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EDITAL DE CREDENCIAMENTO – N° 01/2018 

 

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ – COREN/PR, Autarquia Federal 
criada pela Lei 5.905/73, com sede a rua João Argemiro Loyola, 74 – Seminário - Curitiba/PR, 
torna público, por meio do pregoeiro, designado pela Portaria nº 284/2017, de 21 de dezembro de 
2017, torna público que realizará Credenciamento de Administradoras de Benefícios para a 
celebração de TERMO DE ACORDO, com o objetivo de disponibilizar o oferecimento de planos 
de assistência à saúde suplementar COLETIVO POR ADESÂO de, no mínimo, 1(uma) operadora 
regional e 1 (uma) local, registradas na ANS, aos profissionais de enfermagem inscritos neste 
Conselho, com fundamento no art. 116 da Lei nº 8.666 de 1993, Lei 9.656/98, nas Resoluções 
Normativas nº 387, de 21 de outubro de 2015, n° 195, de 14 de junho de 2009 (alterada pela 
Resolução n° 200, de 13 de agosto de 2009), n° 196, de 14 de julho de 2009, n° 167, de 09 de 
janeiro de 2008 e n° 259, de 17 de junho de 2011, da Agência Nacional de Saúde Suplementar - 
ANS, mediante as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, e no Processo 
Administrativo nº 16/2018. 
   

 

1.  DO OBJETO  
 

1.1. Credenciamento de empresas devidamente autorizadas pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar - ANS para atuar como Operadora na modalidade Administradora de 
Benefícios, visando à disponibilização de planos de saúde COLETIVOS POR ADESÃO, 
para prestação de assistência médica ambulatorial e hospitalar, fisioterápica, psicológica 
e farmacêutica na internação, compreendendo partos e tratamentos, realizados 
exclusivamente no País, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, 
quando necessária a internação hospitalar, para tratamento das doenças listadas na 
Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a 
Saúde, da Organização Mundial de Saúde, a ser prestada aos profissionais de 
enfermagem inscritos neste Conselho, no território estadual do Paraná ou local, de 
atendimentos médico-hospitalares, ambulatoriais, na forma disciplinada pela Lei nº 9.656, 
de 1998, pela Resolução Normativa nº. 338, de 21 de outubro de 2013; pela Resolução 
Normativa nº 195, de 14 de julho de 2009 (alterada pela Resolução nº 200, de 13/08/09); 
e pela Resolução Normativa nº 196, de 14 de julho de 2009, da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar – ANS, através de Hospitais, Centros Médicos, Consultórios, Clínicas 
Especializadas, Laboratórios, médicos, enfermeiros e outros (as) profissionais/instituições, 
conforme especificações técnicas constantes do Projeto Básico Anexo I deste Edital.  
 

 

2. DOS BENEFICIÁRIOS  
 

2.1  Os beneficiários são os profissionais de enfermagem registrados no Conselho Regional 
 de Enfermagem do Estado do Paraná, identificados por meio da apresentação da 
 carteira de identidade profissional do titular deste Conselho. 
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2.2  Perderá o direito às vantagens decorrentes do credenciamento o profissional que 
 cancelar sua inscrição ou estar com inadimplente com esta Autarquia. 
 

 

3. DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES  
 
3.1. As empresas interessadas em participar do processo de credenciamento para os serviços 

descritos no Projeto Básico – Anexo deste Edital devem, obrigatoriamente, apresentar, até 
o dia, hora e local abaixo indicados, onde será realizada a abertura dos envelopes 
documentação descrita no item 6 deste Edital juntamente com proposta de 
credenciamento em papel timbrado da empresa, com documentos sequencialmente 
enumerados.  

  
DATA: 23/03/2018  
HORA: 14hs  
LOCAL SEDE: Rua Professor João Argemiro Loyola, 74 – Seminário – Curitiba/PR. 

 
3.1.1. Os documentos relativos ao credenciamento deverão ser apresentados em original 
ou por qualquer processo de cópia autenticada em Cartório de Notas e Ofício competente, 
ou cópia para autenticação, ao empregado da Coordenação de Licitação, à vista dos 
originais, no prazo estipulado no subitem 4.1.1.1 deste Edital. 
 

