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DISPENSA DE LICITAQAO
DISPENSA DE LICITAQAO N° 52/2022 DATA: 07/10/2022

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 149/2022

CNPJ: 04.071.210/0001-21

CONTRATO N°:

• -

1

Ki

PREFEITURA DE
PALMITAL

GESTAO 2021 A 2024

OBJETO: CONTRATAQAO DESTA EMPRESA E DE EXTREMA IMPORTANCE PARA 
REALIZAQAO DA CAMPANHA DE ESTRATIFICAQAO DE RISCO EM PACIENTES COM 

HISTORICO DE HIPERTENSAO E DIABETES. E DMA RECOMENDAQAO DO PROGRAMA 

PREVINE BRASIL PARA ATUALIZAR OS INDICADORES PARA CAPTAQAO DE RECURSO.

CONTRATADO: CALL ECG SERVIQOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP

VALOR: R$ 17.000,00 (Dezessete Mil Reais)

>
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Solicita^ao de Compra/ContrataQao Publica

DATA: 05/10/2022MEMORANDO n°164/2022

Vis^o Geral

Responsavel: Noemi Moreira

Prazo de entrega: ImediataPrefeitura municipal de

Considera^des Finals

Gestor:
Valdenei de Souza
(Prefeito Municipio do Palmital).

Cheila Pecheka Ribeiro de Jesus 
Secretaria Municipal de Saude

Local de entrega: 
Palmital.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL ■ PR
GESTAO 2021-2024

Valor total dos exames R$ 17.000,00_______________________
JUSTIFICAT1VA:
A contrataqao desta empresa e de extrema importancia para a realizagao da 
campanha de estratificagao de risco em pacientes com historico de hipertensao e 
diabetes. Vale destacar que e uma recomendagao do programa Previne Brasil para 
atualizar os indicadores para captagao de recurso.

OBJETO: Processo de Licitagao
Solicito procedimento licitatorio para contratapao de empresa de telemedicina 
especializada em realizapao de exames de eletrocardiograma.



Ponta Grossa, 05 de outubro de 2022.

A Secretaria Municipal de Saude de Palmital - PR

A/c Sra. Noemi

ORQAMENTO DE SERVIgOS DE TELEMEDICINA

nQ 5398533, NIRE n^ 41208092980, e-mail callecg@callecg.com.br, estabelecida a Rua Nestor

Guimaraes, n^ 111 (Esq. Cel. Dulcidio) - 85 Andar - Sala 84 - Ed. Corporate Center, Vila Estrela, CEP

84040-130, na cidade de Ponta Grossa, Estado do Parana, atraves desta apresenta sua proposta.

AEMPRESA

A Call ECG e uma empresa de medicos cardiologistas que oferece soluqoes integradas no

gerenciamento de cardiodiagndstico atraves da Central de telemedicina - 24 boras por dia, 7 dias

por semana. Oferecemos aos nossos clientes o que ha de mais moderno em tecnologia de

telediagndstico e monitorizagao cardioldgica, atraves de eletrocardiografia transmissao digital,

sua estrutura de atendimento a necessidade de seus clientes. O cliente, ao acionar os servipos da

central, possui a sua disposiqao urn protocolo ch'nico de atendimento das principals urgencias

cardioldgicas. O protocolo de atendimento auxilia o tratamento no local e conduta para

transferencia, incluindo medidas terapeuticas visando minimizar os riscos inerentes ao transpose.

Todo exame recebido na Central da Call ECG e imediatamente analisado por uma equipe treinada

e capacitada para identificar as mais singelas alteraqoes. Havendo risco ao paciente, sera

comunicado a equipe da unidade cliente para o devido procedimento.

Rua Nestor Guimaraes, 111 (Esq. Cel. Dulcidio) - 8° Andar - Sala 84 - Vila Estrela - (Edificio Corporate Center) 
CEP 84040-130 - Ponta Grossa - Parana - Fone/Fax (42) 4009-9999 / 9 8816-2364 

www.callecg.com.br - callecg@callecg.com.br

A Call ECG Servi^os de Telemedicina Ltda. - EPP, devidamente inscrita no CNPJ sob o n^ 

04.071.210/0001-21, Inscrigao Estadual Isenta, Inscripao Municipal ng 63.615, CRM/PR ng 2436, CNES

gerando urn custo muito inferior ao deslocamento do paciente para a realizapao do exame.

A Call ECG faz muito mais que fornecer laudos de eletrocardiograma. E capaz de adequar
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SERVIQOS DE TELEMEDICINA
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SERVIQOS

R$ 21,00

DESCRITIVO TECNICO DOS SERVIgOS

atividade eletrica do coragao durante o seu funcionamento, registada a partir da superficie do

Permite identificarmos alterapdes metabdlicas de nosso organismo, alteragoes anatomicas

do corapao e diferentes doengas cardiacas. Mesmo com a evolupao de outros metodos

fundamental na avaliapao de pacientes com dor no peito. Possibilita a rapida confirmapao do

diagndstico de infarto agudo do miocardio em muitos pacientes com suspeita clinica da doenpa,

auxiliando na escolha do melhor tratamento para o paciente.

Deste modo, o ECG e utilizado nas avalia^oes cardioldgicas de rotina, acompanhamento de

doengas cronicas e no diagndstico e guia para o tratamento de emergencias cardioldgicas.

Rua Nestor Guimaraes, 111 (Esq. Cel. Dulcidio) - 8° Andar - Sala 84 - Vila Estrela - (Edificio Corporate Center) 
CEP 84040-130 - Ponta Grossa - Parana - Fone/Fax (42) 4009-9999 / 9 8816-2364 

www.callecg.com.br - callecg@callecg.com.br

Eletrocardiograma

O eletrocardiograma, identificado com a abreviagao ECG, e a reprodugao grafica da

corpo, avaliando esta atividade eletrica do coragao, observando, assim, o ritmo, a quantidade e a 

velocidade das suas batidas. E urn recurso diagndstico extremamente util na pratica cardioldgica 

clinica. E urn exame nao invasivo, de baixo custo que nao ocasiona qualquer risco ao paciente.

diagndsticos, o ECG permanece como o principal recurso para a o diagndstico de anormalidades 

do ritmo cardiaco, conhecidas clinicamente como arritmias cardiacas. E tambem urn metodo

muuryN'— 
Call ECG 
SERVIQOS DE TELEMEDICINA
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Tabela de Servigos
______ Servigos____________

Eletrocardiograma________
Eletrovetorcardiograma______

Web Service__________
_____ Webhook___________

Aplicativo Mobile
Notebook

Desktop____________
Protocolo de Retirada

Cddigo
8240
8241
8243
8244
8245
8246
8247
8248

Valor Unitario
R$ 10,00

R$ 1.050,00
R$ 59,90
R$ 49,90
R$ 89,90
R$ 230,00
R$ 170,00
R$ 129,90

Qtde 
1.700 

50 
Mensal 
Mensal 
Mensal 
Mensal 
Mensal 
Mensal

Excedente
* *

Item

http://www.callecg.com.br
mailto:callecg@callecg.com.br
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(ECG) e a Vetorcardiografia (VCG), sendo util para mostrar a atividade cardiaca de uma maneira

espacial, complementando a visao "temporal", oferecida pelo ECG convencional.

*A Vetorcardiografia e um metodo de registro das forpas eletromotrizes do corapao no

tempo e no espapo, de forma que a magnitude e a direpao das referidas forpas possam ser

representadas por uma sucessao de vetores instantaneos. A sua representapao e de ordem

adicionais para o entendimento e memorizapao inteligente do Eletrocardiograma (ECG). O VCG

tern a sua expressao em pianos, uma vez que o fenomeno eletrico relacionado a atividade eletrica

cardiaca se desenvolve de um modo tridimensional.

A aplicapao pratica da Vetorcardiografia tern grande importancia, porque pode explicar e

facilitar o entendimento do ECG. O VCG pode suplementar informapoes, nao facilmente

detectaveis por meio da analise eletrocardiografica convencional.

Esta metodologia de analise conjunta tambem elimina a necessidade da realizapao do

exame utilizando o complexo posicionamento dos eletrodos no corpo, como no metodo de Frank,

o posicionamento convencional do Eletrocardiograma (ECG).

Rua Nestor Guimaraes, 111 (Esq. Cel. Dulcidio) - 8° Andar - Sala 84 - Vila Estrela - (Ediflcio Corporate Center) 
CEP 84040-130 - Ponta Grossa - Parana - Fone/Fax (42) 4009-9999 / 9 8816-2364 

www.callecg.com.br - callecg@callecg.com.br

No ECG com 12 derivapoes, sao colocados quatro eletrodos sobre os membros do paciente, e seis 

sobre o tdrax. A magnitude total do potencial eletrico do corapao e, entao, medida a partir de doze 

angulos diferentes ("derivapoes") e e registada por um periodo de tempo.

Eletro-Vetorcardiograma

A Eletro-Vetorcardiografia (E-VCG) e a metodologia de analise conjunta, simultanea e 

integrada de dois classicos metodos de registro da atividade eletrica cardiaca: a Eletrocardiografia

Atraves de modernos equipamentos digitais, a execupao e analise conjunta gerada pela 

Eletro-Vetorcardiografia (E-VCG) permite uma maior sensibilidade e precisao diagndstica, 

sobretudo em condipoes que podem gerar duvidas como a Sindrome de Wolf-Parkinson-White, 

Sindrome de Brugada, Isquemia Coronariana, presenpa ou nao de Areas Eletricas Inativas, 

Hipertrofia Ventricular ou na determinapao das areas lesionadas por Infarto, etc. Existem ainda 

estudos mostrando sua utilidade ligada a Ressincronizadores Cardiacos.

Call ECG
SERVIQOS DE TELEMEDICINA

dispensando, portanto, novos treinamentos e especializapao para a realizapao do Eletro- 

Vetorcardiograma (E-VCG). A realizapao do exame de Eletro-Vetorcardiograma (E-VCG) e feita com

didatica, pois, sendo as curvas Vetorcardiograficas bidimensionais, apresentam elementos

http://www.callecg.com.br
mailto:callecg@callecg.com.br


WebService

WebService e uma solugao utilizada na integra^ao de sistemas e na comunica^ao entre

uma linguagem universal, o formate JSON.

Para as empresas, os WebServices podem trazer agilidade para os processos e eficiencia na

comunicaqao entre cadeias de produqao ou de logistica. Toda e qualquer comunicapao entre

sistemas passa a ser dinamica e principalmente segura, pois nao ha intervenpao Humana.

Essencialmente, o WebService faz com que os recursos da aplicapao do software estejam

disponiveis sobre a rede de uma forma normalizada. Outras tecnologias fazem a mesma coisa,

como por exemplo, os browsers da Internet acedem as paginas Web disponiveis usando por norma

as tecnologias da Internet, HTTP e HTML. No entanto, estas tecnologias nao sao bem-sucedidas na

comunicapao e integrapao de aplicapoes. Existe uma grande motivapao sobre a tecnologia

WebService pois possibilita que diferentes aplicapoes comuniquem entre si e utilizem recursos

diferentes.

Utilizando a tecnologia WebService, uma aplicapao pode invocar outra para efetuar tarefas

simples ou complexas mesmo que as duas aplicapoes estejam em diferentes sistemas e escritas

em linguagens diferentes.

Utilizando o WebService da Call ECG voce ganha mais velocidade e automapao para

importar os seus exames com os seus respectivos laudos para seu sistema de gerenciamento.

Neste processo quern trabalha e o computador, deixando o seu colaborador livre para executar

outras tarefas e minimizando os erros, pois o processo todo e automatizado.

Webhook

aplicapoes diferentes. Com esta tecnologia e possivel que novas aplicapoes possam interagir com 

aquelas que ja existem e que sistemas desenvolvidos em plataformas diferentes sejam

compativeis.

Os WebServices sao componentes que permitem as aplicapoes enviar e receber dados em 

formato JSON (no caso). Cada aplicapao pode ter a sua propria "linguagem", que e traduzida para

Rua Nestor Guimaraes, 111 (Esq. Cel. Dulcidio) - 8° Andar - Sala 84 - Vila Estrela - (Edificio Corporate Center) 
CEP 84040-130 - Ponta Grossa - Parana - Fone/Fax (42) 4009-9999 / 9 8816-2364 

www.callecg.com.br - callecg@callecg.com.br
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* PASTORE, C. A.; SAMESIMA N.; MUNERATO R. ABC do ECG. Sao Paulo: Medcel, 2018.

http://www.callecg.com.br
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API) e uma maneira pratica para um app ou sistema fornecer outras aplicagoes com informapoes

Protocolo de Retirada de Exames

E uma forma de recebimento de informagoes quando um evento acontece. Por isso, o 

webhook na pratica, e a forma de receber informaqbes entre dois sistemas de uma forma passiva.

O webhook (tambem conhecido como retorno de chamada web ou HTTP e, ainda, impulso

em tempo real. 0 webhook fornece dados para outros aplicativos. Eles sao muito eficientes tanto 

para o prestador de serviqo, como para o consumidor. 0 webhook ira postar dados para voce em 

formato JSON.

Com esta ferramenta voce otimiza ainda mais a integraqao, pois apos o laudo do seu exame 

ter sido emitido, automaticamente o sistema ira enviar os dados diretamente para o sistema do 

cliente.

Alinhado com a ultimas tendencias de mercado, a Call ECG disponibiliza a emissao do 

Protocolo de Retirada de Exames para o Paciente. Com este recurso, no momento da realizaqao 

do exame a unidade tera a opqao de imprimir este comprovante para utilizar no momento da 

retirada do exame quando o paciente retornar, melhorando o gerenciamento da entrega dos 

laudos. Neste protocolo tambem estao as informapbes de como retirar este exame on-line, 

eliminando a necessidade do paciente retornar, facilitando para o paciente e para o atendente, 

diminuindo gastos com a impressao de resultados, economizando tempo dos colaboradores e do 

pacientes, que nao precisarao se desIocar a unidade novamente.

••ooooos
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Locapao ou Comodato de Computador Desktop ou Notebook

Para sua maior comodidade, a Call ECG tambem oferece o servipo de locapao ou comodato de 

microcomputadores e notebooks para a realizapao do servipo. Por um valor fixo mensal o cliente 

pode optar por incluir um equipamento top de linha que ira acompanhar o eletrocardiografo, 

evitando a necessidade de alocar recursos da unidade para a realizapao do exame.

Rua Nestor Guimaraes, 111 (Esq. Cel. Dulcidio) - 8° Andar - Sala 84 - Vila Estrela - (Ed if I cio Corporate Center) 
CEP 84040-130 - Ponta Grossa - Parana - Fone/Fax (42) 4009-9999 / 9 8816-2364 

www.callecg.com.br - callecg@callecg.com.br
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VANTAGENS DO SISTEMA

Sul, Minas Gerais, Para, Rondonia, Tocantins e Sao Paulo);

J Medicos Cardiologistas Especialistas;

Treinamento especializado para utilizagao do aparelho no local da implantapao;

Z Resposta ao trapado (laudo) em ate 40 minutos quando urgentes;

horas;

Z Sistema com certificado de seguranqa HTTPS, conexao criptografada;

Z Aparelho certificado pela ANVISA;

Rua Nestor Guimaraes, 111 (Esq. Cel. Dulcidio) - 8° Andar - Sala 84 - Vila Estrela - (Edificio Corporate Center) 
CEP 84040-130 - Ponta Grossa - Parana - Fone/Fax (42) 4009-9999 / 9 8816-2364 

www.callecg.com.br - callecg@callecg.com.br

Z Aparelho de 12 derivaqoes simultaneas com D II longo digital;

Z Aparelho fornecido em sistema de comodato;

Z Empresa certificada pelo CRM/PR sob nQ. 2436;

Z Gusto zero com ligapoes (sistema WEB);

'S Suporte tecnico 24 h por dia;

mmn-yN'— 
Call ECG 
SERVIQOS DE TELEMEDICINA

Resposta ao trapado (laudo) em ate 24 horas quando eletivos;

Z Substituipao do aparelho em caso de mau funcionamento, de forma gratuita, em ate 48

Z Telerelacionamento (intercambio de informapoes entre a equipe medica da Call ECG e 

equipe medica ou de enfermagem da unidade atendida) 24h por dia;

Z Confiabilidade (mais de 3.000.000 - Tres milhoes de exames realizados em 20 anos nos 

Estados do Parana, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goias, Mato Grosso, Mato Grosso do

http://www.callecg.com.br
mailto:callecg@callecg.com.br


ORQAMENTO

S Estimativa anual de 1.700 (um mil e setecentos) exames.

Valor Unitario: R$ 10,00 (Dez Reais)

Validade da Proposta: 30 (trinta) dias.

Cordialmente;

Rua Nestor Guimaraes, 111 (Esq. Cel. Dulcidio) - 8° Andar - Sala 84 - Vila Estrela - (Edificio Corporate Center) 
CEP 84040-130 - Ponta Grossa - Parana - Fone/Fax (42) 4009-9999 / 9 8816-2364 

www.callecg.com.br - callecg@callecg.com.br

Proposta para 12 (doze) Meses.

Valor total: R$ 17.000,00 (Dezessete Mil Reais)

Call ECG
SEFMQOS DE TELEMEDICINA

ICP
Brasil

O B’»»U vfl 
d- ttrtibcacAo cWg*ui
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• O valor de R$ 10,00 (dez reais) cada laudo de eletrocardiograma. (Sem comodato de 

equipamento; franquia livre, paga somente o que realizar; equipamento prdprio do 

contratante - Utiliza<;ao do sistema WEB da Call ECG para submissao dos exames.)

SILVERIO DEJESUS
JUNIOR:026S1152994
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI 
Multiple v5, ou=26410863000120, 
ou=Presencial, ou=Certificado PF 
A3, cn=SILVERIO DEJESUS 
JUNIOR:02651152994 
2022.10.05 11:38:15-03'00'

Silverio de Jesus Junior
Call ECG Servipos de Telemedicina Ltda. - EPP 
CNPJ: 04.071.210/0001-21
(42) 4009-9999 / 9 8838-0999

rMoiiiio/orowf1
SEE»aS.|p

| 84040-130-PontaGrossa ekj

http://www.callecg.com.br
mailto:callecg@callecg.com.br


Palmital PR, 07/10/2022.Oficio 149/2022-GAB

Assunto: AutorizaQao de Licita^ao e encaminhamento do procedimento.

Atenciosamente,

'NEI DE SOUVALI

refeito Municipal

De: Prefeito Municipal

Para: Departamento de Contabilidade e Procuradoria Juridica

a) Departamento de Contabilidade, para que indique 

para a realizaqao do procedimento;
b) Procuradoria Juridica, para que elabore o parecer acerca da necessidade de procedimento 

licitatorio, indicando a modalidade compativel com o objeto e valor, bem como as demais 

providencias a serem adotadas para o certame;

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR 

Fone Fax: (42) 3657-1222

Preliminarmente, nos termos do Oficio encaminhado pela Secretaria Municipal de 
CHEILA PECHEKA RIBEIRO DE JESUS, requisitando seja determinada a abertura de 
procedimento para a CONTRATAQAO DESTA EMPRESA E DE EXTREMA IMPORTANCIA PARA 
REALIZAQAO DA CAMPANHA DE ESTRATIFICAQAO DE RISCO EM PACIENTES COM 
HISTORICO DE HIPERTENSAO E DIABETES. E UMA RECOMENDAQAO DO PROGRAMA 
PREVINE BRASIL PARA ATUALIZAR OS INDICADORES PARA CAPTAQAO DE RECURSO., 
DEFIRO o pedido.

Outrossim, determine o encaminhamento do presente para os seguintes setores:

os recursos orgamentarios disponiveis

•000009
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL ■ PR

CNPJ 82

GE STAG 2021-2024
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Indicagao de Recursos Orgamentarios

Paginal

Emticb emN° solid tante

01

Gabinete do Secreterio Municipal de Saude

Cddigo Nome Unidade Quantldade Unitario Valor

Unitario Valor

Do Exercicio

UND 1.700,00 10,00 17.000,00

Total da dotagSo 17.000,00

TOTAL 17.000,00

TOTAL GER AL 17.000,00

Emi lido per: Maria Daiane de Oli\eira Si Iva, na versao: 5530 n
07/10^022091531

17.000,00
17.000,00

Lote

001 Lote 001

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
002 Fundo Municipal de Saude

10.301.0802-6066 Atengao a Saude - Orpamento Crianpa

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Municipio de Palmital
Solicitagao 212/2022

CHEILA PECHEKA RIBHRO DE JESUS 
Secretaria Municipal de Saude

Prazo
90 Dias

Tipo

Depdsito banc^rio

06/10/2022
— Processo Gerado 

Nurraro

0/2022

Tipo

Contratagao de Servigo
Quantidadedeitens

1

None

CHBLA PECHEKA RIBEIRO DEJESUS

Solicitagao
Nurrero

212
Sollcitante
Cddgo

464-2
Local -------
42
Orgao -------
15 SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE
Forma de pagamento -------------------------------------------------
DescrigSo

MEDANTEA NOTA FISCAL
Entreg a------------------------------------------------------------------------
Local
SECRETARY MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Quantidade
3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIQO MED I CO-HOSP I TALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL 

03660 00303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

035082 EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA

FORNECIMENTO DE LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA + FORNECIMENTO EM REGIME 
DE COMODATO EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA REALIZAQAO E TRANSMISSAO DO 
EXAME VIA WEB. PARA UMA CAMPANHA A SER REALIZADA NA SAUDE.

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa 

08.002.10.301.0802.6066
Cod 03660 Fonte 00303 G.Fonte E

Descriqao:
CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAQAO DE SERVIQOS DE NO FORNECIMENTO DE LAUDOS DE 
ELETROCARDIOGRAMA, PARA UMA CAMPANHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PALMITAL-PR



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

PROTOCOLO

TERMO DE ENTREGA DE DOTAQOES ORQAMENTARIAS INFORMADAS

SOLICITAQAO N°: 212/2022 - SECRETARIA DE SAUDE.

- FORNECIMENTO DE LAUDOS - ELETROCARDIOGRAMAS.

Ass: 

DEPARTAMENTO DE LICITAQAO
RECEBIDO EM:/ Z2022.

ANTONIO SIMIANO 
CONTADOR 

CRC PR 024.431/0-0

Preteitura de

Polmitol
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO!

