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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 21/2023  
 PROCESSO Nº 240/2023 - EDITAL  

 

 OBJETO – Contratação de serviços de saúde na especialidade de Oncologia no âmbito ambulatorial e 

hospitalar, visando à garantia da atenção integral à saúde dos usuários pertencentes aos 27 municípios que 

compõem a 8ª Regional de Saúde, de acordo com a complexidade das ações e os serviços definidos em 

habilitações específicas da UNACON e UTI tipo II junto ao Ministério da Saúde, cumprindo com a sua função 

dentro da Rede Assistencial de Saúde (RAS), pelo período de 12 (doze) meses), de acordo com as especificações 

abaixo:  

 

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DEUS MENINO - ABDM 

CNPJ: 06.011.405/0001-01 

Item nº Código Especificação Valor Total R$ 

1 86550 Contratação de serviços de saúde na especialidade de Oncologia no âmbito 

ambulatorial e hospitalar, visando à garantia da atenção integral à saúde dos 

usuários pertencentes aos 27 municípios que compõem a 8ª Regional de Saúde, 

de acordo com a complexidade das ações e os serviços definidos em habilitações 

específicas da UNACON e UTI tipo II junto ao Ministério da Saúde, cumprindo 

com a sua função dentro da Rede Assistencial de Saúde (RAS).   

12.795.368,16 

 

Valor Total do processo de Inexigibilidade de Licitação nº 21/2023: R$ 12.795.368,16 (doze milhões, setecentos 

e noventa e cinco mil, trezentos e sessenta e oito reais e dezesseis centavos). 

 

 JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/93.         

Justifica-se a migração da assinatura do Contrato existente entre o município de Francisco Beltrão e o Centro 

de Oncologia Cascavel Ltda, Filial de Francisco Beltrão CNPJ nº 72.510.480/0003-03 para novos documentos 

firmados entre esse município e a Associação Beneficente Deus Menino (ABDM), CNPJ nº 06.011.405. /0001-

01.  

        Conforme informações constantes no Ofício 027/2022/ADM proveniente do prestador hospitalar a ABDM 

assumirá a Gestão Administrativa do Centro de Oncologia Cascavel - Filial de Francisco Beltrão a partir de 01 

de janeiro de 2023. 

         Cabe informar que o Ministério da Saúde através da Secretaria de Atenção à Saúde (DCEBAS/SAS/MS) 

permite a Certificação de Entidades Beneficentes que prestam serviços na área de saúde, dessa forma a 

certificação apresenta-se como uma importante ferramenta para fortalecer a gestão do Sistema Único de Saúde 

(SUS), promovendo a adequação, expansão e potencialização dos serviços de saúde, possibilitando ainda, a 

isenção das contribuições sociais e a celebração de Convênios/ Contratos entre as entidades beneficentes com 

o poder público.  

         A Portaria nº834 de 26 de abril de 2016, redefine os procedimentos relativos à certificação das entidades 

beneficentes de assistência social na área de saúde:  

"Art. 4º O Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na Área de Saúde (CEBAS) será concedido 

às pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecidas como entidades beneficentes de 

assistência social com a finalidade de prestação de serviços na área de saúde e que atendam ao disposto na Lei 

nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, na Lei nº 12.868, de 15 de outubro de 2013, no Decreto nº 7.300, de 14 

setembro de 2010, no Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014, e nesta Portaria. 

"Art. 7º Para ser considerada beneficente e fazer jus ao CEBAS, a entidade de saúde deverá: 

I - Celebrar contrato, convênio ou instrumento congênere com o gestor do SUS; 

II - Ofertar a prestação de seus serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento); e 

III - Comprovar, anualmente, a prestação de serviços de que trata o inciso II, nos termos da Seção II deste 

Capítulo". 

- Seção II Da Prestação de Serviços ao SUS no Percentual Mínimo de 60% 

Art. 14. A prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento) será 

comprovada por meio dos registros das internações hospitalares e atendimentos ambulatoriais verificados nos 
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seguintes sistemas de informações do Ministério da Saúde: 

I - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS); 

II - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS); e 

III - Sistema de Comunicação de Informação Hospitalar e Ambulatorial (CIHA)." 

 

        O município de Francisco Beltrão manterá vínculo com a entidade através de um instrumento formal de 

Contratualização e Documento Descritivo nos moldes da Portaria de Consolidação nº 2 de 28 de setembro de 

2017 e Portaria SAES/MS nº 1399 de 17 de dezembro de 2019 para a aquisição de atendimentos ambulatoriais 

e hospitalares na especialidade de oncologia à população usuária do SUS pertencente aos 27 municípios da 8ª 

Regional de Saúde. Foram suprimidas as condicionalidades de metas para o pagamento dos serviços, em 

consenso da gestão municipal e o prestador de serviços.  

         O Contrato terá como finalidade por parte do município aprimorar e manter a gestão de qualidade e 

resultados dos serviços prestados pela Associação Beneficente Deus Menino (ABDM), monitorar o mínimo de 

indicadores gerais previstos em Portaria e controlar os processos de empenhos e pagamentos realizados pelo 

município ao prestador. 

         Os valores a serem repassados ao prestador dividem-se em valores pré-fixados, baseados na série 

histórica da produção aprovada da média mensal de 12 (doze) meses anteriores ao Contrato, e valores pós- 

fixados, baseados na série histórica e na produção atingida pelos serviços ambulatoriais e hospitalares.  

         O instrumento formal será composto por duas partes indissociáveis, sendo o Contrato propriamente dito 

e o Documento Descritivo que se trata de um instrumento de operacionalização que apresenta a estrutura 

física, tecnológica, recursos humanos e descreve as ações e serviços planejados de gestão, assistência, avaliação, 

ensino e pesquisa. Tem como objetivo definir as metas qualitativas e quantitativas, por meio de indicadores 

para a avaliação do desempenho na prestação dos serviços contratualizados. 

     

 Os recursos orçamentários estão previstos nas contas: 

Conta Órgão/Unidade Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

5990 
08.006 10.302.1001.2.049 3.3.90.39.50.30 

494 

5960 000 

 Origem dos recursos financeiros destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente 

Inexigibilidade de licitação: Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde e Recursos próprios do 

Município. 

 

 A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação da empresa ASSOCIAÇÃO 

BENEFICENTE DEUS MENINO, inscrita no CNPJ sob o nº 06.011.405/0001-01, estabelecida na Alagoas nº 360, 

CEP: 85.601-080, Bairro Alvorada, no Município de Francisco Beltrão/PR, considerando o disposto no Artigo 

25, caput, da Lei de Licitações nº 8.666/93. É de conhecimento público que o Centro de Oncologia Cascavel SS 

Ltda – CEONC repassou à entidade Associação Beneficente Deus Menino – ABDM a gestão hospitalar e a 

habilitação dos serviços de oncologia junto ao SUS, sendo a única entidade credenciada e habilitada a prestar 

serviços na especialidade de oncologia neste Município nos moldes do Termo de Referência, circunstância que 

torna a licitação impossível de ser realizada pela inviabilidade de competição. 

 A Comissão Permanente de Licitação submete este processo a apreciação e parecer da Assessoria 

Jurídica do Município. 

Francisco Beltrão/PR, 09 de março de 2023 

 

Daniela Raitz 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

De acordo com a Inexigibilidade de Licitação nº 21/2023, em 09 de março de 2023. 

 

 

CLEBER FONTANA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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