3.2. Todos os documentos exigidos neste Edital deverão ser apresentados em envelope 
contendo as seguintes informações: 

 
DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO – PLANO DE SAÚDE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ – COREN/PR  
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2018  
RAZÃO SOCIAL:  
CNPJ:  

 
3.3. As informações prestadas, assim como a documentação entregue são de inteira 

responsabilidade do interessado, cabendo-lhe certificar-se, antes da sua inscrição, de que 
atende a todos os requisitos para participar do processo de credenciamento; 

 
3.4. A apresentação da documentação implica manifestação do interessado em participar do 

processo de credenciamento junto Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, 
aceitação e submissão, independentemente de declaração expressa, a todas as normas e 
condições estabelecidas no presente Edital, seus anexos, bem como aos atos normativos 
pertinentes expedidos pela ANS, não sendo permitida, em hipótese alguma, qualquer 
alteração ou entrega de qualquer outro tipo de documento.  

  
3.5. A entrega dos envelopes poderá ocorrer a partir da data de publicação do edital, até a 

data e hora da abertura dos envelopes.  
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4. PLANOS A SEREM OFERTADOS  
 
4.1. Os planos a serem ofertados deverão compreender as coberturas descritas no Projeto 

Básico - Anexo I, devendo o beneficiário o custeio desses planos. 
 
4.2. Os planos oferecidos aos beneficiários do COREN/PR deverão ser planos tipo: PRIVADO 

COLETIVO POR ADESÃO.  
 
 
5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
 
5.1. Poderão participar do processo de credenciamento para celebração de Termo de Acordo, 

as Administradoras de Benefícios:  
 

5.1.1. Que atendam às condições deste Edital e seus anexos e apresentem os documentos 
nele exigidos, em original ou por qualquer processo de cópia autenticada em Cartório de 
Notas e Ofício competente, ou por servidor do Conselho Regional de Enfermagem do 
Paraná, à vista dos originais;  
 
5.1.1.1. No caso de as autenticações serem realizadas por Servidor Público, conforme 
previsto no subitem anterior, deverão ocorrer impreterivelmente, até 24 horas antes da 
abertura dos Envelopes de Credenciamento;  

 
5.2. Que não tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública, 

direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal. 
 
5.3. Que estejam devidamente autorizadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - 

ANS a atuar como Operadora na modalidade Administradora de Benefícios, conforme 
exigência da Resolução Normativa nº 196/2009 da ANS, comprovando mediante 
apresentação de documento hábil. 

 
5.4. Que não estejam sob processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, concurso 

de credores, em dissolução ou liquidação. 
 
5.5. Que não estejam sob pena de interdição de direitos, previstos na Lei n° 9.605/98. 
 
5.6. Que não estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras coligadas ou subsidiárias 

entre si, ou ainda, quaisquer que sejam sua forma de constituição.  
 
5.7. Estrangeiras que não funcionem no país.  
 
5.8. Cooperativas, sob nenhuma forma.  
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5.9. Que esteja regulamente cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores - SICAF, nos termos da Instrução Normativa nº 05, de 21 de julho de 1995, 
e as pessoas jurídicas não cadastradas, nos termos do Decreto nº 4.485/2002; 

 
5.9.1. As Administradoras não cadastradas no SICAF, e que tiverem interesse em participar 
deste Credenciamento, deverão providenciar o seu cadastramento e sua habilitação junto 
a qualquer Unidade Cadastradora dos Órgãos da Administração Pública, até o terceiro dia 
útil anterior à data do recebimento das propostas (Parágrafo Único, art. 3º do Decreto nº 
3.722/2001, com redação alterada pelo Decreto nº 4.485, de 25.11.2002;  

 
 

6.  DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

 

6.1. As pessoas jurídicas que se interessarem em participar do presente credenciamento 
deverão apresentar ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ os 
seguintes documentos: 

 

 6.1.1. Habilitação jurídica:  
  
 a) Registro Comercial no caso de empresa individual; 
  
 b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e alterações em vigor, devidamente 
 registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por 
 ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;  
 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício;  
 
d) Em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, 
Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido 
pelo Órgão competente, além dos documentos previstos no art. 15 do Decreto n° 
5.450/2005.  

