
PREFEITURA DE

PALMITAL
GESTAO 2017 A 2020

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 095/2020

080.326.549-25CONTRATADO: DEBORA PRISCILA DE SANTANA

CONTRATO: 140/2020

VALOR DO CONTRATO R$ 18.750,00(Dezoito mil, setecentos e cinquenta reais)

CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAQAO DE PESSOAS FISICAS PARA A 
PRESTAQAO DE SERVIQOS DE TECNICO EM ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO AO 
SITUAQAO DE EMERGENCIA NO MUNICIPIO DE PALMITAL



MUN1CIPI0 DE

P AIM ITAL
GESTAO 2017/2020 

CNPJ-75.680.025/0001-82

Palmital, 17 de Agosto de 2020.Memorando 106/2020

Exmo. Sr.
VALDENEI DE SOUZA 
Prefeito Municipal 
NESTA

CONTRATAgAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAIS DE SAUDE, MEDICOS, ENFERMEIROS E TECNICOS 
DE ENFERMAGEM, PARA ATENDER A DEMANDA DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19

CONSIDERANDO que a Organiza^ao Mundial da Saude - OMS declarou em 11 de mar^o do corrente a 
eleva^ao do estado da contamina^ao para pandemia em mais de 115 paises do COVID-2019, que 
infelizmente e uma doen$a que assolou o mundo e tern desencadeado numeros assustadores de 
infectados e de falecimentos;

CONSIDERANDO que o COVID-2019 causa doenga respiratoria em quadro que pode variar de leve a 
moderado, semelhante a uma gripe, mas que alguns casos podem ser mais graves, como a ocorrencia 
de smdrome respiratoria aguda grave e complicagoes e, em casos extremes, pode levar a obito;

CONSIDERANDO que a rede municipal de saude deve implementar pianos de contingencia a partir dos 
protocolos orientados pelo Ministerio da Saude e pela OMS, devendo estar preparada para prevenir a 
infeegao e ao mesmo tempo para receber eventualmente os casos graves da doenga, necessitando da 
contratagao de servigos e compra de material e insumos em carater emergencial;

CONSIDERANDO que o art. 37 da Constituigao Federal de 1988, inciso XXI, admite a contratagao de 
obras, servigos, compras e alienagoes com ressalvas em casos especificados na legislagao;

CONSIDERANDO que em situagoes que demandam uma agio rapida e eficaz por parte da 
administragao publica, a Lei n^ 8.666/1993 permite ao gestor a contratagao direta de bens e servigos 
sem a necessidade de previo procedimento licitatorio (artigo 24, inciso IV);

CONSIDERANDO a Lei Federal n^ 13.979/2020 que dispos sobre as medidas de enfrentamento da 
emergencia de saude publica decorrente do COVID-19, bem como a Medida Provisoria n5 926/2020, 
que altera a Lei Federal n^ 13.979/2020, dispondo sobre procedimentos para aquisigao de bens, 
servigos e insumos destinados ao enfrentamento da emergencia;

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
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CONSIDERANDO o Decreto Estadual 4319/2020, que declara situagao de emergencia em todo o 
territorio catarinense, para preven^ao e enfrentamento a COVID-19;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal 75/2020, que declara situa^ao de Emergencia em todo o 
territorio do municfpio de Santo Amaro da Imperatriz, para prevengao a COVID-19;

CONSIDERANDO, ainda, que o Municfpio de Palmital enfrenta uma situa^ao anormal e excepcional que 
merece por obvio tratamento diferenciado para a contratagao de profissionais de saude, para o 
tratamento e a adocao de medidas profilaticas para a preven^ao da COVID-19,

Registra-se que em decorrencia do aumento da demanda de atendimento, cuja equipe ordinaria do 
Municfpio nao dispoe de condigoes para atender, ate mesmo porquanto alguns profissionais pediram 
afastamento.

Face a isto, o Municfpio tern adotado todas as medidas necessarias para avaliar os profissionais 
disponfveis, bem como o prego praticado, neste caso para averiguar se o valor praticado esta dentro 
do prego de mercado ou nao.

No presente caso, considerando que o valor praticado pelo profissional supracitada se encontra dentro 
do valor de mercado, entende-se por justificavel a sua contratagao para o atendimentos dos pacientes 
com suspeita ou infectados com a COVID-19, que devera se dar nos prazos e condigoes estipulados 
pelo Municfpio, para o atendimento emergencial de sua demanda.

Assim, dada a situagao adversa ocasionada pela pandemia da COVID-19, que sem duvidas configura 
emergencia.

Atenciqsanienti

r/
CHEILA PECHEKA RIBEIRO DE JESUS 

Secretaria Municipal de Saude
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL 

Pro'ocolo N° .... •••

Em .±rh..J...Q$.......i-te-Zb-
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VAGAS PARA CREDENCIADOS

CONTRATACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAIS DE SAUDE, MEDICOS, ENFERMEIROS E TECNICOS 
DE ENFERMAGEM, PARA ATENDER A DEMANDA DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19

DESCRIQAO QUANTIDADE VALOR HORA 
DE HORAS 
OU CARGA REMUNERAQA 
HORARIA O MENSAL

VALOR HORA OU 
REMUNERAQAO 

MENSAL

VALOR TOTAL 
BRUTO HORA 

OU MENSAL 
PARA O 

PERIODO 
R$ 19.800,00

ITEM QUANTIDADE 
CREDENCIANDOS OU

PRESTAQAO DE
SERVIQO
MEDICO
SOBREAVISO
MEDICO
GENERALISTA

R$ 66,00 
(HORA)

R$ 66,00 
HORA)

2 3001

R$ 92.400,00R$ 15.400,002 40 R$ 15.400,00 
(MENSAL)

2

R$18.750,00R$ 3.125,00ENFERMEIRA R$ 3.125,00 
(MENSAL)

3 4 40

PRESTAQAO DE 
SERVIQOS 
ENFERMEIRA 
SOBREAVISO

R$ 7.500,00R$ 25.00 
(HORA)

R$ 25.00 
(HORA)

3004 4

Palmital, 17 de Agosto de 2020.

Atenciosamente,

CHEILA PECHEKA RIBEIRO DEJESUS 
Secretaria Municipal de Saude

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

Fone Fax: (42) 3657-1222
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iEDITAL CHAMAMENTO PUBLICO N° 003/2020 

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 093/2020 

CREDENCIAMENTO 002/2020
!

O MUNICIPIO DE PALMITAL considerando que foi decretada Pandemia de COVID-19 
pela Organizapao Mundial da Saude (OMS). Considerando a Lei n° 13.979, de 06 de 
fevereiro de 2020, que dispoe sobre as medidas para enfrentamento da emergencia de 
saude publica, torna publico, para conhecimento dos interessados, que recebera na 
Sede da Prefeitura Municipal de Palmital- Setor de Licitapoes, na Rua Moises Lupion, 
n° 1001 - Centro - Palmital-Parana, no horario das 08:00h as 11:30h e das 13:00h 
as 17:30h, a partir do dia 24/08/2020, os envelopes contendo DOCUMENTOS DE 
HABILITAQAO referentes ao credenciamento objeto deste instrumento, com a 
finalidade de contratar profissinais pessoas flsicas para a prestapao de servipos de 
acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Saude de Palmital, com a 
formapao em Enfermagem e Medico, para o atendimento ao Situapao de Emergencia 
da Pandemia do COVID-19, no Municipio de Palmital-Pr, conforme as especificapoes 
contidas no Projeto Basico, pelo prazo de 6 (seis) meses, observadas as normas e 
condipoes do presente Edital e as disposipoes gerais de licitapao contidas na Lei n° 
8.666/93 e suas alterapoes, observando ainda, as leis, decretos, regulamentos, 
resolupoes, portarias, normas federais, estaduais e municipais.

1. DO OBJETO

1.1. O PRESENTE EDITAL DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO QUE 
TEM POR OBJETO O CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAgAO DE 
PROFISSIONAIS PESSOAS FISICAS PARA A PRESTAQAO DE SERVIQOS EM 
SAUDE PARA ATENDIMENTO AO SITUAQAO DE EMERGENCIA NO MUNICIPIO 
DE PALMITAL, CONFORME AS ESPECIFICAQOES CONTIDAS NO PROJETO 
BASICO, PELO PRAZO DE 6 (SEIS) MESES, NOS TERMOS DAS REGRAS 
ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E EM SEUS ANEXOS.

2. DA PARTICIPAOAO

2.l.Poderao participar do presente credenciamento profissionais pessoas flsicas que 
estejam legalmente estabelecidas na forma da Lei, para desenvolverem estas 
atividades, e que atenderem as exigencias e condipoes previstas neste Edital.

2.2.Nao poderao pleitear a participapao neste credenciamento publico os licitantes:

a) Nao atenderem as exigencias e condipoes do Edital e seus anexos.

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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Folha
a) Nao atenderem as exigencias e condigoes do Edital e seus anexos.

Asa.

2.3. O credenciamento sera imediato apos a publicagao do chamamento.
Justificativa: Justifica-se excepcionalmente o prazo com fundamento na situagao 
emergencial declarada pelo Decreto Municipal n° 018/2020, Decreto Ligislativo 
Estadual 013/2020, bem como da necessidade prioritaria dos atendimentos na area da 
Saude fundamentados nos postulados constitucionais da dignidade da pessoa 
humana, na integridade fisica e na manutengao da vida.

2.4. O credenciamento nao obriga a convocagao do profissional para a execugao das 
atividades, as quais serao realizadas de acordo com a necessidade estipulada pela 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE para a distribuigao dos servigos para os 
profissionais, segundo a ordem dos nomes dos credenciados

2.5. Todos os tributes, encargos sociais, onus trabalhistas e previdenciarios ou outro 
de quaisquer naturezas estao inclusos neste prego, nao cabendo ao profissional nada 
mais pleitear, posto que tal prego sera considerado llquido e certo.l

3. DA HABILITAQAO

3.1.Sera considerado habilitado no CREDENCIAMENTO de profissionais as pessoas 
fisicas que atendem os requisites e que estejam compativeis com o objeto deste 
edital, e protocolar no Setor de Licitagoes, Compras e Contratos, ate o dia e bora 
limites para o seu recebimento, os documentos a seguir relacionados dentro de 
envelope ou volume fechado, aceitos no original ou por qualquer processo de copia 
autenticada nas formas previstas no Artigo 32 da Lei Federal 8.666/93, nao sendo 
aceito, em hipotese alguma, confrontagao de documentos na abertura dos envelopes 
para autenticagao pelo Presidente da Comissao, contendo no anverso da parte externa 
os dizeres:

AO
SETOR DE LICITAQOES DO MUNICIPIO DE PALMITAL 
NOME:
ENDERECO:
TELEFONE E E-MAIL:
EDITAL DE INEXIGIBILIDADE No013/2020
CREDENCIAMENTO

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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Asa.

3.2.0s documentos para habilitagao no presente credenciamento, sao os que 
seguem abaixo:

a) Cedula de Identidade (RG);
b) Cadastro de Pessoa Fisica na Receita Federal (CPF);
c) Carteira de Trabalho e Previdencia Social - CTPS: copia contendo todos os dados 
de identificagao e todos os registros.
d) Comprovante de enderego
e) Cartao do PIS/PASEP;
f) Cartao de vacina atualizado;
g) Diploma do curso Reconhecido pelo MEC;
h) Certidao de Registro no Conselho da Classe vigente.
i) Espelho do PIS;
j) Dados Bancarios;
k) Declaragao de que nao ocupa outro cargo ou emprego publico em qualquer das 
esferas do governo, bem como nao percebe beneficio proveniente de regime proprio 
de previdencia social ou do Regime Geral de Previdencia Social relative a emprego 
publico (art. 37, § 10 da CF), salvo se tratar das excegoes previstas no art. 37, inciso 
XVI e XVII, da Constituigao Federal, hipotese nas quais devera ser observada a 
carga horaria semanal, a compatibilidade de horarios e a atengao aos limites 
remuneratorios estipulados pelo inciso XI do art. 37 da CF. Neste caso devera o 
candidate declarar o acumulo de cargos e quanto ganha em cada urn sob pena de 
desclassificagao;
l) Declaragao de idoneidade;

4.DA CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS

4.1.0 recebimento dos documentos do presente CREDENCIAMENTO ficara a cargo 
da DIRETORIA DE LICITAQOES, que convocara comissao temporaria de avaliagao a 
qual competira:

a) receber e verificar a documentagao necessaria ao CREDENCIAMENTO;
b) examinar os documentos apresentados, em confronto com as exigencias deste 
Edital, devendo recusar a participagao das interessadas que deixarem de atender 
as normas e condigoes nelefixadas;
c) submeter a analise da documentagao apresentada a aprovagao da Secretaria de 

Saude de Palmital.

4.2.A documentagao de habilitagao sera analisada pela comissao de credenciamento 
especialmente designada para este fim, que adotara como criterio de habilitagao o 
cumprimento regular de todos os documentos do item 3.2.

4.3. Ao avaliar os pedidos de credenciamento e a documentagao, a Comissao de
Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
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Credenciamento levara em consideragao todas as condigoes e exigencias 
estabelecidas neste Edital e demais normas vigentes, no que for cabfvel. -—‘ "

4.4. Das decisoes da Comissao de Credenciamento cabe recurso a autoridade 
superior da Prefeitura Municipal de Palmital, no prazo de ate 03 (tres) dias uteis da 
publicapao do resultado do julgamento na Imprensa Oficial do Municfpio.

4.5. A Comissao Especial de Habilitagao e Julgamento das Propostas ao Edital 
habilitara os interessados que atenderem as exigencias do edital.

5. DO PRAZO DE INSCRIQAO

5.1. O recebimento e protocolo dos Envelopes com DOCUMENTOS DE 
HABILITAQAO do CREDENCIAMENTO, dar-se-a no Setor de Licitagoes na Rua 
Moises Lupion, 1001-Centro no Pago Municipal.

5.2. LOCAL, DATA E HORARIO PARA ABERTURA DOS ENVELOPES:

LOCAL- Sede da Prefeitura Municipal, Setor de Licitagoes Rua Moises Lupio, 
1001 - Centro em Palmital-Pr.

5.3. Em se constatando a falta ou a invalidade de qualquer documento apresentado 
pela participante no presente processo de credenciamento, a mesma sera 
considerada inabilitada para assinar o contrato de credenciamento, nao ensejando 
indenizagao de qualquer natureza. Podera a mesma, entretanto, regularizar a sua 
documentagao e, em nova oportunidade, a qualquer tempo, recomegar os 
procedimentos atraves de novo Termo deCompromisso.

6 - DAS OBRIGAQOES DA CONTRATADA

6.1.Executar os servigos em conformidade com as especificagoes basicas e 
em especial a Caterita de Servigos da Atengao Primaria a Saude-CASAPS 
do Ministerio da Saude;

Ser responsavel, por todas as despesas decorrentes da execugao 
dos servigos, tais como: encargos sociais, taxa, impostos, seguros, seguro 
de acidente de trabalho, transporte, alimentagao. e outros que venham a 
incidir sobre o objeto decorrente do credenciamento;

Responder por quaisquer prejuizos que vierem a causar ao 
patrimonio da Prefeitura Municipal de Palmital ou a terceiros, decorrentes de 
agao ou omissao culposa ou dolosa, procedendo imediatamente aos reparos 
ou indenizagoes cablveis e assumindo o onus decorrente;
6.4.Manter, durante o perfodo de vigencia do credenciamento, todas as 
condigoes que ensejaram o credenciamento, informando a Prefeitura 

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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6.3.
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Municipal de Palmital toda e qualquer alteragao na documentapao, refetente 
a sua habilitapao, sob pena de descredenciamento;

Justificar ao gestor de sua area deste credenciamento, indicado 
pela Secretaria Municipal de Saude, sobre eventuais motives de forga maior 
que impepam a execupao dos servipos;
6.6. Responsabilizar-se integralmente pela execupao dos servipos, nos 
termos fixados neste Edital e na legislagao vigente;
6.7. Conduzir os trabalhos em total consonancia as necessidades das 
atividades das as unidades de atendimentos (UNIDADES DE SAUDE DO 
MUNICIPIO), de modo a nao causar transtornos ao andamento normal de 
seus servipos;

6.5.

Manter as informapoes e dados do as unidades de atendimento 24 
boras (UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO) em carater de 
confidencialidade e sigilo, ficando proibida a sua divulgagao para terceiros, 
exceto se houver previa autorizapao.

Observar o estrito atendimento dos valores estabelecidos no Edital e

6.8.

6.9.
os compromissos morais que devem nortear as apbes do credenciado e a 
conduta no exerclcio das atividades previstas;

7. ADESAO

7.1.0s servipos, objeto do presente CREDENCIAMENTO, serao prestados por 
credenciados, mediante assinatura de Termo de Contrato, de conformidade com a 
minuta anexa ao presente Edital.

7.2.0 ato de inscripao para o credenciamento previsto neste edital nao gera direito a 
contratapao ficando a mesma condicionada ao integral cumprimento de ato 
administrative de autorizapao, pela autoridade competente, mediante inexigibilidade de 
licitapao, com fulcro no caput do artigo 25 da lei Federal n° 8.666/93.

7.3 As contratapoes obedecerao a necessidade da Administrapao. Serao contratados 
de acordo com a demanda os credenciados aptos durante o prazo de vigencia deste 
edital pela ordem de recebimento dos protocolos. Os habilitados que excederem a 
primeira necessidade constarao em cadastre de reserva.

8. DO PREQO

8.1. O Municlpio de Palmital, pagara ao Credenciado pela prestapao dos servipos com 
valor bruto estimado de:

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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VALOR "KSTAL— 
BRUTO HORA-Od 
MENSAL PARA O 

PERIODO
R$ 19.800,00

DESCRigAO QUANTIDADE VALOR HORA VALOR HORA 
DE HORAS
OU CARGA REMUNERAQA REMUNERAQA 
HORARIA O MENSAL

R$ 66,00 
(HORA)

ITEM QUANTIDADE 
CREDENCIANDOS OUOU

O MENSAL
PRESTAQAO DE 
SERVIQO MEDICO 
PLANTAO

R$ 66,00 
HORA)

3001 2

MEDICO
GENERALISTA

R$ 92.400,00R$ 15.400,00 R$ 15.400,00 
(MENSAL)

402 2

R$18.750,00R$ 3.125,00R$ 3.125,00 
(MENSAL)

ENFERMEIRA 403 4

PRESTAgAO DE 
SERVigOS 
ENFERMEIRA 
PLANTAO

R$ 7.500,00R$ 25.00 
(HORA)

R$ 25.00 
(HORA)

30044

9. ESPECIFICAgOES TECNICAS E/OU MEMORIAL DESCRITIVO

a) Prestagao de servigo - medico generalista e enfermeira, com registro ativo no 
Conselho Regional do Parana, para prestar os servigos nas unidades de atendimento 
de Saude Municipal de Palmital.

b) A distribuigao dos servigos sera em igualdade de condigoes conforme a 
necessidade, podendo haver alteragao no local de lotagao dos credenciados a 
qualquer tempo, a criterio da Administragao considerando a demanda de atendimentos.

9.1.0 prazo de vigencia deste chamamento e de 06(seis) meses, contados a partir da 
data da publicagao no Diario Oficial do Municipio, jornal de circulagao estadual e local, 
aberta a possibilidade de credenciamento de interessados durante sua vigencia.

9.2.0 termo de Contrato oriundo deste credenciamento tera o prazo de vigencia de 06 
(seis)meses.

10-CONDIQ6ES DE PAGAMENTO

10.1. Os pagamentos dos servigos efetivamente serao realizados exclusivamente por 
deposito bancario na CONTA CORRENTE vinculada ao CPF do credenciado apos a 
conferencia da escala de plantoes prsituagaos, ate o 5° dia util do mes subsequente., 
mediante previa apresentagao do recibo de pagamento de autonomos, emitidos a favor 
do Fundo Municipal de Saude, CNPJ 80.905.706/0001-31, conforme Nota de 
Empenho.

10.2. Os encargos sociais ja estao inclusos nos valores da hora plantao, mencionadas 
no item 8 especificagoes do objeto.

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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10.3. A contratada devera informar uma Conta-Corrente ativa a ser informada pelo 
CREDENCIADO para que os pagamentos possam ser efetivados, mediante 
comprovagao da prestagao dos servigos pela escala de plantoes devidamente 
atsituagaos pelo encarregado do setor onde foi prsituagao o servigo.

10.4. O valor estabelecido e bruto, estando passivel de retengao de tributes, conforme 
legislagao.

10.5. Sera expedido RPA- Recibo de Pagamento aAutonomos

10.6. Nao serao efetuados pagamentos de outras formas, como boleto bancario, 
deposito em conta-salario, ordem de pagamento etc.

11.DA RESCISAO E SAN^OES

11.1. Os casos de rescisao do contrato sao os previstos no artigo 77 a 80 e 86 a 88, da 
Lei Federal n.° 8.666/93.

11.2. Pela inexecugao total ou parcial das obrigagoes assumidas e garantida a previa 
defesa, a Administragao podera aplicar a empresa credenciada as penalidades 
previstas no art. 80 da Lei n° 8.666/93.

11.3. O credenciado podera denunciar o contrato por escrito com antecedencia minima 
de 30 (trinta) dias.

11.4 Sera descredenciado quern cometer infragao etica por agao ou omissao ou 
conivencia que implique em desobediencia e/ou inobservancia as normas 
disciplinares da categoria e do servigo publico, observado o direito ao 
contraditorio.

12. DA DOTAQAO ORQAMENTARIA

DOTAQAO:
UNIDADE/PROJETO/ATIVIDADE:08.002.10.122.1001.2145-3.3.36.00.00-6230-339

13. DAS PARTES INTEGRANTES

Integram o presente Edital de Credenciamento, os seguintes anexos:

ANEXO I - PROJETO BASICO;
ANEXO II - MODELO DE DECLARAQAO

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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DE IDONEIDADE;
ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO.

14. DA IMPUGNAQAO AO EDITAL:

14.1. £ facultado a qualquer cidadao impugnar os termos do presente Edital, ate 02 
(dois) dias uteis antes da data fixada para recebimento dos envelopes.

Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital perante o Municipio14.1.1.
de Palmital a licitante que nao o fizer e protocolar ate o 2° (segundo) dia util que 
anteceder a data marcada para recebimento dos envelopes apontando as falhas 
ou irregularidades que o viciariam, hipotese em que tal comunicagao nao tera efeito 
de recurso.

14.1.2. A impugnagao feita tempestivamente pela licitante nao a impedira de 
participar desta Licitagao, ate o transito em julgado da decisao a ela pertinente.

14.1.3. Os protocolos poderao ser: no Setor de Licitagoes do Municipio de 
Palmital ou por meio eletronico atraves do e-mail: licitamga@palmital.pr.gov.br, 
ou por meio postal no enderego: Avenida XV de Novembro, 701 - Centro - CEP 
87013-230 - 2° andar - Palmital - PR

DAS DISPOSigOES FINAIS15.