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
Rua Moises Lupion, 1 001 - Centro - Palmital/PR

CEP 85.270-000. Telefone (042) 3657-1 222

.•.000011
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Paginal

QuantidadedeitensN° solicitante Emticbem

101

0/2022

Gabinete do Secretario Municipal de Saiide

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

TOTAL 17.000,00

17.000,00TOTAL GERAL

Emitidopor NOEMI DE LIMAMOREIRA, na\ers3o: 5530m 06/10/202217:32.57

Municipio de Palmital
Solicitapao 212/2022

FORNECIMENTO DE LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA + FORNECIMENTO EM REGIME 
DE COMODATO EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA REALIZAQAO E TRANSMISSAO DO 
EXAME VIA WEB. PARA LIMA CAMPANHA A SER REALIZADA NA SAUDE.

CHEILA PECHEKA RIBEIRO DE JESUS 
Secretaria Muricipal de Saiide

Unidade

UND

Quantidade

1.700,00

Unitario

10,00
Valor

17 000,00

06/10/2022
— Processo Gerado 

Nurraro

Tipo

Deposito banecirio

None

CHELA PECHEKA RIBEIRO DE JESUS

Tipo

Contratacao de Service

Prazo 

90 Dias

Solicitagao 
Nurraro 

212 
Solicitante 
Codgo 

464-2

We
001 Lots 001

Local 

42 

Orgao 

15

Forma de pagamento-----------------------------
DescnqSo

MEDIANTEA NOTA FISCAL
Entreg a----------------------------------------------------
Local

SECRETARIA MUNICIPAL DE SA UDE

Descriqao:
CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAQAO DE SERVIQOS DE NO FORNECIMENTO DE LAUDOS DE 
ELETROCARDIOGRAMA, PARA UMA CAMPANHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PALMITAL-PR

Cddigo Nome

035082 EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA
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Paginal

N° sdiatante Emtido em

01

Gabinete do Secretario de &iuca?ao

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAQAO

AOS

TOTAL 13.300,00

TOTAL GERAL 13.300,00

Emitidopor NOEMI DE LIMA MOREIRA naversSo 5530 m 06/10/202217 45:44

LDte
001 Lote 001

Descrigao:

CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA APRESENTAR PROJETOS VIDA MARINHA DESTINADO AOS ALUNOS DE REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PALMITAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAQAO, 
CULTURA E ESPORTE

Municipio de Palmital
Solicita?ao 211/2022

EVA APARECIDA DE SOUZA FERREIRA 
Secretaria Municipal de Educa;ao

Tipo

Deposito bancario

Codigo Nome

035081 CONTRATAQAO DE UMA EMPRESA PARA APRESENTAR PROJETOS "VIDA MARINHA" 

CONTRATAQAO DE UMA EMPRESA PARA APRESENTAR PROJETOS "VIDA MARINHA” 
DESTINADO AOS ALUNOS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PALMITAL 
LEVANDO A CONCIENTIZAGAO, MUDANQA DE HAbITOS, CONHECIMENTO E 

PRESERVAQAO DO ECOSSISTEMA DA VIDA MARINHA, BEM A PROTEQAO DO MEIO 
AMBIENTE AOS ALUNOS APRESENTAQAO DE FORMA LUDICA, FEITA POR UMA EQUIPE 
DE BIOLOGOS EM UM CONTEINER ITINERANTS QUE VAI ATE A ESCOLA PARA 
APRESENTAGAO DO PROJETO AOS ALUNOS. APRESENTAGAO DE FORMA.

06/10/2022
— Processo Gerado 

Niirrero

0/2022

Quantidade de itens

1

Norre

EVA APARKIDA DESOUZA FERREIRA

Prazo

60 Dias

Tipo

ContrataQao de ServiQo

Unitario

10,00

IssS _______
Valor

13 300,00

Equipsana
Solicitaqao 
Nurrero 

211 
Solicitante 
Codigo 

110-4 
Local--------

21 
Orgao -------

07
Forma de pagamento ------------
DescngSo

MEDIANTEA NOTA FISCAL 
Entrega ------------------------------------
Local

educaqAo

Justificativa:

CONTRATAG&O DE UMA EMPRESA PARA APRESENTAR PROJETOS "VIDA MARINHA" DESTINADO AOS ALUNOS DE REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PALMITAL LEVANDO A CONCIENTIZAQAO, MUDANQA DE HABITOS, 
CONHECIMENTO E PRESERVAQAO DO ECOSSISTEMA DA VIDA MARINHA, BEM A PROTEQAO DO MEIO AMBIENTE 
ALUNOS APRESENTAQAO DE FORMA LUDICA, FEITA POR UMA EQUIPE DE BiQLOGOS EM UM CONTEINER ITINERANTS 
QUE VAI ATE A ESCOLA PARA APRESENTAQAO DO PROJETO AOS ALUNOS. APRESENTAQAO DE FORMA.

Unldade Quantidade

UND 1.330,00



MUNICIPIO DE

GESTAO 2021/2024

CONTROLE- 61 /2022-LIC

DO MUNICIPIO DE PALMITAL-PR PROCEDIMENTO LICITATORIO;

Palmital, 06 de Outubro de 2022.

Resp

Departamento de Contabilidade-Protocolo:

Data / & / ,00,^ .GU

Ass: 

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR

Fone Fax: (42) 3657-1222

PROTOCOLO

SOLICITAfAO DE DOTA^AO ORCAMENTARIA N9 212/2022

SECRETARIA DE ADMINISTRAQAO PARA 
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

SOUCITAMOS AS DOTAQOES ORQAMENTARIAS PARA SEGUIMENTO DO 
PROCESSO LICITATORIO.

NOEMI DE I^IMA M0REIRA 
ve/

•’ 000014

PALMITAL

EM VIRTUDE DA SOLICITACAO SUPRAMENCIONADA DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DESAUDE.
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CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DA SOCIEDADE 
CALL ECG SERVINGS DE TELEMEDICINA LTDA - EPP 

CNPJ/MF n° 04071210000121 
NIRE n° 41208092980

Clausula Primeira: A sociedade tem por objetivo social o ramo de prestar services de 
telemedicina e loca^ao dos equipamentos destinados a realiza^ao dos mesmos, altera para 
prestar serviqos de telemedicina.

MARCELO VALLADAO FERREIRA DE CARVALHO, brasileiro, natural do Rio de 
Janeiro/RJ, nascido no dia 04/01/1967, casado em Regime de Comunhao Parcial de Bens, 
medico, residente e domiciliado a Rua Doutor Joaquim de Paula Xavier, n° 1100, Casa n° 
03, Condominio Villagio Del Tramonto, Jardim America, Ponta Grossa/PR, CEP 84050- 
000, portador da Cedula de Identidade RG n° 13.017.555-4 SESP/PR. CPF/MF. n° 
002.066.727-21 e CRM/PR n° 14.548; LILIANA ELIAS PENA PILATTI, brasileira, 
natural de Sao Paulo/SP, nascida no dia 21/12/1969, casada em Regime de Comunhao 
Parcial de Bens, medica, residente e domiciliada a Rua Augusto Ribas, n° 13, Apto n° 31, 
Centro, Ponta Grossa/PR, CEP 84010-300, portadora da Cedula de Identidade RG n° 
10.151.723-3 SESP/PR, CPF/MF. n° 175.820.468-03 e CRM/PR n° 16.059; unices socios 
componentes da sociedade limitada que gira sob nome empresarial de CALL ECG 
SER VICOS DE TELEMEDICINA LTDA - EPP, devidamente registrada na JUCEPAR 
— Junta Comercial do Estado do Parana sob NIRE n° 41.2.0809298-0 em sessao do dia 
02/10/2000, inscrita no CNPJ/MF sob n° 04.071.210/0001-21 e CRM/PR n° 2.436, com 
sede e foro a Rua Nestor Guimaraes, n° 111, Esquina Coronel Dulcidio, 8° Andar, Sala n° 
84, Vila Estrela, Edificio Corporate Center, Ponta Grossa/PR, CEP 84040-130, de comum 
acordo resolvem ALTERAR e CONSOLIDAR o citado instrumento conforme as 
clausulas seguintes:

7a ALTERACAO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA ••■ooopy 
CALL ECG SERV1COS DE TELEMEDICINA LTDA - EPP

CNPJ/MF n° 04.071.210/0001-21
NIRE n° 41.2.0809298-0

MARCELO VALLADAO FERREIRA DE CARVALHO, brasileiro, natural do Rio de 
Janeiro/RJ, nascido no dia 04/01/1967, casado em Regime de Comunhao Parcial de Bens, 
medico, residente e domiciliado a Rua Doutor Joaquim de Paula Xavier, n° 1100, Casa n° 
03, Condominio Villagio Del Tramonto, Jardim America, Ponta Grossa/PR, CEP 84050- 
000, portador da Cedula de Identidade RG n° 13.017.555- 4 SESP/PR, CPF/MF. n°

Clausula Segunda: A vista das modificaqbes ora ajustadas e em consonancia com o que 
determina o art. 2.031 da Lei n° 10.406/2002, os socios resolvem, por este instrumento, 
ATUALIZAR e CONSOLIDAR o CONTRATO SOCIAL, tomando assim sem efeito, a 
partir desta data, as clausulas e condi^des contidas no contrato primitive que, adequado as 
disposi^oes da referida Lei n° 10.406/2002 aplicaveis a este tipo societario, passa a ter a 
seguinte reda^ao:
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Clausula Segunda: A sociedade tem sua sede e foro Rua Nestor Guimaraes, n° 111, 
Esquina Coronel Dulcidio, 8° Andar, Sala ti° 84, Vila Estrela, Edificio Corporate Center, 
Ponta Grossa/PR, CEP 84040-130.

Clausula Quarta: O prazo de duraqao da sociedade e por tempo indeterminado tendo 
iniciado suas atividades em 28/09/2000.

VER. R$ 
45.000,00 
45.000,00 
90.000,00

7a ALTERA^AO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITAD| Qqqq j g 

CNPJ/MF n° 04.071.210/0001-21
NIRE n° 41.2.0809298-0

Clausula Quinta: O capital social no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) divididos 
em 90.000 (noventa mil reais) quotas, flea assim distribuido entre os socios: 
SOCIOS QUOTAS
Marcelo Valladao Ferreira de Carvalho 45.000
Liliana Elias Pena Pilatti 45.000
TOTAL 90.000

Paragrafo Unico: A responsabilidade dos socios e restrita a importancia do capital social, 
nos termos do artigo 1052, da Lei 10.406 de 10/01/2002, porem os socios nao responderao 
solidariamente pelas obriga^oes sociais.

002.066.727-21 e CRM/PR n° 14.548; LILIANA ELIAS PENA PILATTI, brasileira, 
natural de Sao Paulo/SP, nascida no dia 21/12/1969, casada em Regime de Comunhao 
Parcial de Bens, medica, residente e domiciliada a Rua Augusto Ribas, n° 13, Apto. n° 31, 
Centro, Ponta Grossa/PR, CEP 84010-300, portadora da Cedula de Identidade RG n° 
10.151.723-3 SESP/PR, CPF/MF. n° 175.820.468-03 e CRM/PR n° 16.059; unicos socios 
componentes da sociedade limitada que gira sob nome empresarial de CALL ECG 
SERVIQOS DE TELEMEDICINA LTDA - EPP, devidamente registrada na JUCEPAR 
- Junta Comercial do Estado do Parana sob NIRE n° 41.2.0809298-0 em sessao do dia 
02/10/2000, inscrita no CNPJ/MF sob n° 04.071.210/0001-21 e CRM/PR n° 2.436, com 
sede e foro a Rua Nestor Guimaraes, n° 111, Esquina Coronel Dulcidio, 8° Andar, Sala n° 
84, Vila Estrela, Edificio Corporate Center, Ponta Grossa/PR, CEP 84040-130, de comum 
acordo resolvem CONSOLIDAR o citado instrumento conforme as clausulas seguintes:

Clausula Terceira: A sociedade tem por objetivo social o ramo de prestar serviqos de 
telemedicina.

Clausula Sexta: As quotas da sociedade sao indivisiveis e os socios quotistas nao poderao 
transferir, doar, vender, emprestar, dar em penhor, cau(;ao, usufruto, fideicomisso, 
aliena^ao fiduciaria, em garantia, ou, sob qualquer forma realizar atos de alienaqao ou que

Clausula Primeira: A sociedade gira sob o nome empresarial de CALL ECG
SERVIQOS DE TELEMEDICINA LTDA - EPP
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Paragrafo Terceiro: O socio majoritario, fica com poderes para substituir o administrador 
designado.

Clausula Nona: As delibera^oes sociais serao tomadas cm reunioes de sdcios, sendo 
dispensada das formalidades de publica^ao do anuncio da convocaqao bem como da 
manutengao e lavratura do Livro de Atas.

Paragrafo Segundo: E vedado ao socio administrador obrigar a sociedade em negocios 
estranhos ao sen objeto social, bem como praticar atos de liberalidade em nome da mesma 
ou conceder em seu nome avais, fiangas ou outras garantias que nao sejam necessarias a 
consecugao do objeto social, ou ainda alienagao de sens bens mdveis e equipamentos, sem 
a anuencia dos socios que representem a totalidade do capital social.

possam levar a alienagao de suas participagoes sem antes oferece-las aos demais socios que 
terao preferencia na sua aquisigao, na proporgao das quotas de capital que possuircm no 
momento da oferta.

Clausula Setima: O socio que desejar transferir suas quotas devera notificar, por escrito, a 
sociedade, discriminando o prego, forma e o prazo de pagamento, para que esta, atraves dos 
demais socios, exerga ou renuncie ao mencionado direito, o que devera faze-lo dentro de 
60 (sessenta) dias contados do recebimento da notificagao, ou em maior prazo, a criterio do 
socio alienante. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferencia, as 
quotas poderao ser livremente transferidas.

Clausula Decima: As deliberagoes sociais, ainda que impliquem em alteragao contratual, 
poderao ser tomadas por socios que representem a maioria absoluta do capital social da 
sociedade consoante a faculdade deferida pelo artigo 1.010 da Lei n° 10.406 de 10/01/2002.

Paragrafo Primeiro: Todos os documentos que criem obrigagoes para a sociedade, 
diferentes da atividade mercantil defmida no objeto social, ou desonerem terceiros de 
obrigagdes de qualquer valor para com a sociedade deverao, sob pena de nao produzirem 
efeitos contra a mesma, ser assinado por ambos os socios.

7a ALTERAGAO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA
CALL ECG SERVI^OS DE TELEMEDICINA LTDA - EPP ••■000017 

CNPJ/MF n° 04.071.210/0001-21
NIRE n° 41.2.0809298-0

Clausula Oitava: A administragao da sociedade limitada cabe a MARCELO 
VALLADAO FERREIRA DE CARVALHO e LILIANA ELIAS PENA PILATTI, 
com os poderes e atribuigoes de administradores, autorizado o uso do nome empresarial 
individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou 
assumir obrigagdes, seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como 
onerar ou alienar bens imdveis da sociedade, sem autorizagao dos outros sdcios.
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Clausula Decima Terceira: A distribui(;ao antecipada de lucres somente se dara apos o 
levantamento de balance intermediario com objetivo especifico de distribui^ao de lucres 
que sera realizado de comum acordo entre os socios e proporcionalmente a sua participa^ao 
no capital de acordo com as conduces econdmicas e financeiras da entidade.

Clausula Decima Quarta: O falecimento de qualquer socio nao dissolve™ a sociedade, 
sendo que aos herdeiros sera paga indeniza^ao no valor de RS 1.000.000,00 (um milhao de 
reais) a titulo de compra da participa<;ao na sociedade do socio.

Clausula Decima Quinta: Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que nao 
estao impedidos de exercer a administragao da sociedade, por lei especial, ou em virtude de 
condenapao criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos publicos; ou por crime falimentar, de prevaricaqao, 
suborno, concussao, peculate, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra normas de defesa da concorrencia, contra as relapoes de consumo, fe 
publica, ou a propriedade.

7a ALTERAQAO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA 
CALL ECG SERVIQOS DE TELEMEDICINA LTDA - EPP 

CNPJ/MF n° 04.071.210/0001-21 
NIRE n" 41.2.0809298-0

Clausula Decima Primeira: Pelos services que prestarem a sociedade, perceberao os 
socios, a titulo de remunera^ao pro-labore, uma importancia mensal fixada em comum 
acordo ate os limites de dedu^ao fiscal previstos na legislapao do Imposto de Renda, a qual 
sera levada a conta de despesas gerais.

Paragrafo Segundo: O valor de RS 1.000.000,00 (um milhao de reais) corresponde ao 
valor de participa^ao de cada socio, mas nao ha impedimento de pagamento de indenizapao 
a maior aos herdeiros caso assim conste na apolice contratada.

Paragrafo Terceiro: O valor da indeniza^ao sera pago diretamente pela seguradora aos 
sucessores.

Paragrafo Primeiro: Fica eliminada a possibilidade de sucessao pessoal, sendo que o 
valor acima corresponde ao da participai;ao acionaria dos socios.

Clausula Decima Segunda: O exercicio social coincidira com o ano civil, devendo em 31 
de dezembro de cada ano, ser levantado o balance geral da sociedade, obedecidas as 
prescripoes legais e tecnicas pertinentes a materia. Os resultados serao distribuidos aos 
socios proporcionalmente as suas quotas de capital, ou, a criterio dos mesmos, 
permanecerem em reserva na sociedade.
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Ponta Grossa/PR, 26 de maio de 2021.

LILIANA ELIAS PENA PILATTI
Assin ado Digitalmente

Clausula Decima Oitava: As partes elegem o Foro de Ponta Grossa/PR, para o exercicio e 
eumprimento dos direitos e obriga^oes resultantes deste contrato, renunciando a qualquer 
outro por mats privilegiado que seja.

E por assim se aeharem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 1 (uma) 
via de igual teor e forma.

MARCELO VALLADAO FERREIRA DE CARVALHO
Assinado Digitalmente

T ALTERA^AO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA q
CALL ECG SERVINGS DE TELEMEDICIN A LTDA - EPP •* UUUU1 d 

CNPJ/MF n° 04.071.210/0001-21
NIRE n° 41.2.0809298-0

Clausula Decima Sexta: A responsabilidade tecnica da sociedade sera do profissional 
Marcelo Valladao Ferreira de Carvalho devidamente habilitado no CRM/PR sob o n° 
14548.

Clausula Decima Setima: Os socios declarant, sob as penas da lei, que se enquadra na 
condi^ao de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar n° 
123, de 14/12/2006.



Pagina 6 de 6

ASSINATURA ELETRONICA

IDENTIFICAQAO DO(S) ASSINANTE(S)
CPF Nome

00206672721 MARCELO VALLADAO FERREIRA DE CARVALHO

17582046803 LILIANA ELIAS PENA PILATTI

20213425688.

A validade deste documento.

Certificamos que o ato da empresa CALL ECG SERVIQOS DE TELEMEDICINA LTDA - EPP consta assinado 
digitalmente por:

MINISTERIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratizapao, Gestao e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integragao

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
SECRETARIO-GERAL 

www.empresafacil.pr.gov.br 

se impresso, fica sujeito a comprova<;ao de sua autenticidade nos respectivos portals, 
informando sens respectivos codigos de verificagSo.

JUCEPAR

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/06/2021 10:51 SOB N° 
PROTOCOLO: 213425688 DE 01/06/2021.
CODIGO DE VERIFICA^AO: 12103851990. CNPJ DA SEDE: 04071210000121.
NIRE: 41208092980. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/06/2021.
CALL ECG SERVIQOS DE TELEMEDICINA LTDA - EPP

•00002Q

http://www.empresafacil.pr.gov.br
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CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

MOTIVO DE SITUAQAO CADASTRAL

Aprovado pela Instrupao Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 03/10/2022 as 15:09:35 (data e bora de Brasilia).

aboutblank 1/1

CODIGO E DESCRIQAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
86.40-2-08 - Services de diagnostico por registro grafico - ECG, EEG e outros exames analogos

CODIGO E DESCRIQAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS
Nao informada

CODIGO E DESCRIQAO DA NATUREZA JURiDICA
206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

COMPROVANTE DE INSCRIQAO E DE SITUAQAO 
CADASTRAL

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CALL ECG

NUMERO DE INSCRIQAO
04.071.210/0001-21
MATRIZ

NOME EMPRESARIAL
CALL ECG SERVICOS DE TELEMEDICINA LTDA

LOGRADOURO
R NESTOR GUIMARAES

CEP 
84.040-130

ENDEREQO ELETRONICO
CALLECG@CALLECG.COM.BR

SITUAQAO CADASTRAL
ATIVA

BAIRRO/DISTRITO
ESTRELA

TELEFONE
(42) 4009-9999

NUMERO
111

MUNICiPIO
PONTA GROSSA

COMPLEMENTO
ANDAR 8 SALA 84 EDIF COF
CENTER

DATA DA SITUAQAO Cfi 
27/08/2005

DATA DE ABERTUf 
02/10/2000

SITUAQAO ESPECIAL 
********

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR) *****

DATA DA SITUAQAO ES 
********

>'.000021
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

mailto:CALLECG@CALLECG.COM.BR
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Consulta Quadro de Socios e Administradores - QSA

0 Quadro de Socios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastre Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ) e o seguinte:

ahni it'hlanU
1/1

Nome/Nome Empresarial:
Qualificapao:

Nome/Nome Empresarial:
Qualifica^ao:

CNPJ:
NOME EMPRESARIAL:
CAPITAL SOCIAL:

04.071.210/0001-21
CALL ECG SERVICOS DE TELEMEDICINA LTDA 
R$90.000,00 (Noventa mil reais)

MARCELO VALLADAO FERREIRA DE CARVALHO 
49-S6cio-Administrador

Para informa<?6es relativas a participagao no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.
Emitido no dia 03/10/2022 as 15:11 (data e hora de Brasilia).

LILIANA ELIAS PENA PILATTI
49-S6cio-Administrador
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Esta certidao e valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federative, para 
todos os orgaos e fundos publicos da administragao direta a ele vinculados. Refere-se a situagao do 
sujeito passive no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigoes sociais previstas 
nas alineas 'a' a'd' do paragrafo unico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitagao desta certidao esta condicionada a verificagao de sua autenticidade na Internet, nos 
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Nome: CALL ECG SERVICOS DE TELEMEDICINA LTDA
CNPJ: 04.071.210/0001-21

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que 
nao constam pendencias em seu nome, relativas a creditos tributaries administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrigoes em Divida Ativa da Uniao (DAU) junto a 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA 
ATIVA DA UNIAO

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida as 09:34:43 do dia 02/09/2022 <hora e data de Brasilia>.
Valida ate 01/03/2023.
Codigo de controle da certidao: C8DD.15D8.8B91.D4D1
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

i MINISTERIO DA FAZENDA
* Secretaria da Receita Federal do Brasil
_ Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

http://rfb.gov.br
http://www.pgfn.gov.br
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Valida ate 31/01/2023 - Fornecimento Gratuito

Ressalvado o direito da Fazenda Publica Estadual inscrever e cobrar debitos ainda nao 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos nao existir pendencias em nome do contribuinte acima identificado, 
nesta data.