 

 e) Documentos pessoais (RG e CPF ou outro que contenha os referidos dados) do 
 representante legal responsável pela assinatura da Proposta de Credenciamento e do 
 Termo de Credenciamento, bem como procuração registrada em cartório, se for o caso; 
 

 6.1.2. Regularidade fiscal:  
  
 a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
  

 b) Prova de inscrição e regularidade estadual, se houver, relativa ao domicílio ou sede da 
empresa pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o serviço; 
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 c) Prova de inscrição e regularidade no Cadastro de Contribuinte do Município, relativo 
 ao domicílio ou sede da Credenciada, e pertinente ao seu ramo de atividade, se houver; 
  
 d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), demonstrando situação 
 regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos em lei; 
  
 e) Prova de regularidade relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);  
  
 f) Prova de regularidade perante a Receita Federal;  
  

 g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), comprovando a inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 

 
h) Estar cadastrada e parcialmente habilitada no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores - SICAF, nos termos do Decreto nº 3.722/2001, alterado pelo Decreto nº 
4.485 de 25.11.2002, cuja confirmação da regularidade se dará mediante consulta via “on 
line” no referido Sistema, no ato da abertura do certame, devendo, ainda, apresentar os 
seguintes documentos:  
 

h.1) Confirmação da regularidade da habilitação da licitante no SICAF, mediante 
consulta via “on line” no ato da abertura do certame; 
 
h.2) As Certidões Negativas de Débitos junto ao INSS, FGTS, Dívida Ativa da União, Dívida 
Ativa do Estado e Dívida Ativa do Município poderão ser substituídas pela apresentação do 
SICAF. 

 
h.3) Caso a empresa esteja com documento vencido no SICAF, poderá comprovar sua 
regularidade mediante a apresentação do original ou de cópia autenticada do 
documento em vigor, na forma constante dos art. 27 a 29 e 31 da Lei nº 8.666/93, os 
quais deverão fazer parte do envelope contendo a documentação relativa à habilitação 
da referida empresa;  

 
 6.1.3. Para Habilitação Econômico Financeira a Administradora de Benefícios deverá 
atender aos seguintes documentos:  
 

6.1.3.1. Comprovação de boa situação financeira da Administradora de Benefícios, 
aferida com base nos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez 
Corrente (LC) maiores que um (>1), analisada automaticamente pelo SICAF; 

 
a) Liquidez Geral = (ativo circulante + realizável a longo prazo) / (passivo circulante + 

exigível a longo prazo). 

b) Solvência Geral = ativo total / (passivo circulante + exigível a longo prazo). 



 

 

 

 

 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ 

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73 

 

Edital de Credenciamento nº 01/2018 – Coren/PR                                                                                                                 Página  6 

SEDE REGIONAL – CURITIBA/PR 

RUA PROFESSOR JOÃO ARGEMIRO LOYOLA, 74 | CEP 80240-530 

FONE: (41) 3301.8415 

www.corenpr.gov.br | licitacao@corenpr.gov.br 

c) Liquidez Corrente = ativo circulante / passivo circulante  

6.1.3.2. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer 
dos índices referidos no subitem anterior, deverão comprovar possuir capital 
social/patrimônio líquido mínimo igual ou superior a R$1.000.000,00 por meio de 
Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis 
e apresentados na forma da lei do último exercício social, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há 
mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta. 

 
6.1.3.3. Certidão negativa de falência e concordata, ou recuperação judicial ou 
extrajudicial,  expedida pelo distribuidor da sede da Credenciada há, no máximo, 
60 (sessenta) dias anteriores à data da apresentação ao Coren/PR. 

 

6.1.4. Para Habilitação Técnica e Proposta de Preços dos Planos ofertados pela 
Administradora de Benefícios deverá apresentar os seguintes documentos:  

 

a) Atestado de capacidade técnica, emitido por entidades públicas ou privada 

comprovando que prestou ou presta serviços de planos de saúde coletivo por adesão, 

por intermédio de operadora devidamente registrada na ANS; 

b) Declaração da empresa Administradora de não possuir em seu quadro de pessoal, 

menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem 

menores de 14 (catorze) anos em qualquer tipo de trabalho; 

c) Declaração de inexistência de fato impeditivo de sua habilitação, assinada por sócio 

dirigente, proprietário ou procurador da Administradora, devidamente identificado, nos 

termos do modelo constante do Anexo III; 

d) Declaração expedida por entidades públicas ou privadas, em que demonstre a 

permissão de aproveitamento de carências entre as operadoras responsáveis pela 

prestação dos serviços de saúde;  

e) Termo de Contrato, Acordo ou Ajuste de Conduta celebrado entre, no mínimo, 1 (uma) 

