PREFEITURA DE

PALMITAL
GESTAO 2017 A 2020

INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAQAO N° 007/2020

DATA: 01/06/2020

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 047/2020

CONTRATADO:
DAIANE RODRIGUES DOS SANTOS

CPF 011.306.199-40- CONTRATO N° 065/2020

VALOR DO CONTRATO R$ 21.615,00(VINTE E UIVI MIL, SEISCENTOS E QUINZE REAIS)

EDICARLA MATULLE

CPF 108.631.799-83 - CONTRATO N° 066/2020

VALOR DO CONTRATO RS 21.615,00(VINTE E UM MIL, SEISCENTOS E QUINZE REAIS)
JOSILDA DE OLIVEIRA

CPF 836.709.559-68- CONTRATO N° 067/2020

VALOR DO CONTRATO R$ 21.615.00(VINTE E UM MIL, SEISCENTOS E QUINZE REAIS)
RHAIANE C. SCHINERMANN NOBREGA CPF 115.474.119-29- CONTRATO N° 068/2020
VALOR DO CONTRATO R$ 21.615,00(VINTE E UM MIL, SEISCENTOS E QUINZE REAIS)
O PRESENTE EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO QUE TEM POR OBJETO C
CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAQAO DE PESSOAS FISICAS PARA /
PRESTAQAO DE SERVIQOS DE TECNICO EM ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO AC
SITUAQAO DE EMERGENCIA NO MUNICIPIO DE PALMITAL

J
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GESTAO 2017-2020

ANEXO 1
PROJETO BASICO

1.

Orgao Interessado

Secretaria Municipal de Saude do Munidpio de Palmital, Parana.
2.

Objetivo:

O objetivo do presente termo de referencia a contratapao de pessoas fisicas para a
prestapao de servipos de tecnico em enfermagem 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 possibilfdade de competipao, mas sim da auseHCia de '
interesse da administrapao em restringir o numero de contratados” (Acordao
3567/2014. Plenario. Representapao).
3.

Necessidade da contratapao:

Chamamento publico para credenciamento de prsituapaores de servipos de Pessoas
Fisicas prsituapaoras de servipos de Tecnico em Enfermagem, 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 Epidemiologica no Municipio, o Municipio de Palmital, atraves da
Secretaria Municipal de Saude, possui necessidade e interesse no Credenciamento de
Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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pessoas ffsicas que prestem servigos na area de Tecnico em Enfermagem, em regime
de plantao presencial, para garantir o atendimento aos usuarios das Unidades de
Atendimento a Saude do Municipio de Palmital.
5.

Especificagoes do Objeto:

E objeto do presente edital a contratagao de pessoas ffsicas para a prestagao de
servigos de Tecnico em 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).
ITEM

DESCRigAO

QUANTIDADE
DE HORAS E

VALOR HORA E
REMUNERAQAO

VALOR HORA
PLANTAO E

CARGA
HORARIA

MENSAL

REMUNERAgAO
MENSAL

VALOR TOTAL
BRUTO HORA
E MENSAL

1

PLANTAO DE 12 HORAS
07:00H AS 19:00H
19:00H AS 07:00H

300

R$ 12,50

R$ 150,00

R$ 45.000,00

2

PLANTAO 06 HORAS
17:00H AS 23:00H

200

R$ 12,50

R$ 75,00

R$ 15.000,00

3

PLANTAO
EXTRAORDINARY

600

R$ 12,50

R$ 12,50

R$ 7.500,00

4

HORARIO NORMAL 40
HORAS SEMANAIS

12

R$ 1.580,00

R$ 1.580,00

R$ 18.960,00

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 decisbes 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 habiiitagao Pessoa ffsica:
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
Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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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;
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 excegbes 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.

Condigdes 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 plantbes 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 especificagbes 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 plantbes devidamente
atsituagaos pelo encarregado do setor onde foi prsituagao o servigo.
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
Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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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
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 cadastro 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 cabfveis e
assumindo o onus decorrente;
13.3. Manter, durante o perfodo de vigencia do credenciamento, todas as condigoes
Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222

000007
V

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL ■ PR
cnpj

7sseao25«)oaia2

GESTAO 2017-2020
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, nostermos 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;
13.7. 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.
13.8. 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;
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:

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 •
ponsabilidades e/ou irregularidade.
merega agao fiscalizadora ou apuragao d

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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Municipio de Palmital
Solicitagao 105/2020
Termo de Referenda

Paginal
Solicitagao
Nurwro

Tipo

N° solicitante

Erriticb em

105

Contratagao de Servigo

1

21/05/2020

Solicitante.

Processo Gerado-

Cddgo

None

Nurmro

464-2

CHELA FECHEKA RIBBRO DE JESUS

0/2020

Local
Cddgo

None

42

Gabinete do Secreterio Municipal de Saude

4

Fill

Pagamento

6rgao

15

Quantidade de Hens

None

Forne

SECRETARY MUNICIPAL DE SAUDE

MEDIA NTE APRESBUAgA

Entrega-----------------------------------------------Local

Prazo

UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL

180 Dias
Descrigao:
CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS FfSICAS PARA A PRESTACAO DE SERVIQOS DE TECNICO EM
ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO A SITUACAO DE EMERGENCIA NO MUNICfPIO DE PALMITAL.
Justificativa:
£ OBJETIVO DO PRESENTE TERMO DE REFERENCIA A CONTRATACAO DE PESSOAS FfSICAS PARA A PRESTAgAO DE
SERVigOS DE TfiGNigO EM ENFERMAGEM PARA O ATENDIMENTO AO SITUAgAO DE EMERGfiNGIA PARA ATENDIMENTO DA
SITUAgAO EPIDEMIOLOGICA NO MUNICtPIO DE PALMITAL, DEVIDO A PANDEMIA PROVOGADA PELO GOVID 19.
Late

iC'.

001 LoteOOl
Codigo Nome

Unidade

023331

PLANTAO DE 12 HORAS T^CNICA DE ENFERMAGEM

HR

023332

PLANTAO DE 06 HORAS TECNICA DE ENFERMAGEM

HR

023333

PLANTAO HORAS EXrRAORDINARIAS TECNICA DE ENFERMAGEM

HR

023334

PLANTAO 40 HORAS NORMAL TECNICA DE ENFERMAGEM

HR

Quantidade

Unitdrio

Valor

300,00
200,00
600,00
12,00

150,00

45 000,00

75,00

15.000,00

t
■r.y-:

CHQLA PECHEKA RIBHRO DE JESUS
Secretaria Municipal de Saude

:

12,50

7.500,00

1.580,00

18.960,00

TOTAL

86.460,00

TOTAL GERAL

86.460,00

\F?i
N-

r
H

Emitidopor: ANTONIO FERRA2 DE UMA NETO, na \ersao: 5524 y

21/05/202016:13:01
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Municipio de Palmital
Solicitagao 105/2020
Termo de Referenda

Paginal

Solicitagao
Nurrero

Tipo

N° solicitante

Enitido em

105

Contratagao de Servigo

1

21/05/2020

Solicitante_________________________________________

Processo Gerado'-

Cddgo

None

Nurrero

464-2

CHBLA PECHEKA RIBBRO DE JESUS

0/2020

Local
Cddgo

15

4

!•

None

42
6rgao

Quantidade de Hens

Gabinete do Secreterio Municipal de Saude
Pagamento
None

Form

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

MEDIA NTE A PRES ENTAQA

Entrega-----------------------------------------------Local

Prazo

UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL

180 Dias

DescrigSo:

CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAQAO DE PESSOAS FlSICAS PARA A PRESTAQAO DE SERVigOS DE TfiCNICO EM
ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO A SITUAQAO DE EMERGENCIA NO MUNIClPIO DE PALMITAL.
Justificativa:

£ OBJETIVO DO PRESENTE TERMO DE REFERENCIA A CONTRATACAO DE PESSOAS FfSICAS PARA A PRESTAOAO DE
SERVICOS DE TECNICO EM ENFERMAGEM PARA 0 ATENDIMENTO AO SITUAgAO DE EMERGfiNCIA PARA ATENDIMENTO DA
SITUACAO EPIDEMIOL6GICA NO MUNIClPIO DE PALMITAL, DEVIDO A PANDEMIA PROVOCADA PELO COVID 19.

liiBIIlli

Lola

001 Lote 001

Unidade

Codigo Nome
023331

Quantidade

HR

PLANTAO DE 12 NORAS TECNICA DE ENFERMAGEM

300,00

mm

Unitario
150,00

Valor
45.000,00

08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
002 Fundo Municipal de Saude

06230

10.122.1001-2145 Enfrentamento da Emergencia COVID-19
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVigOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA
00339 Bloco de Custeio das Agoes e Servigos Publicos de Saude 45.000,00

300,00

Do Exercicio
023332

HR

PLANTAO DE 06 NORAS TECNICA DE ENFERMAGEM

200,00

75,00

15.000,00

08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
002 Fundo Municipal de Saiide
10.122.1001-2145 Enfrentamento da Emergencia COVID-19
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
06230

023333

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

PLANTAO NORAS EXIRAOR DINAR IAS TECNICA DE ENFERMAGEM

15.000,00

200,00
HR

600.00

12,50

7.500,00

1.580,00

18.960,00

08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
002 Fundo Municipal de Saude

06230

023334

10.122.1001-2145 Enfrentamento da Emergencia COVID-19
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
00339 Bloco de Custeio das Agoes e Servigos Publicos de Saude Do Exercicio
HR

PLANTAO 40 NORAS NORMAL TECNICA DE ENFERMAGEM

7.500,00

600,,P0

12,qo

08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
002 Fundo Municipal de Saude
10.122.1001-2145 Enfrentamento da Emergencia COVID-19
06230

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
00339 Bloco de Custeio das Agoes e Servigos Publicos de Saiide 18 960,00

12,00

Do Exercicio

SEES®

TOTAL

86.460,00

TOTAL GERAL

86 460 00

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

08.002.10.122.1001.2145
Cod 06230 Fonte 00339 G.Fonte E

/ 86.460,00
8*.4 60, 00 v

•! jAi

CRC PR 024.431/O-O
«|*og ^40.996.7<B-g3
21/05/2020 16:13:18

Emitidopor ANTONIO FERRAZ DE UMA NETO, na versao: 5524 y
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PORTARIA N° 254/2020

PUBLICADO
Em: 21/05/2020
EdigSo: 2014
Diario Oficial dos Municipios do Parana

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

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

RESOLVE
Art. 1° - Designar os membros para comporem a Comissao Temporaria de Avaliag^o
Tecnica de Credenciamento de profissionais a serem contratados para atuarem nas
Unidades de Saude no Municipio de Palmital, composta pelos seguintes Servidores:
1. DILAMAR JOS£ 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 documentagao necessaria ao Credenciamento.
II - 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.
Ill - Submeter a analise da documentagao apresentada a aprovagao da
Secretaria de Saude de Palmital.
Art. 3° - Revogadas as disposigoes em contrario, esta portaria entra em vigor
nesta data.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito dowlunicipio de Palmital, 19 de maio de 2020
/
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ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
PORTARIA 254.2020

PORTARIA N° 254/2020
SUMULA: Designa Servidores para comporem
a Comissao Temporaria de Avaliagao Tecnica
de Credenciamento do Municipio de Palmital e
da outras providencias.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PALMITAL, Estado do
Parana, no uso de suas atribuigoes legais.
RESOLVE
Art. 1° - Designar os membros para comporem a Comissao
Temporaria de Avaliagao Tecnica de Credenciamento de
profissionais a serem contratados para atuarem nas Unidades
de Saude no Municipio de Palmital, composta pelos seguintes
Servidores:
DTLAMAR JOSE RODRIGUES DA SILVA - Medico
MEIRY LARISSA DE OLIVEIRA SILVESTRE - Enfermeira
NATANE CARLA CAMARGO DA SILVA - Enfermeira
Art. 2” - Compete a referida Comissao:
I - Receber e verificar a documenta^ao necessaria ao
Credenciamento.
II - Examinar os documentos apresentados, em confronto com
as exigencias deste Edital, devendo recusar a participa5ao das
interessadas que deixarem de atender as normas e conduces
nele fixadas.
III - Submeter a analise da documentagao apresentada a
aprovaijao da Secretaria de Saude de Palmital.
Art. 3° - Revogadas as disposi9oes em contrario, esta portaria
entra em vigor nesta data.
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 Identificador:36DC8CE8
Materia publicada no Diario Oflcial dos Municipios do Parana
no dia 21/05/2020. Edi^ao 2014
A verifica^ao 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...
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GESTAO 2017-2020
EDITAL CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/2020
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 047/2020
CREDENCIAMENTO 001/2020

O MUNICIPIO DE PALMITAL considerando que foi decretada Pandemia de COVID19 pela Organizagao 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 Licitagoes, na Rua
Moises Lupion, n° 1001 - Centro - Palmital-Parana, no horario das 08:00h as 11:30h
e das 13:00h as 17:30h, do dia 22/05/2020 ao dia 28/05/2020, os envelopes
contend© DOCUMENTOS DE HABILITAQAO referentes ao credenciamento objeto
deste instrumento, com a finalidade de credenciar pessoas ffsicas para a prestagao de
servigos de Tecnico em 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) mese, observadas as
normas e condigoes do presente Edital e as disposigoes gerais de licitagao contidas
na Lei n° 8.666/93 e suas alteragoes, observando ainda, as leis, decretos,
regulamentos, resolugoes, portarias, normas federais, estaduais emunicipais.
1. DO OBJETO
1.1. O PRESENTE EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO QUE TEM POR OBJETO O
CREDENCIAMENTO PARA CONTRATA?AO DE PESSOAS FISICAS PARA A
PRESTAQAO DE SERVIQOS DE TECNICO EM ENFERMAGEM PARA
ATENDIMENTO AO SITUAQAO DE EMERGENCIA NO MUNICPIO 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.i.Poderao participar do presente credenciamento pessoas ffsicas que estejam
legalmente estabelecidas na forma da Lei, para desenvolverem estas atividades, e que
atenderem as exigencias e condigoes previstas neste Edital.
2.2.Nao poderao pleitear a participagao neste credenciamento publico os licitantes:
a) Nao atenderem as exigencias e condigoes do Edital e seus anexos.
,l
2.3. A primeira fase do credenciamento tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis de
abertura.
Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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Justificativa: Justifica-se excepcionalmente o prazo com fundamento na
situagao emergencial declarada pelo Decreto Municipal n° 018/2020, Decreto
Ligislativo Estadual 006/2020, 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.
3. DA HABILITAQAO

3.1.Sera considerado habilitado no CREDENCIAMENTO as pessoas flsicas 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 hora limites para o
seu recebimento, os documentos a seguir relacionados dentro de envelope ou volume
fechado, aceitos no original ou por qualquer process© 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
President© da Comissao, contendo no anverso da parte externa ps dizeres:

AO
SETOR DE LICITAQOES DO MUNICIPIO DE PALMITAL
NOME:
CPF:
ENDEREgO:
TELEFONE E E-MAIL:
f'
EDITAL DE INEXIGIBILIDADE No006/2020
CREDENCIAMENTO

fei

3.2.0s documentos para habilitagao no presente credenciamento, sao os que
seguemabaixo:
f..