15.1. As pessoas interessadas poderao recorrer das deliberagoes da Comissao de 
Credenciamento, obedecendo aos prazos e condigbes a seguir estabelecidas:

O recurso administrative devera ser dirigido a propria Comissao de15.1.1.
Credenciamento, fundamentando as razoes do recurso, obedecido o prazo de 03 
(tres) dias uteis a contar da data da ciencia formal da deliberagao questionada;

No prazo de 03 (tres) dias uteis a Comissao de Credenciamento podera15.1.2.
rever a deliberagao questionada ou remeter os autos ao Prefeito do Municipio de 
Palmital, motivando a manutengao da decisao;

O Prefeito do Municipio de Palmital, em ultima instancia administrative, no15.1.3.
prazo de ate 03 (tres) dias uteis, decidira intimando ao recorrente a decisao e seus 
fundamentos.

15.2. Decidido em todas as instancias administrativas sobre os recursos interpostos, o 
resultado final do processo de credenciamento sera divulgado por meio de Edital de 
Homologagao no Orgao Oficial do municipio de Palmital/PR.

15.3. Para o fiel cumprimento das obrigagoes assumidas sera firmado o contrato de 
credenciamento conforme a legislagao vigente.

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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15.4. O Prefeitura Municipal de Palmital convocara os profissionais habilitados para 
assinatura do CONTRATO, os quais deverao comparecer a Administrapao no prazo de 
24 (vinte e quatro) boras a contar do recebimento da notificapao, sob pena de decair o 
direito a contratapao.

15.5. O prazo acima estabelecido para assinatura do Contrato, quando solicitado 
formalmente pela selecionada durante o seu transcurso e desde que ocorra motive 
justificado e aceito pela Administrapao.

15.6. O credenciado so podera iniciar as atividades apos a assinatura do contrato.

15.7. A convocapao sera feita em igualdade de condipoes para todos os credenciados 
nao deixando de observar a peculiaridade do servipo e dos credenciados.

15.8. Disponibilidade do Edital: este edital estara disponivel desde a data de sua 
publicapao na imprensa oficial do Municipio de Palmital no site da Prefeitura do 
Municipio de Palmital, em www.palmital.pr.gov.br.

15.9. Para maiores informapoes entrar em contato com:
- Assuntos relacionados ao edital e documentos - telefone (42) 3657-1222. 
-Assuntos relacionados a forma da prestapao dos servipos - telefone (42) 
3657-1655.

As questoes resultantes deste Edital serao dirimidas no foro da comarca15.10.
de Palmital, Situapao do Parana, renunciando as partes a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja ou setorne.

Palmital, 20 de Agosto de 2020.

Valdenei de Souza 
Prefeito Municipal

Rua Wloises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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ANEXOI

PROJETO BASICO

Orgao Interessado1.

Municipio de Palmital, atraves da Secretaria Municipal de Saude do Municipio de 
Palmital, Parana.

2. Objetivo:

O objetivo do presente termo de referencia a contratapao de profissionais pessoas 
fisicas para a prestapao de servipos de saude para o atendimento ao situapao de 
emergencia para atendimento da situapao epidemiologica no municipio de palmital, 
devido a pandemia provocada pelo covid 19.

Modalidade:

Modalidade de licitapao: Inexigibilidade/Credenciamento:.
O credenciamento e hipotese de competipao nao expressamente mencionada no art. 
25 da Lei 8.666/1993 (cujos incisos sao meramente exemplificativos). Adota-se o 
credenciamento quando a Administrapao tern por seu objetivo dispor da maior rede 
posslvel de prsituapaores de servipos. Nessa situapao, a inviabilidade de competipao 
nao decorre da ausencia de possibilidade de competipao, mas sim da ausencia de 
interesse da administrapao em restringir o numero de contratados” (Acordao 
3567/2014. Plenario. Representapao).

3. Necessidade da contratapao:

Chamamento publico para credenciamento de servipos de profissionais Pessoas 
Fisicas, conforme Projeto Basico, para o atendimento do situapao de emergencia para 
atendimento da situapao Epidemiologica no Municipio de Palmital, devido a pandemia 
provocada pelo COVID 19 e a . em nosso Municipio, em atendimento a necessidade 
publica em conformidade a Constituipao da Republica, em especial os seus artigos 
196 e seguintes; as Leis n° 8.080/1990 e n° 8.142/1990; as normas gerais da Lei n° 
8.666/1993 e demais disposipoes legais e regulamentares aplicaveis a especie.

4. Da Justificativa:

Considerando a Decretapao de situapao de emergencia do Situapao e do Municipio, a 
devida situapao de emergencia do Municipio de Palmital, atraves da Secretaria 
Municipal de Saude, possui necessidade e interesse no Credenciamento de 
profissionais pessoas fisicas que prestem servipos na area de saude, para garantir o 
atendimento aos usuarios das Unidades de Atendimento a Saude do Municipio de 
Palmital.

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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5. Especificagoes do Objeto:

E objeto do presente edital a contratagao de profissionais pessoas ffsicas para a 
prestagao de servigos na area de saude para o atendimento ao Situagao de 
Emergencia do Municfpio de Palmital-Pr-COVID-19, conforme as especificagoes 
contidas no Projeto Basico, pelo prazo de 6 (seis), com valor bruto estimado de:

DESCRigAO QUANTIDADE VALOR HORA VALOR HORA 
DE HORAS
OU CARGA REMUNERAgA REMUNERAgA 
HORARIA O MENSAL

R$ 66,00 
(HORA)

VALOR TOTAL 
BRUTO HORA OU 
MENSAL PARA O 

PERIOD©
R$ 19.800,00

ITEM QUANTIDADE 
CREDENCIANDOS OU OU

O MENSAL
PRESTAgAO DE 
SERVIQO MEDICO 
PLANTAO

R$ 66,00 
HORA)

1 2 300

MEDICO
GENERALISTA

R$ 92.400,00R$ 15.400,00 R$ 15.400,00 
(MENSAL)

402 2

R$ 3.125,00 R$18.750,00ENFERMEIRA R$ 3.125,00 
(MENSAL)

3 4 40

PRESTAgAO DE 
SERVigOS 
ENFERMEIRA 
PLANTAO

R$ 25.00 
(HORA)

R$ 7.500,00R$ 25.00 
(HORA)

3004 4

6. Condigao de habilitagao:

6.1 A documentagao de habilitagao sera analisada pela comissao de credenciamento 
especialmente designada para este fim pela Secretaria Municipal de Saude, que 
adotara como criterio de habilitagao o cumprimento regular de todos os 
documentos do item 3.2.

6.2 Ao avaliar os pedidos de credenciamento e a documentagao, a Comissao de 
Credenciamento levara em consideragao todas as condigoes e exigencias 
estabelecidas neste Edital e demais normas vigentes, no que for cabfvel.
6.3 Das decisoes da Comissao de Credenciamento cabe recurso a autoridade superior 
da Prefeitura Municipal de Palmital, no prazo de ate 03 (tres) dias uteis da publicagao 
do resultado do julgamento na Imprensa Oficial do Municipio.

7. Quanto habilitagao Pessoa fisica:

a) Cedula de Identidade (RG);
b) Cadastro de Pessoa Fisica na Receita Federal (CPF);
c) Carteira de Trabalho e Previdencia Social - CTPS: copia contendo todos os dados 
de identificagao e todos os registros.
d) Comprovante de enderego
e) Cartao do PIS/PASEP;
f) Cartao de vacina atualizado;
g) Diploma do curso Reconhecido pelo MEC;
h) Certidao de Registro no Conselho da Classe (COREN - PR) vigente.
i) Espelho do PIS;

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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j) Dados Bancarios;
k) Declara5ao de que nao ocupa outro cargo ou emprego publico em qualquer das 
esferas do governo, bem como nao percebe beneffcio proveniente de regime proprio 
de previdencia social ou do Regime Geral de Previdencia Social relative a emprego 
publico (art. 37, § 10 da CF), salvo se tratar das excegoes previstas no art. 37, inciso 
XVI e XVII, da Constituigao Federal, hipotese nas quais devera ser observada a 
carga horaria semanal, a compatibilidade de horarios e a atengao aos limites 
remuneratorios estipulados pelo inciso XI do art. 37 da CF. Neste caso devera o 
candidate declarar o acumulo de cargos e quanto ganha em cada urn sob pena de 
desclassificagao;
l) Declaragao de idoneidade;

8. Condigoes de pagamento:

8.1 Os pagamentos dos servigos efetivamente prsituagaos serao realizados, 
exclusivamente por deposito bancario na CONTA CORRENTE vinculada ao CPF do 
credenciado apos a conferencia da escala de plantoes prsituagaos, ate o 5° dia util do 
mes subsequente., mediante previa apresentagao do recibo de pagamento de 
autonomos, emitidos a favor do Municipio de Palmital, CNPJ 75.680.025/0001-82, 
conforme Nota de Empenho.
8.2 Os encargos sociais ja estao inclusos nos valores da bora plantao, mencionadas no 
item 7 especificagoes do objeto.
8.3 A contratada devera informar uma Conta-Corrente ativa a ser informada pelo 
CREDENCIADO para que os pagamentos possam ser efetivados, mediante 
comprovagao da prestagao dos servigos pela escala de plantoes devidamente 
atsituagaos pelo encarregado do setor onde foi prsituagao o servigo.
8.4 O valor estabelecido a bora de plantao e bruto, estando passlvel de retengao de 
tributes, conforme legislagao.
8.5 Sera expedido RPA- Recibo de Pagamento a Autonomos
8.6 Nao serao efetuados pagamentos de outras formas, como boleto bancario, 
deposito em conta-salario, ordem de pagamento etc.

9. Prazo:

9.1 O prazo de vigencia deste chamamento e de 06(seis) meses, contados a partir da 
data da publicagao no Diario Oficial do Municipio, jornal de circulagao estadual e local, 
aberta a possibilidade de credenciamento de interessados durante sua vigencia.
9.2 O termo de Contrato oriundo deste credenciamento tera o prazo de vigencia de 06 
(seis)meses

10. Da contratagao

10.1. Para o fiel cumprimento das obrigagoes assumidas sera firmado o contrato de 
credenciamento conforme a legislagao vigente.
10.2. O Prefeitura Municipal de Palmital convocara os profissionais habilitados para 
assinatura do CONTRATO, os quais deverao comparecer a Administragao no prazo de 
24 (vinte e quatro) boras a contar do recebimento da notificagao, sob pena de decair o

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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direito a contratagao. _______
10.3. O prazo acima estabelecido para assinatura do Contrato, quando solie&aeto 
formalmente pela selecionada durante o seu transcurso e desde que ocorra motive 
justificado e aceito pela Administraqao.
10.4. O credenciado so podera iniciar as atividades apos a assinatura do contrato.
10.5. As contrataqoes obedecerao a necessidade da Administraqao. Serao 
contratados de acordo com a demanda os credenciados aptos durante o prazo de 
vigencia deste edital pela ordem de recebimento dos protocolos. Os habilitados que 
excederem a primeira necessidade constarao em cadastre de reserva.

11. Rescisao e Sangoes:

11.1 Os casos de rescisao do contrato sao os previstos no artigo 77 a 80 e 86 a 88, da 
Lei Federal n.° 8.666/93.
11.2 Pela inexecugao total ou parcial das obrigagbes assumidas e garantida a previa 
defesa, a Administragao podera aplicar a empresa credenciada as penalidades 
previstas no art. 80 da Lei n°8.666/93.
11.3 O credenciado podera denunciar o contrato por escrito com antecedencia minima 
de 30 (trinta) dias.
Sera descredenciado quem cometer infragao etica por agao ou omissao ou 
conivencia que implique em desobediencia e/ou inobservancia as normas 
disciplinares da categoria e do servigo publico, observado o direito ao 
contraditorio.

13.Das obrigagoes da Contratada:

Executar os servigos em conformidade com as especificagoes basicas e em especial a 
Caterita de Servigos da Atengao Primaria a Saude-CASAPS do Ministerio da Saude;
13.1. Ser responsavel, por todas as despesas decorrentes da execugao dos servigos, 
tais como: encargos sociais, taxa, impostos, seguros, seguro de acidente de trabalho, 
transporte, alimentagao
e outros que venham a incidir sobre o objeto decorrente do credenciamento;
13.2. Responder por quaisquer prejuizos que vierem a causar ao patrimonio da 
Prefeitura Municipal de Palmital ou a terceiros, decorrentes de agao ou omissao 
culposa ou dolosa, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizagoes cabiveis e 
assumindo o onus decorrente;
13.3. Manter, durante o periodo de vigencia do credenciamento, todas as condigbes 
que ensejaram o credenciamento, informando a Prefeitura Municipal de Palmital toda 
e qualquer alteragao na documentagao, referente a sua habilitagao, sob pena de 
descredenciamento;
13.4. Justificar ao gestor de sua area deste credenciamento, indicado pela Secretaria 
Municipal de Saude, sobre eventuais motives de forga maior que impegam a execugao 
dos servigos;
13.5. Responsabilizar-se integralmente pela execugao dos 
servigos, nos termos fixados neste Edital e na legislagao vigente;
13.6. Conduzir os trabalhos em total consonancia as necessidades das atividades das 
as unidades de atendimento s (UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO), de modo a 
nao causar transtornos ao andamento normal de seus servigos;

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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13.7. Manter as informagoes e dados do as unidades de atendimento 24 horas 
(UNIDADES DE SAUDE DO MUNICfPIO) em carater de confidencialidade e sigilo, 
ficando proibida a sua divulgagao para terceiros, exceto se houver previa autorizagao.
13.8. Observer o estrito atendimento dos valores estabelecidos no Edital e os 
compromissos morais que devem nortear as agoes do credenciado e a conduta no 
exercicio das atividades previstas;
13.9. Observar o estrito atendimento dos valores estabelecidos no Edital e os 
compromissos morais que devem nortear as agoes do credenciado e a conduta no 
exercicio das atividades previstas doContrato.

12. Credito pelo qual ocorrera a despesa:

DOTAQAO:
UNIDADE/PROJETO/ATIVIDADE:08.002.10.122.1001.2145-3.3.36.00.00-6230-339

13. Fiscalizagao do contrato:

14. A fungao de fiscalizar e acompanhar in loco os servigos executados pelos 
credenciadas serao estabelecido e acompanhados pela Secretaria Muncipal de 
Saude, visando garantir o cumprimento das clausulas e condigoes estabelecidas 
neste credenciamento, a qualidade dos servigos prsituagaos, a obediencia a 
legislagao e demais normas pertinentes, bem como qualquer tipo de ocorrencia que 
merega agao fiscalizadora ou apuragao de responsabilidades e/ou irregularidade.

Palmital-Pr, 20 de Agosto de 2020

CHEILA PECHEKA RIBEIRO DE JESUS
Secretaria Municipal de Saude

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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ANEXO II

INEXIGIBILIDADE No013/2020
MODELO DE DECLARACAO DE IDONEIDADE

Ref.: INEXIGIBILIDADE N°013/2020

.portador
DECLARA nao ter recebido do Municipio

, inscrita no CPF n°A pessoa fisica ...................
da carteira de identidade n° 
de Palmital ou de qualquer outra entidade da Administrapao Direta ou indireta, no 
ambito federal, estadual ou municipal, SUSPENSAO TEMPORARIA de participapao 
em licitapao e ou impedimento de contratar com a Administrapao, assim como nao ter 
recebido declarapao de INIDONEIDADE para licitar e ou contratar com a 
Administrapao Federal, Estadual ou Municipal.

de de 2020.

Nome e assinatura do representante 
legal da proponente.

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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ANEXO II

INEXIGIBILIDADE No013/2020

MODELO DE DECLARACAO

n°CPFinscrita
...................................portador da carteira de identidade n°........................
DECLARA de que nao ocupa outro cargo ou emprego publico em qualquer das 
esferas de governo, bem como nao percebe beneficio proveniente de regime 
proprio de previdencia social ou do Regime Geral de Previdencia Social relative a 
emprego publico (art. 37, § 10 da CF).

A pessoa fisica no

de 2020.de

Nome e assinatura do representante 
legal da proponente.

Obs: Esta ressaldo quando se tratar das excegoes previstas no art. 37, inciso 
XVI e XVII, da Constituigao Federal, hipotese nas quais devera ser observada 
a carga horaria semanal, a compatibilidade de horarios e a atengao aos 
limites remuneratdrios estipulados pelo inciso XI do art. 37 da CF. Neste caso 
devera o candidate declarar o acumulo de cargos e quanto ganha em cada 
um sob pena de desclassificagao;

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax:(42)3657-1222
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ANEXO III

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATON0 /XXXX-PMM

Que entre si fazem, de um lado o MUNICIPIO DE PALMITAL. pessoa jurfdica de 
direito publico interne, com sede nesta cidade de Palmital, Situapao do Parana, no 
Papo Municipal, situado na Av. XV de Novembro, 701, inscrito no CNPJ sob n° 
76.282.656/0001-06, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, , 
adiante denominado simplesmente de CONTRATANTE; e de outro lado, 
a006XXXXXXXX pessoa juridica ,
doravante denominada CREDENCIADO(A), nos termos do EDITAL DA 
INEXIGIBILIDADE No013/2020. regendo-se pelas disposipoes da Lei federal n° 
8.666/93, bem como pelas seguintes clausulas e condipoes:

CLAUSULA PRIMEIRA -
DO OBJETO - O objeto do presente contrato e a contratapao de profissionais pessoas 
fisicas para a prestapao de servipos na area de saude para o atendimento ao Situapao 
de Emergencia da Situapao Epidemiologica, no Municipio de Palmital, conforme as 
especificapoes contidas no Projeto Basico, pelo prazo de 6 (seis) meses, conforme 
especificapoes contidas no EDITAL DE INEXIGIBILIDADE No013/2020 e em seus 
Anexos, que passam a fazer parte integrante do presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA -
PARAGRAFO PRIMEIRO: DO PRAZO CONTRATUAL
i - O prazo de vigencia deste chamamento e de 06(seis) meses, contados a partir da 
data da publicapao no Diario Oficial do Municipio,a possibilidade de credenciamento 
de interessados durante sua vigencia.
n- O termo de Contrato oriundo deste credenciamento tera o prazo de vigencia de 06 

(seis)meses.
Para o fiel cumprimento das obrigapoes assumidas sera firmado o contrato de 
credenciamento conforme a legislapao vigente.
in - A Prefeitura Municipal de Palmital convocara os profissionais habilitados para 
assinatura do CONTRATO, os quais deverao comparecer a Administrapao no prazo 
de 24 (vinte e quatro) boras a contar do recebimento da notificapao, sob pena de 
decair o direito a contratapao.
iv- O prazo acima estabelecido para assinatura do Contrato podera ser prorrogado 
uma unica vez, por 03 (tres) meses, quando solicitado formalmente pela selecionada 
durante o seu transcurso e desde que ocorra motive justificado e aceito pela 
Administrapao.
v- O credenciado(a) so podera iniciar as atividades apos a assinatura do contrato.
vi - A convocapao sera feita em igualdade de condipoes para todos os credenciados.

• • • i

CLAUSULA TERCEIRA-DA CONTRA-PRESTAQAO DOS SERVIQOS
Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR

Fone Fax: (42) 3657-1222
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Pela presta?ao dos servigos, objeto do present© Instrumento, o CONTRATANTE pagara 
ao CREDENCIADO(A), em moeda corrente o valor estimado de:

DESCRigAO QUANTIDADE VALOR HORA VALOR HORA 
DE HORAS
OU CARGA REMUNERApA REMUNERAgA 
HORARIA O MENSAL

R$ 66,00 
(HORA)

VALOR TOTAL 
BRUTO HORA OU 
MENSAL PARA O 

PERIODO
R$ 19.800,00

ITEM QUANTIDADE 
CREDENCIANDOS OU OU

O MENSAL
PRESTAgAO DE 
SERVigO MEDICO 
plantAo

R$ 66,00 
HORA)

21 300

MEDICO
GENERALISTA

R$ 92.400,00R$ 15.400,00R$ 15.400,00 
(MENSAL)

2 2 40

R$18.750,00R$ 3.125,00ENFERMEIRA R$ 3.125,00 
(MENSAL)

3 4 40

R$ 7.500,00PRESTAgAO DE
SERVIQOS
ENFERMEIRA
plantAo

R$ 25.00 
(HORA)

R$ 25.00 
(HORA)

4 4 300

CLAUSULA QUARTA - DA FORMA DE PAGAMENTO:-

Os pagamentos dos servigos efetivamente prsituagaos serao realizados atraves do 
Secretaria Municipal de Fazenda, exclusivamente por deposit© bancario na CONTA 
CORRENTE vinculada ao CPF do credenciado apos a conferencia da escala de 
plantoes prsituagaos, ate o 5° dia util do mes subsequent©., mediante previa 
apresentagao do recibo de pagamento de autonomos, emitidos a favor do Fundo 
Municipal de Saude, CNPJ 80.905.706/0001-31, conforme Nota de Empenho.
Os encargos sociais ja estao inclusos nos valores da hora plantao, mencionadas no 
item 7 especificagoes do objeto.
A contratada devera informar uma Conta-Corrente ativa a ser informada pelo 
CREDENCIADO para que os pagamentos possam ser efetivados, mediante 
comprovagao da prestagao dos servigos pela escala de plantoes devidamente 
atsituagaos pelo encarregado do setor onde foi prsituagao o servigo.
O valor estabelecido a hora de plantao e bruto, estando passivel de retengao 
detributos, conforme legislagao. Sera expedido RPA- Recibo de 
Pagamento a Autonomos
Nao serao efetuados pagamentos de outras formas, como boleto bancario, deposit© em 
conta-salario, ordem de pagamento etc.

CLAUSULA QUINTA - CONDigOES DE EXECUQAO - Para a prestagao de servigos 
ora ajustados o CREDENCIADO(A), devera cumprir todas as condigoes e 
especificagoes estabelecidas no edital de inexigibilidade, parte integrant© da presente 
contratagao.