operadoras nacionais ou 1 (uma) local de Plano de Saúde e a Administradora de 

Benefícios, em que estejam claramente definidas as responsabilidades das partes e 

comprove o conhecimento das condições do Termo de Acordo que vier a ser assinado 

com o COREN/PR;  

f) Proposta de preços dos Planos de Saúde de, no mínimo, uma operadora regional ou 

uma local, indicadas pela Administradora de Benefícios para os respectivos planos 

ofertados na forma constantes do Anexo I deste Edital;  
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f.1) Os preços a serem ofertados para os planos de assistência à saúde deverão estar 

de acordo com as disposições da RN 63/2003.  

g) Declaração comprometendo-se em disponibilizar a todos os beneficiários, na área de 

abrangência do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, a qual está vinculado 

o titular do benefício, uma rede credenciada ou própria de atendimento para prestar os 

serviços assistenciais descritos no Anexo I deste Edital;  

h) Documento comprobatório que esteja devidamente autorizada pela Agência Nacional 

de Saúde Suplementar – ANS a atuar como Operadora na modalidade Administradora 

de Benefícios, conforme exigência da Resolução Normativa n° 196/2009.  

i) Declaração expedida pela ANS de que possuem profissional médico habilitado e 

registrado no Conselho Regional de Medicina, observando o que dispõe a Resolução 

Normativa ANS n° 255/2011, para resguardar o sigilo médico dos beneficiários;  

j) Certidão, expedida pela ANS de que a empresa Administradora de Benefícios atende 

às exigências de ativos (depósitos) garantidores, exigível na forma da lei, conforme 

Resolução Normativa ANS n° 203, de 1°/10/2009. 

6.1.5. Todos os documentos listados acima deverão estar dentro da validade. 
 
6.1.6. Os documentos apresentados com a validade expirada acarretarão na inabilitação 
da Administradora de Benefícios;  
 
6.1.7. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados deverão referir-se ao 
mesmo CNPJ da Administradora de Benefícios;  
 

6.1.7.1. Se a Administradora for a Matriz, todos os documentos deverão estar em nome 
da Matriz; se filial, deverão estar em nome desta.  

 
6.1.8. Não serão aceitos documentos cujos datas e caracteres estejam ilegíveis ou 
rasurados;  
 
6.1.9. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em 
substituição aos requeridos neste Edital e seus Anexos. 
 

7.  DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 
 
7.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar este Edital de 

credenciamento, exclusivamente por meio eletrônico, através do e-mail: 
licitacao@corenpr.gov.br, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos 
envelopes. 
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 7.2. Caberá ao Pregoeiro Oficial do Coren/PR decidir sobre a petição de impugnação no prazo 
de 24h (vinte e quatro horas), a contar da data da entrega do requerimento, respeitando a 
ampla defesa e o contraditório. 

  
7.3. Acolhida a impugnação ao ato convocatório, será designada nova data para a retificação 

desse procedimento. 
  
 

8.  ANÁLISE E JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO  
 
8.1. A análise e julgamento serão processados em conformidade com as condições estipulados 

neste Edital e seus anexos; 
 
8.2. Serão declarados inabilitados os interessados que:  

 
8.2.1. por qualquer motivo, estejam declarados inidôneos ou punidos com suspensão do 
direito de licitar ou contratar com a Administração Pública; 
  
8.2.2. deixarem de apresentar qualquer documentação exigida no item 6 deste Edital e 
seus anexos ou a apresentarem em desconformidade com o exigido. 
 
  

9.  DA DIVULGAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
 
9.1. Serão declarados HABILITADOS para o credenciamento todos os requerentes que 

atenderem às exigências deste Edital e seus Anexos, cujo resultado será publicado no 
Diário Oficial da União;  

 
9.2. Transcorrido o prazo recursal e não havendo contestação, as propostas das empresas 

declaradas aptas ao credenciamento serão submetidas à HOMOLOGAÇÃO pela 
Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná. 