/

a) Cedula de Identidade (RG);
b)Cadastro de Pessoa Fisica na Receita Federal (CPF); /
j
c)Carteira de Trabalho e Previdencia Social - CTPS: copia contendo todos os dados
de identificagao e todos os registros.
d)Comprovante de enderego 7
e)Cartao do PIS/PASEP; /
f)Cartao de vacina atualizado; /
g)Diploma do curso Reconhecido pelo MEC;
h)Certidao de Registfo 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
Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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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;

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
Credenciamento levara em consideragao todas as condigoes e exigencias
estabelecidas neste Edital e demais normas vigentes, no que for cablvel.
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
publicagao do resultado do julgamento 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 INSCRigAO
5.1. O recebimento e protocolo dos Envelopes com DOCUMENTOS DE
HABILITAQAO do CREDENCIAMENTO, dar-se-a ate as 09:00 horas do dia
28/05/2020 no Setor de Licitagoes na Rua Moises Lupion, 1001-Centro no Pago
UK;
Municipal.
Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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LOCAL, DATA E HORARIO PARA ABERTURA DOS ENVELOPES:

LOCAL- Sede da Prefeitura Municipal, Setor de Licitagoes Rua Moises Lupio,
1001 - Centro
DATA - 28 de MAIO de 2020.
HORARIO: 09:00 horas.
5.3. Em se constatando a falta ou a invalidade de qualquer documento apresentado
pela participant© no presente processo de credenciamehto, 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
6.1.
Executar os servigos em conformidade com as especificagdes
basicas constantes do Edital e/ou das Ordens de Fornecimento/servigo;
6.2.
Ser responsavel, por todas as despesas decorrentes da execugao
dos servigos, tais como: encargos sociais, taxa, impostos, seguros, seguro
de acidente de trabalho, transport©, alimentagao. e outros que venham a
incidir sobre o objeto decorrente do credenciamento;
6.3.
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; t
6.4.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;
6.5.
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
MUNIC(PIO), de modo a nao causar transtornos ao andamento normal de
seus servigos;
6.8.
Manter as informagoes e dados do as unidades de atendimento 24
horas (UNIDADES DE SAUDE DO MUNIClPIO) em carater de
confidencialidade e sigilo, ficando proibida a sua divulgagao para terceiros,
exceto se houver previa autorizagao.
6.9.
Observar o estrito atendimento dos valores estabelecidos no Edital e
Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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os compromissos morais que devem nortear as aqoes do credenciado e a
conduta no exercicio das atividades previstas;
6.10.
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 do Contrato.
• :L
7. ADESAO
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7.1.0s servigos, objeto do presente CREDENCIAMENTO, serao prsituagaos 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 cadastro de reserva.
8. DO PREQO
8.1. O Municipio de Palmital, pagara ao Credenciado pela prestagao dos servigos o
valor de:
ITEM

DESCRigAO
i

1

PLANTAO DE 12 HORAS
07:00H AS 19:00H
19:00H AS 07:00H

QUANTIDADE
DE HORAS E
CARGA
HORARIA
300

VALOR HORA E
REMUNERAQAO
MENSAL
R$ 12,50

VALOR HORA T
PLANTAO E
REMUNERAQAO
MENSAL
R$ 150,00

VALOR TOTAL
BRUTO HORA
EMENSAL
R$ 45.000,00

!A«

2

PLANTAO 06 HORAS
17:00H AS 23:00H

200

R$ 12,50

R$ 75,00

R$ 15.000,00

3

P LA N TAO
EXTRAORDINARY

600

R$ 12,50

R$ 12,50

R$ 7.500,00

4

HORARIO NORMAL 40
HORAS SEMANAIS

12

R$ 1.580,00

R$ 1.580,00

R$ 18.960,00

9. ESPECIFICAQOES TECNICAS E/OU MEMORIAL DESCRITIVO
Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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a) Prestagao de servigo - TECNICO DE ENFERMAGEM com Ensino Medio + Curso
Tecnico em Enfermagem e registro ativo no Conselho Regional de Enfermagem do
Parana (COREN) para prestar servigos de plantao, 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 Municfpio, 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-CONDigOES DE PAGAMENTO
10.1. 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 Fundo Municipal de Saude, CNPJ 80.905.706/0001-31,
conforme Nota de Empenho.
!! ;J ' * /#.» f
If!
10.2. Os encargos sociais ja estao inclusos nos valores da hora plantao, mencionadas
no item 8 especificagoes do objeto.

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 oservigo.
it't

10.4. O valor estabelecido a hora de plantao e bruto, estando passive! de retengao de
tributes, conforme legislagao.

10.5. Sera expedido RPA- Recibo de Pagamento a Autonomos
10.6. Nao serao efetuados pagamentos de outras formas, como boleto bancario
deposito em conta-salario, ordem de pagamento etc.
Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
■■v
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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.
.j;

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 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.
12. DA DOTAgAO ORgAMENTARIA
!a:ii

13. DAS PARTES INTEGRANTES
Integram o presente Edital de Credenciamento, os seguintes anexos:
M
ANEXO I - PROJETO BASICO;
ANEXO II - MODELO DE DECLARAQAO
DE IDONEIDADE;
ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO.
14. DA IMPUGNAgAO 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.
14.1.1. Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital perante o Municipio
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
Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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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

r
j1-

15.

DAS DISPOSigOES FINAIS

m

'iiJt

15.1. As pessoas interessadas poderao recorrer das deliberagoes da Comissao de
Credenciamento, obedecendo aos prazos e condigoes a seguir estabelecidas:
15.1.1.
O recurso administrative devera ser dirigido a propria Comissao de
Credenciamento, fundamentando as razoes do recurso, obedecido o prazo de 03
(tres) dias uteis a contar da data da ciencia formal da deliberagao questionada;
15.1.2.
No prazo de 03 (tres) dias uteis a Comissao de Credenciamento podera
rever a deliberagao questionada ou remeter os autos ao Prefeito do Municipio de
Palmital, motivando a manutengao da decisao;
f

15.1.3.
O Prefeito do Municipio de Palmital, em ultima instancia administrativa, no
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.
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) boras 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
Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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nao deixando de observar a peculiaridade do servipo e dos credenciados.
15.8. Disponibilidade do Edital: este edital estara dispomvel 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 .

m

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.
15.10.
As questoes resultantes deste Edital serao dirimidas no foro da comarca
de Palmital, Situagao do Parana, renunciando as partes a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja ou setorne.
Palmital, 20 de Maio de 2020.

Valdenei de Souza
Prefeito Municipal
•i ■

Rua Moists Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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ANEXO II
INEXIGIBILIDADE No006/2020-PMM
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11 r
MODELO DE DECLARACAO DE IDONEIPADE
Ref.: INEXIGIBILIDADE No006/2020-PMM

n
A pessoa fisica ...................
inscrita no CPF n°
portador
da carteira de identidade n°
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.
de

de 2020.
i

Nome e assinatura do representante
legal da proponente.

!•
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INEXIGIBILIDADE No006/2020-PMM
MODELO DE DECLARACAO DE IDONEIDADE

Ref.: INEXIGIBILIDADE No006/2020-PMIVI
portador
inscrita no CPF n°
A pessoa fisica ....................
DECLARA nao ter recebido do Municipio
da carteira de identidade n°
de Palmital ou de qualquer outra entidade da Administraqao Direta ou Indireta, no
ambito federal, estadual ou municipal, SUSPENSAO TEMPORARIA de participaqao
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.
de

de 2020.

Nome e assinatura do representante
legal da proponente.
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ANEXO II
INEXIGIBILIDADE No006/2020-PMM
MODELO DE DECLARACAO

A
pessoa
inscrita
no
CPF
n°
fisica
................................... 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).

de

de 2020.

Nome e assinatura do representante
legal da proponente.

Obs: Esta ressaldo quando se tratar das excegdes 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;
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ANEXO III
MINUTA DO CONTRATO
CONTRA TO N°

/XXXX-PMM

Que entre si fazem, de um lado o MUNICIPIO DE PALMITAL, pessoa juridica de
direito publico interno, com sede nesta cidade de Palmital, Situagao do Parana, no
Pago 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,-rry assistido pelo Secretario Municipal de Fazenda, ..., adiante denominado simplesmente de
CONTRATANTE; e de outro lado, a006XXXXXXXX, pessoa juridica ,
CREDENCIADA,
nos
termos
do
EDITAL
DE
doravante
denominada
INEXIGIBILIDADE No006/2020-PMM, regendo-se pelas disposigoes da Lei federal n°
8.666/93, bem como pelas seguintes clausulas e condigoes:
CLAUSULA PRIMEIRA DO OBJETO - O objeto do presente contrato e a contratagao de pessoas fisicas para
a prestagao de servigos de Tecnico em 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 INEXIGIBILIDADE No006/2020-PMM 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, podendo ser
prorrogado por 03(tres) 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.
n - O termo de Contrato oriundo deste credenciamento tera o prazo de vigencia de 06
(seis)meses.
Para o fiel cumprimento das obrigagoes assumidas sera firmado o contrato de
credenciamento conforme a legislagao vigente.
in - A 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.
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
Administragao.
v - O credenciado so podera iniciar as atividades apos a assinatura do contrato.
vi - A convocagao sera feita em igualdade de condigoes para todos os credenciados.
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DA CONTRA-PRESTAQAO DOS SERVIQOS:- Pela prestagao dos servigos,
objeto do presente Instrumento, o CONTRATANTE pagara a
CREDENCIADA, em moeda corrente: o valor de:
ITEM

DESCRigAO

QUANTIDADE
DE HORAS E
CARGA
HORARIA

VALOR HORA E
REMUNERAgAO
MENSAL

VALOR HORA
PLANTAO E
REMUNERAgAO
MENSAL
R$ 150,00

VALOR TOTAL
BRUTO HORA
E MENSAL
R$ 45.000,00

1

PLANTAO DE 12 HORAS
07:00H AS 19:00H
19:00H AS 07:00H

300

R$ 12,50

2

PLANTAO 06 HORAS
17:00H AS 23:00H

200

R$ 12,50

R$ 75,00

R$ 15.000,00

3

PLANTAO
EXTRAORDINARIO

600

R$ 12,50

R$ 12,50

R$ 7.500,00

4

HORARIO NORMAL 40
HORAS SEMANAIS

12

R$ 1.580,00

R$ 1.580,00

R$ 18.960,00

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©., mediant© previa
apresentagao do recibo de pagamento de autonomos, emitidos a favor do Fundo
Municipal de Saude, CNPJ 80.905.706/0001-31, conform© 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, mediant©
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 EXECUgAO - Para a prestagao de servigos
ora ajustados a CREDENCIADA devera cumprir todas as condigoes e especificagoes
estabelecidas no edital de inexigibilidade, parte integrant© da presente contratagao.
PARAGRAFO PRIMEIRO: Constituir-se-ao obrigagoes da CREDENCIADA, alem
das demais previstas neste Contrato e em seus Anexos e deles decorrentes:
Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
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i - Executar os servigos em conformidade com as especificagoes basicas
constantes do Edital e/ou das Ordens de Fomecimento/servigo;
n - Ser responsavel, por todas as despesas decorrentes da execugao dos
servigos, tais como: encargos socials, 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 prejufzos 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 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;
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;
vn - Conduzir os trabalhos em total consonancia as necessidades das atividades
das as unidades de atendimento s (UNIDADES DE SAUDE DO MUNIClPIO), 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 MUNIClPIO) 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 agdes 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 agoes do credenciado e a conduta
no exercicio das atividades previstas do Contrato.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAgOES 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 garantida a previa
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defesa, a Administragao podera aplicar a empresa credenciada as penalidades
previstas no art. 80 da Lei n° 8.666/93.
CLAUSULA OITAVA - DAS RE SPONSA BILI DA DE S A CREDENCIADA 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 Maio de 2020.
P/ CONTRATANTE:
P/ CREDENCIADA:
TESTEMUNHAS:
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PARECER N° 189/2020 - LIC
INEXIGIBILIDADE N° 07/2020
DE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE PALMITAL - PR
PARA: GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PALMITAL - PR

EMENTA:
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE .
INEXIGIBILIDADE DE LICITAQAO. CONTRATAQAO
DIRETA.
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 de chamamento publico para credenciamento e
possivel contratagao 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 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 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 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 - Palmital - PR
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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 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
beneficiaries 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 razdes 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 ja, que a hipotese de credenciamento nao foi
prevista na Lei 8666/93. Nao ha qualquer dispositive que aborde o
assunto.regrando suas premissas. Impende reafirmar, por oportuno, que a
inexigibilidade nao depende de autorizapao legal, tanto que ocorre em todas
as situapoes de inviabilidade de competipao, o que remonta a questao
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- edipao, editora F6rum, 2015. P. 110
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"No credenciamento todos os interessados em contratar com a
AdministragSo Publica s§o efetivamente contratados, sem que haja relag§o
de exclusao. Como todos os interessados sao contratados, nao
que se
competir por nada, forgando-se reconhecer, por dedug§o, a inviabilidade de
competigao e a inexigibilidade de licitagao publica."2
O credenciamento e uma hipotese de inexigibilidade de licitapao, e a

celebragao do contrato se dara conforme determine 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
•cadastre (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 processo de credenciamento deve ser autorizado pela autoridade
competente, ser processado mediante a elaborag§o de edital pelo 6rg§o publico
interessado e atender aos seguintes requisites:
I - explicitagao do objeto a ser contratado;
II - fixagao de criterios e exigencias minimas & participag3o dos interessados;
III - possibilidade de credenciamento a qualquer tempo pelo interessado, pessoa
fisica ou jun'dica;
IV - manutengao de tabela de pregos dos diversos servigos a serem prestados, dos
criterios de reajustamento e das condigbes e prazos para o pagamento dos servigos;
V - rotatividade entre todos os credenciados, sempre exclulda a vontade da
AdministragSo na determinagSo da demanda por credenciado;
VI - vedagao expressa de pagamento de qualquer sobretaxa em relag§o a tabela
2 Idem, Idem
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adotada;
VII - estabelecimento das hipdteses 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 - previsSo de os usu^rios denunciarem irregularidade na prestag^o 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 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 urn 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;
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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 excluldos do rol de credenciados;
6 - permitir o credenciamento, a qualquer tempo, de qualquer interessado
pessoa fisica ou juridica, que preencha as condigoes minimas 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.° 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
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serem pagos pelo servipo prestado, nao havendo diferenciagao 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 princlpios 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 consecug§o do bem+estar do povo
e para a construgao de uma sociedade livre, democr£tica, justa e solid£ria, sujeitarse-3 aos princlpios 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 recontratagao

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 requisites legais e
aos princlpios administrativos que regem a materia.
Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Pajmital - PR
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Nao se olvide que esses profissionais credenciados nao deverao ser
considerados servidores, mas prestadores de servigos, conforme entendimento do
Tribunal de Contas da Uniao (TCU).
Atente-se o para as publicagdes 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 contratagao de profissionais apresentada pela
Secretaria

Municipal de Saude, segundo

regras desde que observadas as

recomendagoes expedidas neste opinativo.