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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PARAGRAFO PRIMEIRO: Constituir-se-ao obrigagoes da CREDENCIADA, alem 
das demais previstas neste Contrato e em seus Anexos e deles decorrentes:

i - Executar os servigos em conformidade com as especificagoes basicas e em 
especial a Caterita de Servigos da Atengao Primaria a Saude-CASAPS do 
Ministerio da Saude;
ii - Ser responsavel, por todas as despesas decorrentes da execugao dos 
servigos, tais como: encargos sociais, taxa, impostos, seguros, seguro de 
acidente de trabalho, transporte, alimentagao e outros que venham a incidir sobre 
o objeto decorrente do credenciamento;
in - Responder por quaisquer prejulzos que vierem a causar ao patrimonio da 
Prefeitura Municipal de Palmital ou a terceiros, decorrentes de agao ou omissao 
culposa ou dolosa, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizagoes 
cabiveis e assumindo o onus decorrente;
iv - Manter, durante o perfodo de vigencia do credenciamento, todas as 
condigoes que ensejaram o credenciamento, informando a Prefeitura Municipal 
de Palmital toda e qualquer alteragao na documentagao, referente a sua 
habilitagao, sob pena de descredenciamento;
v - Justificar ao gestor de sua area deste credenciamento, indicado pela 
Secretaria Municipal de Saude, sobre eventuais motives de forga maior que 
impegam a execugao dos servigos;
vi - Responsabilizar-se integralmente pela execugao dos servigos, nos termos 
fixados neste Edital e na legislagao vigente;
vii - Conduzir os trabalhos em total consonancia as necessidades das atividades 
das as unidades de atendimentos (UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO), de 
modo a nao causar transtornos ao andamento normal de seus servigos;
vm - Manter as informagoes e dados do as unidades de atendimento 24 boras 
(UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO) em carater de confidencialidade e 
sigilo, ficando proibida a sua divulgagao para terceiros, exceto se houver previa 
autorizagao.
ix - Observar o estrito atendimento dos valores estabelecidos no Edital e os 
compromissos morais que devem nortear as agoes do credenciado e a conduta 
no exerefeio das atividades previstas;
x - Observar o estrito atendimento dos valores estabelecidos no Edital e os 
compromissos morais que devem nortear as agoes do credenciado e a conduta 
no exerclcio das atividades previstas do Contrato.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAQOES DO CONTRATANTE

Efetuar o pagamento, a CONTRATADA, dentro das condigoes e prazo estabelecidos 
na Clausula quarta do presente contrato;

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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CLAUSULA SETIMA - DA RESCISAO E SANQOES

Os casos de rescisao do contrato sao os previstos no artigo 77 a 80 e 86 a 88, da Lei 
Federal n.° 8.666/93.
Pela inexecugao total ou parcial das obrigagoes assumidas e garantida a previa 
defesa, a Administragao podera aplicar a empresa credenciada as penalidades 
previstas no art. 80 da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA OITAVA- DAS RESPONSABILIDADES

O CREDENCIADO(A) sera responsavel pelas indenizagoes decorrentes de danos ao 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua agao ou omissao, culposa ou 
dolosa, bem como pela eficiencia, eficacia e seguranga de seus procedimentos.

CLAUSULA NONA - O presente contrato regula-se pelas suas clausulas e pelos 
preceitos do Direito Publico, aplicando-se, supletivamente, os principios da Teoria 
Geral dos Contratos e as disposigoes do Direito Privado, obrigando as partes ao fiel 
cumprimento de todas as clausulas estipuladas e das normas da Lei federal n° 
8.666/93, respondendo cada uma pelas consequencias de sua inexecugao total ou 
parcial.

CLAUSULA DECIMA - Para dirimir quaisquer litigios oriundos do presente vinculo 
contratual, as partes, de comum acordo, elegem o foro desta Comarca de Palmital, 
Situagao do Parana.

Estando justas e contratadas, as partes assinam o presente 
instrumento em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, para urn so efeito legal, 
juntamente com duas testemunhas, que tambem o subscrevem.

Palmital, 20 de Agosto de 2020.

CONTRATANTE:

CREDENCIADA:

TESTEMUNHAS:

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42)3657-1222
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SUMULA: Designa Servidores para comporem a 
Comissao Temporaria de Avaliagao Tecnica de 
Credenciamento do Municipio de Palmital e da 
outras providencias.

PUBLICADO
Em: 21/05/2020 
Edigao: 2014
Di^rio Oficial dos Municlpios do Parana

O PREFEITO MUNICIPAL DE PALMITAL, Estado do Parana, no uso de suas 
atribuipoes legais.

RESOLVE

Art. 1° - Designar os membros para comporem a Comissao Temporaria de Avaliapao 
Tecnica de Credenciamento de profissionais a serem contratados para atuarem nas 
Unidades de Saude no Municipio de Palmital, composta pelos seguintes Servidores:

1. DILAMAR JOSE RODRIGUES DA SILVA
2. MEIRY LARISSA DE OLIVEIRA SILVESTRE
3. NATANE CARLA CAMARGO DA SILVA

- Medico
- Enfermeira
- Enfermeira

Art. 2° - Compete a referida Comissao:

I - Receber e verificar a documentapao necessaria ao Credenciamento.

II - Examinar os documentos apresentados, em confronto com as exigencias 
deste Edital, devendo recusar a participapao das interessadas que deixarem de 
atender as normas e condipoes nelefixadas.

III - Submeter a analise da documentapao apresentada a aprovapao da 
Secretaria de Saude de Palmital.

Art. 3° - Revogadas as disposipoes em contrario, esta portaria entra em vigor
nesta data.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito dcKMunipipio de Palmital, 19 de maio de 2020
/

/

// / /i /

\
ENEI DE SOU

refeito Municipal

Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR 
Fone Fax: (42) 3657-1222
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ESTADO DO PARANA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL 
PORTARIA 254.2020

PORTARIA N° 254/2U20

SUMULA: Designa Servidores para comporem 
a Comissao Temporaria de Avalia9ao Tecnica 
de Credenciamento do Municipio de Palmital e 
da outras providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PALMITAL, Estado do 
Parana, no uso de suas atribu^oes legais.

RESOLVE

Art. 1° - Designar os membros para comporem a Comissao 
Temporaria de Avaliacpao Tecnica de Credenciamento de 
profissionais a serem contratados para atuarem nas Unidades 
de Saude no Municipio de Palmital, composta pelos seguintes 
Servidores:

DILAMAR JOSE RODRIGUES DA SILVA - Medico 
MEIRY LARISSA DE OLIVEIRA SILVESTRE - Enfermeira 
NATANE CARLA CAMARGO DA SILVA - Enfermeira

Art. 2" - Compete a referida Comissao:
Receber e verificar a documenta^ao necessaria ao 

Credenciamento.
II - Examinar os documentos apresentados, em confronto com 
as exigencias deste Edital, devendo recusar a participa^ao das 
interessadas que deixarem de atender as normas e condiQoes 
nele fixadas.
III - Submeter a analise da documentagao apresentada a 
aprova^ao da Secretaria de Saude de Palmital.
Art. 3° - Revogadas as disposi9oes em contrario, esta portaria 
entra em vigor nesta data.

I

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Municipio de Palmital, 19 de maio de 
2020

VALDENEI DE SOUZA 
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosilda Maria Varela 

Codigo Identitkador:36DC8CE8

Materia publicada no Diario Oficial dos Municipios do Parana 
no dia 21/05/2020. Edi9ao 2014 
A verifica9ao de autenticidade da materia pode ser feita 
informando o codigo identificador no site: 
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/

www.diariomunicipal.com.br/amp/materia/36DC8CE8/03AGdBq27vq_DCSTZKRo--KwPwLU9CfFCZZu-K__n-4Jt5lsRvJoWqUUmYrU0XiyN3dLD... 1/1

http://www.diariomunicipal.com.br/amp/
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/materia/36DC8CE8/03AGdBq27vq_DCSTZKRo--KwPwLU9CfFCZZu-K
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INEXIGIBILIDADE 013/2020 

EDITAL CHAMAMENTO PUBLICO N° 003/2020 

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 093/2020 

CREDENCIAMENTO 002/2020

O MUNICIPIO DE PALMITAL considerando que foi decretada Pandemia de COVID- 
19 pela Organizaqao Mundial da Saude (OMS). Considerando a Lei n° 13.979, de 06 
de fevereiro de 2020, que dispoe sobre as medidas para enfrentamento da 
emergencia de saude publica, torna publico, para conhecimento dos interessados, que 
recebera na Sede da Prefeitura Municipal de Palmital- Setor de Licitapoes, na Rua 
Moises Lupion, n° 1001 - Centro - Palmital-Parana, no horario das 08:00h as 11:30h 
e das 13:00h as 17:30h, a partir do dia 24/08/2020, os envelopes contendo 
DOCUMENTOS DE HABILITAQAO referentes ao credenciamento objeto deste 
instrumento, com a finalidade de contratar profissinais pessoas flsicas para a 
prestapao de servipos de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de 
Saude de Palmital, com a formapao em Enfermagem e Medico, para o atendimento 
ao Situapao de Emergencia da Pandemia do COVID-19, no Municlpio de Palmital-Pr, 
conforme as especificapoes contidas no Projeto Basico, pelo prazo de 6 (seis) meses, 
observadas as normas e condipoes do presente Edital e as disposipoes gerais de 
licitapao contidas na Lei n° 8.666/93 e suas alterapoes, observando ainda, as leis, 
decretos, regulamentos, resolupoes, portarias, normas federais, estaduais e 
municipais.

1. DO OBJETO

1.1. O PRESENTE EDITAL DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO 
QUE TEM FOR OBJETO O CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAQAO DE 
PROFISSIONAIS PESSOAS FISICAS PARA A PRESTAQAO DE SERVIQOS EM 
SAUDE PARA ATENDIMENTO AO SITUAQAO DE EMERGENCIA NO MUNICIPIO 
DE PALMITAL, CONFORME AS ESPECIFICAQOES CONTIDAS NO PROJETO 
BASICO, PELO PRAZO DE 6 (SEIS) MESES, NOS TERMOS DAS REGRAS 
ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E EM SEUS ANEXOS.

2. DA PARTICIPAQAO

2.l.Poderao participar do presente credenciamento profissionais pessoas fisicas que 
estejam legalmente estabelecidas na forma da Lei, para desenvolverem estas 
atividades, e que atenderem as exigencias e condipoes previstas neste Edital.

2.2.Nao poderao pleitear a participapao neste credenciamento publico os licitantes:

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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a) Nao atenderem as exigencias e condigoes do Edital e seusanexos.

2.3. O credenciamento sera imediato apos a publicagao do chamamento.
Justificativa: Justifica-se excepcionalmente o prazo com fundamento na situagao 
emergencial declarada pelo Decreto Municipal n° 018/2020, Decreto Ligislativo 
Estadual 013/2020, bem como da necessidade prioritaria dos atendimentos na area da 
Saude fundamentados nos postulados constitucionais da dignidade da pessoa 
humana, na integridade ffsica e na manutengao da vida.

2.4. O credenciamento nao obriga a convocagao do profissional para a execugao das 
atividades, as quais serao realizadas de acordo com a necessidade estipulada pela 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE para a distribuigao dos servigos para os 
profissionais, segundo a ordem dos nomes dos credenciados

2.5. Todos os tributes, encargos sociais, onus trabalhistas e previdenciarios ou outro 
de quaisquer naturezas estao inclusos neste prego, nao cabendo ao profissional nada 
mais pleitear, posto que tal prego sera considerado llquido e certo.l

3. DA HABILITAQAO

3.1.Sera considerado habilitado no CREDENCIAMENTO de profissionais as pessoas 
fisicas que atendem os requisites e que estejam compatfveis com o objeto deste 
edital, e protocolar no Setor de Licitagoes, Compras e Contratos, ate o dia e bora 
limites para o seu recebimento, os documentos a seguir relacionados dentro de 
envelope ou volume fechado, aceitos no original ou por qualquer processo de copia 
autenticada nas formas previstas no Artigo 32 da Lei Federal 8.666/93, nao sendo 
aceito, em hipotese alguma, confrontagao de documentos na abertura dos envelopes 
para autenticagao pelo Presidente da Comissao, contendo no anverso da parte externa 
os dizeres:

AO
SETOR DE LICITAQOES DO MUNICIPIO DE PALMITAL 
NOME:
ENDEREQO:
TELEFONE E E-MAIL:
EDITAL DE INEXIGIBILIDADE No013/2020
CREDENCIAMENTO

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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3.2.0s documentos para habilita^ao no presente credenciamento, sao os que 
seguem abaixo:

a) Cedula de Identidade (RG);
b) Cadastro de Pessoa Fisica na Receita Federal (CPF);
c) Carteira de Trabalho e Previdencia Social - CTPS: copia contendo todos os dados 
de identificagao e todos os registros.
d) Comprovante de enderego
e) Cartao do PIS/PASEP;
f) Cartao de vacina atualizado;
g) Diploma do curso Reconhecido pelo MEC;
h) Certidao de Registro no Conselho da Classe vigente.
i) Espelho do PIS;
j) Dados Bancarios;
k) Declaragao de que nao ocupa outro cargo ou emprego publico em qualquer das 
esferas do governo, bem como nao percebe beneficio proveniente de regime proprio 
de previdencia social ou do Regime Geral de Previdencia Social relative a emprego 
publico (art. 37, § 10 da CF), salvo se tratar das excegoes previstas no art. 37, inciso 
XVI e XVII, da Constituigao Federal, hipotese nas quais devera ser observada a 
carga horaria semanal, a compatibilidade de horarios e a atengao aos limites 
remuneratorios estipulados pelo inciso XI do art. 37 da CF. Neste caso devera o 
candidate declarar o acumulo de cargos e quanto ganha em cada urn sob pena de 
desclassificagao;
l) Declaragao de idoneidade;

4.DA CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS

4.1.0 recebimento dos documentos do presente CREDENCIAMENTO ficara a cargo 
da DIRETORIA DE LICITAQOES, que convocara comissao temporaria de avaliagao a 
qual competira:

a) receber e verificar a documentagao necessaria ao CREDENCIAMENTO;
b) examinar os documentos apresentados, em confronto com as exigencias deste 
Edital, devendo recusar a participagao das interessadas que deixarem de atender 
as normas e condigoes nelefixadas;
c) submeter a analise da documentagao apresentada a aprovagao da Secretaria de 

Saude de Palmital.

4.2.A documentagao de habilitagao sera analisada pela comissao de credenciamento 
especialmente designada para este fim, que adotara como criterio de habilitagao o 
cumprimento regular de todos os documentos do item 3.2.

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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4.3. Ao avaliar os pedidos de credenciamento e a documentapao, a Comissao de 
Credenciamento levara em considerapao todas as condipoes e exigencias 
estabelecidas neste Edital e demais normas vigentes, no que for cabivel.

4.4. Das decisoes da Comissao de Credenciamento cabe recurso a autoridade 
superior da Prefeitura Municipal de Palmital, no prazo de ate 03 (tres) dias uteis da 
publicapao do resultado dojulgamento na Imprensa Oficial do Municipio.

4.5. A Comissao Especial de Habilitagao e Julgamento das Propostas ao Edital 
habilitara os interessados que atenderem as exigencias do edital.

5. DO PRAZO DE INSCRIQAO

5.1. O recebimento e protocolo dos Envelopes com DOCUMENTOS DE 
HABILITAQAO do CREDENCIAMENTO, dar-se-a no Setor de Licitagoes na Rua 
Moises Lupion, 1001-Centro no Pago Municipal.

5.2. LOCAL, DATA E HORARIO PARA ABERTURA DOS ENVELOPES:

LOCAL- Sede da Prefeitura Municipal, Setor de Licitagoes Rua Moises Lupio, 
1001 - Centro em Palmital-Pr.

5.3. Em se constatando a falta ou a invalidade de qualquer documento apresentado 
pela participante no presente processo de credenciamento, a mesma sera 
considerada inabilitada para assinar o contrato de credenciamento, nao ensejando 
indenizagao de qualquer natureza. Podera a mesma, entretanto, regularizar a sua 
documentagao e, em nova oportunidade, a qualquer tempo, recomegar os 
procedimentos atraves de novo Termo de Compromisso.

6 - DAS OBRIGAQOES DA CONTRATADA

Executar os servigos em conformidade com as especificagoes 
basicas constantes do Edital e/ou das Ordens de Fornecimento/servigo;

Ser responsavel, por todas as despesas decorrentes da execugao 
dos servigos, tais como: encargos sociais, taxa, impostos, seguros, seguro 
de acidente de trabalho, transporte, alimentagao. e outros que venham a 
incidir sobre o objeto decorrente do credenciamento;

Responder por quaisquer prejuizos que vierem a causar ao 
patrimonio da Prefeitura Municipal de Palmital ou a terceiros, decorrentes de 
agao ou omissao culposa ou dolosa, procedendo imediatamente aos reparos 
ou indenizagoes cabiveis e assumindo o onus decorrente;
6.4.Manter, durante o periodo de vigencia do credenciamento, todas as 
condigoes que ensejaram o credenciamento, informando a Prefeitura

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222

6.1.

6.2.

6.3.
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Municipal de Palmital toda e qualquer alteraqao na documentaqao, referente 
a sua habilitaqao, sob pena de descredenciamento;

Justificar ao gestor de sua area deste credenciamento, indicado 
pela Secretaria Municipal de Saude, sobre eventuais motives de forga maior 
que impegam a execugao dos servigos;
6.6. Responsabilizar-se integralmente pela execugao dos servigos, nos 
termos fixados neste Edital e na legislagao vigente;
6.7. Conduzir os trabalhos em total consonancia as necessidades das 
atividades das as unidades de atendimento s (UNIDADES DE SAUDE DO 
MUNICIPIO), de modo a nao causar transtornos ao andamento normal de 
seus servigos;

6.5.

Manter as informagoes e dados do as unidades de atendimento 24 
boras (UNIDADES DE SAUDE DO MUNIClPIO) em carater de 
confidencialidade e sigilo, ficando proibida a sua divulgagao para terceiros, 
exceto se houver previa autorizagao.

Observar o estrito atendimento dos valores estabelecidos no Edital e

6.8.

6.9.
os compromissos morais que devem nortear as agoes do credenciado e a 
conduta no exerclcio das atividades previstas;
6.10.
e os compromissos morais que devem nortear as agoes do credenciado e a 
conduta no exercicio das atividades previstas do Contrato.

Observar o estrito atendimento dos valores estabelecidos no Edital

7. ADESAO

7.1.0s servigos, objeto do presente CREDENCIAMENTO, serao prestados por 
credenciados, mediante assinatura de Termo de Contrato, de conformidade com a 
minuta anexa ao presente Edital.

7.2.0 ato de inscrigao para o credenciamento previsto neste edital nao gera direito a 
contratagao ficando a mesma condicionada ao integral cumprimento de ato 
administrative de autorizagao, pela autoridade competente, mediante inexigibilidade de 
licitagao, com fulcro no caput do artigo 25 da lei Federal n°8.666/93.

7.3 As contratagoes obedecerao a necessidade da Administragao. Serao contratados 
de acordo com a demanda os credenciados aptos durante o prazo de vigencia deste 
edital pela ordem de recebimento dos protocolos. Os habilitados que excederem a 
primeira necessidade constarao em cadastre de reserva.

8. DO PREQO

8.1. O Municipio de Palmital, pagara ao Credenciado pela prestagao dos servigos com 
valor bruto estimado de:

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42)3657-1222
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DESCRIQAO VALOR TOTAL 
BRUTO HORA OU 
MENSAL PARA O 

PERIODO

QUANTIDADE VALOR HORA VALOR HORA 
DE HORAS 
OU CARGA
HORARIA O MENSAL

R$ 66,00 
(HORA)

ITEM QUANTIDADE 
CREDENCIANDOS OUOU

REMUNERAQA REMUNERAQA 
O MENSAL
R$ 66,00PRESTAQAO DE 

SERVIQOS MEDICO 
SOBREAVISO

R$ 19.800,002 3001

R$ 15.400,00 R$ 15.400,00 
(MENSAL)

MEDICO
GENERALISTA

R$ 92.400,00402 2

R$18.750,00R$ 3.125,00R$ 3.125,00 
(MENSAL)

ENFERMEIRA 403 4

9. ESPECIFICAQOES TECNICAS E/OU MEMORIAL DESCRITIVO

a) Prestagao de servigo - medico generalista e enfermeira, com registro ativo no 
Conselho Regional do Parana, para prestar os servigos nas unidades de atendimento 
de Saude Municipal de Palmital.

b) A distribuigao dos servigos sera em igualdade de condigoes conforme a 
necessidade, podendo haver alteragao no local de lotagao dos credenciados a 
qualquer tempo, a criterio da Administragao considerando a demanda de atendimentos.

9.1.0 prazo de vigencia deste chamamento e de 06(seis) meses, contados a partir da 
data da publicagao no Diario Oficial do Municipio, jornal de circulagao estadual e local, 
aberta a possibilidade de credenciamento de interessados durante sua vigencia.

9.2.0 termo de Contrato oriundo deste credenciamento tera o prazo de vigencia de 06 
(seis)meses.

io-condiqoes de pagamento

10.1. Os pagamentos dos servigos efetivamente serao realizados exclusivamente por 
deposito bancario na CONTA CORRENTE vinculada ao CPF do credenciado apos a 
conferencia da escala de plantoes prsituagaos, ate o 5° dia util do mes subsequente., 
mediante previa apresentagao do recibo de pagamento de autonomos, emitidos a favor 
do Fundo Municipal de Saude, CNPJ 80.905.706/0001-31, conforme Nota de 
Empenho.

10.2. Os encargos sociais ja estao inclusos nos valores da hora plantao, mencionadas 
no item 8 especificagoes do objeto.

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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10.3. A contratada devera informar uma Conta-Corrente ativa a ser informada pelo 
CREDENCIADO para que os pagamentos possam ser efetivados, mediante 
comprovapao da prestapao dos servipos pela escala de plantoes devidamente 
atsituapaos pelo encarregado do setor onde foi prsituapao oservipo.

10.4. O valor estabelecido e bruto, estando passivel de retenpao de tributes, conforme 
legislapao.

10.5. Sera expedido RPA- Recibo de Pagamento aAutonomos

10.6. Nao serao efetuados pagamentos de outras formas, como boleto bancario, 
deposito em conta-salario, ordem de pagamento etc.

11.DA RESCISAO E SANQOES

11.1. Os casos de rescisao do contrato sao os previstos no artigo 77 a 80 e 86 a 88, da 
Lei Federal n.° 8.666/93.

11.2. Pela inexecupao total ou parcial das obrigapoes assumidas e garantida a previa 
defesa, a Administrapao podera aplicar a empresa credenciada as penalidades 
previstas no art. 80 da Lei n° 8.666/93.

11.3. O credenciado podera denunciar o contrato por escrito com antecedencia minima 
de 30 (trinta) dias.

11.4 Sera descredenciado quern cometer infrapao etica por agao ou omissao ou 
conivencia que implique em desobediencia e/ou inobservancia as normas 
disciplinares da categoria e do servigo publico, observado o direito ao 
contraditorio.

12. DA DOTAgAO ORQAMENTARIA

13. DAS PARTES INTEGRANTES

Integram o presente Edital de Credenciamento, os seguintes anexos:

ANEXO I - PROJETO BASICO;
ANEXO II - MODELO DE DECLARAQAO 
DE IDONEIDADE;
ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO.

Rua Wloises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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14. DA IMPUGNAQAO AO EDITAL:

14.1. E facultado a qualquer cidadao impugnar os termos do presente Edital, ate 02 
(dois) dias uteis antes da data fixada para recebimento dos envelopes.

Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital perante o Municipio14.1.1.
de Palmital a licitante que nao o fizer e protocolar ate o 2° (segundo) dia util que 
anteceder a data marcada para recebimento dos envelopes apontando as falhas 
ou irregularidades que o viciariam, hipotese em que tal comunicagao nao tera efeito 
de recurso.