Pagina 1 de 1
Emitido via Internet Publica (03/10/2022 15:21:55)

Obs.: Esta Certidao engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a debitos de 
natureza tributaria e nao tributaria, bem como ao descumprimento de obrigaqoes tributarias acessorias.

A autenticidade desta certidao devera ser confirmada via Internet 
www.fazenda.pr.gov.br

Estado do Parana 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Receita Estadual do Parana

Certidao Negativa
de Debitos Tributarios e de Divida Ativa Estadual

N°028019585-22

Certidao fornecida para o CNPJ/MF: 04.071.210/0001-21
Nome: CNPJ NAO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR

http://www.fazenda.pr.gov.br
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Certidao Negativa de Debitos

Nome: CALL ECG SERVICOS DE TELEMEDICINA LTDA - EPP

Municipio: / CEP:

PONTA GROSSA, 03 de outubro de 2022

IDENTIFICA^AO CONTRIBUINTE
CGCM: 546333
CNPJ/CPF: 04.071.210/0001-21

Certificamos, a requerimento da parte interessada, que para o contribuinte 
global acima identificado, NAO CONSTAM DEBITOS em aberto referente aos 
cadastros imobiliarios e mobiliarios.

Ressalvado o direito de a Fazenda Publica Municipal inscrever e cobrar 
debitos ainda nao registrados ou que venham a ser apurados.

Endere^o: , 
Bairro: 
Complement©:

Certidao N°: 117335 /2022
Codigo de Autenticidade: 03F948EC67F61C04BF7CC030A2A333A6

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
CADASTRO UNICO DA DIVIDA ATIVA MUNICIPAL

IDENTIFICAQAO REQUERENTE

Nome: Call ECG Services de Telemedicina Ltda 
Finalidade: FINS DE DIREITO
PROTOCOLO: /

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CADASTRO UNICO DA DIVIDA ATIVA MUNICIPAL

ATENCAO: ESTA CERTIDAO FOI EMITIDA VIA INTERNET.
Para verificar a AUTENTICIDADE deste documento acesse www.tributos.pontagrossa.pr.gov.br e 
utilize a opejao AUTENTICAR DOCUMENTOS. Utilize o eddigo de autenticidade informado acima. 

(diferencia letras maiusculas e minusculas).
ESTE DOCUMENTO TEM A VALIDADE DE 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE SUA EMISSAO.

http://www.tributos.pontagrossa.pr.gov.br
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04.071.210/0001-21

CALL ECG SERVICOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP

Validade:22/09/2022 a 21/10/2022

Certificacao Numero: 2022092204470896715080

Informa^ao obtida em 23/09/2022 15:29:06

Voltar Imprimir.

Inscri^ao: 
Razao 

Social:
Endere^o:

O presente Certificado nao servira de prova contra cobran^a de 
quaisquer debitos referentes a contribuicjoes e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigagoes com o FGTS.

R NESTOR GUIMARAES 111 8 ANDAR SALA 84 / ESTRELA / PONTA 
GROSSA / PR / 84040-130

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF

CAfXA
CAIXA ECONdMICA FEDERAL

A Caixa Economica Federal, no uso da atribuigao que lhe confere o 
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, 
a empresa acima identificada encontra-se em situagao regular 
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Service - FGTS.

A utilizagao deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificagao de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

http://www.caixa.gov.br


CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Diividas e sugestdes: cndt@tst.jus.br

PODER JUDICIARIO
JUSTIQA DO TRABALHO

sua
na

.•.000027
Pagina 1 de 1

DE
, o

INFORMAQAO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessaries a identificaqao das pessoas naturals e juridicas 
inadimplentes perante a Justiqa do Trabalho quanto as obrigaqoes 
estabelecidas em sentenga condenatoria transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execugao de acordos firmados perante o Ministerio Publico do 
Trabalho, Comissao de Conciliagao Previa ou demais titulos que, por 
disposigao legal, contiver forga executive.

Certifica-se que CALL ECG SERVICOS DE TELEMEDICINA LTDA (MATRIZ E 
FILIAIS) , inscrito(a) no CNPJ sob o n° 04.071.210/0001-21, NAO CONSTA 
como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidao emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidagao 
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos 
Tribunals do Trabalho.
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relagao 
a todos os seus estabelecimentos, agendas ou filiais.
A aceitagao desta certidao condiciona-se a verificagao de 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho 
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidao emitida gratuitamente.

Nome: CALL ECG SERVICOS DE TELEMEDICINA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.071.210/0001-21
Certidao n°: 28965370/2022
Expedigao: 02/09/2022, as 09:41:08
Validade: 01/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedigao.

mailto:cndt@tst.jus.br
http://www.tst.jus.br
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ONES

Ficha de Estabelecimento ldentifica<?ao 03/10/2022Data:

CNPJ: 04.071.210/0001-21Nome Fantasia: CALL ECGCNES: 5398533

Natureza juridica: ENTIDADES EMPRESARIAISNome Empresarial: CALL ECG SERVICOS DE TELEMEDICINA LTDA

Complemento: ANDAR 8Numero: 111Logradouro: NESTOR GUIMARAES

UF: PRMunicipio: 411990 - PONTA GROSSABairro: ESTRELA

Reg de Saude: 03Dependencia: INDIVIDUALTelefone: (42) 4009-9999CEP: 84040-130

Gestao: MUNICIPALSubtipo: --

Diretor Clinico/Gerente/Administrador:

Ultima atualizagao Nacional: 02/10/2022Atualizagao na base local: 29/10/2021Cadastrado em: 29/06/2007

SEMPRE ABERTOHorario de Funcionamento:

:a desativagao: Motive desativagao: -

Esta e uma cdpia impressa do documento oficial. As informapdes oficiais atualizadas estao disponiveis no site do CNES (http://cnes.datasus.gov.br). Pag. 1 de 1

Cadastre Nacional de
Estabelecimento de Saude

Tipo de Estabelecimento: UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E

MARCELO VALLADAO FERREIRA DE CARVALHO

Ministerio da Saude (MS) 
Secretaria de Atengao a Saude (SAS) 

Departamento de Regulapao, Avaliapao e Console de Sistemas (DRAG) 
Coordenagao-Geral de Sistemas de Informapao (CGSI)

http://cnes.datasus.gov.br


Ficha de Estabelecimento IdentificaQSo Data: 03/10/2022

CNPJ: 04.071.210/0001-21ONES: 5398533 Nome Fantasia: CALL ECG

Natureza juridica: ENTIDADES EMPRESARIAISNome Empresarial: CALL ECG SERVICOS DE TELEMEDICINA LTDA

Complemento: ANDAR 8Logradouro: NESTOR GUIMARAES Numero: 111

UF:PRBairro: ESTRELA Municipio: 411990 - PONTA GROSSA

Reg de Saude: 03CEP: 84040-130 Telefone: (42) 4009-9999 Dependencia: INDIVIDUAL

Gestao: MUNICIPALTipo de Estabelecimento: UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E Subtipo: -

MARCELO VALLADAO FERREIRA DE CARVALHODiretor Clinico/Gerente/Administrador:

Ultima atualizagao Nacional: 02/10/2022Cadastrado em: 29/06/2007 Atualizagao na base local: 29/10/2021

Horario de Funcionamento: SEMPRE ABERTO

Motive desativagSo: --

Esta e uma cdpia impressa do documento oficial. As informapdes oficiais atualizadas estao disponfveis no site do ONES (http://cnes.datasus.gov.br). Pag. 1 de 1

•000029
Ministerio da Saude (MS) 

Secretaria de Atenpao a Saude (SAS) 
Departamento de Regulapao, Avaliapao e Controle de Sistemas (DRAG) 

Coordenapao-Geral de Sistemas de Informaqao (CGSI)

WSta desativagSo:

kirn I Cadastre Nacional de
II N t | Estabelecimento de Saude

http://cnes.datasus.gov.br


CNES
03/10/2022Data:Ficha de Estabelecimento IdentificaQao

CNPJ: 04.071.210/0001-21Nome Fantasia: CALL ECGCNES: 5398533

Natureza juridica: ENTIDADES EMPRESARIAISNome Empresarial: CALL ECG SERVICOS DE TELEMEDICINA LTDA

Complemento: ANDAR 8Numero: 111Logradouro: NESTOR GUIMARAES

UF: PRMunicipio: 411990 - PONTA GROSSABairro: ESTRELA

Reg de Saude: 03Dependencia: INDIVIDUALTelefone: (42) 4009-9999CEP: 84040-130

Gestao: MUNICIPALTipo de Estabelecimento: UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E Subtipo: —

MARCELO VALLADAO FERREIRA DE CARVALHODiretor Clinico/Gerente/Administrador:

Ultima atualizagao Nacional: 02/10/202229/10/2021Atualizapao na base local:Cadastrado em: 29/06/2007

SEMPRE ABERTOHorario de Funcionamento:

Caracteriza^ao

Codigo/natureza juridicaAtividade ensino/pesquisa

2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADAUNIDADE SEM ATIVIDADE DE ENSINO

Infraestrutura

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Atividade
GestaoNivel de atenpaoAtividade

MUNICIPALMEDIA COMPLEXIDADEAMBULATORIAL

Esta e uma copia impressa do documento oficial. As informafoes oficiais atualizadas estao disponiveis no site do CNES (http://cnes.datasus.gov.br).

Cadastre Nacional de
Estabelecimento de Saude

Ministerio da Saude (MS) 
Secretaria de Atengao a Saude (SAS) 

Departamento de Regulagao, Avaliagao e Controle de Sistemas (DRAG) 
Coordenagao-Geral de Sistemas de Informagao (CGSI)

Pag. 1 de»6

CD
CD
CD
CD 
CO
CD

http://cnes.datasus.gov.br


Atendimento
ConvenioTipo de atendimento

susAMBULATORIAL

PARTICULARAMBULATORIAL

PARTICULARSADT

PLANO DE SAUDE PRIVADOSADT

Fluxo de clientela

03 - ATENDIMENTO DE DEMANDA ESPONTANEA E REFERENCIADA

Endere^o Complementar

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Classificapao Estabelecimento

001 - CONSULTA AMBULATORIAL

Grupo > Atividade Secundaria

01 - ASSISTENCIA A SAUDE > 004 - REABILITACAO

ClassificaQao Estabelecimento Saude

016 - AMBULATORIO

Pag. 2 de 5
4Esta e uma copia impressa do documento oficial. As informai^es oficiais atualizadas estao disponiveis no site do CNES (http://cnes.datasus.gov.br).

Atividade Principal
01 - ASSISTENCIA A SAUDE

C3 
O 
CD 
CD 
CO

http://cnes.datasus.gov.br


InformaQoes Gerais

Instala^oes fisicas para assistencia
Leitos/EquipamentosQtde./ConsultorioInstala^o

AMBULATORIAL
01CLINICAS INDIFERENCIADO

Serviqos de
CaracteristicaServigo

PROPRIOCENTRAL DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS
PROPRIOS.A.M.E. OU S.P.P.(Servi9° de Prontuario de Paciente)
TERCEIRIZADOSERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

Servigos especializados
HospitalarAmbulatorial

N3o SUSSUSNao SUSSUSCaracteristicaServigoCodigo
SIMSIMSIMSIMPROPRIOSERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS122

Comissbes e

Descrigao

Servigos e Classificagao
CNESTerceiroClassificagaoServigoCodigo

NAO NAO INFORMADOEXAME ELETROCARDIOGRAFICO POR TELEMEDICINASERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS122-007
NAO NAO INFORMADOTESTE HOLTER POR TELEMEDICINASERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS122-006

Pag. 3 de 5

CD
CD
CD
CD 
Ca> 
^3

Esta e uma copia impressa do documento oficial. As informaQdes oficiais atualizadas estao disponiveis no site do CNES (http://cnes.datasus.gov.br).

http://cnes.datasus.gov.br


Outros
Turno de atendimentoNivel de hierarquia

DOMINGOS E
FERIADOS)

Equipamentos/Rejeitos

Equipamentos
SUSEm usoExistente

NAO11
Eletrocardiografo

Residuos/Rejeitos
Coleta Seletiva de Rejeito

RESIDUOS COMUNS

Vinculo com Cooperativa

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Profissionais
TotalSubtipoTipoSUSDescriQaoCBODt.EntradaCNSNome

5o50NAO AUTONOMOMEDICO CARDIOLOGISTA225120700607444607566

Esta e uma copia impressa do documento oficial. As informaQoes oficiais atualizadas estao disponiveis no site do ONES (http://cnes.datasus.gov.br).

Hospital avaliado segundo o NBAH do MS

NAO

FERNANDA FACHIN 
BALDANZI

Vinculaqa 
o

PESSOA
FISICA

NAO SE
APLICA

Portari 
a134

CH 
Outro

CH 
Amb.

Tipo de unidade ______________________ _______________________
UNIDADE DE APOIO DIAGNOSEE TERAPIA ATENDIMENTO CONTINUO DE 24 HORAS/DIA (PLANTAO:INCLUI SABADOS 
(SADT ISOLADO)

CH 
Hosp.

Pag. 4 cW5 

o 
Q 
O 
Q 
co
C0

Equipamento

EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS

http://cnes.datasus.gov.br


TotalSubtipoTipoSUSDescriQaoCBODLEntradaCNSNome

o 10100NAO AUTONOMOMEDICO CARDIOLOGISTA225120705002486062950LILIANA ELIAS PENA PILATTI
0 550NAO AUTONOMOMEDICO CARDIOLOGISTA225120702002359174089

5050AUTONOMOSIMMEDICO CARDIOLOGISTA225120706108538135360

5050NAO AUTONOMOMEDICO CARDIOLOGISTA225120708408257461268RUBENS SIRTOLI FILHO

Equipes

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Motive desativagao: --Data desativagao:

Pag. 5 de 5
Esta e uma copia impressa do documento oficial As informa^oes oficiais atualizadas estao disponiveis no site do ONES (http://cnes.datasus.gov.br).

VinculaQa 
o

Portari 
a 134

CH 
Outro

CH 
Amb.

CH 
Hosp.

a 
CD 
CD 
CD 
CO 
4S.

MARCELO VALLADAO 
FERREIRA DE CARVALHO 
RAPHAEL FERNANDES 
RIBEIRO FRAIZ

PESSOA 
JURIDICA 
PESSOA 
JURIDICA 
PESSOA 
FISICA 
PESSOA 
FISICA

NAO SE 
APLICA 
NAO SE 
APLICA 
NAO SE 
APLICA 
NAO SE 
APLICA

http://cnes.datasus.gov.br


Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saude03/10/2022 15:50
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(/)

Buscar no Portal

PAGINA INICIAL (/) > CONSULTAS (../CONSULTAS.JSP) > CONSULTA ESTABELECIMENTO

CONSULTA

Atende SUS: Todos Sim Nao

Estado:

Selecione

Municipio:

Selecione V

Gestao:

Selecione

cnes.saude.gov.bi7pages/estabelecimentos/consulta.jsp?search=04071210000121 1/3

BRASIL 
(HTTPS://GOV.BR)

ESTABELECIMENTO - 
IDENTIFICA^AO

ACESSIBILIDADE(/PAGES/ACESSIBILIDADE.JSP)
Al T/^ /~r\MTDACTC

Bern vindo ao nosso novo site! As funcionalidades que ainda nao foram 
implementadas neste site, estao disponiveis aqui. 

(http://cnes2.datasus.gov.br)

Area Restrita (https://cnesadm.datasus.gov.br)
Perguntas Frequentes

(https://wiki.saude.gov.br/cnes/index.php/P%C3%A1 gina_principal#Principais_T.C3.EGp
Contato (https://wiki.saude.gov.br/cnes/index.php/Contato)

V

HTTPS://GOV.BR
http://cnes2.datasus.gov.br
https://cnesadm.datasus.gov.br
https://wiki.saude.gov.br/cnes/index.php/P%25C3%25A1
https://wiki.saude.gov.br/cnes/index.php/Contato


.. 000036Cadastre National de Estabelecimentos de Saude

Selecione

04071210000121

Pesquisar

©Nome Fantasia ONome Empresarial
Registros por Pagina:

V10

UF Z

SilMCALL ECGPR

Voltar para o topo

Services
Perguntas frequentes

Dados abertos

Area de imprensa

Redes Sociais
Twitter (https://twitter.com/cnesms)

Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCBUDLhhe-Mp8QDTt1 BaSLMA)

Facebook (https://www.facebook.com/cnesms)

Google+ (https://plus.google.eom/113786414575352654271)

RSS
O que e?

cnes.saude.gov.bi7pages/estabeledmentos/consulta.jsp?search=04071210000121 2/3

PONTA
GROSSA

Nome
Fantasia

Natureza 
Jundica(Grupo)

ENTIDADES
EMPRESARIAIS

03/10/2022 15:50

Natureza Jundica(Grupo):

Atei
SUS

Contato (http://datasus.saude.gov.br/sistemas-e-aplicativos/suporte- 
tecnico/capacitacao-service-desk)

Gestao tMunicfpio CNES

5398533

https://twitter.com/cnesms
https://www.youtube.com/channel/UCBUDLhhe-Mp8QDTt1
https://www.facebook.com/cnesms
https://plus.google.eom/113786414575352654271
http://datasus.saude.gov.br/sistemas-e-aplicativos/suporte-tecnico/capacitacao-service-desk


Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saiide •*•00003703/10/2022 15:50

Mapa do site

3/3cnes.saude.gov.bi7pages/estabelecimentos/consulta.jsp?search=04071210000121

Sobre o site
Acessibilidade (/pages/acessibilidade.jsp)

Suporte a sistemas: 136 - opgao 8
e-mail: suporte.sistemas@datasus.gov.br
(mailto:suporte.sistemas@datasus.gov.br)
Fale conosco: http://datasus.saude.gov.br/fale-conosco
(http://datasus.saude.gov.br/fale-conosco)

mailto:suporte.sistemas@datasus.gov.br
mailto:suporte.sistemas@datasus.gov.br
http://datasus.saude.gov.br/fale-conosco
http://datasus.saude.gov.br/fale-conosco
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XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodugao fiel do documenta apresentado e conferido neste ato.
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DECLARAQAO DE SERVIQO DE AUTENTICAQAO DIGITAL

iferido e verdade, dou fe.

CHAVE DIGITAL

Presidency da Republics 
Casa Civil

Medida Provisdria N° 2.200-2, 
de 24 de agosto de 2001.

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05beec6e8d4b223dfeb854227715ceed914738ce2e2893d729464ae2bf68341367834a2303f28feca8ca4e67c5c3d95b25bc
28cccd4486efb636bd7d753ca52d487

ICP
Brasil

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAlBA

CARTORIO AZEVEDO BASTOS •000039
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDI^OES E TUTELAS DA COMARCA DE JOAO 
PESSOA

Av. Epitacio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, Joao Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.not.br 
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

O Bel. Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Obitos e Privative de Casamentos, Interdipoes e Tutelas 
com atribuipao de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de Joao Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparencia e seguranpa juridica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraiba foi 
instituido pela da Lei N° 10 132, de 06 de novembro de 2013, a aplicapao obrigatoria de urn Selo Digital de Fiscalizapao Extrajudicial em todos os atos de 

e registro, composto de urn codigo unico (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticapao processada pela nossa 
^P^ntia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessario atraves do site do Tribunal de Justipa do Estado da Paraiba, enderepo 
https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/ .

A autenticapao digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Call ECG Servipos de ‘felemedicina Ltda tmha 
posse de urn documento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na copia autenticada, sendo da empresa Call ECG cervipos oe 
Telemedicina Ltda a responsabilidade, unica e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartorio.

Nesse sentido declaro que a Call ECG Servipos de Telemedicina Ltda assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou 
o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitahzapao dos 
documentos fisicos, garantindo perante este Cartorio e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Codigo de 
Autenticapao Digital1 ou na referida sequencia, podera ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio fisico.

Esta DECLARAQAO foi emitida em 13/04/2021 10:18:27 (hora local) atraves do sistema de autenticapao digital do Cartorio Azevedo Bastos. de acordo 
com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como tambem, o documento eletronico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do 
Cartorio Azevedo Bastos, podera ser solicitado diretamente a empresa Call ECG Servipos de Telemedicina Ltda ou ao Cartorio pelo enderepo de e-mail 
autentica@azevedobastos.not.br Para informapoes mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Codigo de 
Autenticapao Digital

Esta Declarapao e valida por tempo indeterminado e esta disponivel para consulta em nosso site.

1Cddigo de Autenticapao Digital: 134980109206810855099-1 , • r- , . , 0
2Legislap6es Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisdria n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei Estadual n 
8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.
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Ministerio da Saude
Secretaria de Aten^ao Primaria a Saiide

PARAMETRO

As evidencias cientificas apontam para a necessidade de acompanhamento no minimo semestral das pessoas com hipertensao e com 
baixo risco cardiovascular, trimestral das pessoas com hipertensao e moderado risco cardiovascular e bimestral das pessoas com alto risco 
cardiovascular2-8. Visto isso, e com a compreensao de que o parametro se refere ao valor ideal, considerando que todas as pessoas com diagnostico de 
hipertensao devem ter uma consulta e aferi?ao de PA realizada, pelo menos, semestralmente, o parametro para esse indicador e de 100%.

3.6. META

Considerando a necessidade de valorizafao do desempenho das equipes e serviQos de Atentjao Primaria a Saude no alcance de resultados 
em saude, estabelecidos nas portarias que regem o Programa Previne Brasil, e as limita^bes atuais identificadas para que todos os municipios alcancem o

INDICADOR 6

Propor§ao de pessoas com hipertensao, com consulta e pressao arterial aferida no semestre.

CONTEXTUALIZACAO

No Brasil, de acordo com a Pesquisa Nacional de Saude (PNS) de 2019, a hipertensao arterial atinge 23,9% dos individuos entrevistados, 
a ser maior com o aumento da idade, com 56,6% entre

2.1.
sendo maior entre as mulheres (26,4%) do que entre os homens (21,1%). A frequencia tende 
pessoas com 65 a 74 anos e 62,1% entre as pessoas com 75 anos ou mais1.

2.2. Alem de ser uma condi^ao comumente assintomatica, a hipertensao arterial'1' evolui com alteraQoes importantes em brgaos-alvo, como 
cerebro, cora?ao e vasos. Somado a isso, o aumento da pressao arterial e o principal fator modificavel que apresenta associa^ao independente, linear e 
continua para doen^as cardiovasculares (DCV), doenfa renal cronica (DRC) e morte prematura, ocasionando grande impacto nos custos de saude e 
socioeconomicos do pais2.