E o parecer, salvo melhor juizo ou entendimento.

Palmital, 18 de maio de 2020.

DANIL
M SCHREINER
Procuradordo Municipio
OAB/PR 46.945
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PARECER N° 189/2020 - LIC
INEXIGIBILIDADE N° 06/2020
DE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE PALMITAL - PR
PARA: GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PALMITAL - PR

EMENTA:
ADMINISTRATIVO.
DIREITO
CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE .
INEXIGIBILIDADE DE LICITAQAO. CONTRATAQAO
DIRETA.
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 realizagao de chamamento publico para credenciamento e
possivel contratagao 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 prestagao de servigos de Tecnicos em
Enfermagem;
Instruem o presente processo, dentre outros, encaminhados pela
Secretaria de Administragao,a devida justificativa, enfatizando as dificuldades
ocasionadas pela pandemia do COVID-19, que aumentou a demanda pelos servigos
de saude e a solicitagao visando a realizagao do procedimento .
E o breve relatorio.
Prefacialmente, considera-se conveniente a consignagao de que a
presente manifestagao 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 - Palmital - P
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 participagao complementar da iniciativa privada
na execugao de servigos de saude e o credenciamento de prestadores de servigos
de saude no SUS.
Credenciamento
Administragao
definidas

e

convoca
divulgadas,

e

o

procedimento

interessados

para,

credenciarem-se

administrative

segundo

como

condigoes

prestadores

de

pelo

qual

a

previamente
servigos

ou

beneficiarios de urn negocio future a ser ofertado, quando a pluralidade de servigos
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.
Apesar de nao ser urn procedimento previsto expressamente na
legislagao, e reconhecido como valido pela propria jurisprudencia do TCU, Tribunais
de Contas e pela doutrina.
"Cumpre ponderar, desde ja, que a hipotese de credenciamento nao foi
prevista na Lei 8666/93. Nao ha qualquer dispositive que aborde o
assunto.regrando suas premissas. Impende reafirmar, por oportuno, que a
inexigibilidade nao depende de autorizapSo legal, tanto que ocorre em todas
as situagoes de inviabilidade de competig3o, o que remonta a questao
fatica m1

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 isondmico dos interessados,
com a possibilidade de acesso de qualquer urn que preencha as exigencias
Joel de Menezes Niebuhr- Licitagao publica e contrato administrative. 4- edigao, editora Forum, 2015. P. 110
Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
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PARECER N° 189/2020 - LIC
INEXIGIBILIDADE N° 06/2020
DE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE PALMITAL - PR
PARA: GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PALMITAL - PR

EMENTA:
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE .
INEXIGIBILIDADE DE LICITAQAO. CONTRATAgAO
POSSIBILIDADE
DIRETA.
JURIDICA.
RECOMENDAQOES 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 de chamamento publico para credenciamento e
possivel contratagao 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 Tecnicos em
Enfermagem;
Instruem o presente processo, dentre outros, encaminhados pela
Secretaria de Administragao.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 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 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222

OP"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL ■ PR
CNPJ 75880025/0001-82

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 participagao complementar da iniciativa privada
na execugao de servigos de saude e o credenciamento de prestadores de servigos
de saude no SUS.
Credenciamento e o procedimento administrative pelo qual a
Administragao convoca interessados para, segundo condigoes previamente
definidas e divulgadas, credenciarem-se como prestadores de servigos ou
beneficiaries de urn negocio future a ser ofertado, quando a pluralidade de servigos
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.
Apesar de nao ser urn procedimento previsto expressamente na
legislagao, e reconhecido como valido pela propria jurisprudencia do TCU, Tribunais
de Contas e pela doutrina.
"Cumpre ponderar, desde ja, que a hipotese de credenciamento nao foi
prevista na Lei 8666/93. Nao ha qualquer dispositive que aborde o
assunto.regrando suas premissas. Impende reafirmar, por oportuno, que a
inexigibilidade nao depende de autorizagao legal, tanto que ocorre em todas
as situagoes de inviabiiidade de competigao, o que remonta a questao
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 urn que preencha as exigencias
Joel de Menezes Niebuhr- Licitagao publica e contrato administrativo. 4- edigao, editora Forum, 2015. P. 110
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estabelecidas em regulamento e observando os princlpios e diretrizes do SUS.
"No credenciamento todos os interessados em contratar com a
AdministragSo Publica sao efetivamente contratados, sem que haja relagao
de exclusao. Como todos os interessados sao contratados, nao h& que se
competir por nada, forgando-se reconhecer, por dedug§o, a inviabilidade de
competigao e a inexigibilidade de licitag§o 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
•cadastre (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 processo de credenciamento deve ser autorizado pela autoridade
competente, ser processado mediante a elaboragao de edital pelo 6rgao publico
interessado e atender aos seguintes requisites:
I - explicitagao do objeto a ser contratado;
II - fixagao de criterios e exigencias minimas a participagao dos interessados;
2 Idem, Idem
Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
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III - possibilidade de credenciamento a qualquer tempo pelo interessado, pessoa
flsica ou jurldica;
IV - manutengao 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 exclulda a vontade da
Administragao na determinagao da demanda por credenciado;
VI - vedagao expressa de pagamento de qualquer sobretaxa em relag§o 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 notificag3o a Administrag§o com a antecedencia fixada no termo;
IX - previsao de os usuarios denunciarem irregularidade na prestagao 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 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;

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - P^
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1 - Ampla divulgapao, 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;
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 minimas 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.° TC 016.522/95-8. Relator Ministro Homero Santos. DOU 28.12.1995.
Pagina 22.549).
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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
serem pagos pelo servigo prestado, nao havendo diferenciagao 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.
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 requisites legais e
aos principios administrativos que regem a materia.
Nao se olvide que esses profissionais credenciados nao deverao ser
considerados servidores, mas prestadores de servigos, conforme entendimento do
Tribunal de Contas da Uniao (TCU).
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Atente-se o para as publicagoes devidas com o fito de maior
publicidade posslvel 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 contratagao de profissionais apresentada pela
Secretaria Municipal de Saude, segundo regras desde que observadas as
recomendagoes expedidas neste opinativo.

E o parecer, salvo melhor juizo ou entendimento.

Palmital, 18 de maio de 2020.

rw

DANIbQjAMO^IM SCHREINER
Procurador do Municipio
OAB/PR 46.945
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GESTAO 2017-2020

AVISO
CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/2020
EDITAL DE INEXIGIBILIDADE 007/2020
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 047/2020
CREDENCIAMENTO 001/2020

O MUNICIPIO DE PALMITAL considerando que foi decretada Pandemia
de COVID-19 pela Organizagao 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 Licitagoes, na Rua Moises Lupion, n° 1001
- Centro - Palmital-Parana, no horario das 08:00h as 11:30h e das
13:00h as 17:30h, do dia 22/05/2020 ao dia 28/05/2020, os envelopes
contendo
DOCUMENTOS
DE
HABILITAQAO
referentes
ao
credenciamento objeto deste instrumento, com a finalidade de credenciar
pessoas fisicas para a prestagao de servigos de Tecnicoem 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) mese, observadas as
normas e condigoes do presente Edital e as disposigoes gerais de licitagao
contidas na Lei n° 8.666/93 e suas alteragoes, observando ainda, as leis,
decretos, regulamentos, resolugoes, portarias, normas federais, estaduais
e municipais.
1. DO OBJETO
1.1. O PRESENTE EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO QUE TEM POR
OBJETO O 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, CONFORME AS
ESPECIFICAQOES CONTIDAS NO PROJETO BASICO, PELO PRAZO
DE 6 (SEIS) MESES, NOS TERMOS DAS REGRAS ESTABELECIDAS
NESTE EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Palmtal, 21/05/2020

VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
EDITAL CHAMAMENTO PUBLICO 001/2020

AVISO
CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/2020
EDITAL DE INEXIGIBIL1DADE 006/2020
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 047/2020
CREDENCIAMENTO 001/2020
O MUNICIPIO DE PALMITAL considerando que foi
decretada Pandemia de COVID-19 pela Organiza^ao 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, toma publico,
para conhecimento dos interessados, que recebera na Sede da
Prefeitura Municipal de Palmital- Setor de Licitaqoes, na Rua
Moises Lupion, n° 1001 - Centro - Palmital-Parana, no
horario das 08:00h as ll:30h e das 13:00h as 17:30h, do dia
22/05/2020 ao dia 28/05/2020, os envelopes contendo
DOCUMENTOS DE HABILITACAO referentes ao
eredenciamento objeto deste instrumento, com a finalidade de
credenciar pessoas fisicas para a prestagao de servigos de
Tecnico em 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) mese, observadas as normas e
condigoes do presente Edital e as disposigoes gerais de
licitagao contidas na Lei n° 8.666/93 e suas alteragoes,
observando ainda, as leis, decretos, regulamentos, resolugoes,
portarias, normas federais, estaduais e municipais.
1. DO OBJETO
1.1. O PRESENTE EDITAL DE CHAMAMENTO
PUBLICO
QUE
TEM
POR
OBJETO
O
CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAQAO DE
PESSOAS FISICAS PARA A PRESTAQAO DE
SERVIQOS DE TECNICO EM ENFERMAGEM PARA
ATENDIMENTO AO SITUAQAO DE EMERGENCIA NO
DE
PALMITAL, CONFORME AS
MUNICIPIO
ESPECIFICAQOES CONTIDAS NO PROJETO BASICO,
PELO PRAZO DE 6 (SEIS) MESES, NOS TERMOS DAS
REGRAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E EM SEUS
ANEXOS.
Palmtal, 21/05/2020
VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Antonio Ferraz de Lima Neto
Codigo Identificador:753570E4
Materia publicada no Diario Oficial dos Municipios do Parana
no dia 22/05/2020. Edigao 2015
A verificagao de autenticidade da materia pode ser feita
informando o codigo identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/
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CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANA

CERTIDAO DE REGULARIDADE CADASTRAL

Impresso em 15/05/2020 as 13:29:50

De ordem da Presidencia, ressalvado o direito do Conselho Regional de Enfermagem do Parana de inscrever
e cobrar quaisquer dlvidas de responsabilidade do(a):
A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Parana, Coren-PR, no uso de suas atribui^oes e
atendendo ao que foi requerido por DAIANE RODRIGUES DOS SANTOS, inscrito(a) no CPF sob n°
011.306.199-40, CERTIFICA que o(a) profissional e TECNICO DE ENFERMAGEM, registrado sob o n°
911057, cuja situagao da inscribe e Ativo, estando apto(a) ao exercicio da profissao, nos termos do art. 2°
da Lei n° 7.498 de 25 de Junho de 1986;
CERTIFICA que NAO CONSTA, ate a presente data, condenaQao transitada em julgado decorrente de
processo etico.
O referido e verdade e dou fe.

//WfauL±zzjO~
Simone Aparecida Peruzzo
Presidente Coren/PR
presidente@corenpr.gov.br

Documento valido ate 31 de julho de 2020.
Curitiba/PR. 15 de maio de 2020
N° da Certidao 150520200129506800776
A autenticidade desta certidao podera ser confirmada no link abaixo com o numero da certidao descrito
acima.
http://certidao.corenpr.gov.br/consulta
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REPUSLICA FEDERATIVA DO BRASIL

I SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANQA PUBLICA
*
INSTITUTG DE iDENTiFiCACAO DO PARANA

VALIDA EM TODO 0 TERRITORIO NACIONAL
:

REGISTRO
GERAL

NOME

DATA DE
EXPEDIQAO

10.975.547-4

■■

i

16/08/2006

DAIANt RODRIGutS DOS 5A.HI05

filiacAo

FRAHCISCO RODRIGUES DOS 5ANI05
LUCIA RUBiriSKI

:
1
i
I

NA'URALIDADE .

DATA DE NASCIMENTO

PALHIIAL/PR
COnfiRCA - PALril IAL/PR, 1 OFICID
DOGORIGEM
C.HA5C !?2Q4,LlV'«0:41,F8lRa:ly2

25/05/1985

ASSINATURA DOTITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

CPE
CURITIBA-PR

ASSINATURA DO DIRETORttp

LUIS FERNANOO-W.

LEI N°7 116 DE29/08/83 "
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TaezHAiZ
Companliia dc Sancamciito do Paruud

CEP BoSl 5-900 Curitiba - PR
CNPJMF 76.484.013/0001-45
InscrifSo Estadual 101.80080-64
Internet: vww.sanepar.com.br

REAVIS0

FONE SANEPAR: 0800-200 -0115

Mrairrson,H

Nllf^RO

-------JftIR

1

N° LADO -N° PRENTE------

IT. 270-000 I TOh ITfU.
CAT- RES - COM - IND-UTP- POP —

-4-1
TuibWez

QUALIIOAOE DAAGUA DISTRIBUlDA

Cor

Cloro

Fluor

_

M.Totsis

N° Mlnlmo de Amostras Exigldas
c
N0 Amostrns Reallzadas
N” Amosiras quo Atenderam it Logislagao
Conclusao
HISTORICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVANCES CONSTANTES NO VERSO
!:t-v
Jn
Mar
Abr
Set
Ano
Mai
Jun
Jul
Ago

Out

Nov

Dez

------- 1------- 1------- '------- 1------- 1---- GtftUNI-ChDQrr1------- 1------- 1------- 1------- *RTE ft PRESENTE DRIP NAO CONSTA EN NOSSOS REGISTROS O PAGANENTO
DA CONI A AUAIXt):
HES
VALOR
VENCINENTO
04/2020
JS/047T1020
PARA QUITAR 0 DEB110 UTILIZE A CONTA ORIGINAL OU ESTE REAVISO.
EVITE PGTOS EN DUPLICIDAOE, PAGUE NOS ESTABELECINENTOS AUTORIZADOS |
A EXISTENCIA DO DEBITO OCASIONARA NA INTERRUPCAO DO ABASTECINENTO,
CONEORNE DECRETO FEDERAL 7217 DE 21/0G/20J0,ART17,PARAGRAFO 1.