14.1.2. A impugnagao feita tempestivamente pela licitante nao a impedira de 
participar desta Licitagao, ate o transito em julgado da decisao a ela pertinente.

14.1.3. Os protocolos poderao ser: no Setor de Licitagoes do Municipio de 
Palmital ou por meio eletronico atraves do e-mail: licitamga@palmital.pr.gov.br, 
ou por meio postal no enderego: Avenida XV de Novembro, 701 - Centro - CEP 
87013-230 - 2° andar - Palmital - PR

DAS DISPOSIQOES FINAIS15.

15.1. As pessoas interessadas poderao recorrer das deliberagoes da Comissao de 
Credenciamento, obedecendo aos prazos e condigoes a seguir estabelecidas:

O recurso administrative devera ser dirigido a propria Comissao de15.1.1.
Credenciamento, fundamentando as razoes do recurso, obedecido o prazo de 03 
(tres) dias uteis a contar da data da ciencia formal da deliberagao questionada;

No prazo de 03 (tres) dias uteis a Comissao de Credenciamento podera15.1.2.
rever a deliberagao questionada ou remeter os autos ao Prefeito do Municipio de 
Palmital, motivando a manutengao da decisao;

O Prefeito do Municipio de Palmital, em ultima instancia administrativa, no15.1.3.
prazo de ate 03 (tres) dias uteis, decidira intimando ao recorrente a decisao e seus 
fundamentos.

15.2. Decidido em todas as instancias administrativas sobre os recursos interpostos, o 
resultado final do processo de credenciamento sera divulgado por meio de Edital de 
Homologagao no 6rgao Oficial do municipio de Palmital/PR.

15.3. Para o fiel cumprimento das obrigagoes assumidas sera firmado o contrato de 
credenciamento conforme a legislagao vigente.

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222

mailto:licitamga@palmital.pr.gov.br


\° °£ /0\
/ V \

L»ci'£a9ao

s-3^PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR Polha-
CNPJ 7ESa0O2Gi'OOaiU2M GESTAO 2017-2020 Ass.

15.4. O Prefeitura Municipal de Palmital convocara os profissionais habilitados para 
assinatura do CONTRATO, os quais deverao comparecer a Administragao no prazo de 
24 (vinte e quatro) horas a contar do recebimento da notificagao, sob pena de decair o 
direito a contratagao.

15.5. O prazo acima estabelecido para assinatura do Contrato, quando solicitado 
formalmente pela selecionada durante o seu transcurso e desde que ocorra motive 
justificado e aceito pela Administragao.

15.6. O credenciado so podera iniciar as atividades apos a assinatura do contrato.

15.7. A convocagao sera feita em igualdade de condigoes para todos os credenciados 
nao deixando de observar a peculiaridade do servigo e dos credenciados.

15.8. Disponibilidade do Edital: este edital estara disponivel desde a data de sua 
publicagao na imprensa oficial do Municipio de Palmital no site da Prefeitura do 
Municipio de Palmital, em www.palmital.pr.gov.br .

15.9. Para maiores informagoes entrar em contato com:
- Assuntos relacionados ao edital e documentos - telefone (42) 3657-1222.
- Assuntos relacionados a forma da prestagao dos servigos - telefone (42) 
3657-1655.

As questoes resultantes deste Edital serao dirimidas no foro da comarca15.10.
de Palmital, Situagao do Parana, renunciando as partes a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja ou setorne.

Palmital, 20 de Agosto de 2020.

Valdenei de Souza 
Prefeito Municipal

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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ANEXOI

PROJETO BASICO

Orgao Interessado1.

Municipio de Palmital, atraves da Secretaria Municipal de Saude do Municipio de 
Palmital, Parana.

2. Objetivo:

O objetivo do presente termo de referencia a contratapao de profissionais pessoas 
fisicas para a prestapao de servipos de saude para o atendimento ao situapao de 
emergencia para atendimento da situapao epidemiologica no municipio de palmital, 
devido a pandemia provocada pelo covid 19.

Modalidade:

Modalidade de licitapao: Inexigibilidade/Credenciamento:.
O credenciamento e hipotese de competipao nao expressamente mencionada no art. 
25 da Lei 8.666/1993 (cujos incisos sao meramente exemplificativos). Adota-se o 
credenciamento quando a Administrapao tern por seu objetivo dispor da maior rede 
possivel de prsituapaores de servipos. Nessa situapao, a inviabilidade de competipao 
nao decorre da ausencia de possibilidade de competipao, mas sim da ausencia de 
interesse da administrapao em restringir o numero de contratados” (Acordao 
3567/2014. Plenario. Representapao).

3. Necessidade da contratapao:

Chamamento publico para credenciamento de servipos de profissionais Pessoas 
Fisicas, conforme Projeto Basico, para o atendimento do situapao de emergencia para 
atendimento da situapao Epidemiologica no Municipio de Palmital, devido a pandemia 
provocada pelo COVID 19 e a . em nosso Municipio, em atendimento a necessidade 
publica em conformidade a Constituipao da Republica, em especial os seus artigos 
196 e seguintes; as Leis n° 8.080/1990 e n° 8.142/1990; as normas gerais da Lei n° 
8.666/1993 e demais disposipoes legais e regulamentares aplicaveis a especie.

4. Da Justificativa:

Considerando a Decretapao de situapao de emergencia do Situapao e do Municipio, a 
devida situapao de emergencia do Municipio de Palmital, atraves da Secretaria 
Municipal de Saude, possui necessidade e interesse no Credenciamento de 
profissionais pessoas fisicas que prestem servipos na area de saude, para garantir o 
atendimento aos usuarios das Unidades de Atendimento a Saude do Municipio de

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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5. Especificagoes do Objeto:

E objeto do presente edital a contratagao de profissionais pessoas fisicas para a 
prestagao de servigos na area de saude para o atendimento ao Situagao de 
Emergencia do Municipio de Palmital-Pr-COVID-19, conforme as especificagoes 
contidas no Projeto Basico, pelo prazo de 6 (seis), com valor bruto estimado de:

VALOR HORA VALOR HORA 
OU OU

REMUNERAgA REMUNERAgA 
O MENSAL
R$ 66,00 
(HORA)

DESCRigAO VALOR TOTAL 
BRUTO HORA OU 
MENSAL PARA O 

PERIODO
R$ 19.800,00

QUANTIDADE 
DE HORAS 
OU CARGA 
HORARIA

ITEM QUANTIDADE 
CREDENCIANDOS

O MENSAL
PRESTAgAO DE 
SERVigOS MEDICO 
SOBREAVISO

R$ 66,001 2 300

R$ 92.400,00MEDICO
GENERALISTA

R$ 15.400,00R$ 15.400,00 
(MENSAL)

402 2

ENFERMEIRA R$18.750,00R$ 3.125,00 
(MENSAL)

R$ 3.125,003 404

6. Condigao de habilitagao:

6.1 A documentagao de habilitagao sera analisada pela comissao de credenciamento 
especialmente designada para este fim pela Secretaria Municipal de Saude, que 
adotara como criterio de habilitagao o cumprimento regular de todos os 
documentos do item 3.2.

6.2 Ao avaliar os pedidos de credenciamento e a documentagao, a Comissao de 
Credenciamento levara em consideragao todas as condigoes e exigencias 
estabelecidas neste Edital e demais normas vigentes, no que for cabivel.
6.3 Das decisoes da Comissao de Credenciamento cabe recurso a autoridade superior 
da Prefeitura Municipal de Palmital, no prazo de ate 03 (tres) dias uteis da publicagao 
do resultado do julgamento na Imprensa Oficial do Municipio.

7. Quanto habilitagao Pessoa fisica:

a) Cedula de Identidade (RG);
b) Cadastro de Pessoa Fisica na Receita Federal (CPF);
c) Carteira de Trabalho e Previdencia Social - CTPS: copia contendo todos os dados 
de identificagao e todos os registros.
d) Comprovante de enderego
e) Cartao do PIS/PASEP;
f) Cartao de vacina atualizado;
g) Diploma do curso Reconhecido pelo MEC;

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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h) Certidao de Registro no Conselho da Classe (COREN - PR)vigente.
i) Espelho do PIS;
j) Dados Bancarios;
k) Declaragao de que nao ocupa outro cargo ou emprego publico em qualquer das 
esferas do governo, bem como nao percebe beneficio proveniente de regime proprio 
de previdencia social ou do Regime Geral de Previdencia Social relative a emprego 
publico (art. 37, § 10 da CF), salvo se tratar das excegoes previstas no art. 37, inciso 
XVI e XVII, da Constituigao Federal, hipotese nas quais devera ser observada a 
carga horaria semanal, a compatibilidade de horarios e a atengao aos limites 
remuneratorios estipulados pelo inciso XI do art. 37 da CF. Neste caso devera o 
candidate declarar o acumulo de cargos e quanto ganha em cada um sob pena de 
desclassificagao;
l) Declaragao de idoneidade;

8. Condigoes de pagamento:

8.1 Os pagamentos dos servigos efetivamente prsituagaos serao realizados, 
exclusivamente por deposit© bancario na CONTA CORRENTE vinculada ao CPF do 
credenciado apos a conferencia da escala de plantoes prsituagaos, ate o 5° dia util do 
mes subsequente., mediante previa apresentagao do recibo de pagamento de 
autonomos, emitidos a favor do Municipio de Palmital, CNPJ 75.680.025/0001-82, 
conforme Nota de Empenho.
8.2 Os encargos sociais ja estao inclusos nos valores da hora plantao, mencionadas no 
item 7 especificagoes do objeto.
8.3 A contratada devera informar uma Conta-Corrente ativa a ser informada pelo 
CREDENCIADO para que os pagamentos possam ser efetivados, mediante 
comprovagao da prestagao dos servigos pela escala de plantoes devidamente 
atsituagaos pelo encarregado do setor onde foi prsituagao oservigo.
8.4 O valor estabelecido a hora de plantao e bruto, estando passivel de retengao de 
tributes, conforme legislagao.
8.5 Sera expedido RPA- Recibo de Pagamento a Autonomos
8.6 Nao serao efetuados pagamentos de outras formas, como boleto bancario, 
deposito em conta-salario, ordem de pagamento etc.

9. Prazo:

9.1 O prazo de vigencia deste chamamento e de 06(seis) meses, contados a partir da 
data da publicagao no Diario Oficial do Municipio, jornal de circulagao estadual e local, 
aberta a possibilidade de credenciamento de interessados durante sua vigencia.
9.2 O termo de Contrato oriundo deste credenciamento tera o prazo de vigencia de 06 
(seis)meses

10. Da contratagao

10.1. Para o fiel cumprimento das obrigagoes assumidas sera firmado o contrato de

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
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credenciamento conforme a legisla?ao vigente.
10.2. O Prefeitura Municipal de Palmital convocara os profissionais habilitados para 
assinatura do CONTRATO, os quais deverao comparecer a Administragao no prazo de 
24 (vinte e quatro) boras a contar do recebimento da notificagao, sob pena de decair o 
direito a contratagao.
10.3. O prazo acima estabelecido para assinatura do Contrato, quando solicitado 
formalmente pela selecionada durante o seu transcurso e desde que ocorra motive 
justificado e aceito pela Administragao.
10.4. O credenciado so podera iniciar as atividades apos a assinatura do contrato.
10.5. As contratagoes obedecerao a necessidade da Administragao. Serao 
contratados de acordo com a demanda os credenciados aptos durante o prazo de 
vigencia deste edital pela ordem de recebimento dos protocolos. Os habilitados que 
excederem a primeira necessidade constarao em cadastre de reserva.

11. Rescisao e Sangoes:

11.1 Os casos de rescisao do contrato sao os previstos no artigo 77 a 80 e 86 a 88, da 
Lei Federal n.° 8.666/93.
11.2 Pela inexecugao total ou parcial das obrigagoes assumidas e garantida a previa 
defesa, a Administragao podera aplicar a empresa credenciada as penalidades 
previstas no art. 80 da Lei n°8.666/93.
11.3 O credenciado podera denunciar o contrato por escrito com antecedencia minima 
de 30 (trinta) dias.
Sera descredenciado quem cometer infragao etica por agao ou omissao ou 
conivencia que implique em desobediencia e/ou inobservancia as normas 
disciplinares da categoria e do servigo publico, observado o direito ao 
contraditorio.

13.Das obrigagoes da Contratada:

Executar os servigos em conformidade com as especificagoes basicas constantes do 
Edital e/ou das Ordens de Fornecimento/servigo;
13.1. Ser responsavel, por todas as despesas decorrentes da execugao dos servigos, 
tais como: encargos sociais, taxa, impostos, seguros, seguro de acidente de trabalho, 
transporte, alimentagao
e outros que venham a incidir sobre o objeto decorrente do credenciamento;
13.2. Responder por quaisquer prejuizos que vierem a causar ao patrimonio da 
Prefeitura Municipal de Palmital ou a terceiros, decorrentes de agao ou omissao 
culposa ou dolosa, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizagoes cabiveis e 
assumindo o onus decorrente;
13.3. Manter, durante o periodo de vigencia do credenciamento, todas as condigoes 
que ensejaram o credenciamento, informando a Prefeitura Municipal de Palmital toda 
e qualquer alteragao na documentagao, referente a sua habilitagao, sob pena de 
descredenciamento;
13.4 Justificar ao gestor de sua area deste credenciamento, indicado pela Secretaria 
Municipal de Saude, sobre eventuais motivos de forga maior que impegam a execugao

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
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dos servigos;
13.5. Responsabilizar-se integralmente pela execupao dos 
servigos, nos termos fixados neste Edital e na legislagao vigente;
13.6. Conduzir os trabalhos em total consonancia as necessidades das atividades das 
as unidades de atendimento s (UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO), de modo a 
nao causar transtornos ao andamento normal de seus servipos;
13.7. Manter as informapoes e dados do as unidades de atendimento 24 boras 
(UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO) em carater de confidencialidade e sigilo, 
ficando proibida a sua divulgagao para terceiros, exceto se houver previa autorizapao.
13.8. Observar o estrito atendimento dos valores estabelecidos no Edital e os 
compromissos morais que devem nortear as apoes do credenciado e a conduta no 
exerdcio das atividades previstas;
13.9. Observar o estrito atendimento dos valores estabelecidos no Edital e os 
compromissos morais que devem nortear as apoes do credenciado e a conduta no 
exerclcio das atividades previstas doContrato.

12. Credito pelo qual ocorrera a despesa:

DOTAQAO:
UNIDADE/PROJETO/ATIVIDADE:08.002.10.122.1001.2145-3.3.36.00.00-6230-339

13. Fiscalizapao do contrato:

14. A funpao de fiscalizar e acompanhar in loco os servipos executados pelos 
credenciadas serao estabelecido e acompanhados pela Secretaria Muncipal de 
Saude, visando garantir o cumprimento das clausulas e condipoes estabelecidas 
neste credenciamento, a qualidade dos servipos prsituagaos, a obediencia a 
legislagao e demais normas pertinentes, bem como qualquer tipo de ocorrencia que 
merepa apao fiscalizadora ou apurapao de responsabilidades e/ou irregularidade.

CHEILA PECHEKA RIBEIRO DE JESUS

Secretaria Municipal de Saude

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

INEXIGIBILIDADE No013/2020
MODELO DE DECLARACAO DE IDONEIDADE

Ref.: INEXIGIBILIDADE No013/2020

.portador
DECLARA nao ter recebido do Municlpio

inscrita no CPF n°A pessoa ffsica ...................
da carteira de identidade n° 
de Palmital ou de qualquer outra entidade da Administrapao Direta ou Indireta, no 
ambito federal, estadual ou municipal, SUSPENSAO TEMPORARIA de participapao 
em licitapao e ou impedimento de contratar com a Administrapao, assim como nao ter 
recebido declarapao de INIDONEIDADE para licitar e ou contratar com a 
Administrapao Federal, Estadual ou Municipal.

de 2020.de

Nome e assinatura do representante 
legal da proponente.

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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ANEXO II

INEXIGIBILIDADE No013/2020

MODELO DE DECLARACAO

CPF n°inscrita
......................................portador da carteira de identidade n°..........................
DECLARA de que nao ocupa outro cargo ou emprego publico em qualquer das 
esferas de governo, bem como nao percebe beneficio proveniente de regime 
proprio de previdencia social ou do Regime Geral de Previdencia Social relative a 
emprego publico (art. 37, § 10 da CF).

A pessoa fisica no

de de 2020.

Nome e assinatura do representante 
legal da proponente.

Obs: Esta ressaldo quando se tratar das excegoes previstas no art. 37, inciso 
XVI e XVII, da Constituigao Federal, hipotese nas quais devera ser observada 
a carga horaria semanal, a compatibilidade de horarios e a atengao aos 
limites remuneratorios estipulados pelo inciso XI do art. 37 da CF. Neste caso 
devera o candidato declarar o acumulo de cargos e quanto ganha em cada 
um sob pena de desclassificagao;

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

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N° /XXXX-PMM

Que entre si fazem, de um lado o MUNICIPIO DE PALMITAL. pessoa jundica de 
direito publico interne, com sede nesta cidade de Palmital, Situapao do Parana, no 
Papo Municipal, situado na Av. XV de Novembro, 701, inscrito no CNPJ sob n° 
76.282.656/0001-06, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, .. 
adiante denominado simplesmente de CONTRATANTE; e de outro lado, 
a006XXXXXXXX. pessoa juridica ,
doravante denominada CREDENCIADO(A), nos termos do EDITAL DA 
INEXIGIBILIDADE No013/2020, regendo-se pelas disposipoes da Lei federal n° 
8.666/93, bem como pelas seguintes clausulas e condipoes:

CLAUSULA PRIMEIRA -
DO OBJETO - O objeto do presente contrato e a contratapao de profissionais pessoas 
flsicas para a prestapao de servipos na area de saiide para o atendimento ao Situapao 
de Emergencia da Situapao Epidemiologica, no Municipio de Palmital, conforme as 
especificapoes contidas no Projeto Basico, pelo prazo de 6 (seis) meses, conforme 
especificapoes contidas no EDITAL DE INEXIGIBILIDADE No013/2020 e em seus 
Anexos, que passam a fazer parte integrante do presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA -
PARAGRAFO PRIMEIRO: DO PRAZO CONTRATUAL
i - O prazo de vigencia deste chamamento e de 06(seis) meses, contados a partir da 
data da publicapao no Diario Oficial do Municipio,a possibilidade de credenciamento 
de interessados durante sua vigencia.
ii- O termo de Contrato oriundo deste credenciamento tera o prazo de vigencia de 06 

(seis)meses.
Para o fiel cumprimento das obrigapoes assumidas sera firmado o contrato de 
credenciamento conforme a legislapao vigente.
in - A Prefeitura Municipal de Palmital convocara os profissionais habilitados para 
assinatura do CONTRATO, os quais deverao comparecer a Administrapao no prazo 
de 24 (vinte e quatro) boras a contar do recebimento da notificapao, sob pena de 
decair o direito a contratapao.
iv - O prazo acima estabelecido para assinatura do Contrato podera ser prorrogado 
uma unica vez, por 03 (tres) meses, quando solicitado formalmente pela selecionada 
durante o seu transcurso e desde que ocorra motive justificado e aceito pela 
Administrapao.
v - O credenciado(a) so podera iniciar as atividades apos a assinatura do contrato.
vi - A convocapao sera feita em igualdade de condipoes para todos os credenciados.

• • j

CLAUSULA TERCEIRA-DA CONTRA-PRESTAQAO DOS SERVigOS

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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Pela presta?ao dos servigos, objeto do presente Instrumento, o CONTRATANTE pagara 
ao CREDENCIADO(A), em moeda corrente o valor estimadode:

ITEM QUANTIDADE DESCRIQAO
CREDENCIANDOS

QUANTIDADE VALOR HORA VALOR HORA 
DE HORAS 
OU CARGA 
HORARIA

VALOR TOTAL 
BRUTO HORA OU 
MENSAL PARA O 

PERIODO
R$ 19.800,00

OUOU
REMUNERAQA REMUNERAQA 

O MENSAL
R$ 66,00 
(HORA)

O MENSAL
PRESTAQAO DE 
SERVIQOS MEDICO 
SOBREAVISO

R$ 66,003001 2

MEDICO
GENERALISTA

R$ 92.400,00R$ 15.400,00 R$ 15.400,00 
(MENSAL)

402 2

R$18.750,00R$ 3.125,00 
(MENSAL)

R$ 3.125,00ENFERMEIRA 403 4

CLAUSULA QUARTA - DA FORMA DE PAGAMENTO:-

Os pagamentos dos servigos efetivamente prsituagaos serao realizados atraves do 
Secretaria Municipal de Fazenda, exclusivamente por deposito bancario na CONTA 
CORRENTE vinculada ao CPF do credenciado apos a conferencia da escala de 
plantoes prsituagaos, ate o 5° dia util do mes subsequente., mediante previa 
apresentagao do recibo de pagamento de autonomos, emitidos a favor do Fundo 
Municipal de Saude, CNPJ 80.905.706/0001-31, conforme Nota de Empenho.
Os encargos sociais ja estao inclusos nos valores da bora plantao, mencionadas no 
item 7 especificagoes do objeto.
A contratada devera informar uma Conta-Corrente ativa a ser informada pelo 
CREDENCIADO para que os pagamentos possam ser efetivados, mediante 
comprovagao da prestagao dos servigos pela escala de plantoes devidamente 
atsituagaos pelo encarregado do setor onde foi prsituagao o servigo.
O valor estabelecido a hora de plantao e bruto, estando passive! de retengao 
de tributes, conforme legislagao. Sera expedido RPA - Recibo de 
Pagamento a Autonomos
Nao serao efetuados pagamentos de outras formas, como boleto bancario, deposito em 
conta-salario, ordem de pagamento etc.

