serão descontados no processamento apresentado, os procedimentos glosados 
pelas revisões técnica e administrativa.
 
PARÁGRAFO SEXTO - Caso os pagamentos rejeitados já tenham sido efetuados, fica a Secretaria 
Municipal de Saúde de Francisco Beltrão, autorizada a debitar o valor pago indevidamente no mês seguinte, 
através do BDP/Boletim de Diferença de Pagamento no SIAS
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto houver pendencia de 
liquidação de qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência 
contratual, obrigando-se ainda a manter regularmente 
junto ao Cadastro de Fornecedores do Município de Francisco Beltrão.
 
PARÁGRAFO OITAVO - Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de 
pagamento será contado a partir de sua reapres
 
PARÁGRAFO NONO - A CONTRATADA, seus profissionais, equipamentos e instalações deverão estar 
cadastrados no CNES/Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde e ser compatível com os 
procedimentos. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO - O pagamento será realizado através de transferência eletrônica para a conta 
bancária da contratada indicada pela mesma. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO 
conforme legislação vigente. 
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As despesas com a execução deste contrato correrão a conta de Recursos vinculados ao Bloco de Custeio 
e Serviços Públicos em Saúde, da seguinte dotação orçamentária: 

Funcional programática Elemento de despesa

10.302.1001.2.049 3.3.90.39.50.99

DO VALOR CONTRATUAL  

R$ 71.250,00 (setenta e um mil, duzentos e cinqüenta reais), 
dos procedimentos dimensionados neste termo.   

DA FORMA DE PAGAMENTO 

serão remunerados de acordo com o valor que consta na cláusula primeira deste instrumento.

A CONTRATADA deverá aderir ao sistema de recepção e faturamento utilizado 
pelo município, que se trata de programa informatizado disponibilizado pela Secretaria Municipal de Saúde.

A CONTRATADA receberá, até o 10º (decimo) dia útil de cada mês posterior à 
produção, após o cumprimento pelo Ministério da Saúde da seguinte condição:  crédito na conta bancária 

de Saúde, pelo Fundo Nacional de Saúde. 

As contas rejeitadas pela SMS/SUS/Francisco Beltrão e SIASUS, dentro das 
suas normas e rotinas, serão notificadas mensalmente. 

As cobranças rejeitadas quanto ao mérito serão objeto de análise pela Auditoria 
da SMS/SUS/ de Francisco Beltrão, ficando à disposição do prestador de serviços, que terá um prazo de 30 
(trinta) dias, a contar do pagamento efetuado, para apresentar recurso/ esclarecimentos. Caso a decisão 

ao prestador, as cobranças poderão ser reapresentadas através dos sistemas da Secretaria 

Serão descontados no processamento apresentado, os procedimentos glosados 
pelas revisões técnica e administrativa. 

Caso os pagamentos rejeitados já tenham sido efetuados, fica a Secretaria 
Municipal de Saúde de Francisco Beltrão, autorizada a debitar o valor pago indevidamente no mês seguinte, 
através do BDP/Boletim de Diferença de Pagamento no SIASUS. 

Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto houver pendencia de 
liquidação de qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência 

se ainda a manter regularmente em dia a sua condição de cadastrada e habilitada 
junto ao Cadastro de Fornecedores do Município de Francisco Beltrão. 

Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de 
pagamento será contado a partir de sua reapresentação, devidamente regularizados.

A CONTRATADA, seus profissionais, equipamentos e instalações deverão estar 
cadastrados no CNES/Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde e ser compatível com os 

pagamento será realizado através de transferência eletrônica para a conta 
bancária da contratada indicada pela mesma.  

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - O Município efetuará o desconto dos impostos do valor contratado, 
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rsos vinculados ao Bloco de Custeio 

Elemento de despesa Fonte 

3.3.90.39.50.99 494 

R$ 71.250,00 (setenta e um mil, duzentos e cinqüenta reais), para execução pelo 

serão remunerados de acordo com o valor que consta na cláusula primeira deste instrumento. 

A CONTRATADA deverá aderir ao sistema de recepção e faturamento utilizado 
o pela Secretaria Municipal de Saúde. 

A CONTRATADA receberá, até o 10º (decimo) dia útil de cada mês posterior à 
produção, após o cumprimento pelo Ministério da Saúde da seguinte condição:  crédito na conta bancária 

As contas rejeitadas pela SMS/SUS/Francisco Beltrão e SIASUS, dentro das 

objeto de análise pela Auditoria 
da SMS/SUS/ de Francisco Beltrão, ficando à disposição do prestador de serviços, que terá um prazo de 30 
(trinta) dias, a contar do pagamento efetuado, para apresentar recurso/ esclarecimentos. Caso a decisão 

ao prestador, as cobranças poderão ser reapresentadas através dos sistemas da Secretaria 

Serão descontados no processamento apresentado, os procedimentos glosados 

Caso os pagamentos rejeitados já tenham sido efetuados, fica a Secretaria 
Municipal de Saúde de Francisco Beltrão, autorizada a debitar o valor pago indevidamente no mês seguinte, 

Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto houver pendencia de 
liquidação de qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência 

em dia a sua condição de cadastrada e habilitada 

Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de 
entação, devidamente regularizados. 