A NA0 REGULARIZACAO DA(S) PENDENCIA(S) IMPLICARA NA SUA INSCRICAO NO
CADASTRO INFORMATIVO ESTADUAL-CADIN, CONF.LEI ESTADUAL 18.466/2015
a'-'

HIST6RICO DE CONSUMO/m3

DIAS DE CONSUMOt- DATALEITURA----r LEITURAANTERIOR-j LEITURAATUAL r CONSUMO/m3 -- REFERfiNCIA---------

MOTIVO DAAUS£NCIADE LEITURA-

VENCIM

MEDIA DECONSUMO/m3
0LTIMOS 5 MESES

PREVISAOPR(5xIMALEITURA (SOUA

ESC-OTO

SERVigOS

44,77

7,39

TOTAL

1MI4/2020

52,16

CAS0 TENHA EFETUADO 0 PAGAMENTO DESCONSIDERE ESTE REAVISO
E SEMPRE QUE POSSIVEL COWIUNIQUE A SANEPAR PARA EVITAR IRANSTORNOS.
AUTSNTICAgAO NO VERSO

OBSERVAC0ES NO VERSO

COMl’ROVANTE O.IENTE

Prefeitura Municipal d© P&lmfte;
CONHERC COW 0 ORIGINAL
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$ > MINISTtRlO DA FAZENDA
A^<i/ Secretaria da Receita Federal
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1^.________
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DAIANE RODRIGUES D0S CANTOS
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1
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CARTAO DE VACINACAO

GOVERNO DO

PARANA

SECRETARrA DA .SAUDI;

o

NOME: 7Va/,u K- (LtO OCLvfe.
DATADE NASC.:

js/o * /88

ENDEREQO:

• ESTE CARTAO E UM DOCUMENTO!
Leve-o sempre consigo, na bolsa ou na carteira.
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• MANTENHA AS VAGINAS SEMPRE EM DIA.
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CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANA
CERTIDAO DE DEBUGS
Impresso em 14/05/2020 as 10:19:36

De ordein da Presidencia, ressalvado o direito do Conselho Regional de Enfermagem do Parana de inscrever e cobrar quaisquer dividas
de responsabilidade do(a):
Nome: DAIANE RODRIGUES DOS SANTOS
Categoria: TECNICO DE ENFERMAGEM
inscriqao: 911057
Situaqao da Inscrigao: Ativo
Certifiramos que os eventuais debitos financeiros em nome do profissional acima indicado encontram-se com a exigibilidade suspense
ate a dnta.de 31 de julho de 2020, como definido pela Resoluqao Cofen N° 635/2020, emitida em razao da pandemia provocada pela
Covid-19.
O referido e verdade e dou fe.

Simone Aparecida Peruzzo
Presidente Coren/PR
presidente@corenpr.gov.br

Documento valido ate 31 de julho de 2020.
Curitiba/PR, 14 de maio de 2020

N° da Certidao 1405202010193618084090
A autenticidade desta certidao podera ser confirmada no link abaixo com o numero da certidao descrito acima.
http://certidao.corenpr.gov.br/consulta

Gerar Certidao (PDF)
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAQAO
?■

Prefeftura Miircicipal de PabnSai

CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL FUTURA

COWFERL COW 0 OFiOfMAL

/

Estabelecimento de Ensino

Rua Senador Pinheiro Machado, 2328 - Guarapuava (PR)

i

Enderego Completo

A96.

FUTURA EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA.

PI

Entidade Mantenedora

rpc; mo
n - n o f 9«/nQ/m
Credencimento do Estabelecimento - Ato (n°/ano, DOE data)

rpc mo 7^^7/nQ — dof 9[;/n«/nQ
Reconhecimento do Curso - Ato (n°/ano, DOE data)

Do CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL FUTURA

O Diretor
confere a

DAIANE RODRIGUES DOS SANTOS

, de nacionalidade

hrac;ilp‘irn(pi)______ ,

natural de

Palmitai

, Unidade da Federagao.

Parana---------------- ,

, Estado expedidor

Parana--------------- -

nascido (a) em

-2-5—de__

o presente

Dtploma

>■-

-Mar^

4-9gg^ , Carteira de Identidade n°
por haver concluido em

4CL978.547-4
------de-A§osfeo
Area Profissional___

-20TO-

-Saudo

o curso

*

TeGnico-em-Enfermagem---------------

___________ , Educagao Profissional Tecnica de nivel medio.

/*

Titulo Profissional

TECNICO EM ENFERMAGEM

Fundamentagao Legal

-LeLno.-g.Sg^-gC^Dec-Feto-Federal -no^S, 1-S4/Q4, Res^-NcLr-Q4/99-€NEy—Parecer-n0—16/9-9-GME—DeLberagao nQ 09/Q6- CEE.

O-pregeo^e Diploma outorga os direitos e prerrogativas estabelecidas nas Leis do Pais.-------------------------------------------------------------------------

r\

ZD
Oi iarapi i^va

4

DIRETOR (A) (nome e assinatura, ato

rt)\
isignagao, n°, ano)

NiarcoifAureIio Lemos de Mattos
Portaria n°. 02/04 de 03/09/04

A

g<Yii)

______2i____

deNnvpmhrn

de

2011

cn

. ^ ■ Wo
TITULADO
DAIANE RODRIGUES DOS SANTOS

SECRETAR^O (A) (nome e assinatura, ato de designagao, n”, ano)
Maria Eloize Chimanske
Ato n°. 02/11 de 02/05/11

CURSO:

Carga Horaria:

a:

horas.

Estabelecimento:

■tsm

COLEGIO ESTADUAL DR. JOAO
rC-RRORA NEVE-5---------------------

O
t—

'<
Z

<
<

o
0!

2S

Estagio Supervisionado:

Concluido em:

(Inicio e termino)

-2606-

01/^7/20^) A 10/00/2010'
boras.

-------------------------------------------------200H--------------------------------------

Municipio/Estado:
■RALMiTAL/PR

PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSAO DO CURSO
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Qualificagao Profissional de Agente de Saude
Atuara em postos de saude ou organizagoes diversas, realizando trabalhos de orientagao, ministrando palestras e
orientagoes sobre saude a familiares e comunidade em geral;

Tecnico em Enfermagem
O Tecnico em Enfermagem atuara na promogao, prevengao, recuperagao e reabilitagao dos processes saude-doenga
Colaborando com o atendimento das necessidades de saude dos pacientes e comunidade, em todas as faixas etarias.
Promovendo agoes de orientagao e prepare do paciente para exames. Realizando cuidados de enfermagem tais como
curativos, administragao de medicamentos e vacinas, nebulizagoes, banho de leito, mensuragao antropometrica e
verificagao de sinais vitais, dentre outros. Presta ainda assistencia a pacientes clinicos e cirurgicos.

d S
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i ^-4

C
Q

g

Qualificagao Profissional de Auxiliar de Enfermagem
Atuara em estabelecimentos de saude, postos de atendimento, organizagoes diversas ou empreendendo trabalho
autonomo, desempenhando agoes de enfermagem nos mveis de promogao, protegao, recuperagao e de reabilitagao d;i
saude de individuos e/ou grupos sociais. E capacitado para executar os procedimentos de enfermagem durante
recuperagao e reabilitagao do cliente/paciente, auxiliar em servigos de Saude nas agoes de apoio a diagnosticos, elaborar e
ministrar palestras e orientagoes sobre saude a clientes/pacientes, familiares e comunidade em geral;
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
i-

CERTIDAO DE NASCIMENTO
NOME:

“DAIANE RODRIGUES DOS SANTOS”

4-

|

MATRICULA:

084S050155 1989 1 00041 102 0017204 39
DIA

DATA DE NASCIMENTO POR EXTENSO

MES

Vinte e cinco de margo de mil novecentos e oitenta e oito.

18:00

L44
7
Z

1988

zX
P;

Palmital - Pr.

MUNICiPIO DE REGISTRO E UNIDADE DA FEDERAQAO

LOCAL DE NASCIMENTO

r

SEXO

Feminino

Hospital

Palmital - Pr.
X

03

25

MUNICiPIO DE NASCIMENTO E UNIDADE DA FEDERACAO

HORA

\

ANO

FILIA?AO

FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS e LUCIA RUBINSKI.
AVOS

J><!;
><.

><

Avos Paternos: Antonio Rodrigues dos Santos e Antinisca dos Santos.
Avos Maternos: Cassemiro Rubinski e Angelina Spiewakovski.

>'
>
;><

GfeMEO

NOME E MATRiCULA DO(S) GEMEO(S)

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

nao

NUMF.RO DA DECLARAgAO DE NASCIDO VIVO

DATA DO REGISTRO POR EXTENSO

-x-x-x-x-x-x-x-x-

Vinte e quatro de novembro de mil novecentos e oitenta e nove.
7" !___

i

OBSERVAgOES AVERBAgOES

P-

Certidao extraida de acordo com 0 provimento n° 3 do Conselbo Nacional de Justiga. A
margem do termo nada consta.

z.

-^--7

Serventia Registral das Pessoas Naturals
Nilson Antonio Gc^anosk! - Qficia!
Divonzir Frider - Escrevente
Email: cartoriogolanoski©bol.com.br
Rua Vicente Machado, 129 - Centro
Municipio e Comarca de Palmital - Parana
CEP 85270-000
Tel. (42) 3657-1490

7

7/Z

vZ
z-yz
r

O conteudo da certidao e verdadeiro. Dou fe
de Novembro (11) de 2.013.
Palmital - Pr;

1
divonzir Friper ]
Escrevente -Apgptz 17/93
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
ESTADO DO PARANA

nrnr58

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - Fone: (42) 3657-1222
CNPJ: 75.680.025/0001-82 - CEP: 85270-000 - Palmital-PR
http://www.palmital.pr.gov.br

TERMO DE RECEBIMENTO DO PROCESSO LICITATORIO N° 046/2020/2020
CHAMAMENTO PUBLICO N°: 001/2020

Protocolo: 300Q3W1T2020L47917P202005221311
Data/Hora: 22/05/2020 - 13:11h
Proponente: DAIANE RODRIGUES DOS SANTOS
CNPJ/CPF: 011.306.199-40
Enderepo: JOAQUIM SOUZA JAIR, 28 - SOL NASCENTE
Munidpio/UF: PALMITALVPR
CEP: 85270-000
Telefone: 42984257160
E-mail: dainerodriguesdossantos06@gmail.com

O proponente acima, declara que recebeu o Edital de processo licitatorio na Modalidade CHAMAMENTO PUBLICO N°:
1/2020 instaurado pela Prefeitura Municipal de Palmital, Estado do Parana, com data de abertura prevista para o dia 28 DE
MAIO DE 2020 as 17:30 boras, cujo objeto e O PRESENTE EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO QUE TEM POR OBJETO
O CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAQAO DE PESSOAS FlSICAS PARA A PRESTAQAO DE SERVIQOS DE
TECNICO EM ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO AO SITUAQAO DE EMERGENCIA NO MUNiCIPIO DE PALMITAL,
CONFORME AS ESPECIFICAQOES CONTIDAS NO PROJETO BASICO, PELO PRAZO DE 6 (SEIS) MESES, em
conformidade com a legislagao vigente, e declara ainda, que concorda com as condigoes do Edital.

Palmital/PR, em 22 de MAIO de 2020.

Carimbo/Assinatura do Proponente

PREFE1TURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

nr;r.r59

CNPJ rE6tt302i,aO2t ili;

GESTAO 2017-2020

ANEXOJI
INEXIGIBiLIDADE No006/2020-PMM
MODELQ DE DECLARACAO

inscrita
no
fisica
'...portador da caneira de identidade i
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 relativo a
emprego publico (art. 37, § 10 da CF).

<22, de ^rflouJb

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 qua is devera ser observeda
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 declarer 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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SEGRETARIA DE ESTADO Da SEGURANCA PUBLICA
E ADMINiSTRACAO PENiTENCIARIA
ii'JSTiTUTO DE IDEMVIF'CACAO DO PARANA

REGISTRO GERAL:
NOME:

RG: 14.241.159-8

14.241.159-8

DATA DE EXPEDICAO: 16/05/2019

RHAIANE CAROLINE SCHINERMANN
NOBREGA

FILIAQAO: ELCIO NOBREGA

lib

mmf

r

% m

NEIDE APARECIDA SCHINERMANN

fn

NATURALIDADE: PITANGA/PR
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DOC. ORIGEM:

115.474.119-29

CURITIBA/PR

S

c
a

COMARCA=PALMrTAL/PR, DA SEDE
C.NASC=23271, LIVRO=61A, FOLHA=269

CPF:

CARTEIRA DE IDENTIDADE

DATA DE NASCIMENTO: 22/06/1998

1 |

wmm

ASSINATURA DO DIRETOR
rTEI N9 7.116 DE 29/08/83

«3.

■

6 PROIBIDO PLASTIFICAR
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SECRETARIA DO TRABAI.HO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL
i*i s/»*as rn

os do
ara o
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do de

154.79384.48-5
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/- Sf:RIE

6831084
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men to
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PrsfeUura MiiRicIpal d© PahriStaS
CONHERC COM 0 OFUGIMAL

n

i

Ass.
I U:

JNYtWW

TRABALHADOR
lista e su;i Carteira de Trabalho - CTPS, instiluida pelo
< nLao Presidcnte Getulio Vargas, por intermddio dMDccrelo
i
22.035 do 29.10.1932 d posleriormenle reformulada
|do Decrelo-lei n° 5452 de 01.05.1943 que aprovou a CLT.
I la e o documenlo obrigatorio para o exercfcio de qualqLier
( mprego ou alividade profissional.

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL
I’IS/PASEP

[

Nela deverao ser registrados lodes os dados do
Conlrato de Trabalho, elemenlos basicos para o
r scon heel men to dos sous direilos peranle a Juslica do
Trabalho, born como para a obten^ao da aposentadoria
c demais beneffeios Previdenciarios, garantindo, ainda,
sua habililarao ao seguro desemprego e ao Fundo de
C.aranli. do Tempo de Service - FCTS.

/~Nl 'Mi K(

154.79384.48-5

•

SHKli:

6831084

0060

O conjunLo de anota^des contido nesle documenlo
e o sen estado de conserva^ao espelham a condula a
qualificagao e as atividades fjrofission.iis do sen
portadoi'.
Pel a sua importancia, e sen dever protege-la e
( nida-la, pois alem de conter o registro de sua vida
Profissiorial < a garantia da preservagao e validade de
sms direilos como trabalhador e cidadao, conlribui
para assegirar o sen futuro e o de sens dependentes,
londo validade, lambem, como documenlo de
i den I ificacac ).
CONPECCIONADA COM NECUKSOS LOO
FAT - FUNDO DL AMPARO AO TRABALHADOR.