CLAUSULA QUINTA - CONDIQOES DE EXECUQAO - Para a prestagao de servigos 
ora ajustados o CREDENCIADO(A), devera cumprir todas as condigoes e 
especificagoes estabelecidas no edital de inexigibilidade, parte integrante da presente 
contratagao.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Constituir-se-ao obrigagoes da CREDENCIADA, alem 
das demais previstas neste Contrato e em seus Anexos e deles decorrentes:

i - Executar os servigos em conformidade com as especificagoes basicas 
constantes do Edital e/ou das Ordens de Fornecimento/servigo;

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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ii - Ser responsavel, por todas as despesas decorrentes da execupao dos 
servipos, tais como: encargos sociais, taxa, impostos, seguros, seguro de 
acidente de trabalho, transporte, alimentapao e outros que venham a incidir sobre 
o objeto decorrente do credenciamento;
in - Responder por quaisquer prejuizos que vierem a causar ao patrimonio da 
Prefeitura Municipal de Palmital ou a terceiros, decorrentes de apao ou omissao 
culposa ou dolosa, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizapoes 
cabiveis e assumindo o onus decorrente;
iv - Manter, durante o periodo de vigencia do credenciamento, todas as 
condipoes que ensejaram o credenciamento, informando a Prefeitura Municipal 
de Palmital toda e qualquer alterapao na documentapao, referente a sua 
habilitapao, sob pena de descredenciamento;
v - Justificar ao gestor de sua area deste credenciamento, indicado pela 
Secretaria Municipal de Saiide, sobre eventuais motives de forpa maior que 
impepam a execupao dos servipos;
vi - Responsabilizar-se integralmente pela execupao dos servipos, nos termos 
fixados neste Edital e na legislapao vigente;
vn - Conduzir os trabalhos em total consonancia as necessidades das atividades 
das as unidades de atendimento s (UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO), de 
modo a nao causar transtornos ao andamento normal de seus servipos; 
vm - Manter as informapoes e dados do as unidades de atendimento 24 boras 
(UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO) em carater de confidencialidade e 
sigilo, ficando proibida a sua divulgapao para terceiros, exceto se houver previa 
autorizapao.
ix - Observar o estrito atendimento dos valores estabelecidos no Edital e os 
compromissos morais que devem nortear as apoes do credenciado e a conduta 
no exercicio das atividades previstas;
x - Observar o estrito atendimento dos valores estabelecidos no Edital e os 
compromissos morais que devem nortear as apoes do credenciado e a conduta 
no exercicio das atividades previstas do Contrato.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAQOES DO CONTRATANTE

Efetuar o pagamento, a CONTRATADA, dentro das condipoes e prazo estabelecidos 
na Clausula quanta do presente contrato;

CLAUSULA SETIMA - DA RESCISAO E SANQOES

Os casos de rescisao do contrato sao os previstos no artigo 77 a 80 e 86 a 88, da Lei 
Federal n.° 8.666/93.
Pela inexecupao total ou parcial das obrigapoes assumidas e garantida a previa 
defesa, a Administrapao podera aplicar a empresa credenciada as penalidades 
previstas no art. 80 da Lei n° 8.666/93.

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
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CLAUSULA OITAVA- DAS RESPONSABILIDADES

O CREDENCIADO(A) sera responsavel pelas indenizapoes decorrentes de danos ao 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua apao ou omissao, culposa ou 
dolosa, bem como pela eficiencia, eficacia e seguranpa de seus procedimentos.

CLAUSULA NONA - O presente contrato regula-se pelas suas clausulas e pelos 
preceitos do Direito Publico, aplicando-se, supletivamente, os principios da Teoria 
Geral dos Contratos e as disposipoes do Direito Privado, obrigando as partes ao fiel 
cumprimento de todas as clausulas estipuladas e das normas da Lei federal n° 
8.666/93, respondendo cada uma pelas consequencias de sua inexecupao total ou 
parcial.

CLAUSULA DECIMA - Para dirimir quaisquer litigios oriundos do presente vinculo 
contratual, as partes, de comum acordo, elegem o foro desta Comarca de Palmital, 
Situapao do Parana.

Estando justas e contratadas, as partes assinam o presente 
instrumento em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, para urn so efeito legal, 
juntamente com duas testemunhas, que tambem o subscrevem.

Palmital, 20 de Agosto de 2020.

CONTRATANTE:

CREDENCIADA:

TESTEMUNHAS:

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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VIGILANCIA EM SAUDE E PROMOgAO A SAUDE
.- Vigil§hcia;em SaCide ^ '

Analise epidemiologica da situa^ao de saude local.1
Discussao e acompanhamento dos casos de violencias (domestica, sexual e/ou 
outras violencias) em parceria com outros setores.2

Emissao de atestados medicos e laudos, incluindo declara^ao de obito, quando 
solicitados e indicados.3

Identificar e acompanhar adultos, idosos, crian^as e adolescentes inscritos no 
Programa Bolsa Familia ou outros programas de assistencia social ou beneficios 
sociais.

4

Identificar, mapear e adotar medidas, em seu territorio de atuagao, com relagao a 
prov^veis areas de risco relatives ao controle de vetores, reservatbrios e animals 
pe^onhentos, em conjunto com a vigilancia em saude.

5

Imunizagao conforme Calendario Vacinal da crian^a e do adolescente, orientagao 
aos pais ou responsaveis, avalia^ao e monitoramento da situate vacinal e busca 
ativa de faltosos.

6

Imunizagao conforme Calendario Vacinal do adulto e do idoso, atentando para 
situates de surtos de doen^as imunopreviniveis e situates dinicas especificas.7

Investiga^So de obitos em mulheres em idade fertil em conjunto com a vigilancia 
em saude.8

Investiga^ao de obitos infantis e fetais em conjunto com a vigilancia em saude.9
Rastreamento e aconselhamento para uso abusivo de medicamentos e polifarmacia.10
Notificagao das doen^as de notificagao compulsoria e a$6es de vigilancia em saude 
do adulto, do idoso, da crianga e do adolescente em conjunto com os servigos de 
vigilancia em saude.

11

Vigilancia do recem-nascido de risco/vulneravel tendo por base os registros e 
informes oferecidos pelas maternidades.12

PromogSo £ Saude
Aconselhamento para introdu^ao da alimenta^ao complementar na crianga, de 
acordo com as diretrizes vigentes.13

Consulta para acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da crian^a 
(pesar, medir e avaliar o desenvolvimento registrando na caderneta da crian^a).14

Desenvolvimento de a^oes de promogao a saude relacionadas ao reconhecimento 
etnico-racial, acolhimento e respeito a diversidade religiosa, acolhimento e respeito 
a diversidade sexual, estrategias que contribuam para a promo^ao da convivencia 
pacffica e respeitosa e atividades que fortalegam vinculos familiares e comunitarios.

15

Estimulo a adogao de habitos de vida saudaveis, como alimentagSo adequada e 
saudavel, praticas corporals e atividades fisicas, controle do alcool, tabaco e outras 
drogas, entre outros.

16

Oferta de praticas integrativas e complementares no cuidado integral do adulto, do 
idoso, da crian^a e do adolescente.17

Promo^ao da paternidade responsavel e ativa.18
Promo^ao de alimentagao e habitos saudaveis na crian^a e no adolescente.19
Promogao do envelhecimento ativo e saudavel.20
Promogao e apoio ao aleitamento materno exclusive ate 6 meses e continuado ate 
2 anos ou mais e manejo de problemas relacionados a lacta^ao.21

9
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22 Promo^ao, aconselhamento e cuidado integral a saude sexual e reprodutiva dos 
adolescentes: orienta^ao individual e em grupos de metodos contraceptivos; gest3o 
de risco; oferta e dispensa de insumos de preven^ao e testes rapidos.

ATEN^AO E CUIDADOS CENTRADOS NO ADULTO E NO IDOSO

i "-zz- S I 1. ■

Assistencia ao pre-natal da gestante e do parceiro, com utiliza^ao da Caderneta da Gestante.23
Assistencia no penodo do puerperio.24
Assistencia a mulher no penodo do climaterio.25
Abordagem em saude sexual e reprodutiva: orienta^ao individual e em grupos de 
metodos contraceptivos; gestao de risco; oferta e dispensa^ao de insumos de preven^ao 
e testes rapidos; disfungoes sexuais; avalia^ao pre-concep^ao; diagnostico precoce de 
gravidez e orienta^ao sobre infertilidade conjugal.

26

Manejo de problemas ginecologicos mais comuns: sangramento uterino anormal, 
miomatose, corrimento vaginal (abordagem sindromica) e dor pelvica.27

Preven^ao, identifica^ao, acolhimento e acompanhamento de situates de violencia 
contra mulheres, violencia sexual, intrafamiliar e de genero, preferencialmente em 
parceria intersetorial com servigos de assistencia social e seguranga publica.

28

Manejo de problemas mamarios comuns relacionados a lacta^ao.29
Rastreamento para neoplasia de colo uterino e acompanhamento da mulher com 
diagnostico de cancer do colo uterino.______________________________________
Rastreamento para neoplasia de mama e acompanhamento da pessoa com diagnostico 
de cancer de mama.

30

31

Cuidados e Atenggo & Saude do Idoso
Atendimento domiciliar para pessoas idosas restritas ao lar ou com dificuldade de 
mobilidade, incluindo informa^oes, orientates de saude, aconselhamento e apoio aos 
familiares/cuidadores.

32

Identifica^ao e acompanhamento da pessoa idosa vulneravel, em risco de declinio 
funcional ou fragil (multimorbidades, polifarmacia, internates recentes, incontinencia 
esfincteriana, quedas recorrentes, alteragao de marcha e equilibrio, comprometimento 
cognitive, comprometimento sensorial, perda de peso nao intencional, dificuldade de 
mastigagao e/ou deglutigaO; sinais e sintomas de transtornos de humor, insuficiencia 
familiar, isolamento social, suspeitas de violencia, grau de dependencia para atividades 
da vida diaria) com o estabelecimento de urn piano de cuidados adaptado a cada caso.

33

Prevent©, identificato, acolhimento e acompanhamento de situates de violencia 
contra idosos, preferencialmente em parceria intersetorial com services de assistencia 
social e seguran^a publica.______________________________________________
Prevento de acidentes domesticos, quedas e fraturas.

34

35
Prevengao, identificagao, tratamento e acompanhamento de disturbios nutricionais no 
adulto e idoso.36

_______Aten to e Cuidados Clfnicos em Saude do Adulto e do Idoso,» , ■
Acompanhamento de adultos e idosos em cuidados integrados e continuados, incluindo 
cuidados paliativos, com orientato aos familiares/cuidadores.___________________
Atendimento das populates em situato de vulnerabilidade, como populate vivendo 
em situato de rua, cigana, quilombola, privados de liberdade, ribeirinhas, indigenas, 
fronteiri^as e refugiados, entre outras.___________________________
Atendimento a demanda espontanea com avaliato de risco para adultos e idosos.

37

38

39
Acompanhamento de pessoas com doenqas relacionadas ao trabalho.40

10
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Atendimento domiciliar de pessoas em situagao de restrigao ao leito/acamados, com 
impossibilidade de locomogao, assim como em situagoes com indicagao de avaliagao 
domiciliar pos-obito ou de resistencia ao tratamento.__________________________
Prevengao, busca ativa, diagnostico, tratamento e acompanhamento da pessoa com 
hanseniase.

41

42

Prevengao, rastreamento de sintomaticos respiratorios, diagnostic©, tratamento 
e acompanhamento da pessoa com tuberculose (tratamento de primeira linha, 
tratamento diretamente observado, rastreamento em sintomaticos respiratorios e 
busca de contatos de pacientes com tuberculose pulmonar).____________________
Prevengao, identificagao e aconselhamento em relagao ao uso abusive de alcool e 
outras drogas.________________________________________________ _______
Prevengao, identificagao, aconselhamento e tratamento em relagao ao tabagismo.

43

44

45
Prevengao, rastreamento, diagnostico, tratamento e acompanhamento da pessoa com 
diagnostico de sffilis, hepatites virais, outras 1ST e da pessoa vivendo com HIV, com 
atengao especial a populagoes-chave.________________________________ _
Rastreamento de neoplasia de colon e reto em pessoas entre 50 e 75 anos.

46

47
Rastreamento e acompanhamento de DM2 em adultos assintomaticos.____________
Rastreamento e identificagao de risco cardiovascular global (RCVG) visando a realizagao 
de escore para estratificagao de risco cardiovascular.__________________________
Identificagao, manejo e acompanhamento da pessoa com diabetes mellitus (DM).

48

49

50
Identificagao, manejo e acompanhamento da pessoa com hipertensao arterial sistemica (HAS).
Manejo e acompanhamento da pessoa com doengas cardiovasculares: doenga arterial 
periferica, doenga aterosclerotica, dor toracica, insuficiencia cardiaca, palpitagoes e 
arritmias cronicas, varizes, sfndrome pos-trombotica^

51

52

Manejo e acompanhamento da pessoa com condigoes endocrinologicas mais prevalentes: 
hipotireoidismo, hipertireoidismo, nodulos de tireoide, obesidade e dislipidemia.53

Manejo de pessoas com parasitoses intestinais.54
Manejo e acompanhamento de pessoas com exposigao e agravos a doengas 
negligenciadas, como raiva, doenga de Chagas, esquistossomose, leishmaniose (visceral 
e cutanea), tracoma e malaria.

55

Manejo de arboviroses (dengue, zika, febre amarela e chikungunya)._______________
Manejo das condigoes mais prevalentes do aparelho digestive: dispepsia, refluxo 
gastroesofagico, alteragoes de habito intestinal, gastroenterites, hemorroidas e outras 
doengas orificiais, dor abdominal, esteatose hepatica, alteragoes laboratoriais hepaticas.
Manejo de doengas cronicas respiratorias mais prevalentes: Asma, DPOC, tosse cronica, 
apneia obstrutiva do sono, dispneia, nodulos pulmonares.______________________
Manejo das condigoes neurolbgicas mais frequentes: cefaleia, sindromes demenciais, 
smdrome do tunel do carpo, epilepsia, acidente vascular encefalico, doenga de 
Parkinson, vertigem, paralisia facial.________________________________________
Manejo das condigoes musculoesqueleticas mais prevalentes: lombalgia, cervicalgia, 
osteoartrite, dor no ombro, bursite/tendinite, dor no quadril, problemas de maos/ 
punhos, dor no joelho, patologias do tornozelo e pe, disfungao temporomandibular 
(DTM), fibromialgia, osteoporose, gota. _________________________________
Manejo das condigoes geniturinarias mais prevalentes: doenga renal cronica (pacientes 
renais cronicos nao transplantados), infeegao urinaria, litiase renal, hiperplasia prostatica 
benigna, incontinencia urinaria._______________________

56

57

58

59

60

61

11
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falciforme, linfonodomegalia periferica, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia, 
trombocitose.

62

Manejo das conduces mais prevalentes em dermatologia: acne, celulites, dermatites, 
erisipela, escabiose, feridas, furunculo, herpes simples, herpes zoster, hiperidrose, 
intertrigo, larva migrans, micoses, miliaria, nevos, pediculose, piodermites, doengas das 
unhas, psorfase, tungiase, urticaria, verrugas.

63

Manejo das conduces mais prevalentes em oftalmologia: conjuntivite, hordeolo e 
calcizio e blefarite.64

Manejo das conduces mais prevalentes em otorrinolaringologia: vertigem, 
rinossinusite, otite, hipoacusia, amigdalite bacteriana, obstru^ao nasal, apneia do 
sono, labirintopatia, epistaxe.

65

Manejo das conduces mais prevalentes em alergia e imunologia: rinite alergica, eczemas 
alergicos, urticaria/angioedema, alergia a picada de insetos, alergias alimentares, alergia 
a medicamentos.

66

Identifica^ao e manejo dos transtornos mentais mais prevalentes: sofrimento emocional 
e tristeza, transtornos depressivos, de ansiedade, do espectro obsessivo-compulsivo e/ 
ou pos-traumatico, transtornos por uso de substancias (alcool, tabaco e drogas ilicitas), 
transtorno de deficit de atengao/hiperatividade, transtorno do humor bipolar, transtornos 
psicdticos e a^oes de preven^ao ao suicidio e automutilaggo.

67

ATEN^AO E CUIDADOS CENTRADOS NA CRIAN^A E NO ADOLESCENTE
Prevengao, identifica^ao, tratamento e acompanhamento de situates relacionadas a 
disturbios nutricionais (baixo peso, desnutri^go, sobrepeso e obesidade).68

Rastreamento em saude da crianga: triagem neonatal (teste do pezinho e reflexo 
vermelho) e identificagao precoce de sopros cardiacos.69

Suplementagao nutricional (vitaminas, minerals) quando indicado.70
Prevengao, busca ativa, diagnbstico, tratamento e acompanhamento da crian^a e 
adolescente com hanseniase.71

Preveng3o, rastreamento de sintomaticos respiratdrios, diagnostico, tratamento, 
acompanhamento e investigate de contactantes da crian^a e adolescente com 
diagnostico de tuberculose.

72

Acompanhamento da crian^a com microcefalia / zika virus.73
Prevent©, rastreamento, diagnostico, tratamento e acompanhamento da crian^a e 
adolescente com sffilis, hepatites virais, HIV e outras ISTs.74

Prevent©, identificat©» aconselhamento e tratamento em relat© ao tabagismo.75
Prevent©# identificat© © aconselhamento em relat© ao uso abusive de alcool e 
outras drogas.________________________________________________________
Prevent©/ identificat©/ acolhimento e acompanhamento de situates de violencia 
contra manias e adolescentes, preferencialmente em parceria intersetorial com 
servigos de assistencia social e seguran^a publica.____________________________
Prevent© © promogao da seguranga da crianga e do adolescente contra injurias fisicas.

76

77

78
Acompanhamento de criangas e adolescentes com necessidades de cuidados paliativos, 
oferecendo orientagoes aos familiares/cuidadores e demonstrando o que pode ser 
realizado para conforto da crianga/adolescente.

79

Atendimento domiciliar de criangas e adolescentes acamadas, com impossibilidade de 
locomogao, em algumas situagoes pos-obito ou de resistencia ao tratamento.80

Identificagao e acompanhamento de criangas e adolescentes com dificuldade de 
aprendizado e problemas relacionados ao contexto escolar e/ou trabalho infantil.81

12
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Identifica^ao e acompanhamento de criangas e adolescentes com deficiencias ffsicas e/ 
ou mentals.82

Identifica^ao e manejo de problemas de crescimento e desenvolvimento na infancia e 
adolescencia.83

Identifica^ao e seguimento de crian^as e adolescentes em situa^ao de vulnerabilidade 
(violencia, trabalho infantil, medida socioeducativa, acolhimento institucional, em 
situat^o de rua, migrantes e refugiados).

84

Atendimento a demanda espontanea com avaliagao de risco.85
Atendimento de urgencias/emergencias para criangas e adolescentes.86
Identificaqao e manejo dos problemas mais comuns do recem-nascido e lactente: colicas 
do lactente, regurgitagao e vomitos, constipa^ao intestinal, moniliase oral, miliaria, 
dermatite das fraldas, impetigo, dermatite seborreica, ictencia, problemas do umbigo, 
hernia inguinal e hidrocele, testiculo retido, displasia do desenvolvimento do quadril.

87

Identifica^So e manejo de conduces graves de saude em crian^as menores de 2 meses: 
convulsoes, letargia/flacidez, esforgo respiratbrio (tiragem subcostal, batimento de asas 
do nariz, apneia), gemido/estridor/sibilancia, cianose central, palidez intensa, distensao 
abdominal, peso < 2000g, enchimento capilar lento (>2s), pustulas ou vesfculas na pele, 
manifestagoes de sangramento (equimoses, petequias e/ou hemorragias), secregao 
purulenta do ouvido ou da conjuntiva.

88

Identifica^ao e manejo dos problemas mais comuns na infancia: asma, deficiencia 
de ferro e anemia, parasitoses intestinais, febre, infec^oes de vias aereas superiores, 
excesso de peso em criangas, diarreia aguda, rinite alergica, eczemas alergicos, urticaria/ 
angioedema, alergia a picada de insetos.

89

Atendimento aos agravos prevalentes na adolescencia: atraso puberal, puberdade 
precoce, acne, dor escrotal (criptorquidismo, torgao testicular, epididimite, varicocele), 
ginecomastia puberal, dismenorreia, obesidade, vulvovaginites.

90

Identificagao, manejo e acompanhamento do adolescente com hipertens3o arterial 
sistemica, diabetes mellitus e/ou com dificuldades na acuidade visual.91

Manejo das doengas cronicas respiratorias mais prevalentes.92
Atendimento e escuta do adolescente em qualquersitua^ao, mesmo desacompanhado, 
conforme o Estatuto da Chanda e do Adolescente.93

Identificagao, acompanhamento e atengao integral a adolescente gestante e puerpera.94
Identificagao, acompanhamento e manejo de crian^as e adolescentes em sofrimento 
psiquico induindo a^oes de prevengao ao suicfdio com adolescentes.______________95

PROCEDIMENTOS NA ATEN^AO PRIMARIA A SAUDE
Abordagem e tratamento da pessoa com alteragoes em seu pe devido a doen^as 
neuropaticas, como diabetes mellitus (DM) e hansenfase.96

Administragao de medicamentos porvia intradermica, intramuscular, nasal, ocular, 
otologica, oral, parenteral, retal, subcutanea e topica.97

Aferi^ao, monitoramento de pressao arterial e realiza^ao de glicemia capilar.98
Aplicagao de acido tridoroacetico - cauteriza^ao quimica de pequenas lesoes de pele.99
Realizagao do parto em casos de urgencia / emergencia, quando nao houver 
possibilidade de remo^ao para servigos mais adequados em tempo oportuno.100

Biopsia/pungao de tumores superficiais de pele.101
Busca ativa de faltosos e contactantes/parcerias de pessoas com doengas 
transmissiveis.102

Sondagem vesical (de ahvio e de demora).103

13
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Cirurgia de unha (cantoplastia).104
Coleta de exames (urina, fezes, sangue, escarro e linfa).105
Coleta de material para realizagao do citopatologico cervico uterino._____
Colocagao de imobiliza<;3o provisoria (bandagens e enfaixamentos)._____
Cuidados com estomas (digestives, urinarios e traqueais)._____________
Curativos simples e curativos complexes com ou sem coberturas especiais.
Desbridamento autolitico, enzimatico ou mecanico.

106
107
108
109
110

Drenagem de abscesso.Ill
Drenagem de hematoma subungueal.112
Estesiometria (teste de sensibilidade).113
Exerese de calosidades.114
Exerese de cistos, lipomas e nevos.115
Vacinagao / Administrate de vacinas.116
Inalagao com espagador e nebulimetro.117
Insert© e retirada de DIU.118
Manobras para diagnostico e reposit© ©tolitica para manejo da vertigem posicional 
paroxistica benigna (Dix-Halpicke e Epley).119

Realizat© de praticas integrativas e complementares (auriculoterapia/acupuntura/ 
agulhamento seco/infiltrat© de anestesico em ponto-gatilho/fitoterapia).120

Retirada de leite mamario.121
Acompanhamento e cuidados a pessoas em tratamento com oxigenioterapia domiciliar.122
Realizat© de intradermorreat© com derivado proteico purificado (PPD).123
Realizat© de Prova do Lago para avaliat© de pessoas com quadro dfnico suspeito de dengue.124
Remogao de cerume de conduto auditive externo (lavagem otologica).125
Remote de molusco contagioso.126
Remote manual de fecaloma.127
Remote nao cirurgica de vermes e parasitas.128
Retirada de pontos.129

Retirada/remogao de corpo estranho.130
Sondagem nasogastrica.131
Suturas de lesoes superficiais de pele.132

133 Tamponamento da epistaxe.
134 Terapia de reidratagao oral.
135 Teste KOH (teste das aminas positive ou Whiff test).
136 Teste rapido para gravidez.
137 Teste rapido para hepatite B.
138 Teste rapido para hepatite C.
139 Teste rapido para HIV.