2.3. Considera-se hipertensao arterial todas as conduces que englobam a hipertensao essencial, comumente denominada de hipertensao 
arterial sistemica, como tambem doen?a renal hipertensiva, cardiaca hipertensiva, hipertensao secundaria, hipertensao pre-existente a gravidez e 
disturbio hipertensivos. Todas essas comorbidades sao conduces cronicas dos niveis pressbricos que se engloba no termo hipertensao arterial.

2.4. O acompanhamento efetivo pelas equipes da Atenfao Primaria a Saude (APS) dos casos leves/moderados, que correspondem a grande 
parcela dos casos, sao fundamentais para garantir o tratamento adequado e controle da condifao, visto que o controle dos valores pressbricos, 
especialmente a pressao arterial sistblica, e o principal fator de risco para morbimortalidade, no entanto, a taxa de controle ainda e muito baixa2,3.

2.5. A eleva^ao da pressao arterial (PA) pode ate mesmo duplicar o risco de desenvolver as condifbes supracitadas. Assim, a aferi^ao da PA 
caracteriza- se, muito alem de uma medida para diagnostico, como um metodo efetivo de acompanhamento e monitoramento das pessoas que possuem 
e das que nao possuem hipertensao2.

2.6. As recomendafoes destacam que as pessoas devem ter a PA aferida pelo menos a cada 2 anos quando os niveis pressbricos estao normais. 
Entretanto, para aquelas ja diagnosticadas com hipertensao (PA: >140/90 mmHg), a realiza?ao de consulta com aferi^ao de PA devera ser mais 
frequente quanto maior for o risco cardiovascular, sendo, no minimo, semestral quando o risco cardiovascular for baixo2-8.

2.7. Dado o exposto, o indicador "Propor^ao de pessoas com hipertensdo, com consulta e pressao arterial aferida no semestre" permite avaliar 
uma a^ao essencial para o acompanhamento da hipertensao arterial, uma doen^a cronica de grande impacto para a morbimortalidade no pais.

3. APRESENTAQAO DO INDICADOR

3.1. O indicador "Propor^ao de pessoas com hipertensdo, com consulta e pressao arterial aferida no semestre" tern por objetivo identificar o 
contato entre a pessoa com hipertensao arterial e o service de saude para atendimento e realiza?ao do procedimento de aferi;ao da PA, que permite 
avaliar se a condi^ao esta controlada, visando a prevenijao da morbimortalidade.

3.2. O indicador e constituido por variaveis relacionadas ao processo de cuidado da pessoa com hipertensao na APS, tendo como marcadores a 
realiza^ao da consulta e do procedimento de aferi^ao da pressao arterial, estrategias essenciais para prevenijao de morbimortalidade em pessoas com 
essa condiQao. Desta forma, reafirma-se que, alem do monitoramento da PA, e importante que o individuo com hipertensao receba atendimento 
individual com equipe medica ou de enfermagem, alinhando a avalia^ao da pressao arterial a realiza^ao da consulta de seguimento, essencial para a 
identifica^ao precoce de complica^bes por meio de avalia^ao clinica e exame fisico direcionado. Vale destacar a importancia da abordagem integral 
realizada pela equipe da APS, em que se espera, alem do monitoramento da PA, a realizagao de um atendimento que inclua histbria clinica, exame fisico, 
avaliafao de exames complementares, estratifica^ao do risco cardiovascular e definiijao/ajuste do piano terapeutico, considerando o tratamento nao 
medicamentoso e medicamentoso, conforme cada caso, e abrangendo os determinantes socials do processo saude-doen^a, com olhar para os fatores de 
risco associados & hipertensao.

3.3. Para o calculo do indicador, no que se refere ao denominador, sao consideradas pessoas com hipertensao as que autorreferem ter 
hipertensao no momento do cadastro individual complete ou acompanhadas por essa condi;ao em atendimento individual (consultas) por mbdico ou 
enfermeiro. Destaca-se que o autorrelato apresenta boa acuracia e e comumente utilizado como potencial de identifica^ao de pessoas com essa 
comorbidade9,10. E importante destacar que o autorrelato de uma pessoa ja se caracteriza como um fator importante e que merece acompanhamento 
para avaliafao dos fatores que a fizeram relatar a condi^ao. Ressalta-se, ainda, que a utiliza^ao de informafSes oriundas do cadastro individual e dos 
atendimentos realizados promovem maior aproximafao a realidade dos municipios, visto que o denominador identificado SISAB e constituido por todas 
as pessoas com hipertensao cadastradas na APS.

3.4. Sao contabilizadas no numerador as pessoas com hipertensao, com consulta e avalia^ao da pressao arterial nos 6 meses, criterios que, 
alem de alinhados as recomendagbes de cuidado em saude, permitem a visualizagao das agbes realizadas em menor tempo2-8. Tais caracteristicas 
conferem maior validade e sensibilidade ao indicador. No item Calculo do Indicador sao descritos, em maior detalhe, os criterios que compbem essas 
variaveis.
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O indicador Proporgao de pessoas com hipertensao, com consulta e pressao arterial aferida

forma:

Numerador: Numero de pessoas com hipertensao arterial, com consulta em hipertensao arterial

meses;

X100

Pano a paiso para o calculo dos indicadores:

HipertensSo: Cadastre municipal SISAB X % Pessoas com hlpertensSo pela PNS

Hipertensio: N? de pessoas com hipertensSo arterial no SISAB

3.9.

Figura 1. Fluxograma de definitjao do denominador utilizado.

N3o

wminadcr utiiaurio
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Denominador identificado SISAB: Niimero de pessoas com hipertensao arterial no SISAB;

Denominador estimado: Cadastro municipal SISAB x % pessoas com hipertensao arterial PNS 2019;

Apllca.se o denominador 
dentiflcado para o calculo do 

indicador

Denominador 
Estimado

Denominador
: Identificado (SISAB) !

: Apllca-se o denominador 
: estimado para o calculo do 

indicador

1. calculo do Denominador Estimado: s3o consideradas informa;des oficiais dos sistemas de 
informa^ao e inqueritos nacionais, corrigidos pela populaijao municipal cadastrada no SISAB.

1. Calculo do Denominador Identificado (SISAB): registro do trabalho reaiizado no cotidiano das 
equipes de saude da APS, de acordo com a regra de cada conjunto de indicadores.

no SISAB e utilizado quando o resultado do

no semestre e calculado da seguinte

11/07/2022 14:42
parametro de 100% na popula^ao coberta pela APS, a meta pactuada para este indicador e de 50%.

3.7. CALCULO DO INDICADOR

*0 denominador estimado e calculado para todos os municipios a partir do cadastro municipal 

denominador identificado for abaixo de 85% do denominador estimado.

3.8. O detalhamento das variaveis que compoem o denominador e o numerador serao apresentados a seguir. E importante destacar que para o
calculo do indicador, podera ser utilizado o valor do denominador estimado ou o valor do denominador identificado no Sistema de Informagao em Saude 

para a Aten^ao Basica (SISAB), conforme explicado a seguir.

e aferi^ao de PA nos ultimos 6

N” de pessoas com hipertensao arterial com consulta em hipertensao arterial
 eaferiyao de PA nos ultimos 6 meses __  

/N9 de pessoas com hipertensao arteriah / Cadastro municipal SISAB x y, 
k no SISAB____________ ' \% Pessoas com hipertensao arterial na PNS/

DENOMINADOR

0 denominador identificado (SISAB) "numero de pessoas com hipertensao arterial no SISAB" e composto por pessoas com hipertensao 
vinculados em equipes eSF e eAP, de acordo com as regras dispostas na Nota Tecnica Explicativa de Cadastro Vinculado. A condifao de hipertensao e 
prioritariamente identificada a partir da avaliatjao clinica em consultas individuais, mas tambem sera considerada a informa?ao autorreferida da 
hipertensao. O quantitative de pessoas hipertensas e obtido por meio dos Atendimentos Individuais (condi?ao avaliada) realizados por medicos e 

enfermeiros na APS ou do Cadastro Individual (condiijao autorreferida) registrados em prontuario eletronico da Estrategia e-SUS APS. Destaca-se que tais 
informa^oes resultam do trabalho reaiizado no cotidiano das equipes de saude da APS e representam, portanto, a realidade do que acontece durante o 

contato dos usuarios com os services de saude.

Cada individuo que compoe o denominador e identificado pelo Cartao Nacional de Saude (CNS) ou Cadastro de Pessoa Fisica (CPF), de 

mode que cada pessoa sera contabilizada apenas uma vez. Mesmo que o individuo esteja registrado como hipertenso nos dois modelos de informa?ao 
(cadastro e atendimento), este sera contabilizado apenas uma unica vez e em uma unica equipe, de acordo com as regras dispostas na Nota Tecnica 
Explicativa de Cadastro Vinculado. Na composifao do denominador sao observados todos os cadastres registrados a partir do ano de 2013, mas sera 
utilizado o cadastro mais recente do cidadao, ou seja, sera considerada a informa^ao mais atual do cidadao na base SISAB. Assim, caso o cadastro 
individual mais atual deixe de indicar a condi^ao de hipertensao e o individuo nao tenha registro de atendimento individual para hipertensao arterial, ele 

nao sera contabilizado para o denominador. Tai situa?ao refor^a a necessidade da rotina de atualiza^ao dos cadastros individuais.

A utiliza?ao do denominador estimado e uma estrategia para obtenejao de um valor controle do quantitative esperado de pessoas com 
hipertensao arterial com base na Pesquisa Nacional de Saude (PNS), e que devem estar sob os cuidados da APS. As du as situafoes descritas sao 

apresentadas no fluxograma da Figura 1.

Denominador
Identificado(SISAB) >= 85% do denominador estimado?

> Sim
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Jan.

Conforme mencionado, o numerador considera o periodo de 6 meses anteriores ao periodo de avalia^ao, que no caso do pagamento por 
desempenho do Programa Previne Brasil corresponde ao termino do quadrimestre. Assim, para o ultimo quadrimestre de um determinado ano sao 
consideradas as informafoes de saude registradas desde o primeiro dia do mes de julho do mesmo ano, conforme demonstrado na figura abaixo.

Figura 2. Esquema ilustrativo do periodo de medi^ao e avalia^ao do numerador do indicador.

E
Quadrimestre de avalia$ao

9.
10.

VINCULAGAO DO USUARIO A EQUIPE DE REFERENCIA

4.1. Para a vincula^ao de um cidadao a equipe de referenda, sao consideradas as regras descritas na Nota Tecnica Explicativa de CadastroJ Apos 
a identificafao e vincula^ao de uma pessoa a uma determinada equipe de saude da APS, todo atendimento eprocedimento realizado em outras equipes 
ou estabelecimentos caracteristicos da APS serao qualificados para compor a contabilizagao do indicador. Ou seja, se a pessoa e vinculada pela regra de 
desempate de cadastros (considerada para fins de custeio da capitaijao ponderada) na equipe A e realizou o procedimento na equipe B ou 
estabelecimento C, mesmo que seja em outro municipio ou estado, sera contabilizado para o indicador na unidade de vinculo (no caso a equipe A). 
Ressalta-se, ainda, que sao contabilizados para o indicador os procedimentos e consultas devidamente identificados e validados para o SISAB segundo as 
regras de validafao descrita na Nota Tecnica do Relatorio de Validacao.

5. RECOMENDACOES PARA MELHORAR OS RESULTADOS DO INDICADOR

5.1. Considerando o papel da APS no cuidado a pessoa com hipertensao arterial, os servi^os de saude devem estar atentos a necessidade de 
produzir respostas adequadas e oportunas com objetivo de melhorar o acesso e a qualidade das a^oes de saude ofertadas a essa populatjao. Nesse 
sentido recomenda-se:

O calculo do denominador estimado e realizado a partir da porcentagem de pessoas com hipertensao arterial identificadas na Pesquisa 
Nacional de Saude (PNS) de 2019, multiplicado pelo cadastro municipal SISAB. A estimativa da propor^ao de pessoas com hipertensao arterial da PNS de 
cada municipio e calculada a partir dos resultados das capitals, regioes metropolitas e Unidades da Federa?ao, como segue: 1) para capitals e regioes 
metropolitanas, os valores utilizados serao os encontrados na PNS e; 2) para os demais municipios, onde nao ha dados da pesquisa, serao utilizados os 
valores encontrados para as respectivas Unidades Federativas. Os valores podem ser conferidos no relatorio da pesquisaou no material de apoio 
disponibilizado pela Secretaria de Aten^ao Primaria a Saude (SAPS), disponivel na pagina do SISAB.

Destaca-se, ainda, que o objetivo do indicador e monitorar e avaliar a promo^ao do cuidado e o adequado acompanhamento de todos os 
individuos com hipertensao cadastrados junto as equipes de Aten^ao Primaria a Saude, incluindo crian?as e adolescentes. Somado a isso, o percentual de 
pessoas com idade inferior a 18 anos que possui hipertensao na APS esta abaixo de 0,1%. Assim, refor^a-se a decisao de nao se aplicar o filtro de idade 
para o denominador e para o numerador para o calculo do indicador.

3.10. NUMERADOR

O numerador pessoas com hipertensao arterial, com consulta em hipertensao arterial e 1 aferiQao de PA nos ultimos 6 meses e 
composto por individuos com hipertensao arterial que tiveram pelo menos uma consulta e uma aferitjao de pressao arterial nos ultimos 6 meses na APS. 
O numerador e obtido a partir dos atendimentos individuals e da realiza^ao do procedimento de aferi^ao da pressao arterial, registrados em prontuario 
eletronico da Estrategia e-SUS APS.

Sao incluidas no numerador, as pessoas identificadas no denominador que tenham: 1) minimo de 1 atendimento nos ultimos 6 meses, 
realizado por profissionais medicos ou enfermeiros, cuja condi^ao de saude hipertensao arterial tenha sido avaliada e devidamente registrada, e; 2) 
minimo de 1 procedimento de aferi^ao da pressao arterial, nos ultimos 6 meses, realizado por profissionais medicos, enfermeiros ou tecnicos de 
enfermagem registrado individualmente (ver cddigos e campos utilizados na Ficha de Qualificafac do Indicador).

U ATENCAO: A indicafSo de condl;ao ativa de hipertensao no PEC n3o 
i signifies que esta determinard os atendimentos posterlores, por Isso, 
g destacamos a necessidade de indicafSo da conditSo avaliada em todos 

os atendimentos realizados

Manter o cadastro individual completo e atualizado: os dados de identificatjao do cidadao, sociodemograficos e de suas condifoes e situates de saude 
devem ser periodieamente atualizados. O aumento do cadastro propicia que seja utilizado o valor infomiado no SISAB no denominador (Pessoas com 
hipertensao arterial no SISAB) para o calculo do indicador;
Realizar o acompanhamento nominal das pessoas com hipertensao arterial adscritas a equipe. verificando rotinciramente com que frequencia e 
realizado esse acompanhamento;
Oriental' o cidadao com hipertensao sobre a importancia da realizatjao das consultas de acompanhamento e a verificacjao da PA na Unidade Basica de 
Saude, mesmo que sua pressao arterial nao esteja descompensada;
Realizar o monitoramento regular de pressao arterial conforme estratifica<;ao do risco cardiovascular com a finalidade de que pessoas com hipertensao 
arterial tenham o habito de monitorar a sua PA. Para isso, faz-se necessario reduzir evenluais regras de acesso ao procedimento que possam 
descstimular a pessoa a utilizar o service;
Flexibilizar a agenda para esse publico, possibilitando a consulta e aferipao de PA no melhor horario para o cidadao sem bloquear acesso de pessoas 
com outras conditjoes de saude/doenQa;
Instituir consultas de acompanhamento tambem pelo enfermeiro da equipe. Tanlo o proftssional medico como o enfermciro podem aconipanhar o 
individuo com essa condifao (resguardadas as diferen^as de competencias de atua?ao e as observances quanto aos protocolos de atendimento); 
Realizar intervemjao educativa, sistematizada e permanente com os profissionais de Saude e um aspecto fundamental para mudar as praticas em rela<;ao 
a esses problemas;
Construnao de protocolos loeais que organizem a atenQao a pessoa com doeneja cronica; Estruturanao da linha de cuidado das pessoas com doennas 
cronicas;
Estabelecer mecanismos loeais de remuneratjao por desempenho para APS;
Instituir interveiujoes educativas permanentes para melhoria da qualidade do registro das informandes de saude. tanlo no que se refere as variaveis 
validas para os indicadores, quanto para todo registro clinico do atendimento ao cidadao.
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do estabelecimento da APS em convergencia com o cadastro no SCNES.

6.5.

"Problema/Condifao Avaliada" com codigos CID ou CIAP 2 de hipertensao ou preencher o campo rapido de "Hipertensao

CONCLUSAO

Propor^ao de pessoas com hipertensao, com consulta e pressao arterial aferida no semestre.Tl'TULO

CLASSIFICACAO DO INDICADOR Processo

Sistema de Informa^ao em Saude para Aten^ao Basica (SISAB)FONTE

PERIODICIDADE DE MENSURA(JAO Quadrimestral

PARAMETRO 100%

50%META

FORMULA DE CALCULO

USO 
(Para que fim?)

INTERPRETAQAO 
(o que mede?)

■ ‘ ' > em prontuario eletronico permite

acompanhamento da evolu^ao de uma determinada situa^ao.

a numerador, deve ser realizado atraves dos modelos de 
THRIFT. O detalhamento sobre o preenchimento correto dos 

pagina dos Materials de apoio do SISAB.

1. A correta identificagao do usuario com registro de CPF ou CNS, sendo preferencial a indicapao do CPF;

2. Registrar de forma individualizada o'.-------- .

Arterial";
3. Registrar de forma individualizada o codigo SIGTAP referente 

arterial).
4. Sempre importar o XML do CNES na base do sistema e-SUS APS, tanto para quern
5. Responsabilidade clinica no r u

C.-ES no booe do oio^.no K. sue APS, t-..ts q-cm usa CDS, quanto para quern usa PEC ou sistema de terceiros/prdprios.
registro da condi?ao avaliada "hipertensao arterial". Por se tratar de prontuario do cidadao, uma vez registrados os codigos CID/CIAP 

ou o campo rapido correspondente, nao h^ possibilidade de corregao.

ao procedimento realizado (independente da data da consulta de acompanhamento da hipertensao

Mede a propor^ao de pessoas com hipertensao arterial que sao consultadas e tenham a pressao arterial aferida 

pelas equipes de Aten?ao Primaria a Saude (APS) no semestre, em rela?ao ao numero total de pessoas com 

hipertensao arterial no municipio. 

Identificar as pessoas com hipertensao arterial e avaliar seu acompanhamento pela APS por meio de consultas e 
aferiijao da pressao arterial a cada semestre, de acordo com o registro no sistema de informacao em saude. Avaliar 

o cumprimento de diretrizes e normas para o acompanhamento de pessoas com hipertensao na APS. Incentivar o 
acompanhamento, o controle e a redu<;ao de morbimortalidade relacionadas a hipertensao; subsidiar o processo 
de planejamento, monitoramento e avaliagao da hipertensao, contribuindo para o controle das doenfas cronicas.

1. Registro diario e, preferencialmente, durante o contato assistencial;
2. Adequado preenchimento dos campos relacionados, conforme os documentos Guias de Qualifica<;ao dos Indicadores;
3. Rotinas de envio idealmente imediatas, podendo ser tambem diarias, semanais ou mensais. A depender da realidade de conexao municipal, envio dos dados 

dentro da competencia de envio padrao, ou seja, ate o 10® dia util da competencia posterior ao atendimento;
4. O uso de prontuarios eletronicos, por ser associado a melhores registros e possibilitar o envio e compartilhamento de dados admimstrativos e chnicos em tempo 

oportuno. O Misterio da Saude apoia a informatizaijao da APS por meio do Informatiza APSz.
5. Manuten?ao e atualiza?ao dos sistemas de prontuario e dos cadastres de profissionais e do estabelecimento da APS em convergencia com o cadastro no SCNES.

Para o indicador "Propor^ao de pessoas com hipertensao, com consulta e pressao arterial aferida no semestre e necessario.

6. RECOMENDACfiES PARA REGISTRO DAS INFORMACOES DE SAUDE
6.1. Boas praticas de registros de informaQao nos sistemas de informaijao em saude sao fundamentals para o sucesso das a?oes de 

monitoramento e avaliacao dos indicadores selecionados. Para tomada de decisao com interven<;6es mais assertivas gestores e profissionais de sau e 

necessitam de informat6es confiaveis que somente podem ser produzidas a partir do registro qualificado das a?oes realizadas pelos profissionais de 
saude, preferencialmente no memento do atendimento aos usuarios. O registro adequado das informa^oes em prontuario eletronico permite a 

elaborate de analises mais precisas a respeito do que ocorre na realidade eo;

6.2. Destaca-se que o registro dos dados, tanto para o denominador quanto pra o
informacao da Estrategia e-SUS APS, independente do tipo de aplica?ao - PEC, CDS ou 
campos esta dispom'vel nos "Guias de Qualifica?ao dos Indicadores" PEC, CDS e THRIFT, na

6 3 Alem do registro correto dos dados, e importante observar o prazo de envio dos dados a base nacional. O SISAB estabelece que, por
competencia, o prazo de envio regular de registros de services da APS seja realizado ate o 10* dia util da competencia SISAB segumte, conforme a 

Portaria n* 4, de 28 de janeiro de 2021. Apos este prazo, e permitido o envio de informaQoes complementares por ate 4 competencias posterlores ao 
registro/atendimento. Para contabilizaCao dos registros nos indicadores, o envio devera ocorrer ate o 10° dia util subsequente a cada competencia SISAB, 

que no caso para a ultima competencia do quadrimestre sera apds o ultimo mes do quadrimestre avahado.

6.4. A qualidade do registro de informa?ao, pressupoe:
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x 100

METODO DE CALCULO

DENOMINADOR ESTIMADO (IBGE):

NUMERADOR:

EQUIPES E ESTABELECIMENTOS CONSIDERADOS:

*0 denominador estimado e calculado para todos os municfpios a partir do cadastre municipal no SISAB e utilizado 
quando o resultado do denominador identificado for abaixo de 85% do denominador estimado.

» Tipologias de equipes consideradas para o calculo do denominador: eSF (70, exceto equipe ribeirinha) e eAP 
(76);

Familia CBO considerada para aferi^ao da PA: medicos (2251, 2252, 2253, 2231); enfermeiros (2235); tecnicos 
e auxiliares de enfermagem (3222).