QUAUFICAgAO CIVIL - BRASILEIRO
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NOME
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DOCUMENTO

__ x

1 MoflVO l (3 ■
ASSITJAI UR-\ E CAHIVHO DO sri’-VIOOR

3

NOME
DOCUMENTO
motivoT
ASSINATURA I- CARIMliO DO SEKVIDUi;

NOME
DOCUMENTO
\'.OTIVO
AS'IN A11 .’RM ( ARIMlil' DO SI K\ Inc )K

L
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A
E
E
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A - CASAMENTO C • DIVORCIO l • RFC0NHECIMENT0 Dl I’ATERNIDADE C • DATA DE NASOMENTO
(i • SER IUDICIAI D-AD0CA0 E - AlUDANTA VOLUHTARIA______________________,
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|| COPEL

www.copei.com
0800 51 00116

Copel Dlslribu^So^Sr1
Rua Jos6 Izidoro Biazello, 15b
01200-2*10 Curitiba - PR
CNPJ 04 368.898/0001-06
IE 90.233.073-99 IM 423.992-4

Unidade Consumidore

R IfvlACULADA CONCEICAO, 366 - RKSiDENCIA
CEP: 66270000

n^rG't

17587034
Vencimento

MARIA ROSELI KRUGER

PALMITAL - PR

CPE 61128481987

i

msm&r
R$ 205,55

m,

Mo. Medldor; 0360242131

TRIKASICO

Leltura Anterior LeituraAtual
23.'03/2020
22/04/2020

Mes Referenda: 04/2020
Constanta da
Multlpllcacao

Medido
30 dias

Total
F'-iturado
240 kWh

Consume
Medlo/Dia
8,00 kWh

Data
Aprosentacao
22/04/2020

Ptqxlina.

ENERGIA ELETRICACONSUMO

Terisao Contratada:
127/220 volts

T arifas
0,617610

Limlte falxa adequada deTtnsao.
117-133/202-231 volts

Hist*
MES
CONS

j
03/20

02720

01/20

12/19

11/19

10/19

09/19

08/19

07/19

06/19

06/19

254

316

2 IS

168

133

166

192

200

197

174

163

12/03

0/102

13/01

26/12

17/12

09/VI

01/10

17/09

13/08 .

12/07.

PCSTO 31/03

-gwi—

---------- -----------------

04/19
160
03/06

NQIA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELEIRICA no.. 1311922S6 Serle B
Emltlda em 19/04/2020
Valor
Valor
Base de
Un
Consumo Unitario
Total
Calculo

Produto
Descrlcao

;

01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO
02_CONT ILUMIM PUBLICA MUNICTPl
Base de Calculo do ICMS:

kWh

240

0,793125

______ ____

190~36 Ifvalor iCMS:

190,36
16,20

190,35

Allq
ICMS

29.00%

__ _________

55,20 "|[Vaior Total da Nota Fiscal:

206755

Reservado ao Flsco
8794.D08B.EBF6.EFBD.8929.DA3E.43E1.EA00

INCLUSO NAFATURA PIS R$ 1,36 E COFINS R$ oM, CONFORME RES. ANEEL 130/2005
A PARTIR DE 01/04/2020 - PIS/PASEP 1,02% o COFINS 4.67%.
A qualquer tempo pode ser sollcltado o cancelamento de valo/ts nao relacionados a
prestacao clo scrvlco de enersia elelrica, corno convenlos e doacoes.
DENUNCIE O FUSTO DE FIOSI LIGUE 181 •
Atraso superior a 4Sdias sujeita inclusao no cadastro de inadimplenles CADIN/PR
Agora e possivel lecorrer a Ouvldorla da Copel pelo Site ou Mobile
Periodos Band.Tarif.: Verde.24/03-22/04

PfefeKura

do PrJrrite

COWHERfc COW 0 C&IGIMAL

Aas.

F/ vsemzK
—\

1'

r •

4

Numero da Declara^ao de Nascimento
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Eu me chamo:
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Nasci no clia J

000065
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Dados do Bergario
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O nome da niinha mae e

y^yyAo/^ a\.
O nome do men pai e

/
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□ Paito Natural

□ Forceps

Peso.Jtf/-^Pg

E

Perimetro Toraxico

M

5s min.

AvaUa^ao Posterior
Tipagem Sangiiinea Rh

0—pCvoA-itX
\ i

Mae
\

Nasci na maternidade

1

Sinai de Ortolan!

□ Positive

AyQr~)

® Negadvo

“Teste do Pezinho”
Data o2S /Q& / ?fi
® Sim □ Nao
3.^cq
Data da alta ZS PQ,,
Peso na alta
8
f
MedicoCkl__

Realizado

H
i

AAQp joA^Tn/O

ia

Idade Gestational

Registro - Ficha Familiar

I^PxxG^i^O

Pc J* .A an

Interconencias__

*

Sou urn cidadao do municipio de

^Cesaria

Sexo

Apgar Is min-----

lerego

(S^ux- \JA-jjyL ^-c£UaJL
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Prefeitura MiiRldpal cie PrJmSSa^
CONFERt COW 0 ORIGINAL
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Vacinas Obrigatorias no 1° Ano de Vida
Antipoliomielite

Triplice (DTP)

BCG

(Difteria.tetano
e coqueluche)

(Contra a
tuberculose)

Acima de 1 Ano de Idade

,
A:

Sarampo

Hepa, e-B

-

\Triplice Viral

Dupki

(Contra sarampo,
nilxxda e cixunilra)

(Contra difleria
c letano)
3ata:
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cbM.
05

0- P

^al:.

....k&aS&u-

|jb:.

C 500

C500 - PR
05

t

05

~ isri0

wf oo. / <Vf
(T1

;>ms rtumltoi - r-r ."’rfin

''■6

OS' /• C' o
x

P^1

0.5. '-Tu
C 500 - PR

o

.otaQ

j5f(h2

i

*1 sf'-3^.

050#

/iuXtE-

o.j.

£

OQi

05
OS' - /

V-'tjg

Ob:'

n>t

rO

.■K;

a

/w Ci O' '^

Q

a
06

r.. o- *.

+

... bk^vx...
R 11.500 - PR

i.

Ass.: Cg c iiA^Ai c

•05

M

a

^ziXz

o5./.of!

31-V-ol

V:.

tel:
Lab:j

Ho\

c.

05

kuy,

PoJl^b

).

u
'7)

0 sfo^,;.
«

Outras Vacinas

Data^s-

lota:

iSv-or.* 2

,r2
O', a h
Hi>iiLil

‘

rnoo^'

005

<? ^,06. ^ ^

-

o < 11 J
■-v:

Documento valido em todo territorio nacional como comprovant

vacina^ao. Nao pode ser retido (lei ns 6529 de 30.10.75).

,y.

Observa^ao: E iinpoitante que a crianya tome toclas
as vacinas indicadas mesmo que ultrapasse a idade ,
sugericla pelo esquema de vadnagao.
} \
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAQAO
CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL PROFESSOR MIGUEL CARLOS PAROLO
Estabelecimento de Ensino

RUA FRANCISCO BERARDI SN - PITANGA / PARANA
Enderego

GOVERNO DO ESTADO DO PARANA
Entidade Mantenedora

RES 5548/2013 DOE 20/12/2013

RES 66/2017 DOE 26/01/2017

Credenciamento do Estabelecimento - Ato (n°/ano, DOE data)

Reconhecimento do Curso - Ato (n°/ano, DOE data)

O Diretor do CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL PROFESSOR MIGUEL CARLOS PAROLO confere a RHAIANE CAROLINE SCHINERMANN
NOBREGA, natural de PITANGA, Unidade da Federagao PARANA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido(a) em 22 de junho de 1998, Carteira de Identidade n°
142411598, Estado expedidor Parana, o presente Diplomar por haver concluido em 11 de julho de 2019 o Curso TECNICO EM ENFERMAGEM, Eixo Tecnologico
Ambiente e Saiide, Educagao Profissional Tecnica de m'vel medio.
Ti'tulo Profissional: TECNICO EM ENFERMAGEM
Fundamentagao Legal: Lei n° 9394/96, Decreto Federal n° 5154/04, Resolugao 06/12-CNE, Parecer n° 11/12-CNE e Deliberagao 05/13-CEE.
O presente Diploma outorga os direitos e prerrogativas estabelecidos pelas leis do Pais

Pitanga , 22 de agosto de 2019

Diretbr(a)^pdme e assinatura, ate/de designagao, n0, ano)
LUCELIA TEREZINHA DZIUBATE
RES N° 741/2015 DOE 04/03/2016

TITULADO
RHAIANE CAROLINE SCHINERMANN NOBREG-

Secretario(a) (nome eassinalurlT'ate-de-designagao, n° ano)
ERALDO GRUBER DE LIMA
RES N° 2520/2016 DOE 01/07/2016

CURSO:

Curso Anterior:

TECNICO EM ENFERMAGEM

ENSINO MED'O

Registro no Estabeiecimento
* ■>

Carga Horaria:

Estabeledmento:

1840 horas

JOAO C DA COSTA. C E-EF M

Estagio Supervisionado:

Conduido em:

(conduido em) 11/7/2019

2016

Carga Horaria:

Munidpio/Estado:

768 horas

PALMITAL/PR

ESTADO DO PARANA

E**: CENTRO EST EDUC PROFIS PF MIGUEL C

O Tecnico em Enfermagem detem conhedmentos denti'fico-tecnoldgicos que Ihe
permitem partidpar de forma consdente na sodedade e no mundo do trabalho. Atua
nos diferentes m'veis de atengao a saude, pautado nos principios e dketrizes do
Sistema Unico de Saude, em equipe de enfermagem e muBtiprofiissional com a
supervisao do enfermeiro. Realiza curatives, administragao de medicamentos e
vacinas, nebulizagoes, banho de leito, mensuragao antropomebica e verificagSo de
sinais vstais. Auxilia a promogao, prevengao, recuperagao e reabiiSittagao no process©
saude-doenga. Prepara o paciente para os procedsmentos de saude. Presta
assistenda de enfermagem a padentes d micas e carurgiicos e gravemente enfeirmos.
Aplica as nomnas de bsosseguraniga.

OBSElfWApOES.:

ESTADO DO PARANA

Publkikto no D.O.P., S" 10504 do dm 21 /OK/2019

PAROL
Mmkipit): PITANGA
emforme Ld
EsJantoS «fc &*wrao.

Perfil Profissional:

ifr\i

/ccgKJtado

r

c munu* cmHptententares At Skttgim
PITANGA, 22 <k ag»«io dt' 2010,
rf 647 , Lwm n* 198002790001, Folba

97
PITANGA, 22 dc

dc 26)4.

______

M
ERALDO GRUBI

IMA

R.G.. 65D3752IPR.RES-2529/20I6

LUCELIA TIREZINriA DZIUBATE
K<» 5K2275IOPR, RES-741 2016
Difelorto)

RG; 142411J9SPR
I" Via

Msmm. RHAIANE CAROLINE SCHINERMANN NOBREGA
CwmTECNICO EM ENFERMAGEM

C&lig® ValwEMtef SIiTI47MECi 20012/71736064C'M
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
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CERTIDAO DE NaSCIMENTO
N0ME:
\

“RHAIANE CAROLINE SCHINERMANN NOBREGA”

\

;—s|

/

CPF: 115.474.119-29
/ ^
/

MATRICULA:
--\\\
\

!

X-

\

0849050155 1999 1 00061 269 0023271 12
DATA DE NASCIMENTO POR EXTENSO

Vinte e dois de junho de rnii novecentos e noventa 6 oito.

x

T~

MES

ANO

22

06

1998

15:52

~7

z

NATURALIOADE

HORA DE NASCIMENTO

XX

DIA

Pitanga - Pr.

7"

MUNIClPIO DEi'REGISTRO E UNIDADE DA FEDERAQAO

LOCAL, MUNIClPIO DE NASCIMENTO E UP

SEXO

Palmital - Pr.

Hospital, Pitanga - Pr.

Feminino

FILIAgAO

y

ZC

X

ELCIO NOBREGA, (vendedor e NEIDE APARECIDA SCHINERMANN, do lar.
AVOS

Avos Paternos: Alceu Nobrega e Valnira Serafim Nobrega.
Avos Maternos: Nivaldo Schinermann e Neide Aparecida Ferreira Schinermann.
GEMEO

NOME E MATRiCULA DOi'S) G£MEO(S)

Nao

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x
NUMERO DA DECLARACAO DE NASCIDO VIVO

DATA DO REGISTRO POR EXTENSO

-27044939-

Tres de fevereiro de mil novecentos e noventa e nove.
AVERBApOES/ANOTAQOES A ACRESCER

A margem do termo nada consta.

:><

ANOTAg6ES DE CADASTRO

TIPO DOCUMENTO
RG

---

PIS/NIS

7

2

7

7'

__

PASSAPORTE

~7
CARTAO NACIONAL DE SAUDE

NUMERO

Nao
Nao
Nao
Nao

consta
consta
consta
consta

DATA EXPEDigAO

Nao
Nao
Nao
Nao

consta
consta
consta
consta

OrgAo expedidor

Nao
Nao
Nao
Nao

consta
consta
consta
consta

DATA DE VALIDADE

Nao
Nao
Nao
Nao

consta
consta
consta
consta

hN

UP -

f—[i
V LO
^ LD
- LO

TIPO DOCUMENTO

NUMERO

ZONA/SEgAO

MUNIClPIO

TiTULO DE ELEITOR

Nao consta

Nao consta

Nao consta

Nao consta

CEP RESIDENCIAL

Nao consta

GRUPO SANGUINED

Nao consta

*As anotagoes de cadgstro acima nao dispense a parte interessada de apresentag§o de documento original, quando exigido peio
orgao solicitante ou quanto necessario para identificagSo de seu portador.
O conteudo da certidao e verdadeiro. Dou fe
Serventia Registral das Pessoas Naturais
Palmital - Pr; 03 de Maio
le 2.019.
Divonzir Frider - Oficial designado
Hemily de Andrade Frider - Escrevente
/ Email: rcpalmital@hotmail.com
Rua Vicente Machado, 129 - Centro —
\
DivorwFrider
Municipio e Comarca de Pa!mitai - Parana
Oficial Designate - port. 11/2013
CEP 85270-000
W Tel. (42) 3657-1490 - 999558493
)
WhatsApp 991224246
U0ra»P^toS
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Prefeitura Municipal de Pataifta’
CONFERS COW 0 ORIGINAL
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PROTOCOLO
onwlho Rt-qior.ji tit tMeiougtni do Vant'.

Atengao, este protocolo nao habilita o exercicio profissionai.

DADOS

ENGERECO
RESIOENCIAL

Nome: RHAIANE CAROLINE SCHINERMANN NOBREGA
Sexo: F«minino Natural de: Pitanga Estado Civil: Soiteiro(a}
CPF: 115.474.119-29 RG: 14241159B E-Mail Particular: rhaicarolinel922@gmail.com

RUA IMACULADA CONCEigAC - 356 - - Centro - Palmital / PR
Tel, Resldencial: Celuiar: (42) 98412-5359

Observagao: O defedmento da solicttaclo flea condiclonado ao retomo do inscrito com as
devidas taxas quitadas.
•Cadastre atualizado, requerente ciente.