Teste rapido para sifilis.140
Tratamento de feridas.141
Tratamento de mifase furunculoide.142

14
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Tratamento/cuidado da pessoa com queimaduras (exceto grande queimado).143
Utilizagao de ferramentas de abordagem e orientagao familiar: genograma, APGAR 
familiar, avaliagao do ciclo de vida familiar, Ecomapa, Escala Brasileira de Inseguranga 
Alimentar (Ebia), os modelos Firo e Practice, Projeto Terapeutico Singular (PTS), 
identificagao da dinamica e estrutura familiar, indusao das familias no tratamento de 
condigoes complexas e inqueritos alimentares.

144

Utilizagao de ferramentas de abordagem e orientagao comunitaria: espagos para 
abordagem comunitaria na unidade de saude ou outro ponto da comunidade, grupos, 
realizagao de oficinas, elaboragao de materiais educativos/informativos, territorializagao 
(conhecendo todos os pontos de apoio da comunidade, sejam da saude ou nao), terapia 
comunitaria e utilizagao dos dados para realizagao de vigilancia epidemioldgica.

145

Utilizagao de referenda e contrarreferencia como ferramentas para o 
compartilhamento do cuidado com os demais servigos da rede de atengao, bem como 
os servigos do Sistema Telessaude Brasil.

146

Verificagao de sinais vitais (temperatura (preferencialmente axilar), frequencia 
cardiaca, frequencia respiratoria, pressao arterial e dor).147

Troca de sonda de cistostomia.148
Troca de canula de traqueostomia.149

ATENGAO E CUIDADOS RELACIONADOS a SAUDE BUCAL - ODONTOLOGIA
Procedimentos de PromogSo e Prevengao em Saude Bucal: - : ' j

Agao coletiva de aplicagao topica de fluorgel.150
Agao coletiva de escovagao dental supervisionada. 
Aplicagao topica de fluor (individual por sessao).

151
152

Atendimento odontologico da gestante.153
Atividade educativa / orientagao em grupo na atengao primaria.154
Consulta/atendimento domiciliar.155
Evidenciagao de placa bacteriana.156
Exame bucal com finalidade epidemiologica.157
Orientagao de higiene oral.158
Orientagao de higienizagao de proteses dentarias.

_______ Procedimentos Clfnicos
Acesso a polpa dentaria e medicagao (por dente).

159

160
Adaptagao de protese dentaria.161
Aplicagao de cariostatico.162
Aplicagao de selante (por dente).163
Atendimento de urgencia odontologica na APS.164
Biopsia de tecidos moles da boca.165
Capeamento pulpar.166
Cimentagao de Protese Dentaria.167
Confecgao, instalagao e ajuste de placa miorrelaxante.168
Contengao de dentes por esplintagem (imobilizagao dental).169
Coroa provisoria.170
Curative de demora com ou sem prepare biomecanico.171
Curetagem periapical.172

15
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Diagnostico de disturbio de articulagao temporo-mandibular(ATM).173
Drenagem de abscesso da boca e anexos.174
Excisao e sutura de lesao na boca.175
Excisao de lesao e/ou sutura de ferimento da pele, anexos e mucosas (boca e anexos).176
Excisao de ranula ou fenomeno de retengao salivar.177
Exodontia de dente deciduo.178
Exodontia de dente permanente.179
Exodontia multipla com alveoloplastia.180
Frenectomia.181
Gengivectomia.182
Instala^ao de protese dentaria.183
Moldagem dento-gengival para construgao de protese dentaria.184
Oferta de praticas integrativas e complementares na saude bucal (auriculoterapia, 
acupuntura, agulhamento a seco, infiltra^ao de anestesico em ponto-gatilho).185

Primeira consulta odontologica programatica.186
Profilaxia e remogao de placa bacteriana.187
Pulpotomia dentaria.188
Radiografia interproximal (bite wing)189
Radiografia periapical.190
Raspagem e alisamento subgengivais por sextante.191
Raspagem, alisamento e polimento supragengivais por sextante.192
Realizagao de procedimento est£tico em urgencia sentida (ex.: necessidade do trabalho).193
Reembasamento e conserto de protese dentaria.194
Reimplante dental (Por dente).195
Restaura^ao de Dente deciduo posterior.196
Restauragao de dente deciduo anterior.197
Restaura^ao de dente permanente anterior.198
Restaura^ao de dente permanente posterior.199
Retirada de pontos de cirurgias basicas de pele/anexo e mucosas (boca e anexos).200
Selamento provisorio de cavidade dentaria.201
Tratamento cirurgico de hemorragia buco-dental.202
Tratamento de alveolite.203
Tratamento de gengivite ulcerativa necrosante aguda (GUNA).204
Tratamento de lesoes da mucosa oral.205
Tratamento de nevralgias faciais.206
Tratamento de pericoronarite.207
Tratamento endodontico de dente deciduo.208
Tratamento endodontico de dente permanente anterior.209

210 Tratamento inicial do dente traumatizado.
211 Tratamento restaurador atraumatico (TRA).

Ulotomia/ulectomia.212
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DECRETO LEGISLATIVO NQ 6, de 22 de abril de 2020

Reconhece, exclusivamente para os fins do que 
dispoem o caput e os incisos I e II do art. 65 da Lei 
Complementar Federal 101, de 4 de maio de 2000, 
a ocorrencia de estado de calamidade publica nos 
municipios que especifica.

Art. lc Reconhece, exclusivamente para os fins do que dispoem o 

caput e os incisos I e II do art. 65 da Lei Complementar Federal ne 101, de 4 

de maio de 2000, a ocorrencia de estado de calamidade publica, com efeitos 

ate 31 de dezembro de 2020, nos seguintes municipios:

I - Andira;

II - Barbosa Ferraz;

III - Bela Vista do Paraiso;

IV - Borrazopolis;

V - Cafeara;

VI - Cambe;

VII - Cantagalo;

VIII - Contenda;

IX - Coronel Vivida;

X - Cruzeiro do Iguagu;

XI - Fazenda Rio Grande;

XII - Flbrida;

XIII - Francisco Alves;

XIV - Godoy Moreira;

XV - Grandes Rios;

XVI - Guafra;
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XVII - Guaporema;

XVIII - Iguaragu;

XIX - Inacio Martins;

XX - Itambe;

XXI - Jacarezinho;

XXII - Jardim Alegre;

XXIII - Juranda;

XXIV - Lindoeste;

XXV - Lunardelli;

XXVI - Manoel Ribas;

XXVII - Maua da Serra;

XXVIII - Novo Itacolomi;

XXIX - Palmital;

XXX - Paranavai;

XXXI - Pinhao;

XXXII - Piraquara;

XXXIII - Ramilandia;

XXXIV - Rio Bonito do Iguagu;

XXXV - Rio Branco do Ivai;

XXXVI - Rondon;

XXXVII - Santa Maria do Oeste;

XXXVIII - Santa Monica;
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XXXIX-Saojoao;

XL-Tamboara;

XLI - Terra Rica;

XLII - Toledo;

XLIII - Uniao da Vitoria;

XLIV - Uniflor;

XLV - Wenceslau Braz;

XLVI - Sao Mateus do Sul;

XLVII - Alto Parana;

XLVIII - Arapua;

XLIX - Sao Joao do Cauici;

L - Santa Helena;

LI - Assis Chateaubriand;

Lll - Ventania;

Llll - Flor da Serra do Sul;

LIV - Marilandia do Sul;

LV - Nossa Senhora das Gragas;

LVI - Barracao;

LVII - Santa Lucia;

LVIII - Goioxim;

LIX - Altamira do Parana.
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Art. 2s Este Decreto Legislative entra em vigor na data de sua
publicagao.

Curitiba, 22 de abril de 2020.

Deputado ADEMAR LUIZ^RAIANO 
Presideste \
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JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Decreto Legislative trata do reconhecimento, 
exclusivamente para os fins do que dispoem o capute os incisos I e II do art. 65 
da Lei Complementar Federal ne 101, de 4 de maio de 2000, da ocorrencia de 
estado de calamidade publica nos municipios que especifica, com efeitos ate 31 
de dezembro de 2020.

A necessidade de reconhecimento de estado de calamidade se d3 
em razao da pandemia, reconhecida pela Organizagao Mondial da Saude, 
decorrente da Covid-19.
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PARECER N° 360/2020 - LIC

INEXIGIBILIDADE DE LICITAQAO 13/2020.

DE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE PALMITAL - PR

PARA: GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PALMITAL - PR

ADMINISTRATIVODIREITOEMENTA:
INEXIGIBILIDADE DE LICITAQAO CONTRATAQAO DE 
PROFISSIONAIS DE SAUDE VINCULADOS A 
CHAMAMENTO PUBLCO. POSSIBILIDADE JURIDICA. 
RECOMENDAgOES NECESSARIAS: ARTs. 25 DA LEI 
N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.

Trata-se de parecer solicitado pela Exma. Sra. Secretaria 

de Saude, acerca da realizapao da inexigibilidade de licitapao para contratapao 

referente ao chamamento publico para credenciamento e possivel contratapao de 

pessoas fisicas interessadas em realizar atendimento aos usuarios do Sistema 

Unico de Saude no Municipio de Palmital-PR, em carater complementar, tendo por 
objeto a prestapao de servipos de ENFERMAGEM;

Instruem o presente processo, dentre outros, encaminhados pela 

Secretaria de Administrapao, a devida justificativa, enfatizando as dificuldades 

ocasionadas pela pandemia do COVID-19, que aumentou a demanda pelos servipos 

de saude e a solicitapao visando a realizapao do procedimento.

E o breve relatorio.

Prefacialmente, considera-se conveniente a consignapao de que a 

presente manifestapao toma por base os elementos que constam dos autos do 

processo administrative em epigrafe. Destarte, a luz do art. 3°, VIII e XXII, da Lei 
Municipal n° 33/2013, tem-se que compete a esta Procuradoria prestar consultoria 

sob o prisma estritamente jurldico, nao Ihe sendo permitido adentrar a analise da 

conveniencia e da oportunidade dos atos administrativos praticados pelo gestor, e

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

Fone Fax: (42) 3657-1222
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nem, ainda, verificar aspectos de natureza eminentemente tecnico-administrativa.

O Ministerio da Saude, com fundamento no inciso XIV do art.16 da Lei 
n 8080/90, normatiza por Portaria a participafao complementar da iniciativa privada 

na execupao de servigos de saude e o credenciamento de prestadores de servigos 

de saude no SUS.

A contratagao por inexigibilidade de licitagao, apos o resultado de 

Credenciamento administrative pelo qual a Administragao convocou interessados 

segundo condigoes previamente definidas e divulgadas, credenciaram-se como 

prestadores de servigos ou beneficiarios de urn negocio future a ser ofertado, 
quando a pluralidade de sen/igos prestados for indispensavel a adequada satisfagao 

do interesse coletivo ou, ainda, quando a quantidade de potenciais interessados for 
superior a do objeto a ser ofertado e por razoes de interesse publico a licitagao nao 

for recomendada.

J

Apesar de nao ser um procedimento previsto expressamente na 

legislapao, e reconhecido como valido pela propria jurisprudencia do TCU, Tribunals 

de Contas e pela doutrina.

"Cumpre ponderar, desde j£, que a hipdtese de credenciamento n§o foi 
prevista na Lei 8666/93. Ncio h£ qualquer dispositive que aborde o assunto, 
regrando suas premissas. Impende reafirmar, por oportuno, que a 
inexigibilidade nao depende de autorizagSo legal, tanto que ocorre em todas 
as situagbes de inviabilidade de competigSo, o que remonta a questSo 
fatica"1

O credenciamento se dara por ato formal e aplicar-se-a a todos os 

licitantes que foram habilitados em procedimento especifico, fundamentado no caput 
do art. 25 da Lei n 8.666/1993, quando se conferira o direito de exercer 
complementarmente a partir da celebragao de contrato, a prestagao de servigos de 

saude. Portanto, o credenciamento preservara a lisura, transparencia e 

economicidade do procedimento, garantindo tratamento isonomico dos interessados, 
com a possibilidade de acesso de qualquer um que preencha as exigencias 

estabelecidas em regulamento e observando os principios e diretrizes do SUS.

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

Fone Fax: (42) 3657-1222
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A Lei de licitagoes do Estado do Parana, Lei 15.608/2007, preve os 

seguintes requisitos para o credenciamento, que deverao constar do Regulamento:

Art. 25. O processo de credenciamento deve ser autorizado pela autoridade 
competente, ser processado mediante a elaboragSo de edital pelo 6rg3o publico 
interessado e atender aos seguintes requisitos:

I - explicitagao do objeto a ser contratado;

II - fixagao de criterios e exigencias minimas a participagao dos interessados;

III - possibilidade de credenciamento a qualquer tempo pelo interessado, pessoa 
fisica ou juridica;

IV - manutengcio de tabela de pregos dos diversos servigos a serem prestados, dos 
criterios de reajustamento e das condigoes e prazos para o pagamento dos servigos;

V - rotatividade entre todos os credenciados, sempre excluida a vontade da 
Administragao na determinagao da demanda por credenciado;

VI - vedagSo expressa de pagamento de qualquer sobretaxa em relagao a tabela 
adotada;

VII - estabelecimento das hipoteses de descredenciamento, assegurados o 
contraditorio e a ampla defesa;

VIII - possibilidade de rescisao do ajuste, pelo credenciado, a qualquer tempo, 
mediante notificagao a Administragao com a antecedencia fixada no termo;

IX - previsao de os usuarios denunciarem irregularidade na prestagSo dos servigos 
e/ou no faturamento.

Registre-se que os valores praticados nas agoes complementares de 

saude sao elevados, havendo a necessidade de celebragao de contrato.

Afirme-se, igualmente, que o chamamento publico nao e uma nova 

modalidade licitatoria, sendo uma ferramenta de pesquisa de mercado, contudo 

deve obedecer aos criterios minimos para a demonstragao de que o futuro 

contratado possui capacidade para contratar com a Administragao Publica, bem 

como que o procedimento se encontra em regularidade com os dispositivos regem a 

contratagao com o Ente Publico.

De fato, no edital e seus anexos devem constar os seus requisitos 

elencados no artigo 40 da Lei n. 8.666/93 e ainda seu objeto, prazos e condigoes, 
casos de sangoes e penalidades, local e horario para recebimento de informagoes e 

respectivos termos, forma de apresentagao das propostas, criterios de

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - P
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procedimento, indicapao de dotapao orpamentaria correlata com a indicada pela 

Secretaria Requerente, condipoes relativas ao contrato e disposipoes finals, devendo 

necessariamente segundo o TCU confer:

Trata-se assim de uma modalidade de licitapao inexigivel diante da 

impossibilidade de concorrencia, pois imprescindivel a fixacao de tabela de precos 

que remunerarao os servipos medicos e laboratoriais prestados, as condipoes e 

prazos para pagamento. Os interessados terao conhecimento previo dos valores a 

serem pagos pelo servipo prestado, nao havendo diferenciapao no pagamento e 

disputa entre os credenciados. Em regra, os valores sao tabelados e pagos 

mediante repasse do Sistema Unico de Saude - SUS podendo, a criterio da 

administrapao, obedecer piso da piso da categoria.

Ha ainda que se frisar a autorizaqao da Lei Organica Municipal que 

possibilita a contratagao temporaria independentemente da realizagao de Processo 

Seletivo nos casos de calamidade publica devidamente reconhecida, in verbis:

Art. 163. A administrag§o publica direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos 
Poderes do Municipio de Palmital, voltada para a consecug§o do bem+estar do povo 
e para a construgao de uma sociedade livre, democratica, justa e solid£ria, sujeitar- 
se-a aos principios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da publicidade 
e, tambem, aos seguintes preceitos:
IX - a lei estabelecera os casos de contratagao, por tempo determinado, para 
atender necessidade temporaria de excepcional interesse publico, cumpridos os 
seguintes criterios
a) realizagao de teste seletivo, ressalvados os casos de calamidade publica;
b) contrato improrrog^vel com prazo maximo de urn ano, vedada a recontratagSo

No caso especifico de Palmital-PR, o Estado de Calamidade foi 
reconhecido pela Assembled Legislativa do Estado do Parana atraves do Decreto 

Legislative n° 06 de 22 de abril de 2020.

Pelo exposto, se atendidas a exigencia legalmente estabelecidas 

quanto a possibilidade contratar com a administragao publica, somos pelo 

prosseguimento do chamamento publico, face o atendimento dos requisitos legais e 

aos principios administrativos que regem a materia.

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

Fone Fax: (42) 3657-1222
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Nao se Divide que esses profissionais credenciados nao deverao ser 
considerados servidores, mas prestadores de servipos, conforme entendimento do 

Tribunal de Contas da Uniao (TCU).

Outrossim, a minuta do contrato elaborado pelo mesmo orgao tambem 

preenche os requisites necessaries para o fiel cumprimento do objeto, pelo que da 

analise dos documentos que dos autos constam ate o presente memento, esta 

Procuradoria Jurldica opina pela total regularidade do presente procedimento.

Atente-se o para as publicaqoes devidas com o fito de maior 
publicidade possivel ao procedimento ora analisadoJ

CONCLUSAO:

Pelo exposto, esta Procuradoria opina pelo prosseguimento do feito, 

por entender que a inexigibilidade de licitagao para contratagao vinculado ao 

chamamento publico e instrumento legal e adequado, com vistas ao atendimento da 

demanda de contratagao de profissionais apresentada pela Secretaria Municipal de 

Saude, segundo regras desde que observadas as recomendagoes expedidas neste 

opinativo.
r

E o parecer, salvo melhor juizo ou entendimento.

Palmital, 25 de Agosto de 2020.

DANIlXjMOBIM SCHREINER
Procurador do Municipio 

OAB/PR 46.945

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

Fone Fax: (42) 3657-1222



A° DE
Licita9aoiMUNICIPIO DE V
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P AIM ITA 'i.SK.

GESTAO 2017/2020 

CNPJ-75.680.025/0001-82

Palmital (PR), 24 de Agosto de 2020.Memorando n° 082/2020-GAB

Protocolo* 1244/2020

Interessado- Secretaria de Municipal de Saude 

Assunto^ Autorizagao de Licitagao

Nos termos do Memorando, encaminhado pela Secretaria de Municipal 
Administragao, acima descrita no Memorando sob n° 106/2020, requisitando seja autorizado 
para licitagao, ” DEFIRO o pedido.

Outrossim, determine o encaminhamento do presente feito ao Setor de 

Licitagoes de Contratos desta Prefeitura para que encaminhe os autos para os seguintes 

setores-

a) Departamento de Contabilidade, para que indique os recursos orgamentarios 

disponiveis para a realizagao do aditivo;

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;

Por fim, retornem os autos ao Setor de Licitagoes de Contratos, para a 

elaboragac os procedimentos do processo licitatorio.

Atenciosamente

VALDENEI DE SOUZA 

Prefeito Municipal

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

Fone Fax: (42) 3657-1222



r rwmm^ REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

m SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBUCA 
INSTITUTO DE IDENTIFICAQAO DO PARANA

RG: 12.434.907-9

u

l 'vflW J|CORR€IO\
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assinatura do titular '"
[ CARTEIRA DE IDENTIDADEmmtmm >

X

4
li

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL 
12.434.907-9 data de expediqao. 29/02^008

i!1 '
REGISTRO GERAL:

NOME: DEBORA PRISCILA DE SANTANA
:

h '\ FILIAQAO: JOAO BALBIM DE SANTANA
ELIZABETE GOMES DE SANTANA

NATURALIDADE: PITANGA/PR

t 1 ;i

DATA DE NASCIMENTO: 01/01/1991;

DOC. ORIGEM: COM ARC A=P ALMITAL7P R, 1 OFICIO
C.NASC=18.035, LIVRO=44-A. FOLHA=033

I
iCadastre de Pessoas Fisicas 

Numero de Inscrifao i
! wnm__

ASSINATURA DO DIRETOR
| LEI Ng 7-116 DE 29/08/83

CURITIBA/PR*.
t

W.
mNome

Nascimento

-
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CENTRO UNIVERSITARIO C . ,PO REAL Ci-NTRO UNIVERSITARIO CAMPO REAL
(Instituigao Expedidora e Registradora)

Credenciado pela Portaria Ministerial, n° 718, de 27 de julho de 2018, 
publicado no Diiirio Oficial da Uniao n° 145, Segao 1, de 30 de julho de 2018, 
pag. 19, tendo como Reitor o Professor Edson Aires da Silva.UB - Campo Real Educacional S.A 

CNPJ 03.291.761/0001-38
Diploma registrado sob n° 546, Livro 2, FIs. 46, Processo 546, de 

13/03/2019, por delegagao de competencia do Ministerio da Educagao, nos 
termos da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e do Decreto n° 9.235, de 
15 de dezembro de 2017 e do Artigo 5° da Portaria n° 1.095, de 25 de outubro 
de 2018.

Credenciado pela Portaria Ministerial, n° 718, de 27 de julho de 2018, publicado no Diario 
Oficial da Uniao n° 145, Segao 1, de 30 de julho de 2018, pag. 19.

CURSO DE ENFERMAGEM
Guarapuava, 10 de maio de 2019.

Reconhecido pela Portaria Ministerial, n° 820, de 30 de dezembro de 2014, publicado no 
Diario Oficial da Uniao n° 1, Segao 1, de 02 de janeiro de 2015, pdg. 22.

Leonice Salateski Menon 
Registro de Diplomas

Por delegagao de competencia, nos termos do Ato de Nomeagao n° 
17/2018, da Reitoria, de 13 de dezembro de 2018.
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CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANA

CERTIDAO DE REGULARIDADE CADASTRAL

Impresso em 24/08/2020 as 10:40:12

De ordem da Presidencia, ressalvado o direito do Conselho Regional de Enfermagem do Parana de inscrever 
e cobrar quaisquer dividas de responsabilidade do(a):

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Parana, Coren-PR, no uso de suas atribui9oes e 
atendendo ao que foi requerido por DEBORA PRISCILA DE SANTANA, inscrito(a) no CPF sob n° 
080.326.549-25, CERTIFICA que o(a) profissional e ENFERMEIRO, registrado sob o n° , cuja situagao da 
inscrigao e Pre-ativo, com pedido de inscrigao em tramite de registro, nos termos do art. 2° da Lei n° 7.498 
de 25 de Junho de 1986;

CERTIFICA que NAO CONSTA, ate a presente data, condenagao transitada em julgado decorrente de 
processo etico.

O referido e verdade e dou fe.

Simone Aparecida Peruzzo 
Presidente Coren/PR 

presidente@corenpr.gov.br

Documento valido ate 30 de setembro de 2020.

Curitiba/PR, 24 de agosto de 2020

N° da Certidao 2408202010401267964112
A autenticidade desta certidao podera ser confirmada no link abaixo com o numero da certidao descrito

acima.
http://certidao.corenpr.gov.br/consulta

mailto:presidente@corenpr.gov.br
http://certidao.corenpr.gov.br/consulta
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ANEXO II

INEXIGIBILIDADEN°013/2020

A pessoa fisica DEBORA PRISCILA DE SANTANA DOS SANTOS, inscrita no CPF n° 
080.326.549-25, portador da carteira de identidade n° 12.434.907-9 DECLARA de que 
nao ocupa outro cargo ou emprego publico em qualquer das esferas de governo, bem 
como nao percebe beneficio proveniente de regime proprio de previdencia social ou do 
Regime Geral de Previdencia Socia Irelativo a emprego publico (art. 37, § 10 da CF).