Familia CBO considerados para registro da condiQao avaliada: medicos (2251, 2252, 2253, 2231), enfermeiros 

(2235).

de pessoas com hipertensiio arterial com consulta cm hipertenfSo arterial
c afcriyao de PA nos ultimo; 6 meses ___________________

/■Np de pessoas com hipertensiio arteriah ( Cadaslro municipal SISAB x
I no SISAB / VM> Pessoas com hipertensao arterial na PNS?

Pessoas identificadas no denominador que tenham o registro de, no minimo, 1 Atendimento individual realizado 
por medico ou enfermeiro para condifao Hipertensao arterial nos ultimos 6 meses + 1 Aferi^ao de pressao arterial 
realizada por medico, enfermeiro ou tecnico de enfermagem nos ultimos 6 meses.

Aferifao de pressao arterial: Procedimento realizado por medico, enfermeiro ou tecnico de enfermagem, nos 6 
meses anteriores ao ultimo dia do quadrimestre analisado. Sera considerado o registro individualizado da aferiQao 
de pressao arterial atraves do codigo SIGTAP 03.01.10.003-9. Este procedimento pode ocorrer em momentos 
distintos da consulta, desde que tenha ocorrido no prazo de 6 meses anteriores a contar do ultimo mes do 
quadrimestre.

Cadastre municipal multiplicado pela Propor^ao de pessoas de 18 anos ou mais de idade que referem diagnostico 
medico de hipertensao arterial apresentados na Pesquisa Nacional de Saude de 2019. Nao sendo aplicado filtro por 
idade. Quando o muniefpio informa o valor menor que 85% (<85%) de pessoas nas condiQoes definidas nos 
indicadores em relacjao a estimativa de pessoas nessas condi?oes, o calculo do resultado do indicador passa a ser 
feito utilizando o denominador estimado. Para as capitals e regioes metropolitanas, os valores utilizados sao os 
encontrados na PNS, para os demais municipios, onde nao ha dados da pesquisa, serao utilizados os valores 
encontrados para as respetivas Unidades Federativas.

Codigos CID/CIAP considerados para identificacao da pessoa com hipertensao: CID 110, 111, 1110, 1119, 112, 1120, 
1129, 113, 1130, 1131, 1132, 1139, 115, 1150, 1151,1152, 1158, 1159, O10, 0100, O101, 0102, 0103, 0104, 0109 e Oil 
ou codigos CIAP2 K86 e K87.

Atendimento individual: Atendimento Individual realizado por medico ou enfermeiro para a condi;ao de 
hipertensao arterial, nos 6 meses anteriores ao ultimo dia do quadrimestre analisado. Serao considerados o 
registro no campo rapido "Hipertensao arterial", disponivel no modelo de informa^ao do Atendimento Individual, 
ou, o registro dos codigos correspondentes a hipertensao: CID-10: 110, 111, 1110, 1119, 112, 1120, 1129, 113, 1130, 
1131, 1132, 1139, 115, 1150, 1151, 1152, 1158, 1159, O10, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0109 e Oil. CIAP2: K86 e 

K87).

. Familia CBO considerada para o atendimento individual: medico (2251, 2252, 2253, 2231); enfermeiro 

(2235).
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DENOMINADOR IDENTIFICADO (SISAB):

O denominador sera composto pelo niimero de pessoas cadastradas e vinculadas em equipes eSF (70, exceto 
equipe ribeirinha) e eAP (76), que possuam registro de hipertensao (avaliada ou autoreferida) no prontuario 
eletronico. Considera-se pessoa cadastrada e vinculada conforme as regras descritas na Nota Tecnica Explicativa do 

Relatdrio de Cadastros Vinculado.

Identificagao das pessoas hipertensas no sistema:

- CNS ou CPF valido;

- Campo "Tern Hipertensao arterial?" = SIM no Cadastro Individual mais recente;

- Campo rapido "Hipertensao arterial" preenchido em Atendimento Individual realizado por medico ou enfermeiro;

- Codigos CID/CIAP correspondente a hipertensao registrados em Atendimento Individual realizado por medico ou 

enfermeiro;
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CRITERIOS DE EXCLUSAO:

Brasil, unidades da federa?ao, macrorregioes, municipios, estabelecimentos e equipes de saude.NIVEL DE DESAGREGACAO

Quanto maior melhorPOLARIDADE

Cumulative dentro dos 6 mesesCUMULATIVIDADE

LIMITACOES

OBSERVACOES

DATA DE FINALIZACAO DA FICHA Julhode 2022.

REFERENCIA8.

S3

SEI n®0027977094Referenda: Processo nS 25000.013862/2022-47
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Para o denominador serao considerados todos os cadastres a partir de 2013. Para o use do cadastre individual sera 
considerado a informaijao mais atual enviada ao SISAB. Serao consideradas as regras de vinculapao do individuo a 
determinada equipe de saude conforme a Nota Tecnica Explicativa de Cadastro, independentemente se a 
identificacao da hioertensao arterial ocorreu na equipe de referenda.

Documento assinado eletronicamente por Fabiana Vieira Santos Azevedo, Diretor(a) do Departamento de Promo$ao da Saude substituto(a), em 
08/07/2022, as 16:31, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no § 3e, do art. 4e, do Decreto n9 10.543, de 13 de novembro de 2020; e art. 
89, da Portaria n9 900 de 31 de Margo de 2017.

O indicador mensura o numero de pessoas que tiveram consulta e aferigao de pressao arterial no semestre, o 
minimo indicado para pessoas com hipertensao, nao mensurando os m'veis pressdricos e de controle da condigao. 
Imprecisoes de registro de atendimento por condigao avaliada em hipertensao arterial. Em casos de Toxemia da 
gravidez indicamos que o registro seja realizado especificando o CID-10 (012, 013, 014, 016) e o CIAP2 (W81) no 
CDS ou no PEC eSUS- APS, pois a sinalizagao do campo rapido "Hipertensao Arterial" identifica a condigao cronica 
do agravo por tempo indeterminado.

f fjjj I Documento assinado eletronicamente por Raphael Camara Medeiros Parente, Secretario(a) de Atengao Primaria a Saude, em 11/07/2022, as 11:59,
I conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no § 3fi, do art. 49, do Decreto n9 10.543, de 13 de novembro de 2020; e art. 89, da Portaria ng 900 

elwrdrto | de 31 de Marco de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador externo.php?
ftSj acao=documento conferir&id orgao acesso externo=0, informando o cbdigo verificador 0027977094 e o eddigo CRC 82D24EB4.
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Para o calculo do numerador: serao consideradas as produgoes realizadas em todas os tipos de 
estabelecimentos da APS, conforme as regras descritas no Anexo I da Nota Tecnica do Relatorio de Validagao 
do SISAB. Destaca-se que se o individuo, vinculado a eSF ou eAP, for atendido em outras equipes ou 
estabelecimentos da APS (mesmo nao homologadas, mas em situagao ativa no SCNES), estes dados sao 
considerados para o calculo do numerador.

Nota de roda pe.

I1' Considera-se hipertensao arterial todas as condigoes que englobam a hipertensao essencial, comumente denominada de hipertensao 
arterial sistemica, como tambem doenga renal hipertensiva, cardiaca hipertensiva, hipertensao secundaria, hipertensao pre-existente a gravidez e 
disturbio hipertensivos. Todas essas comorbidades sao condigoes cronicas dos niveis pressdricos que se engloba no termo hipertensao arterial.

Nao serao consideradas para o denominador identificado as pessoas sem vinculo com equipes eSF e eAP 
homologadas/validas ou na ocorrencia de dbito, conforme descrito na Nota Tecnica do Relatorio de Cadastro 
Vinculado.
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Ministerio da Saude 
Secretaria de Atengao Primaria a Saude

IV-

V-

ASSUNTO
1.1. Indicadores de Pagamento por Desempenho do Programa Previne Brasil (2022) de que trata a Portaria GM/MS n° 
102, de 20 de janeiro de2022, que alterou a Portaria GM/MS n9 3.222, de 10 de dezembro de 2019, que dispoe sobre os 

indicadores do pagamento por desempenho, no ambito do Programa Previne Brasil.

2. CONTEXTUALIZACAO
2.1. Trata-se de nota tecnica para apresentatjao do conjunto dos 07 (sete) indicadores que compoem o incentive financeiro 
de Pagamento por Desempenho da Aten^ao Primaria a Saude (APS) revisados para o ano de 2022, no ambito do Programa Previne 
Brasil, conforme disposto na Se$ao III doTitulo II da Portaria de Consolidapao GM/MS n9 6, de 28 de setembro de 2017. O presente 
documento tern por objetivo apresentar as revisbes dos indicadores para o pagamento por desempenho, conforme disposto pela 

Portaria GM/MS n9 102, de 20 de janeiro de 2022.

2.2. As alterapbes apresentadas nesta Nota Tecnica foram submetidas a pactuagao tripartite ao final do ano de 2021 
conforme previsto no Artigo. 7 da Portaria GM/MS n9 3.222, de 10 de dezembro de 2019 que dispoe sobre os indicadores do 

pagamento por desempenho.

2.3. As fichas de qualificapao de cada um dos 07 indicadores do pagamento por desempenho, com detalhamento do 
metodo de calculo seraodescritos em notas tecnicas especificas e disponibilizadas no si'tio eletronico do Sistema de lnforma?ao 

da Atengao Basica - SISAB.
2.4. Cumpre destacar que monitorar e avaliar o desempenho da Politica Nacional de Atengao Basica (PNAB) e, 
primordialmente, das agbes desenvolvidas pelas equipes que atuam na atengao primaria e uma das fungbes essenciais do Estado. 
O monitoramento e a avaliagao repercurtem em transparencia a firn de prestar contas a populagao sobre o investimento na area 
da saude. Eles tambem auxiliam a analisar o acesso e a qualidade dos servigos prestados pelos municipios, viabilizando, assim, a 
implementagao de medidas de corregao e/ou aprimoramento das agbes e servigos ofertados no ambito da APS.

2.5. Nesse sentido, o monitoramento dos indicadores e o consequente uso das informagbes buscam:

Definir o incentive financeiro do pagamento por desempenho por Municipio e Distrito Federal;

Subsidiar a definigao de prioridades e o planejamento de agbes para melhoria da qualidade da APS;

Promover o reconhecimento dos resultados alcangados e a efetividade ou necessidade de 
aperfeigoamento das estrategias deintervengao;

Orientar o processo de pagamento por desempenho no ambito da gestao municipal e do Distrito Federal, e

Promover a democratizagao e transparencia da gestao da APS, por meio da publicizagao de metas e 

resultados alcangados.

2.6. Buscando atender a essas premissas, foi definido um conjunto de indicadores que pudessem ser acompanhados de 
forma sistematica e cujo acesso as informagbes possibilitasse a avaliagao dos dados agregados por equipe, tendo, portanto, 
prioritariamente, o Sistema de Informagao em Saude para Atengao Basica (SISAB) como principal fonte de dados.

2.7. A avaliagao do desempenho das equipes Saude da Familia (eSF) e equipes de Atengao Primaria (eAP) no conjunto dos 
indicadores permanecera consolidada no Indicador Sintetico Final (ISF), que determinara o valor do incentivo financeiro a ser 
transferido ao municipio. O ISF corresponde ao calculo do desempenho do conjunto dos sete indicadores selecionados. Esse indice 
se mantem aferido a cada 04 (quatro) meses com repercussao financeira para os 04 meses subsequentes. Esse ciclo se repetira 
quadrimestralmente, conforme descrito no Manual Instrutivo do Previne Brasil.

3. INDICADORES DO PAGAMENTO POR DESEMPENHO PARA O ANO DE 2022

3.1. Os indicadores definidos para o incentivo de pagamento por desempenho para 2022 configuram os mesmos 
monitorados no ano de 2021, porem com ajustes voltados ao aprimoramento da informagao. O conjunto dos 7 (sete) indicadores 
atendem as seguintes Agbes Estrategicas: Pre-natal, Saude da Mulher, Saude da Crianga e Condigbes Crbnicas. A escolha dessas 
areas considerou a relevancia clinica e epidemiolbgica das condigbes de saude vinculadas. Os indicadores selecionados atendem 
a criterios como disponibilidade, simplicidade, granularidade, periodicidade, baixo custo de obtengao, adaptabilidade, 
estabilidade, rastreabilidade e representatividade dos dados utilizados no calculo.

3.2. Diante dos elementos citados, optou-se por indicadores que pudessem ser calculados diretamente por meio dos 
dados do SISAB. Assim,determinados indicadores rotineiramente acompanhados (normalmente tidos como "classicos") tiveram 
suas formulas aprimoradas, considerando a possibilidade de verificagao de dados individualizados que o SISAB apresenta, e nao 
apenas quantitativos consolidados.
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Granularidade Fonte decontroleIndicador Aferi^ao Medi^ao Fonte deorigem

SINASC/IBGEUltimos 12 meses Municipio SISABIndicador 1 Quadrimestral

Ultimos 12 meses SINASC/IBGEMunicipio SISABIndicador 2 Quadrimestral

SINASC/IBGEMunicipio SISABQuadrimestralIndicador 3

IBGE/DATASUSMunicipio SISABIndicador 4 Quadrimestral

Ultimos 12 meses SINASC/IBGEMunicipioQuadrimestral SISABIndicador 5

Ultimos 06 meses PNS/IBGEMunicipioQuadrimestral SISABIndicador 6

PNS/IBGEMunicipio SISABIndicador 7 Quadrimestral

4.
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3.4. As regras de validagao dos dados serao as mesmas para todas as entradas de dados no SISAB. Contudo, os 
indicadores apresentam regras especificas para considerar os dados que compoe os respectivos numeradores e 
denominadores.

PARAMETROS, METAS, PESOS E INDICADOR SINTETICO FINAL

0 parametro representa o valor de referencia utilizado para indicar o desempenho ideal que se espera alcangar para 
cada indicador. Os parametros descritos revelam o que a literatura nacional e internacional apontam sobre os processes aferidos 
nos indicadores.

As metas definidas para os indicadores representam valores de referencia, resultado de pactuagao na Comissao 
Intergestores Tripartite (CIT), e sao consideradas como ponto de partida para a mensura^ao da qualidade da APS no contexto do 
incentive de pagamento por desempenho e validas para o ano de 2022.

O peso e o fator de multiplica^ao de cada indicador que pode variar entre 1 e 2, cuja soma total do peso dos sete 
indicadores e igual a 10. A atribui^ao de pesos diferentes considerou a relevancia clinica e epidemioldgica das condigoes de saude 
relacionadas, bem como o nivel de limitagao no alcance das metas, que traduzem o resultado da gestao e equipes para realizagao 
das agoes, programas e estrategias.

A partir destas definigoes o ISF do desempenho do municipio variara de (0) zero a (10) dez, sendo obtido a partir da 
atribuigao da nota individual para cada indicador, segundo seus respectivos parametros, e da ponderagao pelos respectivos pesos 
de cada indicador, definidos em conformidade com o esforgo necessario para seu alcance.

Ultimos 06 meses

Ultimos 12 meses

Ultimos 36 meses

Quadro 1. Indicadores de pagamento por desempenho para o ano de 2022, por periodo de aferigao de medigao e a 
granularidade.
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3.3. Os indicadores de pagamento por desempenho serao monitorados individualmente a cada quadrimestre, e o calculo 
do ISF, medido na mesma periodicidade. O valor do incentive financeiro do pagamento por desempenho para os municipios e 
Distrito Federal, conforme disposto pela Portaria GM/MS ne 2.713, de 6 de outubro de 2020, sera vinculado ao desempenho 
obtido pelo ISF e nao pelos valores individualizados dos sete indicadores. Os sete indicadores selecionados para o incentive de 

pagamento por desempenho 2022 sao os seguintes:

Indicador 1: Proporgao de gestantes com pelo menos 6 (seis) consultas pre-natal realizadas, sendo a 1§ ate a 12- 
semana de gestagao;

Indicador 2: Proporgao de gestantes com realizagao de exames

para sifilis e HIV;lndicador 3: Proporgao de gestantes com

atendimento odontoldgico realizado; Indicador 4: Proporgao

de mulheres com coleta de citopatoldgico na APS;

Indicador 5: Proporgao de criangas de l(um) ano de idade vacinadas na APS contra Difeteria, Tetano, Coqueluche, 
Hepatite B, Infecgoes causadaspor Haemophilus Influenzae tipo b e Poliomielite Inativada;

Indicador 6: Proporgao de pessoas com hipertensao, com consulta e pressao arterial aferida no semestre;

Indicador 7: Proporgao de pessoas com diabetes, com consulta e hemoglobina glicada solicitada no semestre.
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Agoes PesoMeta 2022ParametroIndicador

estrategicas

145%100%

160%100%Pre-Natal

260%100%

Propor^ao de mulheres com coleta de citopatoldgicona APS 140%> 80%

295%95%

250%100%

150%100%

4.1.

DENOMINADOR4.2.
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Proportjao de gestantes com atendimentoodontoldgico 
realizado 

Saude da 
mulher

Saude da 
crianga

Doenfas 
cronicas

a) Quando sera utilizado o Denominador com dados extraidos do SISAB? Quando os municipios que no 
quadrimestre apresentarem quantitative de pessoas cadastradas maior ou igual a 85% (> 85%) do potencial de 
cadastro municipal, terao seu indicador calculado com o denominador de pessoas cadastradas no SISAB (Cadastro 
Real).

b) Quando sera utilizado o Denominador Estimado? Quando o municipio apresenta quantidade de cadastro de 
pessoas abaixo de 85% (< 85%)do potencial municipal, sera escolhido o de maior valor tendo como referenda o 
potencial de cadastro municipal ou cadastro real ou populagaoIBGE (a depender da formula de calculo do indicador).

Proponjao de pessoas com diabetes, com consulta e 
| hemoglobina glicada solicitada no semestre_________

Proporgao de gestantes com realizagao de examespara 
sifilis e HIV 

Proporgao de pessoas com hipertensao, com consultae 
pressao arterial aferida no semestre

00004g
Quadro 2. Indicadores de pagamento por desempenho para o ano de 2022, com peso, meta e parametro.

NUMERADOR
Os numeradores dos 7 (sete) indicadores sao constitui'dos, em sua maioria, pela quantidade de pessoas atendidas e 

sao oriundos da produgao dasequipes do municipio, sendo utilizada afonte SISAB. As regras de vinculagao dos usuariosas equipes 
de eSF e eAP estao descritas na Nota Tecnica Explicativa do Cadastro sendo considerado para cada indicador os criterios de 
atendimentos com a condi^ao de saude avaliada, procedimentos e/ou vacina^ao ate a data limitedo quadrimestre analisado.

Proporgao de criangas de 1 (urn) ano de idadevacinadas na 
APS contra Difteria, Tetano,

Coqueluche, Hepatite B, infeegdes causadas por 
haemophilus influenza tipo b e Poliomielite inativada

Proporgao de gestantes com pelo menos 6 (seis) 
consultas pre-natal realizadas, sendo a 1- (primeira)ate a 

12^ (decima segunda) semana de gesta^ao

4.3. Para os denominadores, os calculos dos indicadores do Previne Brasil poderao ser compostos por: a) denominadores 
com dados extraidos do SISAB, ou b) denominadores estimados.

4.4. Na composifao do denominador SISAB, sao considerados o total de cadastres vinculados as equipes da APS 
(especificamente eSF e eAP) homologadas e ativas no SCNES do municipio (Cadastro Real). Neste aspecto, considera-se 
informagoes originadas a partir das modalidades de identifica^ao dos modelos de informa^ao do e-SUS APS descritas na Nota 
Tecnica de Cadastro e Vinculatjao, que definem o perfil demografico ou epidemioldgico relative ao publico alvo dos indicadores. 
Os individuos sao contabilizados uma unica vez, a partir de dados de CPF e/ou CNS validos, e mesmo que tenha mais de um CNS 
e submetido a uma etapa de unifica^ao de identificadores, o que impossibilita sua contabilizagao em mais de uma equipe ou 
municipio no mesmo quadrimestre.

4.5. Na composi^ao do denominador estimado, sao consideradas a porcentagem de pessoas identificadas nas pesquisas 
ou base nacionais epidemioldgicas (Pesquisa Nacional de Saude 2019, Sistema Nacional de Nascidos Vivos ou IBGE/DATASUS) que 
de acordo com o cenario municipal, pode ser multiplicado pelo Potencial de Cadastro Municipal ou Estimativa Populacional IBGE 
ou Cadastro Real do municipio. A utilizagao do denominador estimado e umaestrategia que se caracteriza como um valor controle 
do quantitative esperado de pessoas do perfil epidemioldgico de acompanhamento de cada indicador que devem estar sob os 
cuidados da APS.
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PONTUACAO DOS INDICADORES4.6.

PONDERACAO4.7.

INDICADOR SINTETICO FINAL - ISF4.8.

FINANCIAMENTO5.
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Uma vez atribuida a nota ao indicador, essa sera ponderada conforme o peso descrito no Quadro 2. A multiplica^ao 
da nota com o peso resultara na atribuigao final da nota daquele indicador, denominada Nota Ponderada do Indicador (NPI).

i. R$ 3.225,00 (tres mil duzentos e vinte e cinco reais) para equipe de Saude da Familia

ii. R$ 2.418,75 (dois mil quatrocentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos) para equipe de Atenqao Primaria 
Modalidade II 30h; e

in. R$ 1.612,50 (urn mil seiscentos e doze reais e cinquenta centavos) para equipe de Aten;ao Primaria Modalidade 
I 20h.

5.4. Havera suspensao de 100% (cem por cento) da transferencia de pagamento por desempenho por equipe nos casos de 
irregularidade em que haja verificaqao de ocorrencia de fraude ou informaqao irregular de cumprimento de metas e indicadores, 
conforme estabelecido na Se<;ao V do Titulo II da Portaria de Consolidaijao GM/MS n9 6, de 28 de setembro de 2017.

5.5. No caso de cadastro de eSF ou eAP no SCNES referente a uma nova homologa^ao, o incentive financeiro do pagamento 
por desempenho, notocante a essas equipes, sera transferido ao municipio ou Distrito Federal mensalmente ate o 29 (segundo) 
recalculo subsequente, considerando o resultado potencial de 100% (cem por cento) do Indicador Sintetico Final - ISF.

5.6. Conforme descrito no art. 69-A da Portaria GM/MS n9 102, de 20 de janeiro de 2022, que alterou a Portaria GM/MS 
n9 3.222, de 10 de dezembro de 2019, que dispoe sobre os indicadores do pagamento por desempenho, no ambito do Programa 
Previne Brasil, para o ano de 2022, o pagamento por desempenho considerara:

4.9. A ultima etapa consiste na agregagao dos resultados, em que os resultados ponderados dos indicadores sao 
condensados em um unico indicador final denominado Indicador Sintetico Final (ISF). A agregaqao e realizada somando as NPI de 
todos os indicadores e dividindo por 10 (a soma de todos os pesos). Esse resultado e o ISF, nota final que congrega o resultado 
ponderado de todos os indicadores, facilitando a interpretaqao do desempenho do municipio.