Protocolo N7Ano:
437177/2020

Data. 14/05/2020
Intercssado RHAIANE CAROLINE SCIIINERMANN NOBREGA
Assunto: INSC R1CAO - RESOLUC’AO COFEN 631/2020
lino de Pedido Tecnico etn Enfertnageni - Inscriffio Deftniliva
Principal

Categoria: TECMCO DE E.M ERMAGEM__________
Curitiba, 14/06/2020.

Destaque a via ckt abalxo

Protocolo N'VAno:
437177/2020

Data 14/05/2020
Intercssado RHAIANE CAROLINE SCIIINERMANN NOBREGA
Assunto INSCRICAO - RESOLUCAO COFEN 63l;,2020
Tipo de Pedido Tecnico em Enfermagcm - Inscriyilo Definitiva
Principal
Categoria TECNICO DE E.NFERMAGEM____________________

000070

CONSELHO REGIONAL DE L NT ERMAGEM DO PAR.\NA

CERTIDAO DE REGI LARIDADE CADASTRAL

Imprcssoem l4 05.202Uas 12:41:52

De ordetn da Presidencia, ressalvado o direilo da Conselho Regional de Enferraagem do Parana de inscrcver
e cobrar quaisquer dfvidas de responsabiiidade doiai:
A Presidente do Cometho Regional de Eniermugem do Parana. Coren-PR, no uso dc suas ainhui^oes e
alendendo ao que foi requerido por RHAIANE CAROLINE SCHLNERMANN NOBREGA. inse-rito(a)
no CPF sob n" 115.474.119-29. CERTIF1CA que o(a) profissional c TECNICO DE ENFERMAGEM.
registrado sob o n°. cuja situa^ao da inscrieao e Pre-ativo. com pedido de inscricao em tramite de registro.
nos termos do art. 2° da Les n° 7.498 de 25 <fc Junlio de 1986;
CERTIF1CA que NAO CONSTA ate a presence data, condena^ao transilada emjulgado decorreme de
processo etico.
O referido e verdade e dou fe.

/yvfe4ULX.LZjtT
Simone Aparecida Peru/zo
Presidente Coren PR
pre:ddente#coren pr.gov.br

Documento valido ate 31 de julho de 202(1.
Curitiba PR. 14 de maio de 2020
N° da Ccrtidao 1405202012415269607077
A autenlicidade desta certidfio podcra ser confirmada no link abaixo com o numero da certidao descrito
acima.
http;/.'cenidao.corenpr.gov .hr consulta

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
ESTADO DO PARANA
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Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - Fone: (42) 3657-1222
CNPJ: 75.680.025/0001-82 - CEP: 85270-000 - Palmital-PR
http://www.palmital.pr.gov.br

TERMO DE RECEBIMENTO DO PROCESSO LICITATORIO N° 046/2020/2020
CHAMAMENTO PUBLICO N°: 001/2020

Protocolo: 300Q3W1T2020L42858P202005221047
Data/Hora: 22/05/2020 - 10:47h
Proponente: RHAIANE CAROLINE SCHINERMANN NOBREGA
CNPJ/CPF: 115.474.119-29
Enderego: RUA IMACULADA CONCEIQAO, 366 - SANTA SILVIA
Municipio/UF: PALMITAL/PR
CEP: 85270-000
Telefone: 42984125359
E-mail: rhaicarolinel922@gmail.com

O proponente acima, declara que recebeu o Edital de processo licitatorio na Modalidade CHAMAMENTO PUBLICO N°:
1/2020 instaurado pela Prefeitura Municipal de Palmital, Estado do Parana, com data de abertura prevista para o dia 28 DE
MAIO DE 2020 as 17:30 boras, cujo objeto e O PRESENTE EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO QUE TEM POR OBJETO
O 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,
CONFORME AS ESPECIFICAQOES CONTIDAS NO PROJETO BASICO, PELO PRAZO DE 6 (SEIS) MESES, em
conformidade com a legislagao vigente, e declara ainda, que concorda com as condigoes do Edital.

Palmitai/PR, em 22 de MAIO de 2020.

Carimbo/Assinatura do Prop/ynente
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR
CKI’J 7E68.002!iiOC-ai 82

GESTAO 2017-2020

ANEXO II
INEXIGIBILIDADE No006/2020-PMM
MODELO DE DECLARACAO

CPF
n°
A
fisica
inscrita
no
pessoa
.XX-^.-.M/H'dvlt^.-'^s.,portador da carteira de identidade
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).

,Zlde,

de 2020.

c-5.
Nome e assinatura do representante
legal da proponente.

Obs: Esta ressaldo quando se tratar das excegoes previstas no art. 37, inciso
XV! 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 acumuio 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

CONTA CORRENTE
Titular:RHAIANE CAROLINE SCHINERMANN NOBREGA
Agencia:4307 - Cl DADE DE PALMITAL, PR
Opera^ao: 001 Conta Corrente PF
Numero da conta: 20903-0
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REPUBUCA FEDERATIVA DO BRASIL
Conselho Federal de Enfermagem

s

V 1789756
FILMf A
O

SETEMBRINO MENDES DE
OLIVEIRA
OLILA BATISTA DE OLIVEIRA

lOENTIDADl!

5.924.632-1
OROAO eXPUDIOOf)

SSP-PR
CPF

336.709.559-68
DATA OE EMISSAO

14/1 1/2014
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CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANA

CERTIDAO DE REGULARIDADE CADASTRAL

Impress© em 22/05/2020 as 14:25:45

De ordem da Presidencia, ressalvado o direito do Conselho Regional de Enfermagem do Parana de inscrever
e cobrar quaisquer di'vidas 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 JOSILDA DE OLIVEIRA, inscrito(a) no CPF sob n° 836.709.559-68,
CERTIFICA que o(a) profissional e TECNICO DE ENFERMAGEM, registrado sob o n° 1006999, cuja
situafao da inscr^ao e Ativo, estando apto(a) ao exercicio da profissao, nos termos do art. 2° da Lei n° 7.498
de 25 de Junho de 1986;
CERTIFICA que NAO CONSTA, ate a presente data, condena9ao transitada em julgado decorrente de
process© etico.
O referido e verdade e dou fe.

Simone Aparecida Peruzzo
Presidente Coren/PR
presidente@corenpr.gov.br

Documento valido ate 31 de julho de 2020.
Curitiba/PR, 22 de maio de 2020
N° da Certidao 2205202002254591516844
A autenticidade desta certidao podera ser confirmada no link abaixo com o numero da certidao descrito
acima.
http://certidao.corenpr.gov.br/consulta

nr:r. 076
|| COPEL

www.copei.com
0800 51 00 116

Copel Dlstribulgao S.A.
Rua Joso Izidorifljazello. 158
81200-240 CuriUba-PR
CNPJ 04.368.896/0001-06
IE 90.233.073-99 IM 423.992-4

Upldade Consumidora

175841 S3 J

ELIAS OE OLIVEIRA
R VINTE E UM DE JANEIRO, 766

Vencimento

CEP: 66270000

PALMITAL - PR

15/05/2020
Valor a Pagar

CPF: 97133418991

R$ 16*48

Reaviso de'Venciriieni&;‘

Informagdes Tecnicas
No. Medldor: 0800900159 . MQNOFASICO
Leltura Antarloi' LelturaAlual
Medldo
09/03/2020
07/04/2020
29 dlas
7027
7039
: 12 kWh

Constant* da
Multlpllcacao
r4,00

Proxlma Leltura Prevlsta: 08/05/2020

Total
Faturado
30 kWh

Mes Referen : 04/2020
Consume
Data
Medlo/DIa Apreaentaeao
0,41 kWh
07/04/2020

T

RESIDE/RESIDENCIAL

Indicadores de Qualidade
Tarlfas
0,617610

ENERGIA ELETRICA CONSUMO

Tansao Contratada:
127 volts
Limit* faixa adequada de T*nsao:
117 -133/117 -133 volts

MES
CONS
PGTO

03/20

02/20

01/20

12/19

11/19

10/19

09/19

08/19

07/19

06/19

06/19

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

04/19
111

09/03

06/02

16/01

21/11

06/11

02/10

27/08

27/08

04/07

10/06

13/06

Valores Faturados
NQIA FISCAL COtirA DE ENERGIA ELEJRICA no; 1203012Q1 Serle B
Emitldaem 01/04/2020
Valor
Base de
Valor
Produto
Total
Calculo
Descricao
Un, Consume Unitario
01 CUSTOD i S PS I STEM A_______ ________
kWh
30
Base de Calculo do ICMS: _ 0,00 |[ValorlC~MS

0,549333 16,48
16,48
6,00 '[[Valor Total da Nota Fiscal:

Aliq.
ICMS
0,00%
16,48

Reservado ao Flsco
5D37.2D27.C09D.9412.60A8.85DA.DFF3.FD9B

IMPEDIMENTO DE ACESSO - COVID-19FATURADO: MEDIA ARITMETICA
INCLUSO NA FATURA PIS R$ 0,17 E COFINS R$ 0,79, CONFORMS RES. ANEEL 130/2006.
A PARTIR DE 01/04/2020 - PIS/PASEP 1.02% e COFINS 4,67%.
A qualquer tempo pode ser sollcltado o eancelamento do valores nao relaclonados a
prestacao do service de enerflla eletrlca, como convenlos e doacoes.
DENUNCIE O FURTO DE FIOSI LIGUE 181.
Alraso superior a 45dlas sujelta Inclusao no cadastro de Inadlmplentes CADIN/PR
Agora e possivel recorrer a Ouvldoria da Copel pelo Site ou Mobile.
Periodos Band Tarlf.: Verde:10/03-07/04
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PrefeHura fittunicipal do PalmfeaC*
COHERE COM O OPJGI^L
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Mustre ao seu rovo companheiro os perigos quc o cercam
notrabalho.
^
Cada acidcnte d uma ligao que deve ser aprcciada, para
evitai maiores desgra5as.
Todo o acidentc tern uma causa que 6 precise ser pesquisada, para evitar a sua repcti(;ao.
Sc voefi for acidentado, procure logo o socorro mddico
adequado. Nao deixe que “entendidos’’ c “curiosos” concorram para o agravamento de sua lesao.
Se vocS niio 6 cleLricisla, nao se meta a fazer sei viqos de
eletrkidadc.
Procure o socorro mddico imediato, se voc€ for vftima de
um acidente, amanha serf tarde demais.
As nrfquinas nao respeitam ningudm; mas voc2 deve respeil5-)as.
Atenda is recomcndagdes dos Mcrnbros da C1PA e de
seas mestres e chcfes.
Conhega sempie as regras de seguranqa da se^ao onde vo
ce trabalha.
Convcrsa e discussao no trabalho predispoeni a acidenlcs
pela desaten^ao.
Leia e reflita sempre os ensinamenlos contidos nos cartazes c avisos sobre prcvenqao de acidentes.
Os airfis, pulseuas, gravatas e mangas compridas nao fazem prrte do seu uniforme de trabalho.
Mantenha sempre as guardas protetoras das miquinas nos
devidos lugares.
Pare a mfiquina quando liver que coasert4-Ia ou lubrifici-
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Habitue-sc a trabalhar protegido contra os acidentes. Use
equipamentos de protegao adequados a seu service.
Conlieqa o manejo dos extintores e demais dispositivos de
combale ao fogo existentes em seu local de trabalho. Voce
pode ter necessidade de usi-los algum dia.

1

2

!•
z
--- ----XT~-----

—

i

e

ALTERACOES DE IDENTIDADE
(Com rela^ao nomc, cst. civil e data nasc.)

9

Nome
Doc.
M
Nome
Doc.
Nome
Doc.........
Est. Civil
Doc
Est. Civil
Doc............
Nascimento

FrefeKura Municipal de
::....(^VeRCGOWOORIGIMAL
Doc

A».
'-rr?—;~r—.. . .. -r-r

P/ USO

... |

p

\

*
12

CONTUATO DK TRABALHO

tigmmmiS''

I

Empregador

JOB.... Cjf/0k>J00....^.7:B>0..
cgc/m ;.. £?.&!.rlj.jL.

.......... j^iSOeiA^ iJE PROTE5AO-- A- WA*-...
ccaMF .TEIRNIDADE. £ INFANClA.DE.PAlMf^L-Rua
.... HUA M01SES LUPIDNV iSciX "jW' ‘

I

Municfpio

................. Est.

Esp. do estabelecimento

Cargo

.....

Municfpio ................................................. Est..........

...Mcg/O./.r./iB

Esp. do to<fm»6a?0r0Q0.t^lTAL^ML..i..

... oofa .&f£-or)...

Cargo

CBO n?

..............poj.%....

Data admissao (^r^Tde...... /OOjOOJ.Q.
Registro n9

de 19

JUM. ^

Data admissao

FlsVFicha

Rcrpuncragao especificada.y^

fi.Q£,.. BO&S....

.... J.9&7.-W. .
Ass. do einpre.gador ou a rogo c/tcst.

. de

Hospital Santag^a de^wnooi Ltaa
mar/o t. k-

12

2'-’,

15

.. j,,...

jA^s..do.j2ini

fa.QQ..±Mo^.

vs

Ass. do empregac?Q£OU a rogo c/test.

ta safda J.‘^ de.

dc 19

ha.................................

FT s\

.......t^ylKytf I^WAOA

i^

tm

Rcrnuncragao es]

a

I'J

Qbte../Q£fcO#.

Registro n-.......

Xj./£0atJ.ql.Mi

...ai\x&yM...&^6.djS:j£0<?)
........

to eox/tesr

195.005

Data safd:

.3l.dc.f.^^te).....

de Wikijfi

.'...y.t&arQ

“**

Ass. do eriTpregador ou a rogo c/test.

A

22.

12

Com. Dispense. CD N2,

22.

Com. Dispcnsa CD N2.
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PrefeUura BSuntclpal de Fsim^ac
COKFERic COW 0 ORIGINAL
/ O^f ,^0^
P/USO iNVERSO
CONTRA! O DE TRABALHO

^

Ik

..i^.i.^r.'v^... A.. ikk.^k>l..,
c .dF.:p.^^p,^/^)/^/f.
Rua

Empregador

Tj^RO.

HiS....

.

f:A«&
..................

CGaMF.

Rua'feE.^>JA.'A)jS)....C!.0;Ja'r/>-(aX!. N- A'rMiSi

N9

Est. .i?Z....

Municfpio

A
15

CONTRATO DE TRABALHO

«»

Muniafpio^O.^..0^......... Est.

Esp. do estabelecimento..............................................