PALMITAL, 24 de AGOSTO de 2020.

/

Obs: Esta ressaldo quando se tratar das exceqoes previstas no art. 37, inciso XVI 
e XVII, da Constituigao Federal, hipotese nas quais devera ser observada a carga 
horaria semanal, a compatibilidade de horario se a atengao aos limites 
remuneratorios estipulados pelo inciso XI do art.37 da CF. Neste caso devera o 
candidate declarar o acumulo de cargos e quanto ganha em cada um sob pena 
dedesclassificagao;
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INEXIGIBILIDADE N°013/2020
DECLARACAO DE IDONEIPAPE

Ref.: INEXIGIBILIDADE N°013/2020

A pessoa fisica DEBORA PRISCILA DE SANTANA DOS SANTOS, inscrita no CPF 
n° 080.326.549-25, portador da carteira de identidade n° 12.434.907-9, DECLARA 
nao ter recebido do Municipio de Palmital ou de qualquer outra entidade da 
Administragao Direta ou Indireta, no ambito federal, estadual ou municipal, 
SUSPENSAO TEMPORARIA de participagao em licitagao e ou impedimento de 
contratar com a Administragao, assim como nao ter recebido declaragao de 
INIDONEIDADE para licitar e ou contratar com a Administragao Federal, Estadual ou 
Municipal.

PALMITAL, 24 de AGOSTO de 2020.

Ol.
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<'V\ucita^aoMunicipio de Palmital 

Solicitagao 158/2020 

Termo de Referencia 41- -5

Polha

Ass;. Paginal

Solicitagao

Nurrero Erhtido em Quantidade de itensN° sol ici (anteTipo

25/08/2020 11158 Contratagao de Servigo
Process© Gerado

Nurrero

Solicitante

Odd go 
464-2

None

CHEILA PECHEKA RIBBRO DEJESUS 0/2020
Local
Codigo None

Gabinete do Secretcirio Municipal de Saude42
6rgao Pagamento

ForrreNone

15 SECRETARY MUNICIPAL DE SAUDE MEDIA NTE RECIBO RPA
Entrega-----------------------
Local

palmual-paranA
Prazo
180 Das

Descrigao:
CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOAS FtSICAS PARA A PRESTACAO DE SERVIQOS EM 
SAUDE PARA ATENDIMENTO AO SITUACAO DE EMERGfiNCIA NO MUNICIPIO DE PALMITAL, CONFORME AS 
ESPECIFICAQOES CONTIDAS NO PROJETO BASICO, PELO PRAZO DE 6 (SEIS) MESES 
ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E EM SEUS ANEXOS.

NOS TERMOS DAS REGRAS

Lote

001 Lote 001

Unitario

3.125,00

Unidade Quantidade Valor

18.750,00
Codigo Nome

006279 PRESTACAO DE SERVIQO ENFERMEIRA 
40 HORAS/SEMANAIS

MES 6,00

08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
002 Fundo Municipal de Saude 

10.122.1001-2145 Enf rentamento da Emergencia COVID-19 
3.3 90 36.00 OOOUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 

00339 Bloco de Custeio das Agoes e Servigos Publicos de Saude - 
Do Exercicio

06230
18.750,006,00

TOTAL 18.750,00

TOTAL GERAL 18.760,00

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

18.750,00
18.750,00

08.002.10.122.1001.2145
Cod 06230 Fonte 00339 G.Fonte E

Antonio t>Jntiano
U Contt-dof 

CRC p *. o;m.431/0-0 
CPF+40.99&. 790-53

Emitido per ANTONIO FERRAZ DE LIMA NETO, na versao. 5525 s 25/06/2020 08:51 50
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Licita^ao

Municipio de Palmital 
Solicitagao 158/2020 

Termo de Referencia

Paginal

Solicitagao

Nunero Quant dade de itensEnitido emN° sdicilanteTipo
125/08/20201Contratagao de Servigo158

Process© Gerado

Nunero
Solicitante

None

CHEILA PECHEKA RIBBRO DEJESUS
Cddigo

464-2 0/2020
Local
Cddgo None

Gabinete do Secretcirio Municipal de Saude42
6rgao

15 SECRETARY MUNICIPAL DE SAUDE
Entrega----------------------------------------------------------------
Local

palmual-paranA

Pagamento
For nsNone
MEDIA NTE RECIBO RPA

Prazo

180 Dias
DescrigSo:
CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOAS FtSICAS PARA A PRESTAQAO DE SERVINGS EM 
SAUDE PARA ATENDIMENTO AO SITUAgAO DE EMERGENCIA NO MUNICfPIO DE PALMITAL, CONFORME AS 
ESPECIFICACOES CONTIDAS NO PROJETO BASICO, PELO PRAZO DE 6 (SETS) MESES, NOS TERMOS DAS REGRAS 
ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Lote

001 Lote 001
UnitArio

3.125,00
Valor

18.750,00

Quantidade

6,00

Unidade

MES
Codigo Nome

006279 PRESTAQAO DE SERVIQO ENFERMEIRA 
40 HORAS/SEMANA1S

TOTAL 18.750,00

TOTAL GERAL 18.750,00

CHELA PECHEKA RIBERO DE JESUS 
Secretaria Municipal de Saude

25/06/2020 08:51:03Emitido per ANTONIO FERRAZ DE LIMA NETO, na versiio: 5525 s
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL • PR
.ft*

CNPJ 75680025/0001-82

PARECER N° 353/2020 - LIC

CREDENCIAMENTO 003/2020

DE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE PALMITAL - PR

PARA: GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PALMITAL - PR

ADMINISTRATIVO.DIREITOEMENTA:
CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE. 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAgAO. CONTRATAQAO 
DIRETA.
RECOMENDAQOES NECESSARIAS: ARTs. 25 DA LEI 
N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.

JURIDICA.POSSIBILIDADE

Trata-se de parecer solicitado pela Exma. Sra. Secretaria 

de Saiide, acerca da realizapao de chamamento publico para credenciamento e 

possivel contratapao de pessoas fisicas interessadas em realizar atendimento aos 

usuarios do Sistema Unico de Saiide no Municipio de Palmital-PR, em carater 
complementar, tendo por objeto a presta?ao de servifos de Tecnicos em 

Enfermagem;

Instruem o presente processo, dentre outros, encaminhados pela 

Secretaria de Administrapao, a devida justificativa, enfatizando as dificuldades 

ocasionadas pela pandemia do COVID-19, que aumentou a demanda pelos servipos 

de saiide e a solicitapao visando a realizapao do procedimento.

E o breve relatorio.

Prefacialmente, considera-se conveniente a consignapao de que a 

presente manifestapao toma por base os elementos que constam dos autos do 

processo administrative em epigrafe. Destarte, a luz do art. 3°, VIII e XXII, da Lei 
Municipal n° 33/2013, tem-se que compete a esta Procuradoria prestar consultoria 

sob o prisma estritamente juridico, nao Ihe sendo permitido adentrar a analise da 

conveniencia e da oportunidade dos atos administrativos praticados pelo gestor, e

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

Fone Fax: (42) 3657-1222
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£5 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL ■ PRV
CNPJ 75680025/0001-82

f

nem, ainda, verificar aspectos de natureza eminentemente tecnico-administrativa.

O Ministerio da Saude, com fundamento no inciso XIV do art.16 da Lei 
n 8080/90, normatiza por Portaria a participapao complementar da iniciativa privada 

na execupao de servipos de saude e o credenciamento de prestadores de servipos 

de saude no SUS.

Credenciamento e o procedimento administrative pelo qual a 

Administrapao convoca interessados para, segundo condipoes previamente 

definidas e divulgadas, credenciarem-se como prestadores de servipos ou 

beneficiarios de urn negocio future a ser ofertado, quando a pluralidade de servipos 

prestados for indispensavel a adequada satisfapao do interesse coletivo ou, ainda, 
quando a quantidade de potenciais interessados for superior a do objeto a ser 
ofertado e por razoes de interesse publico a licitapao nao for recomendada.

Apesar de nao ser urn procedimento previsto expressamente na 

legislapao, e reconhecido como valido pela propria jurisprudencia do TCU, Tribunais 

de Contas e pela doutrina.

"Cumpre ponderar, desde j£, que a hipotese de credenciamento n§o foi 
prevista na Lei 8666/93. Nao ha qualquer dispositive que aborde o assunto, 
regrando suas premissas. Impende reafirmar, por oportuno, que a 
inexigibilidade n§o depende de autorizagao legal, tanto que ocorre em todas 
as situapoes de inviabilidade de competig£o, o que remonta & questSo 
fatica"1

O credenciamento se dara por ato formal e aplicar-se-a a todos os 

licitantes que foram habilitados em procedimento especifico, fundamentado no caput 
do art. 25 da Lei n 8.666/1993, quando se conferira o direito de exercer 
complementarmente a partir da celebrapao de contrato, a prestapao de servipos de 

saude. Portanto, o credenciamento preservara a lisura, transparencia e 

economicidade do procedimento, garantindo tratamento isonomico dos interessados, 
com a possibilidade de acesso de qualquer urn que preencha as exigencias 

estabelecidas em regulamento e observando os principios e diretrizes do SUS.

Joel de Menezes Niebuhr- Licitapao publica e contrato administrative. 4- edipSo, editora F6rum, 2015. P. 110

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

Fone Fax: (42) 3657-1222
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"No credenciamento todos os interessados em contratar com a 
AdministragSo Publica s3o efetivamente contratados, sem que haja relag^o 
de exclusSo. Como todos os interessados s§o contratados, n£o que se 
competir por nada, forpando-se reconhecer, por dedugsto, a inviabilidade de 
competigSo e a inexigibilidade de licitagao publica."2

O credenciamento e uma hipotese de inexigibilidade de licitagao, e a 

celebragao do contrato se dara conforme determina o artigo 62 da Lei 8666/93, 
quando seus valores estiverem compreendidos nos limites das duas modalidades de 

licitagao: tomada de pregos e concorrencia, seguindo o seguinte roteiro:

•chamamento publico com a publicagao do regulamento (edital) 
•inscrigao
•cadastro (Certificado de Registro Cadastral - CRC) das entidades 

privadas interessadas
•habilitagao

•assinatura do termo contratual
•publicagao do extrato do contrato no Diario Oficial do ente contratante 

ou jornal local de grande circulagao

A Lei de licitagoes do Estado do Parana, Lei 15.608/2007, preve os 

seguintes requisites para o credenciamento, que deverao constar do Regulamento:

Art. 25. O process© de credenciamento deve ser autorizado pela autoridade 
competente, ser processado mediante a elaboragSo de edital pelo 6rg3o publico 
interessado e atender aos seguintes requisitos:

I - explicitagao do objeto a ser contratado;

II - fixagao de criterios e exigencias mmimas 3 participag^o dos interessados;

III - possibilidade de credenciamento a qualquer tempo pelo interessado, pessoa 
flsica ou jurldica;

IV - manutengSo de tabela de pregos dos diversos servigos a serem prestados, dos 
criterios de reajustamento e das condigdes e prazos para o pagamento dos servigos;

V - rotatividade entre todos os credenciados, sempre exclulda a vontade da 
Administragao na determinagao da demanda por credenciado;

VI - vedagao expressa de pagamento de qualquer sobretaxa em relag^o 3 tabela

2 Idem, Idem

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmit^l - PR

Fone Fax: (42) 3657-1222
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adotada;

VII - estabelecimento das hipdteses de descredenciamento, assegurados o 
contraditdrio e a ampla defesa;

VIII - possibilidade de rescisao do ajuste, pelo credenciado, a qualquer tempo, 
mediante notificagSo 3 AdministragSo com a anteced§ncia fixada no termo;

IX - previsao de os usuarios denunciarem irregularidade na prestagSo dos servigos 
e/ou no faturamento.

Registre-se que os valores praticados nas agdes complementares de 

saude sao elevados, havendo a necessidade de celebragao de contrato.

Afirme-se, igualmente, que o chamamento publico nao e uma nova 

modalidade licitatoria, sendo uma ferramenta de pesquisa de mercado, contudo 

deve obedecer aos criterios mmimos para a demonstragao de que o future 

contratado possui capacidade para contratar com a Administragao Publica, bem 

como que o procedimento se encontra em regularidade com os dispositivos regem a 

contratagao com o Ente Publico.

De fato, no edital e seus anexos devem constar os seus requisites 

elencados no artigo 40 da Lei n. 8.666/93 e ainda seu objeto, prazos e condigoes, 
casos de sangoes e penalidades, local e horario para recebimento de informagoes e 

respectivos termos, forma de apresentagao das propostas, criterios de 

procedimento, indicagao de dotagao orgamentaria correlata com a indicada pela 

Secretaria Requerente, condigoes relatives ao contrato e disposigoes finais, devendo 

necessariamente segundo o TCU center:

1 - Ampla divulgagao, inclusive por meio “de convites a interessados do ramo 

que gozem de boa reputagao profissional;

2 - fixar os criterios e exigencias minimas para que os interessados possam 

credenciar-se, de modo que os profissionais, clinicas e laboratories que 
vierem a ser credenciados tenham, de fato, condigoes de prestar um bom 
atendimento, sem que isso signifique restrigao indevida ao credenciamento;

3 - fixar, de forma criteriosa, a tabela de pregos que remunerara os diversos 

itens de servigos medicos e laboratoriais e os criterios de reajustamento, bem 
assim as condigoes e prazos para o pagamento dos servigos faturados;

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

Fone Fax: (42) 3657-1222
rv
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4 - consignar vedagao expressa do pagamento de qualquer sobretaxa em 

relagao a tabela adotada, ou do cometimento a terceiros (associagao de 
servidores, p. ex.) da atribuigao de proceder ao credenciamento e/ou 
intermediagao do pagamento dos servigos prestados;

5 - estabelecer as hipoteses de descredenciamento, de forma que os 
credenciados que nao estejam cumprindo as regras e condigoes fixadas para 

o atendimento, sejam imediatamente excluidos do rol de credenciados;

6 - permitir o credenciamento, a qualquer tempo, de qualquer interessado, 
pessoa fisica ou juridica, que preencha as condigoes mmimas exigidas;

7 - prever a possibilidade de denuncia do ajuste, a qualquer tempo, pelo 

credenciado, bastando notificar a Administragao, com a antecedencia fixada 

no termo;

8 - possibilitar que os usuarios denunciem qualquer irregularidade verificada 

na prestagao dos servigos e/ou no faturamento; e

9 - fixar as regras que devam ser observadas pelos credenciados no 

atendimento (como p. ex. proibigao de que o credenciado exija que o usuario 
assine fatura ou guia de atendimento em branco)”. (TCU 656/1995. Processo 
n.0 TC 016.522/95-8. Relator Ministro Homero Santos. DOU 28.12.1995. 
Pagina 22.549).

Quanto a minuta de contrato deve se encontrar alinhada com o 

ordenamento vigente apresentando as clausulas obrigatorias em especial as de: 
objeto; regime de contratagao; prego, condigoes e criterios de reajuste; prazo; 
credito pelo qual correra despesa (em consonancia com o indicado no oficio de 

abertura e edital); obrigagoes mutuas e especificas; garantias do contrato; casos de 

rescisao, penalidades e multas; vinculagao legal e administrativa entre outras 

clausulas complementares.

Trata-se assim de uma modalidade de licitagao inexigivel diante da 

impossibilidade de concorrencia, pois imprescindivel a fixacao de tabela de precos 

que remunerarao os servigos medicos e laboratoriais prestados, as condigoes e 

prazos para pagamento. Os interessados terao conhecimento previo dos valores a

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

Fone Fax: (42) 3657-1222
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■iw
serem pagos pelo servipo prestado, nao havendo diferenciapao no pagamento e 

disputa entre os credenciados. Em regra, os valores sao tabelados e pagos 

mediante repasse do Sistema Unico de Saude - SUS podendo, a criterio da 

administragao, obedecer piso da piso da categoria.

O institute do credenciamento, neste caso justificado pelo gestor em 

razao da pandemia do COVID-19 que gerou urn aumento pela busca dos servigos 

de saude, pode portanto, ser utilizado de forma complementar, para suprir eventual 
demanda reprimida de servigo de saude. Ha que se considerar, entretanto, que o 

credenciamento deve atender aos diversos principios da administragao publica, 
especialmente no que tange a legalidade, impessoalidade, igualdade, publicidade e 

probidade administrativa.

Ha ainda que se frisar a autorizagao da Lei Organica Municipal que 

possibilita a contratagao temporaria independentemente da realizagao de Processo 

Seletivo nos casos de calamidade publica devidamente reconhecida, in verbis:

Art. 163. A administragao publica direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos 
Poderes do Municipio de Palmital, voltada para a consecugSo do bem+estar do povo 
e para a construgao de uma sociedade livre, democr£tica, justa e solidaria, sujeitar- 
se-£ aos principios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da publicidade 
e, tambem, aos seguintes preceitos:

IX - a lei estabelecera os casos de contratagao, por tempo determinado, para 
atender necessidade temporaria de excepcional interesse publico, cumpridos os 
seguintes criterios

a) realizagao de teste seletivo, ressalvados os casos de calamidade publica;

b) contrato improrrogavel com prazo maximo de urn ano, vedada a recontratagSo

No caso especifico de Palmital-PR, o Estado de Calamidade foi 
reconhecido pela Assembleia Legislativa do Estado do Parana atraves do Decreto 

Legislative n° 06 de 22 de abril de 2020.

Pelo exposto, se atendidas a exigencia legalmente estabelecidas 

quanto a possibilidade contratar com a administragao publica, somos pelo 

prosseguimento do chamamento publico, face o atendimento dos requisitos legais e 

aos principios administrativos que regem a materia.

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmit^- PR
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Nao se olvide que esses profissionais credenciados nao deverao ser 
considerados servidores, mas prestadores de servipos, conforme entendimento do 

Tribunal de Contas da Uniao (TCU).

Atente-se o para as publicapdes devidas com o fito de maior 
publicidade possivel ao procedimento ora analisado

CONCLUSAO:

Pelo exposto, esta Procuradoria opina pelo prosseguimento do feito, 

por entender que o chamamento publico e instrumento legal e adequado, com vistas 

ao atendimento da demanda de contratapao de profissionais apresentada pela 

Secretaria Municipal de Saude, segundo regras desde que observadas as 

recomendapoes expedidas neste opinativo.

E o parecer, salvo melhor juizo ou entendimento.

Palmital, 24 de Agosto de 2020.

DANILOvAMORfM SCHREINER
Procurador do Municipio 

OAB/PR 46.945

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
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PROCEDIMENTO DE LICITACAO N° 095/2020

INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 013/2020

CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAQAO DE PESSOAS FISICAS PARA A PRESTAgAO 
DE SERVigOS A SAUDE PARA ATENDIMENTO AO SITUAgAO DE EMERGENCIA NO 
MUNICIPIO DE PALMITAL

VALOR TOTAL. R$ 18.750,00(Dezoito mil, setecentos e cinquenta reals) 

PRAZO DE VIGENCIA PREVISTO: 20/02/2021

PAGAMENTO: O pagamento sera efetuado mediante apresentagao das respectivas Notas 

Fiscais.

CREDENCIADAS CONTRATADAS
N° Nome CPF

DEBORA PRISCILA DE SANTANA 080.326.549-2501

DotagOes
Exercici 
o da 
despesa

Conta da 
despesa

Funcional program£tica Grupo da fonteFonte de 
recurso

Natureza da 
despesa

2020 3.3.90.36.00.00 De Exerclcios Anteriores6230 08.002.10.122.1001.2145 339

JUSTIFICATIVA: O presente procedimento de INEXIGIBILIDADE tern fundamento no artigo 25, 

da Lei n. 8666/93, em razao de baixo valor, nos termos do Offcio da Secretaria responsavel, bem 

como parecer juridico, que embasam esse process©.

Palmital-PR, 25/08/2020

/

VALgENEI DE SOUZA 
PREFEITO MUNICIPAL

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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HOMOLOGAQAO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAQAO N° 013/2020 

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 095/2020

CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAgAO DE PESSOAS FISICAS PARA A PRESTAQAO 
DE SERVigOS DE TECNICO EM ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO AO SITUAgAO DE 
EMERGENCIA NO MUNICIPIO DE PALMITAL

Com fundamento nas informagoes constantes no Oficio da Secretaria Municipal de Saude, ante as 
justificativas que se embasam no Art. 25, da Lei Federal n° 8.666/93, o Prefeito Municipal resolve 
HOMOLOGAR a INEXIGIBILIDADE de licitagao para a contratagao supra supramencionada, 
para a efetivagao da presente INEXIGIBILIDADE levou-se em conta a necessidade de publicidade 
e transparencia dos atos administrativos, visando o atendimento ao interesse publico.

aj/nital, 25/08/2020Edificio da Prefeitura Municipal

VALDENEI DE SOUZA-^
PREFEITO MUNICIPAL/

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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GABINETE DO PREFEITO

RATIFICAQAO

ASSUNTO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAQAO N° 013/2020

CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAQAO DE PESSOAS FISICAS PARA A PRESTAgAO 
DE SERVigOS DE TECNICO EM ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO AO SITUAgAO DE 
EMERGENCIA NO MUNICIPIO DE PALMITAL. Conforme art. 25, da Lei 8.666/93.

A documentagao referente ao PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 095/2020, 
INEXIGIBILIDADE de Licitagao n° 013/2020, atende a todos os requisites do Conforme art. 25, 
da Lei 8.666/93.

Com efeito, RATIFICO todas as formalidades legais e autorizo a INEXIGIBILIDADE de Licitagao 

n°013/2020, para a contratagao dos servigos supramencionados.

Encaminhe-se para publicagao e demais providencias legais

i

j
‘almitalrPR-25/08/2020

-VALDENEI DE SOUZA 

PREFEITO MUNICIPAL

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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INEXIGIBIL1DADE DE LICITACAO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAgAO N° 013/2020 DATA: 25/08/2020

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 095/2020

CONTRATADO: DEBORA PRISCILA DE SANTANA 080.326.549-25

CONTRATO:

VALOR DO CONTRATO R$ 18.750,00(Dezoito mil, setecentos e cinquenta reals)

CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAQAO DE PESSOAS FISICAS PARA A 
PRESTAQAO DE SERVIQOS DE TECNICO EM ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO AO 
SITUAQAO DE EMERGENCIA NO MUNICIPIO DE PALMITAL

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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Detalhes processo licitatorio
InformagOes Gerais

Entidade Executora MUNICIPIO DE PALMITAL

Ano* 2020

N° licitagao/dispensa/inexigibilidade* 13

Modalidade* Processo Inexigibilidade

Numero edital/processo* 095/2020

Recursos provenientes de organismos internacionais/multilaterais de crgdito

Instituigao Financeira

Contrato de Emprestimo

Descrigao Resumida do Objeto* CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAgAO DE PESSOAS FISICAS PARA A
PRESTACAO DE SERVigOS DE TECNICO EM ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO
ao srruAgAO de emergencia no municipio de palmital

Dotagao Orgamentaria* 0800210122100121453390360000

Prego maximo/Referencia de prego - is.750,00
R$*

Data Publicagao Termo ratificagao 25/08/2020

Data de Langamento do Edital

Data da Abertura das Propostas

Ha itens exclusivos para EPP/ME? 
Ha cota de participagao para EPP/ME? Percentual de participagao: o,00

Trata-se de obra com exigencia de subcontratagao de EPP/ME? 
Ha prioridade para aquisigdes de microempresas regionais ou locals?