As notas serao atribuidas individualmente para cada indicador (Quadro 2) de maneira linear e variando de zero (0) a 
dez (10), considerando o resultado obtido entre o menor valor possivel (zero) e a meta atribuida para aquele indicador. Por 
exemplo, se o resultado de um determinado indicador para aquele municipio for 30% e a meta for 60%, a nota final para esse 
indicador sera 5,0 (50% da nota maxima possivel, ja que o resultado foi 50% da meta proposta). Ainda, caso o valor atribuido for 

maior que o parametro, a nota final para o indicador sera 10,0.

5.1. O valor do incentive financeiro do Pagamento por Desempenho do Programa Previne Brasil, estabelecido pelo art.
2° da Portaria GM/MS n92.713, de 6 de outubro de 2020, sera calculado para cada municipio e Distrito Federal considerando:

i. Quantitative de equipes homologadas e com cadastro valido para custeio no Sistema de Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saude(SCNES) em ao menos uma competencia financeira do quadrimestre avaliado;

H. Percentual do ISF obtido pelo municipio ou Distrito Federal no quadrimestre avaliado a partir do envio da 
produ<;ao das equipes viaSistema de Informa^ao em Saude para a Aten^ao Basica (Sisab); e

hi. Valor por tipo de equipe.

5.2. O valor do incentive sera transferido mensalmente, e a apuraqao dos indicadores sera recalculada 
quadrimestralmente (janeiro-abril, maio- agosto, setembro-dezembro) para todos os municipios e Distrito Federal. Assim, o 
pagamento mensal por desempenho de cada quadrimestre estara vinculado ao resultado obtido pelo municipio e pelo Distrito 
Federal no quadrimestre anterior.

5.3. O valor por tipo de equipe do incentivo financeiro federal de custeio mensal do pagamento por desempenho, 
referente a 100% do ISF, conforme disposto pelo art. 3° da Portaria GM/MS n9 2.713, de 6 de outubro de 2020, sera o equivalente 

a:

https://sei.saude.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=27270983&infra_si


SEI/MS - 0025123398 - Nota Tecnica

000050
FINANCIAMENTOINDICADOR

Ql/2022

Q2/2022

Q3/2022

6.

https://sei.saude.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=27270983&infra_si... 5

QUADRIMESTRE
DE PAGAMENTO

Propor^ao de gestantes com pelo menos 6 (seis) consultas 
pre-natal realizadas, sendo a 1- ate a 20- semana de 
gestapao.

Proporpao de gestantes com realiza;ao de exames para 
sifilis e HIV.

Proporgao de crian^as de 1 (um) ano de idade vacinadas 
na APS contra Difteria, Tetano, Coqueluche, Hepatite B, 
infecfoescausadas por Haemophilus Influenza e tipo b, e 
Poliomielite Inativada.

Propor;ao de pessoas com hipertensao, com consulta e 
pressao arterial aferida no semestre.

Propor^ao de pessoas com diabetes, com consulta e 
hemoglobina glicada solicitada no semestre.___________

Sera considerado o percentual de alcance 
real para as metas estabelecidas nos sete 
indicadores do Programa Previne Brasil. 
Serao consideradas as regras de apura^ao 
dos indicadores conforme disposto pelo § 2^ 
do art. 6e da PRT GM/MS n? 3.222, de 10 de 
dezembro de 2019, respeitando a nova 
reda^ao estabelecida pela PRT GM/MS 
n9102, de 20 de Janeiro de 2022, 
respeitando as regras de calculo definidas 
nesta Nota Tecnica uma vez que a base de 
analise SISAB correspondera ao segundo 
quadrimestre de 2022.

Proporgao de gestantes com pelo menos 6 (seis) consultas 
pre-natal realizadas, sendo a 1- ate a 12- semana de 
gestagao.___________________________________________

Proporgao de gestantes com realizapao de exames para 
sifilis e HIV.__________________________________________

Propor^ao de gestantes com atendimento odontoldgico 
realizado. __________

Propor^ao de mulheres com coleta de citopatoldgico na 
APS.____________________________________ ___________
Propor<;ao de crian^as de 1 (um) ano de idade vacinadas 
na APS contra Difteria, Tetano, Coqueluche, Hepatite B, 
infecfoescausadas por Haemophilus Influenza e tipo b, e 
Poliomielite Inativada._____________________________

Proportjao de gestantes com pelo menos 6 (seis) consultas 
pre-natal realizadas, sendo a 1§ ate a 12^ semana de 
gestagao

Propor^ao de gestantes com realizagao de exames para 
sifilis e HIV. 

Proporcjao de mulheres com coleta de citopatoldgico na 

APS.

Propor<;ao de mulheres com coleta de citopatoldgico na
APS. 

CONCLUSAO
6.1. O ponto de partida da avalia^ao do componente Pagamento por Desempenho do Programa Previne Brasil e o resultado 
dos indicadores que seraocalculados conforme detalhado nas Fichas de Qualificacao, publicadas posteriormente. E fundamental 
esclarecer que, para o calculo do desempenho, serao utilizados apenas os resultados das equipes homologadas ha pelo menos 2 
(dois) recalculos do ISF, ou seja, equipes credenciadas junto ao Ministerio da Saude edevidamente cadastradas pelo gestor 
municipal no SCNES, conforme descrito no art. 32 da Portaria de Consolida^ao SAPS/MS n2 1, de 2 de junho de 2021.

6.2. Toma sem efeito, a partir da apuragao dos indicadores no primeiro quadrimestre do ano de 2022, a Nota Tecnica Ne 
5/2020-DESF/SAPS/MS de 31 de Janeiro de 2020 e Nota Tecnica n2 03/2022-DESF/SAPS/MS, que tratam dos indicadores de 
pagamento por desempenho do Programa Previne Brasil (2020), a partir da data da publicagao da Portaria GM/MS N° 102, de 20 
de janeiro de 2022, publicada no diario oficial da uniao em 21 de Janeiro de 2022 na edifao n9 15 se^ao n9 1, pagina: 197.

Sera considerado o percentual de alcance 
real para as metas estabelecidas nestes dois 
indicadores. Serao consideradas as regras de 
apura^ao dos indicadores conforme 
disposto pelo § I9 do art. 69 da PRT GM/MS 
n9 3.222, de 10 de dezembro de 2019, 
respeitando as regras de calculos 
apresentados na Nota Tecnica n9 5/2020 
(DESF/SAPS/MS), uma vez que a base de 
analise SISAB corresponde ao terceiro 
quadrimestre de 2021.

Sera considerado o percentual de alcance 
real para as metas estabelecidas nestes 
cinco indicadores. Serao consideradas as 
regras de apuragao dos indicadores 
conforme disposto pelo § 29 do art. 69 da 
PRT GM/MS n9 3.222, de 10 de dezembro 
de 2019, respeitando a nova reda^ao 
estabelecida pela PRT GM/MS n9102, de 
20 de janeiro de 2022, respeitando as 
regras de calculo definidas nesta Nota 
Tecnica uma vez que a base de analise 
SISAB correspondera ao primeiro 
quadrimestre de 2022.
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ANEXO

ALTERACOES NOS INDICADORES DE PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL

Formula de calculo

Parametro PesoIndicador MetaNome DenominadorNumerador

De: 60%De: > 80%

1 Para:
Para: 45%Para: 100%

Estimado: Parametro de Cadastro/Populagao
De: > 95%

2 Manteve: 60%
Para: 100%

De: > 90%
3 Manteve: 60%

Para: 100%
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Para: Propor^ao de gestantes com pelo menos6 
(seis) consultas pre-natal realizadas, sendo al3 
ate a 123 semana de gestatjao

De: Proponjao de gestantes com pelo menos 6 
(seis) consultas pre-natal realizadas, sendo a 
primeira ate a 203 semana de gestagao

Manteve: Propor^ao de gestantes com 
realiza^ao de exames para sifilis e HIV

Manteve: Propor^ao de gestantes com 
atendimento odontoldgico realizado

Manteve:
Peso 1

Manteve:
Peso 1

Manteve:
Peso 2

Para: Numero de gestantes com pelo 
menos 6 (seis) consultas pre-natal, 
sendo a I3 ate a 123 semana de 
gestagao

De: Numero de gestantes com 
sorologia avaliada ou teste rapido 
realizado para HIV e Sifilis

Para: Numero de gestantes com 
sorologia avaliada ou teste rapido 
realizado para HIV e Sifilis na APS

De: Numero de gestantes com pre
natal na APS e atendimento 
odontoldgico

De: Numero de gestantes com 6 
consultas pre-natal, com a I3 ate 20 
semana de gestagao

Informado: N- de gestantes identificadas, ou 
Estimado: Parametro deCadastro/Popula^ao

Para: numero de gestantes com pre
natal e atendimento odontoldgico na 
APS

1. Informado: N9 de gestantes identificadas, 
ou
2.
IBGExSINASC

CD 
CD 
CD 
CD 
CH 

k

De:
1. Informado: N9 de gestantes identificadas,ou
2. Estimado: Parametro de Cadastro/Populagao IBGE x 

SINASC

1. Denominador: Numerode gestantes com pre
natal na APS, ou
2. Denominador Estimado*: (Potencial de cadastre 
municipal/IBGE x n9 denascidos vivos SINASC) *100

De:

Para:
1. Denominador: Numero de gestantes com pre
natal na APS, ou
2. Denominador Estimado*: (Potencial de 
cadastro municipal/IBGE x n9 de nascidos vivos SINASC) 
*100

Para:
1. Denominador: Numerode gestantes com pre
natal na APS, ou
2. Denominador Estimado*: (Potencial de cadastro 
municipal/IBGE x n9 de nascidos vivos SINASC) *100

De:
1.
2.
IBGExSINASC
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De: Cobertura de exame citopatologico

4

5 Manteve:2Manteve:95%

Manteve:50% Manteve:2De: > 90%6

Para: 100%

Manteve: 1Manteve:50%De: > 90%7

Para: 100%

https://sei.saude.gov.br/sei/controlador.php?acao=documentojmprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=27270983&infra_si ... 7

De: Numero de 3^ doses aplicadas de 
Polio e Penta em menores de 1 anoDe: Cobertura vacinal de Poliomielite 

inativadae de Pentavalente

Para: Propor^ao de criantjas de 1 (um) ano de 
idade vacinadas na APS contra Difteria, 
Tetano, Coqueluche, Hepatite B, infec^oes 
causadaspor Haemophilus Influenzae tipo b e 
Poliomielite Inativada

Para: Propor^ao de mulheres com coleta de 
citopatologico na APS

De: Percentual de pessoas hipertensas com 
Pressao Arterial aferida em cada semestre

Para: Proporgao de pessoas com 
hipertensao,com consulta e pressao arterial 
aferida no semestre

De: Percentual de diabeticos com solicitatjao 
dehemoglobina glicada

Para: ProporQao de pessoas com diabetes, 
comconsulta e hemoglobina glicada 

solicitada no semestre

Manteve:
Peso 1

De: Numero de mulheres de 25 a 64 
anos que realizaram exame 
citopatologico nos ultimos 3 anos

Para: Numero de mulheres de 25 a 
64anos que realizaram coleta do 
exame citopatologico na APS nos 
ultimos 36 meses

Para: Numero de criangas que 
completaram 12 meses de idade, no 
quadrimestre avaliado, com 3? doses 
aplicadas de poliomielite inativada e 
Pentavalente; ou (caso excepcional 
descrito na ficha de qualifica^ao)

De: Numero de hipertensos com a PA 
aferida semestralmente nos ultimos 
12 meses

Para: Numero de pessoas com 
hipertensao arterial, com consulta 
em hipertensao arterial e aferigao 
dePA nos ultimos 6 meses

De: Numero de diabeticos com 
solicitagao de HbAlc nos ultimos 12 
meses

Para: Pessoas com diabetes, com 
consulta em DM e solicitagao do 
exame de hemoglobina glicada, na 
APS nos ultimos 6 meses

Manteve:
> 80%

Manteve:
40%

Manteve:
95%

CD 
CD 
CD 
CD 
cn 
ND

Informado: N? de criangas identificadas, ou 
Estimado: Parametrode Cadastro/PopulagaoIBGE

Para:
1. Denominador: Numerode mulheres com idade 
entre 25 e 64 anos cadastradas e vinculadasna APS do 
municipio no periodo analisado, ou

2. Denominador Estimado: Potencial de cadastro 
municipal/IBGE x % mulheres com 25 a 64 anos por 
estudo de estimativa populacional 2020

De:
1. Informado: N2 de mulheres de 25 a 64 anos 
cadastradas, ou
2. Estimado: Parametro deCadastro/Populagao IBGE 
x Projegao de mulheres de 25 a 64 anos.

De: 
1. 
2.
x SINASC

Para:
1. Denominador: Numerode pessoas com diabetes 
no SISAB, ou
2. Denominador Estimado*: Potencial de cadastro 
municipal x % pessoas com diabetes PNS 2019

* O denominador estimado e calculado somente para municipios com cadastro abaixo de 85% do potencial de cadastro, podendo ser utilizado para o calculo: potencial de cadastro municipal 

ou cadastro real ou populagao IBGE. O denominador que sera utilizado para o calculo do indicador municipal sera o que apresentar o maior valor.

De:
1- Informado: Numerode diabeticos
identificados, ou
2. Estimado: Parametrode Cadastro x % de diabeticos PNS

Para:
1. Denominador: Numerode criangas cadastradas e 
vinculadas em equipes deAPS que completaram 12 meses 
de idade no quadrimestre avaliado
2. Denominador Estimado: Potencial de cadastro
municipal/IBGE x n2 de nascidos vivos por quadrimestre 
do periodo analisado_________________________

De:
1. Informado: Numerode hipertensos identificados, ou
2. Estimado: Parametro de cadastro X % de 
hipertensos PNS

Para:
1. Denominador: Numerode pessoas com 
hipertensao arterial noSISAB, ou
2. Denominador Estimado*: Potencial decadastro 
municipal x% pessoas com hipertensao arterial PNS 2019

https://sei.saude.gov.br/sei/controlador.php?acao=documentojmprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=27270983&infra_si


SEI/MS - 0025123398 - Nota Tecnica

0!

SEI n? 0025123398Referencia: Processo 25000.013862/2022-47

https://sei.saude.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=27270983&infra_si... 8

i, Diretor(a) do Departamento de Promo^ao da Saude, em 15/02/2022, as 17:22, conforme 
lorario oficial de Brasilia, com fundamento no § 39, do art. 4-, do Decreto ng 10.543, de 13 de novembro de 2020; e art. 89, da Portaria nQ 900 de 31de Mar^o de 2017.
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* pocumento assinado eletronicamente por Raphael Camara Medeiros Parente, Secretario(a) de Aten^ao Primaria a Saude, em 17/02/2022, as 13:20, conforme horario 
" pficial de Brasilia, com fundamento no § 3s, do art. 49, do Decreto ng 10.543, de 13 de novembro de 2020; e art. 8e, da Portaria ng 900 de 31 de Marco de 2017.
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Jr' A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador externo.php? 

acao=documento conferir&id orgao acesso externo=0, informando o codigo verificador 0025123398 e o codigo CRC70BDF628.

Departamento de Saude da Familia - DESF 
Esplanada dos Ministerios, Bloco G - Bairro Zona Civico-Administrativa, Brasilia/DF, CEP 70058-900Site - saude.gov.br

.l^ocumento assinado eletronicamente por Antonio Rodrigues Braga Neto, Diretor(a) do Departamento de A^oes Programaticas Estrategicas, em 15/02/2022, as 18:16, 
—1 conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no § 39, do art. 4g, do Decreto ng 10.543, de 13 de novembro de 2020; e art. 8g, da Portaria n9 900 de 31 de Marco 

de 2017.
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seiial 
etetoMca

https://sei.saude.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=27270983&infra_si
http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php
saude.gov.br


PARECER N° 510/2022 - LIC

DE: PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE PALMITAL - PR

DISPENSA DE LICITACAO 52/2022

PARA: EXECUTIVO MUNICIPAL

E o relatorio.

Prefacialmente, a

Como toda regra tem sua excegdo, o Estatuto

Fone Fax: (42) 3657-1222

Ato continuo, o Departamento de Contabilidade verificou a 

existencia de previsdo de recursos orpamentdrios para as despesas a serem 

realizadas com o objeto a ser adquirido.

O pedido foi deferido pelo Excelentissimo Senhor Prefeito 
Municipal atraves do Memoranda n°l 64/2022.

A Secretaria de Municipal de Saude de Assistencia social, encaminhou a 
solicitaqdo atraves de Memoranda, com as devidas cotapdes para o Exmo. 
Sr. Prefeito Municipal.

PARA
PARA

xje Licitapdes

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL -W054
CNPJ756BOa2.5raoai-fl.2

» GESTAO 2017-2020

EMENTA: CONTRATAQAO DESTA EMPRESA E 
DE EXTREMA IMPORTANCIA PARA 
REALIZAQAO DA CAMPANHA DE 
ESTRATIFICAQAO DE RISCO EM PACIENTES 
COM HISTORICO DE HIPERTENSAO E 
DIABETES. E UMA RECOMENDAQAO DO 
PROGRAMA PREVINE BRASIL 
ATUALIZAR OS INDICADORES 
CAPTAQAO DE RECURSO

cumpre esclarecer que a licitapdo nos 

contratos e a regra, porem a Lei 8.666/93 apresenta situapdes especiais em 

que poderd haver a dispense da licitapdo nas contratapdes feitas pela 

Administrapdo Publica.



Nessa seara, as ligoes do renomado Jesse Torres Pereira Junior:

Observa-se que a lei enumerou expressamente as hipoteses de 

dispensa de licitapdo, sendo este rol taxativo.

O mestre Marpal Justen Filho versa precisamente sobre os 

motivos que levam a dispensa da licitaqdo: \\

permite como ressalva a obrigapdo de licitar, a contratapdo direta atraves 

de processos de dispensa e inexigibilidade de licitapdo, desde que 

preenchidos os requisitos previstos na lei.

_________________________________________________

Rua Moises Lupion, 1001 — Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR 

Fone Fax: (42) 3657-1222

"As hipoteses de dispensabilidade do art. 24 

constituent rol taxativo, isto e, a Administrapdo 

somente poderd dispensar-se de realizar a 

competipdo se ocorrente uma das situapdes 

previstas na lei federal. Lei estadual, municipal 

ou distrital, bem assim regulamento interno da 

entidade vinculada ndo poderd criar hipdtese 

de dispensabilidade". FEREIRA JUNIOR, Jesse 

Tores. Comentdrios d lei das licitapdes e 

contratapdes da administrapdo publica, 6. 

ed., Renovar, Rio de Janeiro, 2003, P. 102.

Por isso, muitas vezes deve o administrador optar pela dispensa, 

uma vez que, como afirma Marpal Justen Filho, "os custos necessdrios d 

licitapdo ultrapassardo beneffcios que dela poderdo advir".

- PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL ■ PR
CNPJ 75Sfc0025i,a001-&2 

GESTAO 2017-2020 0 0 0 0 5

Nesse sentido, pode-se dizer que a dispensa de licitapdo nada 

mais e que a possibilidade de celebrapdo direta de contrato entre a 

Administrapdo e o particular, nos casos estabelecidos no art. 24, II da Lei 

8.666/93.



Para a professora Vera Lucia Machado:

isentae"a a

com a

Fone Fax: (42) 3657-1222

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL ■ PR
cmpj 7sfiMozsftiOi) 1 az A rt A a r «

GESTAO 2017-2020 UUU056

E de se inferir das transcripoes acima que a dispense de 

licitapdo, prevista no art. 24 da Lei 8.666/93, so deve ocorrer por razdes de 

interesse publico, como no caso em andlise. Obviamente, nesses casos, a 

realizaqdo da licitapdo viria tdo-somente a sacrificar o interesse publico, 

motivo pelo qual o legislador concedeu ao administrador a faculdade de 

dispenser o certame nos casos expressamente previstos.

K
Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palrriital - PR

dispense e figure que 

Administrapao do regular procedimento 

licitatbrio, apesar de no campo fdtico ser 

vidvel a competipdo, pela exigencia de varies 

particulares que poderiam oferta o bem ou 

servipo." MACHADO DAVILA. Vera Lucia. 

Temas Polemicos sobre Licitapbes e Contratos. 

2a ed. Rev. e Ampl. Sao Paulo: Malheiros, 1995, 

P. 76.

Ademais, como se pode observer, o valor total da despesa 

prestapdo dos servipos citados e R$ 17.000,00 (Dozessete Mil Reais), 

em razdo de ndo acudirem interessados d licitacdo anterior e estd,

"a dispense de licitapdo verifica-se em 

situapdes em que, embora vidvel competipdo 

entre particulares, a licitapdo afigura-se 

inconveniente ao interesse publico. (...). Muitas 

vezes, sabe-se de antemdo que a relapdo 

custo-beneffcio sera desequilibrada. Os custos 

necessdrios d licitapdo ultrapassardo 

beneficios que dela poderdo advir."



“Art. 24. E dispensdvel a licitapao:

oem

PR

For sua vez, o artigo 23, inciso V e II, alinea ‘a’, do mesmo 

diploma legal estabelece que:

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000

Fone Fax: (42) 3657-1222

justificadamente e de baixo valor previsto no artigo 24, inciso II, da Lei 

8666/93, que dispbe:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL • PBoQSJ
CNPJ 75€M025i’£l001 &2

GESTAO 2017-2020

“Art. 23. As modalidades de licitaqdo a que se 

reterem os incisos II a V do artigo anterior serdo 

determinadas em funqdo dos seguintes limites, 

tendo em vista o valor estimado da 

contrataqdo:

V - quando ndo acudirem interessados d 

licitaqdo anterior e estd, justificadamente, ndo 

puder ser repetida sem prejufzo para a

II - para outros servigos e compras de valor ate 

10% (dez por cento) do limite previsto na 

alinea "a", do inciso II do artigo anterior e para 

alienagdes, nos casos previstos nesta Lei, 

desde que ndo se refiram a parcelas de urn 

mesmo servigo, compra ou alienagdo de 

maior vulto que possa ser realizada de uma so 

vez; (Redagdo dada pela Lei n° 9.648, de 

1998)’’.