Esp . do estabelecimcnto!^^.&i.^Jj^.£r.f.fc.............

Cargo

Cargo
.................................CBO n2.„.........

Data admissao ..:i}.f^e.....i;'js3r'.^!^^T?..

.s\QSinT'iX*lC<v'?.

............................................ CBO n9.

de 19(>2&?}/

5.<1.5rAAS......
de

Data admissao .Afc. de...

Registro n9............................... FlsVFicha.
Remuneragao cspecificada..0’O_

FlsVFicha"

Registro n9.'!
_

Rem unera? ao cspeci ficada.R ^). /!f.^e, .feL'.C.£?A5.T.I£..“....

.^AX&&...£....X&s.#^
tO

zil&Oir.y&r...:kjp~....

>

MoTTrl-'O.^
Ass. do empregador ou a rogo c/test.

& ,*

22,

de 1950.1.0

Data safda .{$?. de.

O/Ci ‘'■<5-

UJ

...

Data safda Q^/^e^.A.^5.?!^5..'^^.,...................... de F9

'i

I

Ass. do empregadoritiu a rogo7c/test.

22.

22.

I9

Com. Disi>ensaCD N9.
K‘*i»r

22.

9

Ass. do empregador ou a rogo c/test.
l9
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.i^^..».s.)..r.QR.....9f!'>.£.^.

Ass. do emp reg/doV ou a rogo c/test.
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Endere<;o: Qxj £X
Este cartao e um documento!
/.ei/e-o sempre consigo, na balsa ou carteira.
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Mantenha as vacinas sempre em dia.
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Prefeitura Municipal de Palml^
CONFERS COM 0 ORIGINAL
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CARIAO DE VACINAgAO

GOVERNO DO

MAIS £A<t!lD!;

PARANA
r,

NOME:

tdlCU r.cHxJ

ENDERHgO: _
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SECREfARIAbA SAUCE
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UNIDADE DE SAODE; ________
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ESTE CARTAO E VALIDO COMO UM DOCUMENTO.
GUARDE-0 COM CUIDADO.
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA<JAO

Sq-

%
o-^ '

i
CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS "GAETANO MUNHOZ DA ROCHA"
Estabelecimento de Ensino

>^Vv

Travessa "F" da Rua Jose, Verissimo, S/N° - Taruma - Curitiba -PR
Enderego

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
Entidade Mantenedora

RES. N° 4759/06 - DOE 07/12/06

RES. N° 1058/08 - DOE 15/05/08

Credenciamento do Estabelecimento, ato (n° / ano DOE data)

Reconhecimento do Curso, ato (n° / ano DOE data)

O Diretor

do Centro Formador de Recursos Humanos Caetano Munhoz da Rocha

confere a

JOSILDA DE OLIVEIRA

, de nacionalidade

natural de

PALMITAL

, Unidade da Federagao

nascido (a) em
o presente

24

de

outubro

Diploma

de

Fundamentagao Legal

, Carteira de Identidade n°

, por haver concluido em

Enfermagem
Titulo Profissional

1970

Eixo Tecnologico

21

de

BRASILEIRA

Parand

5.924.632-1
dezembro

Ambiente.Saude e Seguranga

, Estado Expedidor
de

, o curso

2010

PR

Tecnico em

Educagao Profissional Tecnica de Nivel Medio.

TECNICO EM ENFERMAGEM
Lei n° 9394/96, Decreto Federal n° 5154/04, Resolugao no04/099 - CNE, Parecer n° 16/99 - CNE e e Deliberagoes n° 09/06

e n° 04/08 - CEE
O presente Diploma outorga os direitos e prerrogativas estabelecidos nas Leis do Pais.
CURITIBA

DIRETOR(A) (nome e assinatura, ato de iesignagao, n° e ano)
CELIA REGINA RODRIGUES GIL RES N° 0049/2011

TITULADO
JOSILDA DE OLIVEIRA

26

de

novembro

de

2013

natura, ato de desig
Mstria de Fatima F.Calixto DEC N°3314/2011 - DOE 22/11/11

CURSO:

Curso Anterior: 2° GRAU REGULAR - EDUCAQAO GERAL

TECNICO EM ENFERMAGEM

Carga Horaria:
Estagio Supervisionado:
Carga Horaria:

1999
Conclufdo em:
Estabelecimento : COL ESI SANTA CLARA

horas.

1800

15/03/2010 A 21/12/2010
600

CAND6I

Municfpio:
Estado:

horas.

PR

PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSAO DO CURSO

Elaborar e ministrar palestras e orientagoes sobre saude a clientes / pacientes, familiares
e comunidade em geral;
Executar atividades pertinentes a protegao e prevengao a clientes / pacientes e
comunidade : doengas profissionais e do trabalho;
Executar os procedimentos de Enfermagem durante a recuperagao e reabilitagao do
cliente / paciente;
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Auxiliar medicos e enfermeiros nas agoes de apoio a diagnosticos;
Auxiliar enfermeiras na elaboragao e supervisao do gerenciamento da unidade e equipe
de enfermagem;
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Palmual nn*>-

»7>1203

Ivete Mormino Schon - Tab»lia
AUTENTtCAQAO

OBSERVAQOES:

Autenticc a piesente fotoccpia, corrfonr.e
a originai, cio que dou ?e.
Obs:

^ c

-qr

Inuoribro deza.

0RGAO DE FISCALIZAQAO PROFISSIONAL

n

A

Lucia Siiveira Camargo

SEED/ODE-1045

Divonzir Frider /
Nilson Antonio Goianoski
Escrevente /
Oficial
i %
/
Rua Vicente Machado 129 - Centro - Tel./Fax (0xx42) 657-1490 - CEP 85270-000
CNPJ: 78.068.988/0001-18
/
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CERTIFICO,
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que sob n. 0 1.460, fls. 400, do livro A-05, foi /
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o o Assento dc* Nascimemto de-------
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CERTIDAO DE NASCIMENTO

/
/

^JOSILDA DE OLIVEIRA!:

% d| sexo Femmino, Masddo(a) aos vinte e cmsdro dias do mes de outubro do ano de mil /
^ novecentos e setenta r24-10-1.970), as 12:00 floras, em domicilio, neste Municipio de ^
| Palmital - Pr. F53Sao{a) de SETEMBR1NO MENDES DE OLIVEIRA, do comercio, |
? e de D. QiLILA RATiSl'A RE OLIVEIRA, domesti.ca. am bos naturai s de Palmital - ^
<| Pn domicil iados residentes neste Municipio de Palmital - Pr. Seiado svos Paternos: J
4 -Mo Mendes de Oliv^n.ra e D. Geraldina Maria Podilha. Serdo avds Maternos: ^
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< Beumirio Salvador Batisla e P. Matlu.de Ferreira dos Santos, dedarasste: A mae da.
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> CKiwrvaedi-siCerddao extraula do termo lavrado em data de 28/12/1.9 73, pelo entao ^
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Oficial Miguel Agulham Milano. A margem do tcrmo nada coosta.-O referido e verdade e don fe.
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CEP C52!70-GUlp; Gl SIP A5»M liTAL - Plf? C lVjjf

t L
%

A X T 5466 3

Palmital-Ph 10 de Mar^o (03) ot 2.005.
f
K//I

\/'v.

k.

r

c mk

ivonzir finder
Escrevente

1

71 §61 988/0001-18
DOCUMENTOS F. FESSOAS lURlDICA
RUA VICENTE MACHADO, 129 - C ENTRO
CEP 85270-000
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
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SECRETARIA DE ESTADG DA SEGURANCA PUBLICA
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REGISTRO GERAL:

tooo o ^rri^^'o maciomal

5=924,532-1

DATA DE EXPEDigAO: 08/04/2003

|| NOME: JOSSLDA DE OLIVEIRA
g®'

FILIAQAO: SETEMBRINC MENDES DE OLIVEIRA
OLILA BATiSTA DE OUVEIRA
NATDRALIDADE: PALMITAL/PR

DATA DE NASCIMENTO: 24/10/1970

A
DOC. ORIGEM:

COMARCA=PALMlTAUPR, DA SEDE
C.NASC-14S0, UVRO-5, FOLHAMOO

lfch/P/i!cx.
J i

^ .

IV; hsfiAsn
ASSINATURA DO TITULAR
CARTEIRA DE IDENTIDADE
WTERPfmT LTDA.

>
$

CURITIBA/PR
ASSINATiiRA DO DiBETOR
LEI N° 7.116 DE 29/08/83
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TfTULO ELEITORAL

identificaqAo
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Prefettyra Mudcipal cie PrJmfe*.6
CONFERS COWI0 OWGiMAL
3JL / O^f
Aa«.
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5NTERNO

/

nor,086
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR
CMPJ 7S**:-02V3e8MU

GESTAO 2017-2020
ANEXOM
INEXIGIB1LIDADE No006/2020-PMM
MODELO DE DECLARACAO DE IDONEIPAPE
Ref.: iNEXIGIBILIDADE N°006/2020-PMM
no CPF n° ^r?.6.-rf.^@.r^5^.-^:0Dortador
A pessoa fisica
da carteira de iidentidade n°........................ 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.
~VY~i'CtU2>de 2020.

ykkMcx. cU

Qjlftj&OCK.

Nome e assinatura do representante
legal da proponente.

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

00G087
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR
ChPJ rs«8S62 5.3031d2

GESTAO 2017-2020

ANEXOli
INEXIGIBILIDADE No006/2020-PMM
MODELQ DE DECLARACAO

no1
^ ■nnscrita
CPf)
n°
da carteira de identidade
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

6i.fe.^c3..5.^:i.S,poortador

de 2020.

Nome e assinatura do representante
legal da proponenteh

4
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
Fone Fax: (42) 3657-1222
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5067 2251 3459 6651
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10/24
EDICARLA MATULLE

1946 013 00063695-7

SAC CAIXA: 0800 726 0101 I Deficienle AUditivo ou de Fala: 0800 726 2492

HaSSINATURA AU7 ORIZADA”

1
f , Este cartao e pessoal e intransferivel
Atendimento Comercial: 3004 1105 (Capilais e regioes metropoliianas)
caixa.gov.br
0800 726 0505 (Demais regioes)
i;Ouvidoria: 0800 725 7474
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Prefeitura Municipal de Pa!m5t?CCOWHERD COW O 0R4GIMAL
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MINISTERK) OA FAZENDA

^^Receita Federal
▼

Cadasjro do Pessoas Fisicas
COMPROVANTE DE INSCRigAO
Numero

108.631.799-83
Nome
EDICARLA MATULLE
Nascimento

i ;|

•

12/10/1997

VAUDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE’iDENTIFICAQAO W

Prefeiiura Municipal de Palmi^v"
COKFERE COW 0 ORIGINAL

*13- /
Aao.
P/ use ;r . ■

000090

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Conselho Federal de Enfermagem
InscrisSo - COREN PR 001.402.191 / ’
TECNICA DE ENFERMAGEM

CC

i
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m
m

m

1

NOME CIVIL

EDICARLA MATULLE
NATURflUOADE / UFINACIONAUDAOE

PALMITAL
PR
BRASILEIRA

/WfajJZZjT
mSIM.viE

V 17914528

fiuacAo

NILTON MATULLE

JORACI APARECIDA DOS SANTOS
CPF

DATA DE EMISSAO

108.631.799-83 29/04/2019
DATA DE NASCIMENTO

12/10/1997

DATA DE VAUDADE

29/04/2024

tOENTIDADE

130397182
OROAO EXPEDIDOR

SESP-PR

'WfiBS WY6oo territOrio nacionai

-

PrefcHura Municipal de
COK’FERlc COM 0 ORIGINAL

/ g^7
Aac.
PI USO mt'nHO
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REPUBLiCA FEDERATiVA DO BRASIL
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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA
E ADMINISTRAQAO PENITENCIARIA
INSTITUTO DE IDENTIFICACAO DO PARANA

RG: 13.039.718-2
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ASSINATURA DO TfTULAR
CARTEIRA DE IDENTIDADE
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VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

REGISTRO GERAL:
nome:

13.039.718-2

DATA DE EXPEDigAO: 05/02/2019

ED!CARLA MATULLE

FILIA0AO: NILTON MATULLE
JORAOI APARECIDA DOS SANTOS
NATURALIDADE: PALMITAL7PR

DOC. ORIGEM:

DATA DE NASCIMENTO: 12/10/1997
tp
o
c

t

COMARCA=PALMITAL/PR, DA SEDE
C.NASC=22553. LIVRO=59A, FOLHA=51

CPF:

108.631.799-83

CURITIBA/PR

■SHU
ASSINATURA DO OIRETOR
LEI Ng 7.116 DE 29/08/83

E PROIBIDO PLASTIFICAR

§5

U

Ass.

CD

p/ uso'

r>

.)
*D

CD

|| COPEL

www.copel.com
0800 51 00 116

Copel Dlstribul;So S.A.
Rua JosG Izidoro Blazsllo, 158
81200-240 Curitiba-PR
CNPJ 04.368.838/0001-08
IE 90.233.073-99 IM 423.992-4

Unldade Consumidora

iHLIANE DOS SANTOS

r.r.002

9826(5342
Vencimento

| R JANDIR CAMPANINI - RESIDENCIA
t| CEP: 06270000

PALMITAL - PR

irk fc***:X3r*-*

Valor a Pagar

CPF: 06724616921

- Tiififa' Social dF Eiidr jjia Elolfica Crt»da"p«ialil:N6. 10.430, da 26/04/2002

R$

•"fr ll fk'kieii * ‘A * -

RritponEidalP»jShiariultncao'ds|!lm)inp^at),^ubilca:.MUn|fIplp(41)30571222
Constalainos debitos qua podam rasultor no corta da antrgia a, apos
seta, am 3 moses no sncsn omanto contratual da unidad* com a Copel
Neste periodo, liavei a cobrancs conform® leglslacao. Atraso cie 45
dlas sujeita Inclusao no CADIN. Cobranca de atividade acessorla podo
ser exclulda da fatura. Desconsldere o aviso, caso tenha pago,

.