Data Cancelamento

I Edf, j W

CPF: 66980070991 (Logout)

25/08/2020 8::1 de 1
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAQAO

Departamento de Compras e Licitagoes

PROCESSO INEXIGIBILIDADE N°013/2020

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 095/2020

EXTRATO DE CONTRATO N° 140/2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PALMITAL-PR, pessoa jundica 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 VALDENEI DE SOUZA.

CONTRATADO: CONTRATADO: DEBORA PRISCILA DE SANTANA, pessoa fisica, 
neste ato representada por sua representante Legal acima, inscrita no CPF sob n° 
080.326.549-25, portadora do RG n° 12.434.907-9 SSP/PR, com enderego a RUA 
NEWTON ANDRADE MALI LA, N° 50- CEP: 85270000 
Palmital/PR, denominada CONTRATADA.

AQUISIQAO: CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAQAO DE PESSOAS FISICAS 
PARA A PRESTAQAO DE SERVIQOS DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO AO 
SITUAQAO DE EMERGENCIA NO MUNICIPIO DE PALMITAL

BAIRRO: CENTRO,

DATA DO CONTRATO: 25/08/2020

VIGENCIA PREVISTA: 20/02/2021

VALOR TOTAL: R$ 18.750,00 (Dezoito mil, setecentos e cinquenta reals)

FORO: Comarca de Palmital - PR.

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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ESTADO DO PARANA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL

?\0
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL 

INEXIGIBILIDADE 013/2020

PROCEDIMENTO DE LICITACAO N° 095/2020
INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 013/2020
CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS FISICAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS A SAUDEvPARA 
ATENDIMENTO AO SITUACAO DE EMERGENCIA NO MUNIdPIO DE PALMITAL -------- -
VALOR TOTAL: R$ 18.750,00(Dezoito mil, setecentos e cinquenta reals) 
PRAZO DE VIGENCIA PREVISTO: 20/02/2021

CREDENCIADAS CONTRATADAS

CPFN° Nome

080.326.549-25DEBORA PRISCILA DE SANTANA01

PAGAMENTO: O pagamento sera efetuado mediante apresentaQ§o das respectivas Notas Fiscais.

Doia^Oes

Grupo da fonleNalureza da despesada Conta da despesa Funcional program&tica Fonte de recursoExercicio
despesa

De Exercicios Anteriores08.002.10.122.1001.2145 339 3.3.90.36.00.002020 6230

JUSTIFICATIVA: O presente procedimento de INEXIGIBILIDADE tem fundamento no artigo 25, da Lei n. 8666/93, em raz3o de baixo valor, 
nos termos do Oficio da Secretaria responsavel, bem como parecer jun'dico, que embasam esse processo.

Palmital-PR, 25/08/2020

VALDENE1 DE SOUZA 
Prefeito Municipal

HOMOLOGACAO

INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 013/2020 
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 095/2020

CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS FISICAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TfcCNICO EM 
ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO AO SITUACAO DE EMERGENCIA NO MUNICIPIO DE PALMITAL
Com fundamento nas informagoes constantes no Oficio da Secretaria Municipal de Saude, ante as justificativas que se embasam no Art. 25, da Lei 
Federal n° 8.666/93, o Prefeito Municipal resolve HOMOLOGAR a INEXIGIBILIDADE de licita^o para a contrata^ao supra 
supramencionada, para a efetiva93o da presente INEXIGIBILIDADE levou-se em conta a necessidade de publicidade e transparencia dos atos 
administrativos, visando o atendimento ao interesse publico.

Sdificio da Prefeitura Municipal de Palmital, 25/08/2020

VALDEISEI DE SOUZA 
Prefeito Municipal

GABINETE DO PREFEITO

ratificacao

ASSUNTO: INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 013/2020

CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS FISICAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TfiCNICO EM 
ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO AO SITUACAO DE EMERGENCIA NO MUNICIPIO DE PALMITAL. Conforme art. 25, da Lei
8.666/93.

A documenta^o referente ao PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 095/2020, INEXIGIBILIDADE de Licita^o n° 013/2020, atende a todos os 
requisites do Conforme art. 25, da Lei 8.666/93.

Com efeito, RATIFICO todas as formalidades legais e autorizo a INEXIGIBILIDADE de Licita9§o n°013/2020, para a contrata9§o dos servigos 
supramencionados.

26/08/2020 09:0•"of 2
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ESTADO DO PARANA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL 
EXTRATO DO CONTRATO 140/2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 
Departamento de Compras e Licita^Oes
PROCESSO 1NEXIGIBILIDADE N°013/2020 
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 095/2020

EXTRATO DE CONTRATO N° 140/2020

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 VALDENEI 
DE SOUZA.
CONTRATADO: CONTRATADO: DEBORA PRISCILA 
DE SANTANA, pessoa fisica, neste ato representada por sua 
representante Legal acima, inscrita no CPF sob n° 
080.326.549-25, portadora do RG n° 12.434.907-9 SSP/PR, 
com endere<?o a RUA NEWTON ANDRADE HALILA, N° 50- 
CEP: 85270000 
denominada CONTRATADA.
AQUISICAO:
CONTRATACAO de pessoas FISICAS para a 
PRESTA^AO DE SERVI^OS DE ENFERMAGEM PARA 
ATENDIMENTO AO SITUACAO DE EMERGENCIA 
NO MUNICIPIO DE PALMITAL

)(>

BA1RRO: CENTRO, Palmital/PR,

PARACREDENCIAMENTO

DATA DO CONTRATO: 25/08/2020 
VIGENCIA PREVISTA: 20/02/2021

VALOR TOTAL: R$ 18.750,00 (Dezoito mil, setecentos e 
cinquenta reais)

FORO: Comarca de Palmital - PR.

Publicado por: 
Antonio Ferraz de Lima Neto 

Codigo Identificador:E01B420F

Materia publicada no Diario Oficial dos Municipios do Parana 
no dia 26/08/2020. Edi<?ao 2083 
A verifica9ao de autenticidade da materia pode ser feita 
informando o codigo identificador no site: 
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/

26/08/2020 09:1'1 of 1
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAgAO

Departamento de Compras e Licitagoes

PROCESSO INEXIGIBILIDADE N°013/2020

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 095/2020

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 142/2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PALMITAL-PR, pessoa jundica 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 peio Prefeito Municipal VALDENEI 
DE SOUZA.

CONTRATADO: FERNANDA DOS SANTOS, pessoa fisica, neste ato representada por sua 
representante Legal acima, inscrita no CPF sob n° 078.061.669-39, portadora do RG n° 
11.047.201-3 SSP/PR, com enderego a Pov. Sete Salto, N° s/n- CEP: 85270000 - Bairro: Rural, 
Palmital/PR

CLAUSULA PRIMEIRA-DO OBJETO
O objeto do presente contrato e a contratagao de pessoas ffsicas para a prestagao de 
servigos de Enfermagem para o atendimento ao Situagao de Emergencia da Situagao 
Epidemiologica, no Municipio de Palmital, conforme as especificagoes contidas no Projeto 
Basico, pelo prazo de 6 (seis) meses, conforme especificagoes contidas no EDITAL DE 
CREDENCIAMENTQ N° 003 INEXIGIBILIDADE N°013/2020 e em seus Anexos, que passam 
a fazer parte integrante do presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA -PARAGRAFO PRIMEIRO: DO PRAZO CONTRATUAL -
i - O termo de Contrato oriundo deste credenciamento tera o prazo de vigencia de 06 

(seis)meses, com previsao de vencimento para o dia 20/02/2021, podendo ser interrompindo 
antes do prazo previsto.

ii - O credenciado so podera iniciar as atividades apos a assinatura do contrato.

in - A convocagao sera feita em igualdade de condigoes para todos os credenciados.

CLAUSULA TERCEIRA-DA CONTRA-PRESTAgAO DOS SERVigOS:^->

Pela prestagao dos servigos, objeto do presente Instrument©, 
a CONTRATADA, em moeda corrente: o valor de:

ONTRATANTE pagara

Rua Moises Lupion, 10o1 - Centro - CEP 85270-000 - P
Fone Fax: (42) 3657-1222
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DESCRIQAO QUANTIDADE REMUNERAQA REMUNERAQAO VALOR TOTAL
O MENSAL

ITEM QUANTIDADE 
CREDENCIANDOS CARGA

HORARIA
MENSAL MENSAL 

PARA O 
PERIODO

R$18.750,003 ENFERMEIRA1 R$ 3.125,00 
(MENSAL)

40 R$ 3.125,00

VALOR TOTAL R$ 18.750,00 (Dezoito mil,setecentos e cinquenta reaisO

CLAUSULA QUARTA - DA FORMA DE PAGAMENTO:

Os pagamentos dos servigos efetivamente serao realizados exclusivamente por 
deposito bancario na CONTA CORRENTE vinculada ao CPF do credenciado apos a 
conferencia da escala de plantoes ate o 5° dia util do mes subsequente, mediante 
previa apresentagao do recibo de pagamento de autonomos, emitidos para o 
Municipio de Palmital, CNPJ 75.680.025/0001-82, conforme Nota de Empenho.

Os encargos sociais ja estao inclusos nos valores, mencionadas no item 7 
especificagoes do objeto.

A contratada devera informar Conta-Corrente ativa para que os pagamentos possam 
ser efetivados, mediante comprovagao da prestagao dos servigos pela escala de 
plantoes devidamente atestados pela Secretaria Municipal de Saude.

O valor estabelecido e bruto, estando passfvel de retengao de tributes, conforme 
legislagao. Sera expedido RPA- Recibo de Pagamento a autonomos

Nao serao efetuados pagamentos de outras formas, como boleto bancario, deposito 
em conta-salario, ordem de pagamento etc.

CLAUSULA QUINTA - CONDIQOES DE EXECUQAO

Para a prestagao de servigos ora ajustados a CONTRATADA devera cumprir todas 
as condigoes e especificagoes estabelecidas no edital de chamamento, parte 
integrante da presente contratagao.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Constituir-se-ao obrigagoes da CONTRATADA alem das 
demais previstas neste Contrato e em seus Anexos e deles decorrentes:

- Executar os servigos em conformidade com as especificagoes basicas 
constantes do Edital e/ou das Ordens de Fornecimento/servigo;
i

- Ser responsavel, por todas as despesas decorrentes d^r'execugao dos 
servigos, tais como: encargos sociais, taxa, impostos, seguros, §0gur0 d^ acidente 
de trabalho, transporte, alimentagao e outros que venham a i 
decorrente do credenciamento;

Rua Moises Lupion, 1001 - Cent
Fone Fax: (

ii

EP 85270-000 -Palmital/- 
57-1222
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111 - Responder por quaisquer prejuizos que vierem a causar ao patrimonio
da Prefeitura Municipal de Palmital ou a terceiros, decorrentes de agao ou omissao 
culposa ou dolosa, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizagdes cabiveis 
e assumindo o onus decorrente;

- Manter, durante o periodo de vigencia do credenciamento, todas as 
condigoes que ensejaram o credenciamento, informando a Prefeitura Municipal de 
Palmital toda e qualquer alteragao na documentagao, referente a sua habilitagao, 
sob pena de descredenciamento;

IV

- Justificar a Secretaria Municipal de Saude, sobre eventuais motives de 
forga maior que impegam a execugao dos servigos;
v

- Responsabilizar-se integralmente pela execugao dos servigos, nos 
termos fixados neste Edital e na legislagao vigente;
vi

- Conduzir os trabalhos em total consonancia as necessidades das 
atividades das unidades de atendimentos (UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO), 
de modo a nao causar transtornos ao andamento normal de seus servigos;

VII

- Manter as informagoes e dados das unidades de atendimento 
UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO em carater de confidencialidade e sigilo, 
ficando proibida a sua divulgagao para terceiros, exceto se houver previa 
autorizagao.

vm

- Observar o estrito atendimento dos valores estabelecidos no Edital e 
os compromissos morais que devem nortear as agoes do credenciado e a conduta 
no exercicio das atividades previstas;

IX

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAQOES DO CONTRATANTE - Cabera ao 
CONTRATANTE:

Efetuar o pagamento, a CONTRATADA, dentro das condigoes e prazo estabelecidos 
na Clausula quarta do presente contrato;

CLAUSULA SETIMA - DA RESCISAO E SANQOES -

Os casos de rescisao do contrato sao os previstos no artigo 77 a 80 e 86 a 88, da 
Lei Federal n.° 8.666/93.

Pela inexecugao total ou parcial das obrigagoes assumidas e oarantida a previa 
defesa, a Administragao podera aplicar a empresa credencjmia as ppnalidades 
previstas no art. 80 da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA OITAVA- DAS RESPONSABILIDADES

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - palmital -/PR
FonevFax: (42) 3657-1222
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A CONTRATADA sera responsavel pelas indenizagoes decorrentes de danos 
ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua agao ou omissao, 
culposa ou dolosa, bem como pela eficiencia, eficacia e seguranga de seus 
procedimentos.

CLAUSULA NONA - O presente contrato regula-se pelas suas clausulas e pelos 
preceitos do Direito Publico, aplicando-se, supletivamente, os princlpios da Teoria 
Geral dos Contratos e as disposigoes do Direito Privado, obrigando as partes ao fiel 
cumprimento de todas as clausulas estipuladas e das normas da Lei federal n° 
8.666/93, respondendo cada uma pelas consequencias de sua inexecugao total ou 
parcial.

CLAUSULA DECIMA - Para dirimir quaisquer litlgios oriundos do presente vinculo 
contratual, as partes, de comum acordo, elegem o foro desta Comarca de Palmital, 
Estado do Parana.

Estando justas e contratadas, as partes assinam o presente 
ito em 02(duas) vias de igual teor e forma, para um so efeito legal,instru

jun^amenfe com duas testemunhas, que tambem o subscrevem.

Palmital, 28 de Agosto de 2020.

^ALpENEI DE SOUZA 
Prefeito Municipal 
Contratante

FERNANDA DOS SANTOS 
CPF 078.061.669-39 
Contratado

ft
Testemunhas:

JOSE DA LUZ DOS4 
CPF-537.323.089.-87

OS CORDEIRO

NOME: CHEILA PECHEKA RlSEIRO DE JESUS 
CPF-031.137.989-30

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAgAO

Departamento de Compras e Licitagdes

PROCESSO INEXIGIBILIDADE N°013/2020

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 095/2020

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 140/2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PALMITAL-PR, pessoa jundica 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 VALDENEI 
DE SOUZA.

CONTRATADO: DEBORA PRISCILA DE SANTANA, pessoa fisica, neste ato representada por 
sua representante Legal acima, inscrita no CPF sob n° 080.326.549-25, portadora do RG n° 
12.434.907-9 SSP/PR, com enderego a RUA NEWTON ANDRADE HALILA, N° 50- CEP: 85270000 
- BAIRRO: CENTRO, Palmital/PR

CLAUSULA PRIMEIRA-DO objeto
O objeto do presente contrato e a contratagao de pessoas fisicas para a prestagao de servigos 
de Enfermagem para o atendimento ao Situagao de Emergencia da Situagao Epidemiologica, 
no Municipio de Palmital, conforme as especificagoes contidas no Projeto Basico, pelo prazo 
de 6 (seis) meses, conforme especificagoes contidas no EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 
003 INEXIGIBILIDADE N°013/2020 e em seus Anexos, que passam a fazer parte integrante do 
presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA -PARAGRAFO PRIMEIRO: DO PRAZO CONTRATUAL -
i - O termo de Contrato oriundo deste credenciamento tera o prazo de vigencia de 06 

(seis)meses, com previsao de vencimento para o dia 20/02/2021, podendo ser interrompindo 
antes do prazo previsto.

ii - O credenciado so podera iniciar as atividades apos a assinatura do contrato.

in - A convocagao sera feita em igualdade de condigbes para todos os credenciados.

CLAUSULA TERCEIRA-DA CONTRA-PRESTAgAO DOS SERVigOS:

Pela prestagao dos servigos, objeto do presente Instrument©, o CONTRATANTE pagara 
a CONTRATADA, em moeda corrente: o valor de:

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palm it;
Fone Fax: (42) 3657-1222
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DESCRIQAO QUANTIDADE REMUNERAQA 
CARGA 

HORARIA

REMUNERAQAO
MENSAL

ITEM QUANTIDADE 
CREDENCIANDOS

VALOR TOTAL 
MENSAL 
PARA O 

PERIOD©
R$18.750,00

O MENSAL

ENFERMEIRA3 1 R$ 3.125,00 
(MENSAL)

R$ 3.125,0040

VALOR TOTAL R$ 18.750,00 (Dezoito mil,setecentos e cinquenta reaisO

CLAUSULA QUARTA - DA FORMA DE PAGAMENTO:

Os pagamentos dos servigos efetivamente serao realizados exclusivamente por 
deposit© bancario na CONTA CORRENTE vinculada ao CPF do credenciado apos a 
conferencia da escala de plantoes ate o 5° dia util do mes subsequente, mediante 
previa apresentagao do recibo de pagamento de autonomos, emitidos para o Municipio 
de Palmital, CNPJ 75.680.025/0001-82, conforme Nota de Empenho.

Os encargos sociais ja estao inclusos nos valores, mencionadas no item 7 
especificagoes do objeto.

A contratada devera informar Conta-Corrente ativa para que os pagamentos possam 
ser efetivados, mediante comprovagao da prestagao dos servigos pela escala de 
plantoes devidamente atestados pela Secretaria Municipal de Saude.

O valor estabelecido e bruto, estando passive! de retengao de tributes, conforme 
legislagao. Sera expedido RPA- Recibo de Pagamento a autonomos

Nao serao efetuados pagamentos de outras formas, como boleto bancario, deposito 
em conta-salario, ordem de pagamento etc.

CLAUSULA QUINTA - CONDigOES DE EXECUQAO

Para a prestagao de servigos ora ajustados a CONTRATADA devera cumprir todas 
as condigoes e especificagoes estabelecidas no edital de chamamento, parte 
integrante da presente contratagao.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Constituir-se-ao obrigagoes da CONTRATADA alem das 
demais previstas neste Contrato e em seus Anexos e deles decorrentes:

- Executar os servigos em conformidade com as especificagoes basicas 
constantes do Edital e/ou das Ordens de Fornecimento/servigo;
i

gao dosii - Ser responsavel, por todas as despesas decorrentes da e;
servigos, tais como: encargos sociais, taxa, impostos, seguros, seguro de acidente de 
trabalho, transporte, alimentagao e outros que venham a incidir sobre/o objeto 
decorrente do credenciamento;

/
Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Pajrnitay- P

Fone Fax: (42) 3r,-1222

L
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in - Responder por quaisquer prejuizos que vierem a causar ao patrimonio
da Prefeitura Municipal de Palmital ou a terceiros, decorrentes de aqao ou omissao 
culposa ou dolosa, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizagoes cabiveis 
e assumindo o onus decorrente;

- Manter, durante o periodo de vigencia do credenciamento, todas as 
condigoes que ensejaram o credenciamento, informando a Prefeitura Municipal de 
Palmital toda e qualquer alteragao na documentagao, referente a sua habilitagao, sob 
pena de descredenciamento;

IV

- Justificar a Secretaria Municipal de Saude, sobre eventuais motives de 
forga maior que impegam a execugao dos servigos;
v

- Responsabilizar-se integralmente pela execugao dos servigos, nos 
termos fixados neste Edital e na legislagao vigente;
VI

- Conduzir os trabalhos em total consonancia as necessidades das 
atividades das unidades de atendimentos (UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO), 
de modo a nao causar transtornos ao andamento normal de seus servigos;

VII

- Manter as informagoes e dados das unidades de atendimento 
UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO em carater de confidencialidade e sigilo, 
ficando proibida a sua divulgagao para terceiros, exceto se houver previa autorizagao.

vm

- Observar o estrito atendimento dos valores estabelecidos no Edital e os 
compromissos morais que devem nortear as agoes do credenciado e a conduta no 
exercicio das atividades previstas;

ix

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAQOES DO CONTRATANTE - Cabera ao 
CONTRATANTE:

Efetuar o pagamento, a CONTRATADA, dentro das condigoes e prazo estabelecidos 
na Clausula quarta do presente contrato;

CLAUSULA SETIMA - DA RESCISAO E SANgOES -

Os casos de rescisao do contrato sao os previstos no artigo 77 a 80 e 86 a 88, da Lei 
Federal n.° 8.666/93.

Pela inexecugao total ou parcial das obrigagoes assumidas e garantida a previa 
defesa, a Administragao podera aplicar a empresa credenciad^r^as ptenalidades 
previstas no art. 80 da Lei n° 8.666/93. /

clAusula oitava- das responsabilidades

Rua Wloises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - RalmitajVPR
Fone Fax: (42) 3657-1222 . V//
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A CONTRATADA sera responsavel pelas indenizagoes decorrentes de danos ao 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua agao ou omissao, culposa ou 
dolosa, bem como pela eficiencia, eficacia e seguranga de seus procedimentos.

CLAUSULA NONA - O presente contrato regula-se pelas suas clausulas e pelos 
preceitos do Direito Publico, aplicando-se, supletivamente, os princlpios da Teoria 
Geral dos Contratos e as disposigoes do Direito Privado, obrigando as partes ao fiel 
cumprimento de todas as clausulas estipuladas e das normas da Lei federal n° 
8.666/93, respondendo cada uma pelas consequencias de sua inexecugao total ou 
parcial.

CLAUSULA DECIMA - Para dirimir quaisquer litigios oriundos do presente vinculo 
contratual, as partes, de comum acordo, elegem o foro desta Comarca de Palmital, 
Estado do Parana.

Estando justas e contratadas, as partes assinam o presente 
instrumento em 02(duas) vias de igual teor e forma, para urn so efeito legal, 
juntamente com duas testemunhas, que tambem o subscrevem.

/
Palmital, 25 de Agosto de 2020.

VALDEflEI DE SOUZA 
Prefeito Municipal 
Contratarrte

DEBORA PRISCILA DE SANTANA 
CPF 080.326.549-25 
Contratado

Testemunhas:

JOSE DA LUZ DOS SAN 
CPF-537.323.089.-87

IRO

NOME: CHEILA PECHEKA RIBEIRO DE JESUS 
CPF-031.137.989-30 V

Rua Nloises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222


