RESOLUÇÃO SESA Nº 329/2015
(Publicada no Diário Oficial nº 9528, de 02/09/15)
Obrigatoriedade do uso da cláusula
antifraude e anticorrupção.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso da atribuição que lhe confere
o Art. 45, inciso XIV da Lei nº 8.485, de 03 de junho de 1987, e o Art. 8º, inciso IX do
Regulamento da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, aprovado pelo Decreto nº
9.921/2014, e,
- considerando a Resolução SESA nº 276/2012 que institui o Incentivo Financeiro de
Custeio do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde – APSUS, na
modalidade “Fundo a Fundo”, utilizando os critérios estabelecidos pelo Fator de Redução
das Desigualdades Regionais;
- considerando os convênios celebrados, a partir de 2012, com municípios para Construção,
Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde da Família, ainda em execução.
- considerando a Resolução SESA nº 453/2013 que Institui o Incentivo Financeiro de
Investimento para construção e ampliação de Unidades de Saúde da Família, do Programa
de Qualificação da Atenção Primária à Saúde – APSUS para o biênio 2013/2014, na
modalidade “Fundo a Fundo”;
- considerando a Resolução SESA nº 721/2013 que Institui o Incentivo Financeiro de
Custeio para reforma de Unidades de Saúde da Família, do Programa de Qualificação da
Atenção Primária à Saúde – APSUS para o biênio 2013/2014, na modalidade “Fundo a
Fundo”;
- considerando a Resolução SESA nº 426/2014 estabelece os valores de repasse do Incentivo
Financeiro de Investimento para construção e ampliação de Unidades de Saúde da Família
do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde – APSUS, na modalidade
“Fundo a Fundo”, para o ano de 2014;
- considerando a Resolução SESA nº 434/2014, que institui o Incentivo Financeiro de
Investimento para a implantação do transporte sanitário nos municípios do Programa de
Qualificação da Atenção Primária à Saúde – APSUS na modalidade “Fundo a Fundo”, para
o biênio 2014/2015;
- considerando a Lei Federal nº 12.846/2013, que dispõe sobre a responsabilização
administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração
pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências;
- considerando o Projeto Multissetorial para o Desenvolvimento do Paraná que compõe o
Acordo de Empréstimo firmado entre o Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento-Banco Mundial e o Estado do Paraná;
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- considerando a exigência do Banco Mundial, que na execução dos recursos que integram
projetos financiados pelo Banco, os Mutuários (incluindo beneficiários do empréstimo do
Banco), Concorrentes, Fornecedores, Empreiteiras e seus agentes (se declarados ou não),
subcontratados, subconsultores, prestadores de serviços e qualquer pessoal de sua equipe
observem o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação e consecução
desses contratos,

RESOLVE:

Art. 1º - Estabelecer a obrigatoriedade da inclusão da cláusula antifraude e anticorrupção em
todos os editais de processos licitatórios e nos contratos para aquisição de bens e serviços
relativos aos recursos repassados pela SESA/PR, nos seguintes casos:
I.

Na execução dos recursos de que tratam as Resoluções SESA nº 276/2012, 453/2013,
721/2013, 426/2014, 434/2014 e 312/2015.

II. Na execução dos recursos referentes a Convênios celebrados com municípios, a partir de
2012, para Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde da Família, ainda
em execução.
§ Único – Nos casos em que já tenha ocorrido a licitação para a aquisição de bens e serviços
com recursos provenientes da adesão dos municípios aos Incentivos de que tratam as
Resoluções acima e/ou convênios celebrados, deverá ser providenciado o termo aditivo no
referido contrato para fins de inclusão da cláusula antifraude e anticorrupção, nos contratos
ainda em vigência.
Art. 2o - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Curitiba, 1º de setembro de 2015.

Michele Caputo Neto
Secretário de Estado da Saúde
* Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial
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Anexo I - Resolução SESA nº 329/2015
CLÁUSULA A SER INCLUÍDA EM TODOS OS EDITAIS e CONTRATOS

CLAUSULA _________ LICITAÇÃO e CONTRATO)

DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO (MODELO EDITAL

I - Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus
fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética
durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação
ou na execução de contrato;
b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o
processo de licitação ou de execução de contrato;
c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes,
com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando
estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório
ou afetar a execução do contrato;
e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer
declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo
de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos
cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro
multilateral promover inspeção.
II - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral,
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa
ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo
determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer
momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em
práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da
licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.
III - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição
para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser
financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante
adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele
formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os
documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.
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