 
 
10. DOS RECURSOS  
 
10.1. Os interessados poderão recorrer do resultado publicado, apresentando suas razões 

devidamente fundamentadas e por escrito, no prazo de até 03 (três) dias úteis contados 
do primeiro dia subsequente à data da divulgação prevista no item 9.1, ficando, nesse 
período, autorizadas vistas ao Processo Administrativo nº 16/2018, junto à Coordenação 
de Licitações, Contratos e Convênios, situada na Sede do COREN/PR; 

  
10.1.1. O recurso limitar-se-á a questões de habilitação, considerando, exclusivamente, a 
documentação apresentada no ato da inscrição, não sendo considerado documento 
anexado em fase de recurso; 
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10.1.2. O recurso será protocolado junto ao Pregoeiro Oficial, ficando estabelecido o prazo 
de até 3 (três) dias úteis para reconsiderá-lo ou fazê-lo subir devidamente informado à 
autoridade superior, que terá até 03 (três) dias úteis para análise e decisão; 
 
10.1.3. Somente o próprio interessado ou seu representante legalmente habilitado poderão 
interpor os recursos; 
 
 

11.  DO CHAMAMENTO DOS CREDENCIADOS HABILITADOS PARA ASSINATURA DO 
TERMO DE ACORDO 

 

11.1. Para o fiel cumprimento das obrigações assumidas será firmado Termo de Acordo com as 
Administradoras de Benefícios aptas, com vigência de 12 meses, a partir da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado, por mútuo acordo entre as partes, mediante termo 
aditivo, por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme 
minuta constante do Anexo IV, a qual será adaptada à proposta das empresas habilitadas; 

  
11.2. O COREN/PR convocará as Administradoras de Benefícios aptas ao credenciamento, para 

assinar o do Termo de Acordo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento 
da notificação para comparecer à Administração, sob pena de decair do direito ao 
credenciamento; 

 
11.2.1. O prazo estabelecido no subitem 11.2 para assinatura do Termo de Acordo poderá 
ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela Administradora de 
Benefícios durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo 
COREN/PR. 

 
 
12.  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PAGAMENTO E REAJUSTE  
 
12.1. Inexiste a indicação de recursos orçamentários e financeiros provenientes do COREN/PR, 

a ser repassado diretamente para a Administradora de Benefícios credenciada, 
considerando que o pagamento das mensalidades do Plano de Assistência à Saúde é de 
responsabilidade exclusiva do beneficiário.  

 
12.2.  O Coren/PR não será responsável por nenhum pagamento nem tampouco por nenhuma 
 insolvência de crédito de seus registrados. No caso de devolução de cheques ou 
 qualquer outra forma de não pagamento por parte dos beneficiários pelo presente 
 instrumento, a Credenciada deverá utilizar-se dos meios legais disponíveis para a 
 recuperação de seu crédito, com tratamento individual do inadimplente, sem que isso 
 implique em quaisquer ônus ao Coren/PR. 
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12.3. Observando o disposto na Resolução Normativa ANS nº 309, de 24/10/2012 e demais 
normas em vigor, os preços dos planos contratados pelos beneficiários do COREN/PR 
poderão ser objeto de reajuste, observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, de 
acordo com a variação dos custos médicos e hospitalares, e outras despesas operacionais 
da operadora, bem como a taxa de sinistralidade, quando a referida taxa ultrapassar o 
percentual de 75% (setenta e cinco por cento).  

 
12.4. Os reajustes, quando pleiteados pela operadora, deverão ser negociados em conjunto, 

pela Administradora de Benefícios e o COREN/PR, ESTIPULANTE do contrato entre a 
Administradora de Benefícios e a Operadora, por intermédio do Coordenador de 
Licitações, Contratos e Convênios. 

 
 

13. DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS 
BENEFICIÁRIOS 

 
13.1. O Conselho Regional de Enfermagem do Paraná realizará o acompanhamento da 

execução dos serviços prestados aos beneficiários, bem como fará o monitoramento do 
da sinistralidade, por meio de relatórios gerenciais que deverão ser apresentados 
mensalmente. 

 
13.2. O acompanhamento e a fiscalização da execução do Plano de Saúde consistem na 

verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos 
necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser 
exercidos por um representante do COREN/PR, especialmente designado na forma dos 
arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666/93 e legislação correlata. 