V - quando ndo acudirem interessados d 

licitagdo anterior e estd, justificadamente, ndo 

puder ser repetida sem prejuizo para a 

Administragdo, mantidas, neste caso, todas as 

condigdes preestabelecidas;



nos

vez;

Ademois, em atendimento ao quo prescreve o artigo 26 da Lei

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital

Fone Fax: (42) 3657-1222

Assim, o limite para a contratapao de servipos pela 

Administrapao, coma ocorre in casu, e de R$ 8.000,00 (oito mil reais), que 

corresponde ao percentual de 10% do previsto na alfnea ‘a’, inciso II, do 

artigo 23 (Lei n. 8.666/93).

Como o valor gasto sera de R$ 17.000,00 (Dozessete Mil Reais), 

perfeitamente possfvel a dispense de licitapao pelo baixo valor da 

contratapdo ao teor dos dispositivos legais mencionados.

Administrapao, mantidas, neste caso, todas as 

condipoes preestabelecidas; (Redapdo dada 

pela Lei n° 9.648, de 1998)

a) convite - ate R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); 

(Redapdo dada pela Lei n° 9.648, de 1998)”

II - para outros servipos e compras de valor ate 

10% (dez por cento) do limite previsto na 

alfnea "a", do inciso II do artigo anterior e para 

alienapdes, nos casos previstos nesta Lei, 

desde que ndo se refiram a parcelas de um 

mesmo servipo, compra ou alienapdo de 

maior vulto que possa ser realizada de uma so

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL ■ PIJ00058
GESTAO 2017-2020

Ademais, de suma relevdncia destacar que se trata de 

contratapdo para de aquisipdo de material em uma unica parcela, 

conforme de infere das informapdes repassadas pela Comissdo de 

Licitapdes, ou seja, ndo se refere d parcela de um mesmo objeto de maior 

vulto, pois se assim o tosse haveria necessidade de um regular 

procedimento de licitapao, como determine a premissa legal.



Palmital-PR, 07 de Outubro de 2022.

Diante disso, e pela imprescindibilidade, esta Procuradoria 

opina favoravelmente pela dispensa de licitapdo no case concreto em 

andlise, tendo em vista a valor da contratapdo, em face ao custo da 

realizapdo de um certame licitatbrio, com fundamento no artigo 24, V e II, 

da Lei n. 8666/93 e demais dispositivos legais atinentes a especie.

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR 

Fone Fax: (42) 3657-1222

de Licitapbes, cabe ressaltar que a razdo da escolha da empresa em tela e 

pela reconhecida qualidade dos servipos que oferece e, especialmente, 

pelos prepos que pratica, que sdo ndo apenas condizentes com aqueles 

verificados no mercado, como muito abaixo dos concorrentes, e, portanto, 

vantajosos para a Administrapdo.

L
AMORIM SCHREINER

6etyrador do Municipio
OAB/PR 46.945

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL ■ PR 
fwMr' CNP4 -fB a A A rt K Q

GESTAO 2017-2020 • U U U U □ □
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PROCEDIMENTO DE LICITAQAO N° 149/2022

DISPENSA DE LICITAQAO N° 52/2022

VALOR: R$ 17.000,00 (Dezessete Mil Reais).

PRAZO DE VIGENCIA: 90 Dias

PAGAMENTO: O pagamento sera efetuado mediante apresentagao das respectivas Notas Fiscais.

EPP CNPJ:

DOTAQAO ORQAMENTARIA:

3660

Palmital, 07/10/2022.

ENEI DE SOU,V,

PALPREFEITO MU

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR

Fone Fax: (42) 3657-1222

JUSTIFICATIVA: O presente procedimento de dispense tem fundamento no artigo 24, inciso II, da 

Lei n. 8666/93, nos termos do Oficio da Secretaria responsavel, bem como parecer juridico, que 

embasam esse processo.

recurso
_______
30308.002 10.301.0802.6066

Grupo da fonte 

______________________
Do Exercicio

OBJETO: CONTRATAQAO DESTA EMPRESA E DE EXTREMA IMPORTANCIA PARA 
REALIZAQAO DA CAMPANHA DE ESTRATIFICAQAO DE RISCO EM PACIENTES COM 
HISTORICO DE HIPERTENSAO E DIABETES. E UMA RECOMENDAQAO DO PROGRAMA 
PREVINE BRASIL PARA ATUALIZAR OS INDICADORES PARA CAPTAQAO DE RECURSO.

Potatoes _________ _
ExerciciolConta da|Funcional program&ica 
da despesa 
despesa 
2022

pREFE|TURA MUNICIPAL DE PALMITAL ■ PR * 000060
CNPJ7S68«MS«031 82

GESTAO 2021-2024

Fonte de iNatureza da 
despesa 
_____  
3.3.90.39.50.99

CONTRATADO: CALL ECG SERVIQOS DE TELEMEDICINA LTDA.

04.071.210/0001-21



HOMOLOGAQAO

LDENEI DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR

Fone Fax: (42) 3657-1222

Para a efetiva^ao da presente dispensa levou-se em conta a necessidade de publicidade e 

transparencia dos atos administrativos, visando o atendimento ao interesse publico.

DISPENSA DE LICITAQAO N° 52/2022 

PROCEDIMENTO LICITATORIO N°149/2022

/
/ i

Com fundamento nas informapdes constantes no Oficio da Secretaria Municipal de 

Administrapao, ante as justificativas que se embasam no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal n° 

8.666/93, o Prefeito Municipal resolve HOMOLOGAR a dispensa de licitapao para a 

contratapao supra supramencionada, tendo como contratada CALL ECG SERVIQOS DE 

TELEMEDICINA LTDA. - EPP, empresa inscrita no CNPJ: 04.071.210/0001-21.

OBJETO: CONTRATAQAO DESTA EMPRESA E DE EXTREMA IMPORTANCIA PARA 
REALIZAQAO DA CAMPANHA DE ESTRATIFICAQAO DE RISCO EM PACIENTES COM 
HISTORICO DE HIPERTENSAO E DIABETES. E UMA RECOMENDAQAO DO PROGRAMA 
PREVINE BRASIL PARA ATUALIZAR OS INDICADORES PARA CAPTAQAO DE RECURSO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL • PR ooooei 
CMPJ ?fi6MM>2MO31-82

GESTAO 2021-2024

Edificio da Prefeitura MunicipaLde Palmital; 07/10/2022.



ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAQAO N°52/2022

Encaminhe-se para publicaqao e demais providencias legais

Palmital-PR, 07/10/2022

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR

Fone Fax: (42) 3657-1222

A documentaQao referente ao Procedimento Licitatorio n° 149/2022, Dispensa de 
Licitapao n° 52/2022, atende a todos os requisites do Artigo 24, Inciso II, da Lei 8.666/93.

GABINETE DO PREFEITO 

RATIFICAQAO

Com efeito, RATIFICO todas as formalidades legais e autorizo a Dispensa de Licitagao n° 52/2022, 

para a contratagao dos servigos supramencionados, junto a empresa vencedora: CALL ECG 

SERVIQOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPPJnscrita no CNPJ: 04.071.210/0001-21

/ /

REF: CONTRATAQAO DESTA EMPRESA E DE EXTREMA IMPORTANCIA PARA REALIZAQAO 
DA CAMPANHA DE ESTRATIFICAQAO DE RISCO EM PACIENTES COM HISTORICO DE 
HIPERTENSAO E DIABETES. E UMA RECOMENDAQAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL 
PARA ATUALIZAR OS INDICADORES PARA CAPTAQAO DE RECURSO., conforme art. 24, 
inciso II da Lei 8.666/93.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL ■ PR 000062
GE STAG 2021-2024

DENEI DE SOUJA

PREFEITO MUNICIPAL



Mural de Licita<?6es Municipals

Voltar

Municfpio PALMITAL

MUNICIPIO DE PALMITALEntidade Executora

-1

149/2022

Confirmar

'864476953 (Logout)Cl

07/10/2022 16:191 of 1

Registrar processo licitatdrio
Informagoes Gerais------------------------

Forma de Avaligao - Selecionar -

Dotagao Orgamentaria* 0800210301080260663390395099

Modalidade* . Processo Dispensa

N° licitagao/dispensa/inexigibilidade* 52

s campos Ano,N° e Modalidade devem ser iguais aos informados (a informar) no SIM-AM

Ano* 2022

Prego maximo/Referencia de prego - 17.000,00 
R$* ................

Data Publicagao Termo ratificagao 07/10/2022

Descrigao do Objeto* CONTRATAQAO DESTA EMPRESA E DE EXTREMA IMPORTANCIA PARA 
REALIZA^AO DA CAMPANHA DE ESTRATIFICAQAO DE RISCO EM PACIENTES 
COM HISTORICO DE HIPERTENSAO E DIABETES. E DMA RECOMENDAQAO DO 
PROGRAMA PREVINE BRASIL PARA ATUALIZAR OS INDICADORES PARA

Recursos provenientes de organismos internacionais/multilaterais de credito 
flfck licitagao utiliza estes recursos? O

https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Municipal/aml/RegistrarProce..

000063
TCEPR

Numero edital/processo*

https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Municipal/aml/RegistrarProce


Prefeitura Municipal de Palmital micipal.com.br/amp/materia/7FF90EFC/03AI...

000064

Oficio 149/2022 - GAB Palmital PR. 07/10/2022.

cncaminhamciito doe

Atenciosamenie,

Conki da Funcional progranutica da Gnipo da fonte

3660 (>8.002.1(1 301 0802.6066 303 Do Excrcicio

Palmital, 07/10/2022.

homologacAo

1 of2 10/10/2022 08:34

DISPENSA DE LICITACAO N" 52/2022 
PROCEDIMEM O LICITATORIO N'149/2022

JUSTIFICAT1VA: O presente procedimento de dispensa tern 
fundamento no artigo 24, inciso 11. da Lei n. 8666/93, nos tennos do 
Oficio da Secretaria responsavel, bem como parecer juridico, qne 
embasam esse processo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL 
PROCEDIMENTO DE LICITACAO N" 149/2022 DISPENSA DE 

LICITACAO N" 52/2022

Fonte de Nalureza 
tccurso

DE 
DA 
EM

E

DE
DA
EM

E

VALDENE1 DE SOUZA 
Prefeito Municipal

VALDENE1 DE SOUZA 
Prefeito Municipal

VALOR: RS 17.000,00 (Dezessete Mil Reais).
PRAZO DE V1GENCIA: 90 Dias
PAGAMENTO: O pagamento sera efetuado inediante apresenta^ao 
das respectivas Notas Fiscais.
COM RAIADO: CALL ECG SERVINGS DE TELEMEDICINA
LIDA. - EPP CNPJ: 04.071.210/0001-21
DOTAfAO ORCAMEM ARIA:

PROC EDI MEMO DE LI( ITACAO N" 149/2022 
DISPENSA DE LK I IACAO N" 52/2022

despes?
3 3 ‘XI V) 5(j 99

Dotages

Fxcrcicia 
dn despcsa dcspesa

a) Departainento de Contabilidade. para que indique os recursos 
or^amentarios disponiveis para a realizaifao do procedimento;
b) Procuradoria Juridica, para que eiaborc o parecer acerca da 
necessidade de procedimento licitatorio, indicando a modalidade 
compativel com o objeto e valor, bem como as demais providcncias a 
serem adotadas para o certame:

Assunto: Autoriza<;ao de Licita^ao 
procedimento.
De: Prefeito Municipal
Para: Departainento de Contabilidade e Procuradoria Juridica.

Preliminannente, nos tennos do Oficio encaminhado pela Secretaria 
Municipal de CHE1LA PECHEKA RIBEIRO DE JESUS, 
requisitando seja detennmada a abertura de procedimento para a 
COMRATACAO DESTA EMPRESA E DE EXTREMA 
IMPORTANCE PARA REALIZACAO DA CAMPANHA DE 
ESTRATIFICACAO DE RISCO EM PACIENTES COM 
HLSTORICO DE HIPERTENSAO E DIABETES. E UMA 
RECOMENDACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL 
PARA ATUALIZAR OS INDICADORES PARA CAP LAC AO DE 
RECURSO., DEFIRO o pcdido
Outrossim, determino o encaminhamento do presente para os 
seguintes setores:

ESTADO DO pkkW'W * 'VU,U1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL

OBJETO: CONTRATApAO DESTA EMPRESA E 
EXTREMA IMPORTANCE PARA REALIZACAO 
CAMPANHA DE ESTRATI FICACAO DE RISCO 
PACIENTES COM HISTORIC© DE HIPERTENSAO 
DIABETES. E UMA RECOMENDAC-AO DO PROGRAMA 
PREVINE BRASIL PARA ATUALIZAR OS INDICADORES 
PARA CAPTACAO DE RECURSO.

Com fundamento nas infomia$3es constantes no Oficio da Secretaria 
Municipal de Administravao, ante as justificativas que se embasam no 
Art. 24, Inciso 11, da Lei Federal n° 8.666/93, o Prefeito Municipal 
resolve HOMOLOGAR a dispensa de licita<?ao para a contratafao 
supra supramencionada, tendo como contratada CALL ECG 
SERVICES DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP, emprcsa inscrita 
no CNPJ: 04.071.210/0001-21.
Para a efetivaiftio da presente dispensa levou-se em conta a 
necessidade de publicidade e transparencia dos atos administrativos, 
visando o atendimento ao interesse publico.

OBJETO: CONTRATApAO DESTA EMPRESA E 
EXTREMA IMPORTANCE PARA REALIZACAO 
CAMPANHA DE ESI RATH ICACAO DE RISCO 
PACIENTES COM HISTORIC© DE HIPERTENSAO 
DIABETES. E UMA RECOMENDAC-AO DO PROGRAMA 
PREVINE BRASIL PARA ATUALIZAR OS INDICADORES 
PARA CAPTACAO DE RECURSO.

micipal.com.br/amp/materia/7FF90EFC/03AI


Prefeitura Municipal de Palmital

000065
ASSUNTO: DISPENSA DE LICITACAO V 52/2022

Encaminhe-se para publica^ao e demais providencias lejjais

Palmital-PR, 07/10/2022

DATA: 07/I0/2D22

2 of 2 10/10/2022 08:34

GABINETE DO PREFEITO 
RATIFICAQAO

VALDENEi DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Noemi de Lima Moreira 

Codigo Identificador:7FF90EFC

Materia publicada no Diario Oficial dos Municipios do Parana 
no dia 10/10/2022. Edifao 2622
A verificacao de autenticidade da materia pode ser feita 
informando o cddigo identificador no site: 
https://www.diariomunicipal.com.br/amp/

VAI.DENEl DE SOUZA
Prefeito Municipal

DISPENSA DF. I.ICITACAO

DISPENSA DE LICITACAO N’52/2022

PROCEDIMENTO LICITATORIO N" 149/2022

CONTRATADO: CALL ECG SERVICOS DE TELEMED1CINA LTDA. - EPP

CNPJ: <14.071 2I0MJOI-2I

CONTRATO N":

VALOR: U$ 17.0l».<H) (Dczxsselc Mil Reais)

OB.IETO: CONTRATACAO DESTA EMPRESA E DE EXTREMA IMPORTANCIA PARA 
REALIZACAO DA CAMPANHA DE ESTRATIFICACAO DE RISCO EM PACIENTES COVI 
HISTORICO DE HIPERTEiNSAO E DIABETES. E DMA RECOMENDACAO DO 

PROGRAMA PREVINE BRASIL PARA ATVALIZAR OS INDICADORES PARA CAPTACAO 
DE RECVRSO.

REF: CONTRATACAO DESTA EMPRESA E DE EX TREMA 
IMPORTANCIA PARA REALIZACAO DA CAMPANHA DE 
ESTRATIFICACAO DE RISCO EM PACIENTES COM 
HISTORICO DE HIPERTENSAO E DIABETES. E DMA 
RECOMENDACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL 
PARA ATUALIZAR OS INDICADORES PARA CAPTACAO DE 
RECVRSO., conforme art. 24. inciso II da Lei 8.666/93.
A documenta^ao rel'erente ao Procedimento Licitatdrio n° 149/2022, 
Dispensa de Licita«;ao n 52/2022, atende a todos os requisitos do 
Artigo 24, Inciso II, da Lei 8.666/93.
Com efeito, RATIFICO todas as formalidades legais e autorizo a 
Dispensa de LicitafSo n° 52/2022, para a contratafao dos services 
supramencionados, junto a empresa vencedora: CALL ECG 
SERVICOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP.inscrita no CNP.I: 
04.071.210/0001-21

Edffldo da Prefeitura Munieipai de

https://www.diariomunicipal.com.br/amp/


SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAQAO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES

Processo dispensa N° 52/2022

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 149/2022

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 271/2022

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PRnnnfiR
CNPJ 7568S02M031 0? U U U U D O

GE STAG 2021-2024

Pelo presente instrumento, o Municipio de Palmital-Pr, pessoajuridica de direito publico, 
inscrito no CNPJ/MF sob o n° 75.680.025/0001 -82, com sede administrativa na Rua Moises 
Lupion, n° 1001, Centro, Estado do Parana, neste ato, representado pelo Prefeito 
Municipal em exercicio o Sr. VALDENEI DE SOUZA, brasileiro, casado, portador do RG 
6.446.615-1 SSP-PR e inscrito no CPF/MF sob o n° 795.770.409-34, domiciliado na Rua XV 
de Novembro, 534, centra, Palmital-PR, doravante denominado simplesmente 
CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa CALL ECG SERVIQOS DE TELEMEDICINA LTDA. 
- EPP, pessoa juridica de direito privado com enderepo a RUA NESTOR GUIMARAES, 111 
ED. CORPORATE CENTER 8° SALA 84 - CEP: 84040130 - BAIRRO: ESTRELA Ponta Grossa/PR, 
inscrito no CNPJ/MF sob 04.071.210/0001-21, neste ato representado por seu (sua) 
representante Legal, Senhor (a)Marcelo Valladao Ferreira de Carvalho , portador do RG 
13.017.555-4 e inscrito no CPF/MF sob o n° 002.066.727-21 denominada CONTRATADA, 
acordam e ajustam firmar o presente Contrato, decorrente do resultado da licitapdo, 
modalidade Processo dispensa, do tipo MENOR PREQO POR ITEM, nos termos da Lei n.° 
8.666/93 e suas alterapdes, Lei n 010.520/2002, ossim como pelas condipoes do Edital de 
Processo dispensa N° 52/2022, pelos termos da proposta da CONTRATADA datada de 
07/10/2022 e pelas cldusulas a seguir expresses, definidoras dos direitos, obrigapbes e 
responsabilidades das partes.

O presente Contrato tern por objeto a CONTRATAQAO DESTA EMPRESA E DE EXTREMA 
IMPORTANCIA PARA REALIZAQAO DA CAMPANHA DE ESTRATIFICAQAO DE RISCO EM 
PACIENTES COM HISTORIC© DE HIPERTENSAO E DIABETES. E UMA RECOMENDAQAO DO 
PROGRAMA PREVINE BRASIL PARA ATUALIZAR OS INDICADORES PARA CAPTAQAO DE 
RECURSO.. - TERMO DE REFERENCIA QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DO EDITAL com entrega 
parcelada, destinados ao atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal de 
Palmital - Parana, nas quantidades e especificapdes, contidas e estabelecidos no 
anexo I do Edital Modalidade Processo dispensa N° 52/2022 parfe integpnte 
independente de transcripao, conforme segue: / y

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital -,Ph

Fone Fax: (42) 3657-1222



000067

UND1

17.000,00TOTAL

VALOR TOTAL DOS ITENS: R$17.000,00 (Dezessete Mil Reais).

CLAUSULA SEGUNDA - LEGISLAQAO APLICAVEL E DA VINCULAQAO DO CONTRATO

Fone Fax: (42) 3657-1222

10,00

Pre^o total 

_ ________ _
17.000,00

Quantidade Pre<?o 
unitario

Marca do Unidade de 
medida

produto/

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR
X CNPJ 7S*g5W5^oa 1 B2

GES TAO 2021-2024

COdigo DescriQSo do 
do 
r»rr-»rh 

_______ Iservigo 
35082

ITENS
Lote litem

_____
LOTE: 
001 - 
Lote 
001

§ 1° - Os casos omissos que se tornorem controvertidos em face da^etausulas do 
presente contrato serao resolvidos segundo os principios juridicos- oplicaveis, por 
despacho fundamentado por assessor juridico desta municipalidac^e. / !-------- ——

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Ralmiial - PR

produto/servigo produto 
...

'.....'..
EMPRESA 
ESPECIALIZAD 
ANO 
FORNECIMENT 
O DE LAUDOS 
DE 
ELETROCARDI 
OGRAMA 
FORNECIMENT 
O DE LAUDOS 
DE 
ELETROCARDI 
OGRAMA + 
FORNECIMENT 
O EM REGIME 
DE 
COMODATO 
EQUIPAMENTO 
S 
NECESSARIOS 
PARA 
REALIZAQAO E 
TRANSMISSAO 
DO EXAME VIA 
WEB. PARA 
UMA 
CAMPANHAA 
SER 
REALIZADA NA 
SAUDE.

A legisloqdo cplicdvel o este Contrato e a constante da Lei Federal n° 
10.520/2002 e a Lei Federal n° 8.666/1993 e suas alteraqoes e demais disposipdes 
oplicaveis a Licitapao e Contratos Administrativos, bem como as Cldusulas deste 
instrumento e, supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as 

disposiqdes de direito privado.

1.700,00
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CLAUSULA TERCEIRA - SUBORDINAQAO AS NORMAS LEGAIS E CONTRATUAIS

CLAUSULA QUARTA - OBRIGAQOES DA CONTRATADA

I - PR

2

II - Fornecer o objeto deste contrato dentro dos elevados padroes de eficiencia 
e capacitapdo, assumindo inteira responsabilidade pelo mesmo;

IV - Responsabilizar-se por quaisquer compromissos assumic 
ainda que vinculados a execuqdo do presente contrato; /

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Pali

Fone Fax: (42) 3657-1222

§ 2° - Integram este contrato, o Edital de Processo dispense N° 52/2022 e seus 
Anexos, Proposta de Prepos Escrita, de cujo inteiro teor as partes declaram ter 
conhecimento e aceitam.