A CONTRATADA, seus profissionais, equipamentos e instalações deverão estar 
cadastrados no CNES/Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde e ser compatível com os 

pagamento será realizado através de transferência eletrônica para a conta 

O Município efetuará o desconto dos impostos do valor contratado, 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS
 
O valor dos serviços poderá ser atualizado com base na variação do INPC ou outro que venha 
substituí-los, dos últimos 12 (doze) meses. No cálculo do primeiro reajuste deverá ser utilizado o 
índice do mês anterior à data da proposta comercial e o índice do mês anterior à data prevista 
para o reajuste, conforme disposto na lei nº 10.192 de 14/02/2001. Para reajustes subseqüentes 
deverá ser utilizado o índice do mês anterior à data de concessão do último reajuste do
o índice do mês anterior à data prevista para o reajuste. A correção será realizada através do 
índice que melhor atender o interesse da Administração Municipal.
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
 
Ocorrendo motivo que justifique, atendido e
poderá ser rescindido unilateralmente nos moldes da Lei n.º 8.666/93, pelo CONTRATANTE a qualquer 
momento, mediante notificação para imediata suspensão dos serviços.
 
PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATADA
tanto, notificar previamente a Administração, com antecedência de 30 (trinta) dias.
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
INADIMPLÊNCIA DOS SERVIÇOS 
 
Pela inexecução total ou parcial na prestação dos serviços, o Município de Francisco Beltrão, garantida a 
prévia defesa, aplicará ao CONTRATADO as sanções previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93 e alterações, 
conforme a gravidade da infração e independentemente da inc
descredenciamento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA MULTA
 
O CONTRATANTE no uso das prerrogativas que lhe confere o inciso IV, do artigo 58 e artigo 87, inciso II, 
da Lei 8.666/963, aplicará multa de até 
inexecução total ou parcial dos serviços.
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS 
 
Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n.º 8.666/93 e dos princípios gerais de direito. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA deverá comunicar ao CONTRATANTE qualquer 
irregularidade de que tenha conhecimento.
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA deverá executar, conforme a melhor técnica, os 
exames/procedimentos, obedecendo 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO- As condições estabelecidas no Chamamento público nº 008/2022 e na proposta 
apresentada pela CONTRATADA, são partes integrantes deste instrumento, independentemente de 
transcrição. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Serão incorporadas a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer 
modificações que venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas 
pelo CONTRATANTE e CONTRATADA, tais como a prorrogação de prazos e norm
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

 

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná 

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103

DA ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS 

O valor dos serviços poderá ser atualizado com base na variação do INPC ou outro que venha 
los, dos últimos 12 (doze) meses. No cálculo do primeiro reajuste deverá ser utilizado o 

r à data da proposta comercial e o índice do mês anterior à data prevista 
para o reajuste, conforme disposto na lei nº 10.192 de 14/02/2001. Para reajustes subseqüentes 
deverá ser utilizado o índice do mês anterior à data de concessão do último reajuste do
o índice do mês anterior à data prevista para o reajuste. A correção será realizada através do 
índice que melhor atender o interesse da Administração Municipal. 

DA RESCISÃO 

Ocorrendo motivo que justifique, atendido em especial o interesse do CONTRATANTE, o presente contrato 
poderá ser rescindido unilateralmente nos moldes da Lei n.º 8.666/93, pelo CONTRATANTE a qualquer 
momento, mediante notificação para imediata suspensão dos serviços. 

A CONTRATADA poderá a qualquer tempo denunciar o ajuste, bastando, para 
tanto, notificar previamente a Administração, com antecedência de 30 (trinta) dias. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE 
 

ão total ou parcial na prestação dos serviços, o Município de Francisco Beltrão, garantida a 
prévia defesa, aplicará ao CONTRATADO as sanções previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93 e alterações, 
conforme a gravidade da infração e independentemente da incidência de multa e sem prejuízo do 

DA MULTA 

O CONTRATANTE no uso das prerrogativas que lhe confere o inciso IV, do artigo 58 e artigo 87, inciso II, 
da Lei 8.666/963, aplicará multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado para o contrato, pela 
inexecução total ou parcial dos serviços. 

DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n.º 8.666/93 e dos princípios gerais de direito. 

S DISPOSIÇÕES FINAIS 

A CONTRATADA deverá comunicar ao CONTRATANTE qualquer 
irregularidade de que tenha conhecimento. 