 
 
14.  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DO DESCREDENCIAMENTO  
 
14.1. Pelo descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas no Termo de Acordo, a 

Administradora de Benefícios, garantida a defesa prévia, fica sujeita às seguintes sanções 
previstas na Lei nº 8.666/93, sem prejuízo de outras: 

  
14.1.1. advertência por escrito; 
 
14.1.2. multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento), 
calculada sobre o valor global dos recursos correspondentes ao total de beneficiários 
vinculados à(s) operadora(s), do Plano de Saúde, por ventura, inadimplente (s), indicada(s) 
pela Administradora de Benefícios credenciada, por dia de inadimplência, até o limite de 
15 (quinze) dias úteis, caracterizando inexecução parcial; 
  
14.1.3. multa compensatória no valor de 5% (cinco por cento), calculada sobre o montante 
dos recursos correspondentes ao total de beneficiários vinculado à(s) operadora(s) do 
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Plano de Saúde indicada (s) pela Administradora de Benefícios credenciada, no caso de 
inexecução total dos serviços; 
  

14.2. Suspensão temporária do Termo de Acordo;  
 
14.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos que determinaram sua punição, ou até que seja promovida sua 
reabilitação perante à autoridade que aplicou a penalidade;  

 
14.4. As sanções previstas nos subitens 14.1.1 e 14.1.2 poderão ser aplicados 

concomitantemente com as dos subitens 14.2.e 14.3, facultada a defesa prévia do 
interessado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir de sua ciência;  

 
14.5. São causas de descredenciamento a reincidência no descumprimento de quaisquer das 

condições descritas no presente Edital, no Termo de Acordo, ou ainda, a prática de atos 
que caracterizem má-fé em relação à COREN/PR apuradas em processo administrativo. 

 
  
15. DA REVOGAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PÚBLICA  
 
15.1. O presente Edital de Credenciamento poderá ser revogado por razões de interesse 

público, decorrentes de fatos supervenientes, devidamente comprovados, pertinentes e 
suficientes para justificar sua revogação.  

 
 

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 

16.1. Nenhuma indenização será devida aos participantes pela elaboração e/ou apresentação 
de documentação relativa ao presente Edital de Credenciamento, ou ainda, por qualquer 
outro motivo alegado em relação a este processo de credenciamento. 

 
16.2. A inobservância, em qualquer fase do processo de credenciamento, por parte do 

interessado, dos prazos estabelecidos em notificações pessoais ou gerais, será 
caracterizada como desistência, implicando sua exclusão do certame. 

 
16.3. A inexatidão de afirmativas, declarações falsas ou irregulares em quaisquer documentos, 

ainda que verificada posteriormente, será causa de eliminação do interessado do processo 
de credenciamento, anulando-se a inscrição, bem como todos os atos dela decorrentes, 
sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, cível ou criminal. 

 
16.4. É de inteira responsabilidade do interessado acompanhar as informações e os resultados 

divulgados no Diário Oficial da União. 
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16.5. Os casos omissos serão resolvidos com base nas disposições constantes da Lei nº 
8.666/93, nos princípios de direito público e, subsidiariamente, com base em outras leis 
que se prestem a suprir eventuais lacunas, pela Coordenação de Licitações, Contratos e 
Convênios, localizada na SEDE REGIONAL, fone (41) 3301-8415, ou pelo endereço 
eletrônico licitacao@corenpr.gov.br. 

 
16.6. Integram o presente Edital, dele fazendo parte integrante, os seus Anexos.  
 
16.7. É facultada ao Pregoeiro Oficial ou à autoridade competente, em qualquer fase do 

credenciamento, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a 
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que 
deveria constar do mesmo desde a realização da sessão pública. 

 
16.8. O credenciamento será permitido a qualquer momento, de qualquer interessado, desde 

que atenda aos requisitos fixados no regulamento. 
 
16.9. Fica eleito o Foro da comarca de Curitiba/PR, como competente para solucionar eventuais 

pendências decorrentes do presente credenciamento, com renúncia a qualquer outro por 
mais privilegiados que seja ou venha a ser. 

 
16.10. Este procedimento será processado e julgado com observância da Lei nº 8.666/93 e suas 

alterações. 
 
16.11. Sem prejuízo das disposições contidas no Capítulo III da Lei nº 8.666/93, o presente Edital 

e a proposta da Credenciada serão partes integrantes da Proposta de Credenciamento e 
do Termo de Credenciamento. 

 
 

Curitiba, 27 de fevereiro de 2018. 
 
 
 

André Luiz Justus 
Pregoeiro Oficial 

 
 

Aprovado e autorizado por: 
 

 
 

Drª Simone Peruzzo 
Presidente do COREN/PR 

mailto:licitacao@corenpr.gov.br