Paragrafo Unico - Constituem obrigapoes da CONiRATADA, alem das demais 
previstas neste Contrato:

I - Fornecer o objeto no prazo estabelecido e no enderepo situado na Rua 
Maximiliano Vicentin, Bairro Centro, n° 125, Cidade Palmital, CEP: 85.270-000 no Estado 
Parana, Fone (042) 3657-2219, 3657-1222, e.mail licitapalmital@gmail.com, indicado 
pela Administrapao, acompanhadas das notas fiscais para conferencia, a qual ocorrerd 
no ato da entrega e no local de recebimento;

As partes se declaram sujeitas as normas previstas a Lei Federal n° 10.520/2002, 
Lei Federal n° 8.666/93, ao Edital de Processo dispense N° 52/2022 e ds cldusulas 
expresses neste Contrato.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL ■
CNPJ 7WS301M051 -#2

GESTAO 2021-2024

III - Responsabilizar-se por todos e quaisquer prejuizos causados ao 
CONTRATANTE durante a vigencia do presente contrato, bem como os relativos a 
omissao pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais, comerciais e quaisquer 
outras exigencies legais inerentes a este instrumento;

§ 4° Fica o presente contrato vinculado aos termos do Processo dispense N° 
52/2022 e respectivos anexos, publicados no Edital da Prefeitura Municipal de Palmital- 
Pr, no sitio do Municipio, no Mural de Licitapoes do TCE/PR, no Diario do Municipia, 
constante do Procedimento Licitatdrio N°, bem como a proposta comercial do licitante 
vencedor, ficando as partes obrigadas a cumprir todas as obrigapoes ai constantes.

pom te.rceiros,

§ 3° - Apos a assinatura deste Contrato, toda comunicapao entre o 
CONTRATANTE e a CONTRATADA sera feita atraves de correspondencia devidamente 

protocolada.

mailto:licitapalmital@gmail.com


CLAUSULA QUINTA - OBRIGAQdES DA CONTRATANTE

qqo de Nota

i

VII - Apresentar certidao negativa dos tributos antes de cada pagamento a ser 
efetuado pela Secretaria Municipal de Finanpas;

Constituem obrigapdes da CONTRATANTE alem das demais previstas neste 
Contrato:

I - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA, 
efetuando os pagamentos de acordo com a Clausula Nona;

II - Fornecer e coIocar a disposipdo da CONTRATADA todos os elementos e 
informapdes que se fizerem necessdrios a execupao da contratapdo;

III - Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades 
observadas no cumprimento da contratapdo;

V - Fiscalizar a execupao da presente contratapdo por um representante da 
CONTRATANTE, ao qual competird dirimir as duvidas que surgirem no curso do 
fornecimento e de tudo dard ciencia d Administrapdo, conforme Artigo 67 da Lei 
Federal n.° 8.666/93.

IV - Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedencia, sobre multas, 
penalidades e quaisquer debitos de sua responsabilidade;

VII - Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa fornecer o 
objeto deste contrato, dentro dos elevados padrdes de eficiencia, capacitapdo e 
responsabilidade;

VIII - Efetuar o pagamento d CONTRATADA sera efetuado ate o 30° dia apds o 
subsequente ao do fornecimento do objeto licitado, mediante apresei 
Fiscal devidamente atestada por quern de direito. I

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - P;

Fone Fax: (42) 3657-1222

VI - A fiscalizapdo de que trata o subitem acima ndo exclui nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados diretamente d CONTRATANTE 
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execupao da contratapdo em 
conformidade com o Artigo 70, da Lei Federal n° 8.666/93.

* 000069
X PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

CNPJ 75683M5.-0031 H2

GE STAG 2021-2024

V - Cumprir todas as especificapdes previstas no Edital de Processo dispense N° 
52/2022 que deu origem ao presente instrumento.

VI - Obriga-se a CONTRATADA a fornecer a CONTRATANTE, todas as 
informapdes relatives ao fornecimento do objeto;



CLAUSULA SEXTA - FORNECIMENTO

V - O material oferecido deverd atender condiqdes estabelecidas no edital.

CLAUSULA SETIMA - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAQAO

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 -

Fone Fax: (42) 3657-1222

I - O objeto deverd ter qualidade, e deverd ser entregue em ate conforme o 
pedido do exame, apds a assinatura do termo de contrato de fornecimento e 
consequente solicitaqdo, obedecerem ds normas tecnicas e, serem entregues na sede 
da licitante, mais especificamente d comissdo de recebimento de mercadorias.

II - O ato de recebimento do objeto licitados, ndo importa em sua aceitapdo. A 
criterio da Secretaria Municipal de Administraqdo, o objeto fornecido sera submetido a 
verificaqao. Cabe ao fornecedor a devida correqao, dentro de 24 (Vinte e Quatro) 
horas, do material que vier a ser recusado por ndo se enquadrar nas especificaqdes 
estipuladas, apresentar defeitos de fabricapdo ou dano geral, identificado na entrega 
ou no periodo de veriticapdo;

VI - Os equipamentos deverao vir acompanhados de manual e garantia 
minima de I2(doze) meses.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL • PR' 00007Q
GESTAO 2021-2024

No desempenho de suas atividades, e assegurado ao orgdo fiscalizador o 
direito de verificar a perfeita execupdo do presente ajuste em todos os termos e 
condipdes.

§ 2° - Verificada a ocorrencia de irregularidade no cumprimento do contrato, a 
Fiscalizapdo tomard as providencias legais e contratuais cabiveis, inclusive quanto d 
aplicapdo das penalidades previstas no presente contrato, na Lei Federal n° 8.666/93, 
Lei Federal n° 10.520/2002 e suas alterapdes posteriores.

Ill - Por ocasido da entrega, a fatura ou documento fiscal, sera 
obrigatoriamente emitido pela razdo social, inclusive o CNPJ/MF do constante da 
documentapdo de regularidade fiscal apresentada na habilitapdo e no contrato 
firmado.

§ l° - A apdo ou omissdo total ou parcial do orgdo fiscalizador ndo eximird a 
CONTRATADA da responsabilidade de executor o servipo com toda cautela e boa 
tecnica.

IV - Os produtos a serem fornecidos devem ser de “la qualidade", 
compreendendo-se por esta expressdo o melhor tipo de cada produto a ser fornecido.



CLAUSULA OITAVA - DOTAQOES ORQAAAENTARIAS

3.3.90.39.50.99303

CLAUSULA NONA - PREQO E CONDIQdES DE PAGAMENTO

CLAUSULA DECIMA - VIGENCIA

PI

As despesas decorrentes da contratapao, objeto desta licitapao, correrao por 
Dotapdes Orpamentdrias especificas, a saber:

III - Havendo erro na fatura/nota/recibo, ou outra circunstancia que desaprove 
liquidapdo, a mesma ficard pendente e o pagamento sustado, ate que adjudicatdrio 
tome as medidas saneadoras necessdrias.

O contrato terd vigencia de 120 dias (Cento e Vinte dias) dias, contados a partir 
da data de sua assinatura, podendo, no interesse da Administrapdo, mediante termo 
aditivo, ser prorrogado por iguais e sucessivos periodos.

I - O valor global deste contrato e de R$ 17.000,00 (Dezessete Mil Reais).
II - O pagamento d CONTRATADA sera efetuado ate o 30° dia subsequente 

apbs o fornecimento do objeto licitado, mediante apresentapdo de Nota Fiscal 
devidamente atestada por quern de direito. O pagamento ficard condicionado d 
comprovapdo da regularidade fiscal da Contratada (d criterio da Contratante).

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA - DA FORMA DE REAJUSTE
Ndo haverd qualquer reajuste nos prepos ate o final do contratp<

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA - SANQOES ADMINISTRATIVAS

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmjtal

Fone Fax: (42) 3657-1222

despesa 
3660

Grupo da fonte 
______________
Do Exerclcio

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR
CNPJ 7568®J25^081 B2

GESTAO 2021-2024 000071

§ 3° - a fiscalizapdo por parte da CONTRATANTE ndo eximird ou reduzird em 
nenhuma hipotese, as responsabilidades da empresa contratada em eventual falta que 
venha a cometer, mesmo que ndo indicada pela fiscalizapdo.

§ 4° A execupdo deste contrato sera acompanhada e fiscalizada pela Secretaria 

Municipal de Administrapdo.

DOTApdES___________________ ________________________
Conta da iFuncional programStica iFonte de iNatureza da despesa

__________________ recurso___________________
08.002.10.301.0802.6066



CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA - PENALIDADES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL ■ PR 000072
CNPJ 7S68-.O25.CO01 B2
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I - O descumprimento dos prozos ou dos especificopdes exigidos ensejord 
oplicopdo oo inadimplente de multa garantida defesa previa, no valor de 0,5% (meio 
por cento) por dia corrido, calculado sobre o valor total do objeto licitado ndo entregue 
ou entregue fora do prazo ou ainda em desacordo com as especificapbes, ate o limite 
de 15% (quinze por cento).

II - Pela inexecupdo total ou parcial do contrato, ou ainda pela desistencia da 
proposta apds a fase de habilitapdo, sem motive justo decorrente de fato 
superveniente, a Administrapdo poderd, garantida a previa defesa, aplicar a 
contratada as demais sanpdes previstas no Art. 87 da Lei n° 8.666/93, conforme o caso 
a saber:

I -Na hipdtese da licitante adjudicatdria nao entregar os documentos de acordo 
com o item 7, ou recusar-se a assinar o Contrato injustificadamente, conforme item 16.1, 
b, a Pregoeira examinard a proposta ou lance subsequente, verificando a sua 
aceitabilidade e procedendo a sua habilitapdo, na ordem de classificapdo, e assim 
sucessivamente, ate a apurapdo de uma proposta ou lance que atenda ao Edital, 

inclusive negociando o melhor prepo.

II - O licitante que se recusar a assinar o Contrato injustificadamente, falhar ou 
fraudar a sua execupdo, fizer declarapdo falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o 
direito previo da citapdo e ampla defesa, ficard impedido de licitar e contratar com a 
Administrapdo Publico pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punipdo ou ate que seja proferida a reabilitapdo perante a 
propria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuizo das multas previstas neste 
Edital, alem de outras cominapbes legais, nos termos do Art. 7°, “caput”, da Lei n° 

10.520/2002.

'•

a) Advertencia;

b) Suspensdo do direito de licitar e contratar com a Administrapdo por prazo de 
02 (dois) anos;

c) Declarapdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administrapdo 
Publico, enquanto perdurem os motivos de punipdo, ou que seja promovida a 
reabilitapdo perante a Administrapdo;

III - A CONTRATANTE poderd, tambem, efetuar a retenpdo d^uma unica vez de 
qualquer pagamento que for devido, para compensapdo das patfltas aplicadas de uma

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270^000^? PaTrpTtaI - PR
Pone Fax: (42) 3657-1222 // C



CLAUSULA DECIMA-QUARTA - DA COMUNICAQAO DAS PENALIDADES

7?

unica vez ou parceladamente, nos pagamentos subsequentes, independentemente de 

notificaqdo ou interpelaqdo judicial ou extrajudicial.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA FRAUDE E DA CORRUPQAO

Os licitantes e o contratado devem observer e fazer observar, por seus fornecedores e 

subcontratados, se admitida subcontratapdo, o mois alto padrdo de etica durante todo 

o processo de licitaqao, de contrataqdo e de execuqao do objeto contiatual.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA - Para os propositos desta clausula, definem- 
se as seguintes prdticas:

a) ‘ prdtica corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitor, direta ou 
indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a 
apao de servidor publico no processo de licitapdo ou na execupao de 
contrato;

b) “prdtica fraudulenta”: a falsificapdo ou omissdo dos fatos, com o 
objetivo de influenciar o processo de licitapdo ou de execupao de 
contrato;

c) "prdtica conluiada": esquematizar ou estabelecer um acordo 
entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de 
representantes ou prepostos do drgdo licitador, visando estabelecer 
prepos em niveis artificiais e ndo-competitivos;

d) “prdtica coercitiva”: causar danos ou ameapar causar dano, 
direta ou indiretamente, as pessoas ou sua propriedade, visando 
influenciar sua participapdo em um processo licitatdrio ou afetar a 
execupao do contrato.

e) “prdtica obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterorr ou pcultar provas 
em inspepdes ou fazer declarapdes falsas aos representantes

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital — PR

Fone Fax: (42) 3657-1222

A CONTRATANTE comunicard a aplicapdo das penalidades previstas na 
Clausula anterior, por intermedio de expediente registrado com AVISO DE RECEBIMENTO 
(AR), admitido recurso no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da data de 

recebimento do AR.

Qualquer comunicapdo do(a) CONTRATADO(A) d CONTRATANTE sera feita 
mediante documento que sera entregue por representante daquela ou desta.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR
CNPJ 7S6S5C35.MC1 82

GESTAO 2021-2024 0 0 0 0 73
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CLAUSULA DECIMA-SEXTA- RESCISAO

lici+<

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital -

Fone Fax: (42) 3657-1222

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL • PR
CNPJ r56g5O25.00tH B2

GE STAO 2021-2024

SUBCLAUSULA TERCEIRA - Considerando os propositos das cldusulas 
acima, a CONTRATADA concorda e autoriza que, na hipdtese de o 
contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo 
financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, o 
organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas 
possam inspecionar o local de execupdo do contrato e todos os 
documentos, contas e registros relacionados d licitaqdo e d execupdo 
do contrato.”

O presente contrato poderd ser rescindido pelos motivos previstos nos art. 77, 78 

e 79, da Lei n.° 8.666/93 e suas alteraqdes.

§ l° - A rescisdo acarretard, independentemente de qualquer procedimento 
judicial ou extrajudicial por parte da CONTRATANTE, a retenqdo dos creditos 
decorrentes deste contrato, limitada ao valor dos prejuizos causados, alem das sanqdes 
previstas neste ajuste, ate a complete indenizaqdo dos danos.

§ 2° - Fica expressamente acordado que, em caso de rescisdo, nenhuma 
remunerapdo sera cabivel, a ndo ser o ressarcimento de despesas autorizadas pela 
CONTRATANTE e, comprovadamente realizadas pela CONTRATADA, previstas no 
presente contrato.

§ 3° - Alem dos motivos constantes do art. 78, da Lei n.° 8.666/93, alterada pelas 
Leis n°s 8.883/94, 9.032/95 e 9.648/98, a CONTRATANTE poderd rescind o presente 
contrato, caso o(a) CONTRATADO(A), venha a ndo entregar o objetd liciWo dentro 
das condipdes, prazos e especificapdes deste instrumento editalicipx.

organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir 
materialmente a apurapdo de alegapdes de prdtica prevista acima, 
(ii) atos cuja intenpdo seja impedir materialmente o exercicio do 
direito de o organismo financeiro multilateral promover inspepdo.

SUBCLAUSULA SEGUNDA - Na hipdtese de financiamento, parcial ou 
integral, por organismo financeiro multilateral, mediante 
adiantamento ou reembolso, este organismo impord sanpdo sobre 
uma empresa ou pessoa fisica, inclusive declarando-a inelegivel, 
indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de 
contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momenta, 
constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de 
um agente, em prdticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas 
ou obstrutivas ao participar da licitapdo ou da execupdo um contrato 
financiado pelo organismo.



CLAUSULA DECIMA-OITAVA - NOVAQAO

CLAUSULA DECIMA-NONA - ALTERAQOES

CLAUSULA VIGESIMA - DA DISPENSA DO OFERECIMENTO DE GARANTIA

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO ATO AUTORIZATIVO DA CONTRATAQAO

R

A CONTRATANTE dispense o(a) CONTRATADO(A) do oferecimento de garantia 
na presente contratapao.

CLAUSULA VIGESIMA-SEGUNDA - FORO
Rua Moises Lupion, 1001 - Centro — CEP 85270-000 — Palmil

Fone Fax: (42) 3657-1222

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL • PR
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A nao utilizapao, por quolquer das partes, dos direitos a elas assegurados neste 
Contrato e na Lei em geral e nao aplicaqao de quaisquer sanqoes neles previstas nao 
importa em novaqao a seus termos, ndo devendo, portanto, ser interpretada como 
renuncia ou desistencia de aplicaqdo ou de aqdes futuras sendo que todos os lecursos 
postos a disposiqdo do CONTRATANTE serao considerados como cumulativos e nao 
alternativos, inclusive em relaqdo a dispositivos legais.

O presente Contrato poderd ser alterado para ajuste de condiqdes 
supervenientes que impliquem em modificaqoes nos casos previstos nos Diplomas Legais 

pertinentes a materia.

A contrataqao em tela foi autorizada mediante a homologaqdo confirmada 
do julgamento das propostas de eficdcia a adjudicaqao da LicitaqaoModalidade 
Processo dispense N° 52/2022, mediante parecer exarado pela Procurpdoria Jlndica de 
Palmital - Parana e autorizaqao do Prefeito Municipal.

CLAUSULA DECIMA-SETIMA - DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAQAO

O(A) CONTRATADO(A) reconhece desde jd os direitos da Administraqdo 
previsto em Lei e incidentes sobre este contrato, particularmente o de rescisdo 
administrative previsto nos arts. 77 a 80 da Lei n° 8.666/93, alterada pelas Leis n. s 
8.883/94, 9.032/95 e 9.648/98, bem como o estabelecido no art. 87 do mesmo diploma 

legal.
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das)testemunhas abaixo.

Palmital-PR, 07/10/2022.

OUZAD

Testemunhas:

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR

Fone Fax: (42) 3657-1222

-

NOMEJOSE DA LUZ 
53732308987

VALI
Prefeito~Municipal
Contratante

Assinado de forma digital por 
MARCELO VALLADAO 
FERREIRA DE
CARVALHO:00206672721 
Dados: 2022.10.10 10:17:57 
-OS'OO'

CALL ECG SERVIQOS DE TELEAAEDICINA LTDA. - EPP 
Marcelo Valladao Ferreira de Carvalho
CPF: 002.066.727-21
CONTRATADO:

u
JZ DOS SANTOS CORDEIRO MARIA LIDIANE GOLEMBA 

06207601920

Fico eleito o foro da Comarca da Contratante, para dirimir duvidas ou questdes 

oriundas do presente Contrato.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Instrumento 
Contratual em 02 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na 

presenp

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL ■ PR
CHPJ 766S8®2SiOOO1-02

GE STAG 2021-2024
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FORO: Comarca de Palmital - PR

1 Of 1 10/10/2022 08:29

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIMSTRA< AO DEPARTAMENTO DE 

COMPRAS E LICITACOES PROCESSO DISPENSA N" 52/2022 
PROCEDIMENTO I.ICITAIORIO N" 177/2022 EXI RATO DE COM RATO 

N” 271/2022

Publicado por:
Noemi de Lima Moreira

Codigo Identificador:83397DBB

TdraTromm

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIMSTRACAO
Departamento de Compras e Licitacoes
Processo dispensa N° 52/2022
PROCEDIMENTO LICITATORIO N“ 177/2022
EXTRATO DE CONTRATO N° 271/2022

ESTADO DO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAI MI I AL

DATA DO CONTRATO: 07/10/2022 (sete dias deoutubro de 2022) 
VIGENCIA: 03/02/2023 (ires dias de fevereiro de 2023).
VALOR TOTAL: RS 17.000,00 (Dezessete Mil Reais)

Materia publicada no Diario Oficial dos Municipios do Parana 
no dia 10/10/2022. Edi<?ao 2622
A verificafao de autenticidade da materia pode ser feita 
informando o cddigo identificador no site: 
https://www.diariomunicipal.com.br/amp/

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PALMETAL-PR, pessoa 
juridica de direito publico, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 
75.680.025/0001 -82, com sede administrativa na Rua Moisds Lupion 
n° 1001, Centro, Palmital - Estado do Parana, neste ato, representado 
pelo Prefeito Municipal sr. VALDENEI DE SOUZA
CONTRATADO: CALL ECG SERVTfOS DE TELEMEDICINA 
LTDA. - EPP. pessoa juridica de direito privado com enderefo a 
RUA NESTOR GUIMARAES, 111 ED. CORPORATE CENTER 8° 
SALA 84 - CEP: 84040130 - BAIRRO: ESTRELA.Ponta Grossa/PR, 
inscrita no CNPJ/MF sob n°04.07l.2l0/0001-2l, neste ato 
representada por sen (sua) representante Legal, Senhor (a) Marcelo 
Valladao Ferreira de Carvalho , portador do RG n° 13.017.555-4 
SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o n° 002.066.727-21 denominada 
CONTRATADA.
OB.JETO: CONTRATACAO DESTA EMPRESA E DE 
EXTREMA IMPORTANCIA PARA REALIZACAO DA 
CAMPANHA DE ESTRATIFICA^AO DE RISCO EM 
PACIENTES COM HISTORICO DE HIPERTENSAO E 
DIABETES. E LIMA RECOMENDACAO DO PROGRAMA 
PREVINE BRASIL PARA ATUALIZAR OS IND1CADORES 
PARA CAPTACAO DE RECURSO.

nicipal.com.br/amp/materia/83397DBB/03AI
https://www.diariomunicipal.com.br/amp/
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAQAO

Departamento de Compras e Licitagdes

Processo dispensa N° 52/2022

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 177/2022

EXTRATO DE CONTRATO N° 271/2022

DATA DO CONTRATO: 07/10/2022 (sete dias de outubro de 2022)

VIGENCIA: 03/02/2023 (tres dias de fevereiro de 2023).

VALOR TOTAL: R$ 17.000,00 (Dezessete Mil Reais).

FORO: Comarca de Palmital - PR.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PALMITAL-PR, pessoa juridica de direito publico, inscrito no 
CNPJ/MF sob o n° 75.680.025/0001-82, com sede administrativa na Rua Moises Lupion n° 
1001, Centro, Palmital - Estado do Parana, neste ato, representado pelo Prefeito Municipal 
sr. VALDENEI DE SOUZA.

OBJETO: CONTRATAQAO DESTA EMPRESA E DE EXTREMA IMPORTANCIA PARA REALIZAQAO 
DA CAMPANHA DE ESTRATIFICAQAO DE RISCO EM PACIENTES COM HISTORIC© DE 
HIPERTENSAO E DIABETES. E UMA RECOMENDAQAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PARA 
ATUALIZAR OS INDICADORES PARA CAPTAQAO DE RECURSO.

CONTRATADO: CALL ECG SERVIQOS DE TELEMEDICINA LIDA. - EPP, pessoa juridica de direito 
privado com enderepo d RUA NESTOR GUIMARAES, 111 ED. CORPORATE CENTER 8° SALA 
84 - CEP: 84040130 - BAIRRO: ESTRELA,Ponta Grossa/PR, inscrita no CNPJ/MF sob 
n°04.071.210/0001-21, neste ato representado por seu (sua) representante Legal, Senhor (a) 
Marcelo Valladdo Ferreira de Carvalho , portador do RG n° 13.017.555-4 SSP/PR e inscrito 
no CPF/MF sob o n° 002.066.727-21 denominada CONTRATADA.

PREFEITURA MUNICIPAL 0E PALMITAL • PR 000078
GE STAG 2021-2024