A CONTRATADA deverá executar, conforme a melhor técnica, os 
exames/procedimentos, obedecendo rigorosamente às normas técnicas respectivas.

As condições estabelecidas no Chamamento público nº 008/2022 e na proposta 
apresentada pela CONTRATADA, são partes integrantes deste instrumento, independentemente de 

Serão incorporadas a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer 
modificações que venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas 
pelo CONTRATANTE e CONTRATADA, tais como a prorrogação de prazos e normas gerais de serviços.

DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 
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O valor dos serviços poderá ser atualizado com base na variação do INPC ou outro que venha 
los, dos últimos 12 (doze) meses. No cálculo do primeiro reajuste deverá ser utilizado o 

r à data da proposta comercial e o índice do mês anterior à data prevista 
para o reajuste, conforme disposto na lei nº 10.192 de 14/02/2001. Para reajustes subseqüentes 
deverá ser utilizado o índice do mês anterior à data de concessão do último reajuste do contrato e 
o índice do mês anterior à data prevista para o reajuste. A correção será realizada através do 

m especial o interesse do CONTRATANTE, o presente contrato 
poderá ser rescindido unilateralmente nos moldes da Lei n.º 8.666/93, pelo CONTRATANTE a qualquer 

poderá a qualquer tempo denunciar o ajuste, bastando, para 

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE 

ão total ou parcial na prestação dos serviços, o Município de Francisco Beltrão, garantida a 
prévia defesa, aplicará ao CONTRATADO as sanções previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93 e alterações, 

idência de multa e sem prejuízo do 

O CONTRATANTE no uso das prerrogativas que lhe confere o inciso IV, do artigo 58 e artigo 87, inciso II, 
sobre o valor estimado para o contrato, pela 

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n.º 8.666/93 e dos princípios gerais de direito.  

A CONTRATADA deverá comunicar ao CONTRATANTE qualquer 

A CONTRATADA deverá executar, conforme a melhor técnica, os 
rigorosamente às normas técnicas respectivas. 

As condições estabelecidas no Chamamento público nº 008/2022 e na proposta 
apresentada pela CONTRATADA, são partes integrantes deste instrumento, independentemente de 

Serão incorporadas a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer 
modificações que venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas 

as gerais de serviços. 
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As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre 
elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a 
regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, 
dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer 
que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, 
compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento 
que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o 
financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo 
garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA FISCALIZAÇ
 
A gestão do contrato será efetuada pelo Secretário Municipal de Saúde, Senhor MANOEL BREZOLIN, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 279.066.200
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA SUCESSÃO E FORO
 
As partes firmam o presente instrumento
igual teor e forma, na presença das 02(duas) testemunhas abaixo, obrigando
ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo a Comarca d
Beltrão, estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão 
disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e 
outras em direito permitidas neste refe
 

Francisco Beltrão, 
 
 
 

CLEBER FONTANA 
      CPF Nº 020.762.969-21 

 

PREFEITO MUNICIPAL   

CONTRATANTE  

  
 
TESTEMUNHAS:  
 
ANTONIO CARLOS BONETTI  

 

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná 

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103

As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre 
elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 12.846/2013 e seus 
regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, 
dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer 

onta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, 
compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento 
que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o 
financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo 
garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

DA FISCALIZAÇÃO 

A gestão do contrato será efetuada pelo Secretário Municipal de Saúde, Senhor MANOEL BREZOLIN, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 279.066.200-20 portador do RG nº 7.731.242-0. 

DA SUCESSÃO E FORO 

As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias (impressas por sistema eletrônico de dados) de 
igual teor e forma, na presença das 02(duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus sucessores, 
ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo a Comarca d
Beltrão, estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão 
disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e 
outras em direito permitidas neste referido foro. 

Francisco Beltrão, 25 de julho de 2022. 

GAGLIETTI RADIOLOGIA LTDA

CONTRATADA

FERNANDA PIVA DALMOLIN GAGLIETTI 

CPF 033.444.099-

MANOEL BREZOLIN
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As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre 
Lei Federal nº 12.846/2013 e seus 

regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, 
dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer 

onta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, 
compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento 
que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico 
financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo 
garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma. 

A gestão do contrato será efetuada pelo Secretário Municipal de Saúde, Senhor MANOEL BREZOLIN, 

em 02 (duas) vias (impressas por sistema eletrônico de dados) de 
se por si e seus sucessores, 

ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo a Comarca de Francisco 
Beltrão, estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão 
disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e 

GAGLIETTI RADIOLOGIA LTDA 

CONTRATADA 

FERNANDA PIVA DALMOLIN GAGLIETTI  

-80 

MANOEL BREZOLIN 