Refereneia
04/2020

' ■'.rc,, ;>c3ijkb :73Sfsr»
1/ IM-

Valor
85,77

m

No. Medldor; 0342009306 - MONOFASICpLoltura Anterior L.cituraAtual
07/04/2020
08/06/2020
7111
7177

Modldo
31 dlas
66 KWh

Mas Referencja: 06/2020
Constanta deMultlpllcacao
100
i

t'ota!
Faturado,
66 kWH

Consumo
Medlo/Dia
2,13 kWh

Data
Apresontacao
08/06/2020

104 12]
Tarlfas
0,000000
0,000000
0,000000
0,462170

0 a 30
31 a 100
101 a 220
Acima de 220

Histc

('ll

MES

04/20

03/20

02/20

01/20

149

139

144

261

CONS

Tensao Contiatada;
127 volts
Limlte falxa adequada de Tensao:
117 -133/117-133 volts

PtJTO.
‘2!'

um E16EAU CQNIA S»6 ENERGIA EtEIBICA no 133896400 Seri* g
Emltlda em 06/05/2020
Valor
Un. Consumo Unltario

Produto
Descricao

|
I

01 SUBSIDIO T ARIF ARID
02 DEV, LU2 FRATERNA
03 SUBSIDIO TARIFARIO UQUIDO__________

j

[Base de (. alculo do ICMS

Valor
Total

31.60
-1,78
-29.82

0,00 [[Valor lcMs_

Base de
Calculo

31,60

Allq.
1C MS

0,00%

_

OjOOjIyajor Total da Noia Fiscair

0,00

Reservado ao Pisco
2887.521 F.F54A.9074.D4CF.B0AE.391D.603C

INCLUSO NA FATURA PIS R$ 0,32 E COFINS R$ 1,46, CONFORMS RES. ANEEL 130/2005,
ESTA UNIDAD6 CONSUMIDORA 6STA SUJEITA A SUSPENSAO DE FORNECIMENTO
A PARTIR DE 01/05/2020 - PIS/PASEP 0,98% e COFINS 4,48%.
A qualquer tempo pode ser aollcitado o eancelamento de valores nao relaclonados a
prestacao do Bervlco de energla elotrica. como convenios e doacoes.
D6NUNCIK O FURTO DE FlOSI I.IGUE 181,
Atraso superior a45dlas sujeita inclusao no cadastre de Inadlmplentes CADIM/PR
Agora e posslvel recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
DEBITOS: 03/2020 R$ 78,94 04/2020 R$ 86,77
Perlodos Band.Tarif.; Verde;08/04-08/06

Prefeifcura Bdimicipal do PaimftaJ
CCWFERk COM O OFJGIMAL

JJ2 / o?/
Aa®.

I

pi usdSteoJo

Vencimento;

■***!,•* 4*^**

Controle

Numei o de luentificacao

01-20209124481533-65

98205342

Valor a pagar: R$ ***’******
Mes

AS [1.5,104.12]

05/2020

PROGRAMA LU2 FRATERNA: O VALOR DE R$ 1,78 ESTA SENDO PAGO PELO GOVERNO DO
ESTADO DO PARANA.

INt-LUhNZA ILUIM I
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Attire;

OUTRAS VAGINAS
l!

/

Lote:_

Lots:,

Lote:.

Val:.

Val:_

Val:.

Ass:.

Ass:.

Ass:.

l l

Lote:.

Lote:.

Lote:.

Val:.

Val:.

Val:.

Ass:.

Ass:______

Ass:.

Lote:.

Val:.

Val:.

Val:.

Ass:.

Ass:.

Ass:.

//

VahO'^y

Lote:.

Val:.

Val:.

Val:.

Ass:.

Ass:.

Ass:.

£/

/

Lote:.

£!
Lote:.

Lote:.

Val:.

Val:.

Val:.

Ass:.

Ass:.

Ass:.

/ /

£/

Lote:.

Ass:.

3a Dose

HEPATITE 8/035L7015

//

DATA: 10/01/2020
ONES: 7956819
COREN:

<=>

I LI

OO
CO

S!iS“

n

Val:.

Val:.

Ass:.

Ass:.

Ass:.

f\
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
www.sesa.pr.gov.br

PARANA
Govtw*r» i>orsiAOQ

•e

CARTAO DE VACINACAO DO ADULTO
Lote:.

Nome:

fzdiMin./A \Y\flrQlie

DN:^

III!-

Lote:.

Val:.

$7

Oa nr-.co

//

Lote:.

HEPATITE B
1a Dose

£!

Lote:.

Val:

/

//

Lote:.

OUTRAS VAGINAS

/

id.' *Fa uizZ

TTSnC93

/ /

Lote:.

FEBREAMARELA

Lote:.

£!

Lote:.

/

£/

/ /

£/

Lole:.

Val:

Val:

Ass:_

Ass:.

|

Tipo Sangufneo:

Endere^o:
Municipio:
UF:

Telefone:

atj-

RS:

-iPt

^3 n D

TRfPLICE VIRAL (SARAMPO + RUBEOLA + CAXUMBA)

DUPLA ADULTO (CONTRA DIFTERIA E T^TANO)
ose
3
io
V-

cr>

- S 5

CO

g SS|

Lote:.

^
'

Val:
Ass:

"

2a Dose
TRiPLICE ViRAl VTV/R022532
DATA: 10/01/2020
ONES: 7956819
COREN:
L(

ara •

1a Dose

2a Dose

3a Dose

Jcmvb I'vA

Refor^o

/O

/ /

Lote:.

Lote:.

Val:.

Val:

Ass:.

Ass:.

< C>> LU

•V < s o
Q O O

Val:.
■I

o

Ass:

Pre*f©StMra ^ut^cipal ote
COMHERic COW 0 OFiGlMAL

2J- i
Ass.

r*i *4 r

0

5

T

\
REPimUCAFEOERAHVADO BRASIL
E STADC’ DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADO OA EDUCACAO
<-f:NlRo Dir HjUCAQAO profissional

unitec

AV SI-TF OF SETEMBflp 2654 - CENTRO - CURITIBA - PARANA
C4t»hr*v:

f'**4***'

CENIRc) DE Efj PRQMSSlONAt UNI TEC PARANA SOCU DADE SIMPLES I IDA
Rpri Creel Ras n- 2Q/2O10 - [>oe 15/01'2018

Rec Res n"6203/2014 (X)E 'ja'’2.'20'4
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da Centro do EducagAo Profissional Uniter
EOICARLA MATULLE
? . , jj

r^Kj'ai .t«
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Diploma

: ' ' pi

1997

«-»»» •» .!»■

tXM

Brasileira

* 1 •* !* »•

Palmital
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13 039 718-2
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junho
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Parana
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Parana
Tvcruco em Enfemagem
^

15='

r.tn

Ambienlt* e Saude

Tituio P"<iw*arM>'

Tecnico «m Enformagcm

Le* n° 9394/96. D^c’eto Eeaerai ti° 5’54/04 Resolugao nn 06/12 CNF Parecer n° 11/12 CNE e Deliberate
n0 05/13 - CEE O pres*?rte Diploma outorga as direitos e prerrogalivas estabeleados nas ieis do Pais
f jtUl-.r. UvA 1 P3«

Curitiba

.
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T Venice fkn^ Entfrmagcm
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1 '.irtywi Su|Wtn.niiorv*i1i)
t;.n >> Mi < tu ■

Curso AoUHI'y

'T

1

Refl^lrono { stabeltx^ttenlo

C^ntfo i-rluracion,)! Tecrvologeco

1B20

CE TEC

hr- rt'V

17/10/2016 <i 79/06/2018

620

PEH* 'l ^OS '•/ K.INA or.

I nsifio Miidio

hui a’i

ONt I

uj;ao

Co^H-Kilfto cm

2016
Ananindeua

PA

06 C.URSO

A

O r^cmco «cn tn1erma(|em (i o pioltsslorwl <J.i saiido qiM! alua na prrvnogAa
pievon^Ao. reajp«jfi»ipao e (eah»lilji,..1o dos piocc&sos saude- dotmija i>m cquipe de
enlRimaqom e moltipiotissional coju a supervisao do enfermeiro Colabora com o
| aiiehdimcnlo das nccftssKlacles ck! sand*: dos pacw-ntos
comunidades, cm loJas as
|

:4

4

as Promovr a^dos d<- ooonlavao e pn'-paio do pnaenle para exam*.*s Realize
* mdiwlos d<- ‘.'nksmagem Ute camo cut.itivos, .»dminir»txav.1o de rrti?dicani*mlos •?
-jaciruT; nchuluarws banho de Id to m**n5i.ua<,So aritropcmftlrica v venfica^.lo de stnais
vilai'i deutre outios Pne.in assistin' ;a do ontennaqom n pacn'oles cllmcos e curgicos
o IA'-mico r-ni Ffileririarjetn delont i.or^heDmonlos ctmiifirri lecrtptogicos que Ibe
:j< ip iivio paf'.icifiaf do turina <i..nsMonti:i na sociedado e no mumlo do Ifa hath u
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PrefoKurfi ^iiRfcIpal de FslmHH •»
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CONFERS COM 0 ORIGINAL
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TRABALfmOR
;
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L
' ;sm tie Trofoaihu CTPS, instituida peip
• ',{:■■ tlio
pr.ir iniwmecj'io dw D(JOKtc
•.
,10.191-52 « pusteriormente reforniulada
'|o ■ • ri . -ini i ’ 5452 de01.05.1945 quo aprovouaCLT
.uiiv nio obfigatcirio para exercicio de qiialquer
. •... j,;o ou .iiivi<iade|.irofuisional.
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MINISIERIO DO TRAC

'

! - 4a dc-v •!•! > ser registrado todos os dados
do * ontra-o .ie Traball io, eiementos basicos
i i conli-idmenio dos sous direitos pcrante
i ii;
do Trabalho, bem como para a
: i: 3o c!a aposentadoria o i-emais bene ficios
i' :vi
c:? -4os gc-ran'indo, ainda, sus habili'-- a.
o segi.no desemprego e ao fundo de
Ci -I do Tempo deSen'igo - FCTS.

■

tl

.1- i .rio de anolagoes contido neste
do-.u onto e •) sun estado de conservagio,
- a . »n iuta a qiia!ifi('a>,,;o e’^s ativii iades
pn fi; ionaij do seu portador.
f'e i -sua i'niport^rtcia, u seu deVer protege-la e
' da -, pois ah n de coaler o
fstro de sua vida
'Tv is. • na'I e a ,>arantia Ja preservaciio e validade
; .'iri' it : corno trabaihsdor e-cidad'ao,
o: i , ..i paia assegurar o seu futuro e o de seus
-"lie;,, t-'idr. validade, ambem, = omo
. nr. ilo c • iiiontiiicagao.
A.T
,

m
i

0040

7379ii87

PR

-rruoSju-SJU

ONI-VCOONAOA C.GM RECURSOS DO
Uflt'O 15E AMPARO AO TKABALHADOR.
O ‘I

; fAB. Milt: VWWW./vJTE.COV.BR
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PrefeHura ttunicipal do Pslroftac
COWHERic cm 0 0PJGIMAL

Jc2 /.
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1

EDICARLA MATULLE
FILIAgAO.

1

: NILTON MATULLE
JORACI APARECIDA DOS SANTOS
NASCIMENTO....: 12/10/1997
SEXO: FEMININC
ESTADO CIVIL...: SOLTEIRO
NATURALIDADE: PALMITAL - PR
DOCUMENTO.... : C I. 130397182 24/05/2010 SESP PR
LEI N° 9.049, DE 18 DE MAIO DE 1995
CPF.
108 631.799-83
CNH,
TIT. ELEITOR:
SEQAO:

ZONA:

/

LOCAL/DATA DE EMISSAO: SRTE/PR - 09/05/2014

......
Noivo Aofomo Ber&idin
•la
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ANCTACOES GERAIS

ANOTAQOES GERAIS
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(I'Vnota^oes auiorizad is por lei).

CONTRATO DE EXPERI^NCIA
Adtmitido s tftulo de experi^ncia pelo prazo
de 60 dias iniciando m'MjlllQliundo
autom.atfcamente protrogado por mais
:J0 dias nos termos docontrato de trabalho.
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Data de nascimento por extenso

doze de outubro de mil novecentos e noventa e sete* * *
Hora

00:00

Dia

Ivies

12

10

Municipio de nascimento e uf

Palrnital - Pr.* * *

Municipio de registro e uf

Local de nsiscimento

Sexo

Palrnital - Pr.

Domicilio*

Feminine

•* * *

**

Filiapao

NILTON MATULLE, PEDREIRO E DE JORACI APARECIDA DOS SANTOS, DO L.ART * *
A vos

Avos Paternos: Osvaldo Matulle eValdelina Matulle.
Avos Maternos: Maria Rosa dos Santos.

(
/

***

Gemeo

Nao

/

Norpe e Matricula do(s) Gemeo(s)

***

l
N° dec. nascido vivo

Data do registro por extenso

Nada consta.* * *

trinta de outubro de mil novecqntos e noventa e sete.* * *
Observagoes Averbagoes

A MARGEM DO TERMO NADA CONSTA.

r•

-V--/ '

* /* *

-

if

Certidao expedida pelo REGISTRO CIVIL TITULOS E DOCUMENTOS de PALMITAL, CNS/CNJ 8490-5, Oficial DIVONZIR FRIDER, o
qual assinou eletronicamenie em 22 de setembro de 2016 as 13 boras e 51 rninutos, nos termos do Provimento n° 239/2013 da CGJ/PR e
provimenlo n° 46/2015 do Conselho Nacional de Justiga.
Certifico que, em data de 26 de setembro de 2016 as 13 boras e 33 rninutos, a presente certidao fqi materializada neste REGISTRO CIVIL
a-'
TITULOS E DOCUMENTOS de PINHAIS, CNS/CNJ 8418-6.

"k
%

O referido e verdao i e dou fe.

Nome do oficio

jN

Nome do oficial

Ik

DIVONZIR FRIDER
KAREN LUCIA CORDEIRO ANDERSEN

PALMITAL - Estado do Parana
R. VICENTE MACHADO. 129

CEP: 85.270-000 - Tel: (42) 3657-1490
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CpragiH________________
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
ESTADO DO PARANA

Of

o %

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - Fone: (42) 3657-1222
CNPJ: 75.680.025/0001-82 - CEP: 85270-000 - Palmital-PR
http://www.palmitai.pr.gov.br

no

TERMO DE RECEBIMENTO DO PROCESSO LICITATORIO N° 046/2020/2020
CHAMAMENTO PUBLICO N°: 001/2020

Protocolo: 300Q3W1T2020L89127P202005221317
Data/Hora: 22/05/2020 - 13:17h
Proponente: EDICARLA MATULLE
CNPJ/CPF: 108.631.799-83
Enderego: JANDIR CAMAPNINI, 401 - VILA SAO PAULO
Municipio/UF: PALMITAL/PR
CEP: 85270-000
Teiefone: 42998729487
E-mail: edicarlamatulle@gmail.com
O proponente acima, declara que recebeu o Edital de processo licitatorio na Modalidade CHAMAMENTO PUBLICO N°:
1/2020 instaurado pela Prefeitura Municipal de Paimital, Estado do Parana, com data de abertura prevista para o dia 28 DE
MAIO DE 2020 as 17:30 boras, cujo objeto e O PRESENTE EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO QUE TEM POR OBJETO
O 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,
CONFORME AS ESPECIFICAQOES CONTIDAS NO PROJETO BASICO, PELO PRAZO DE 6 (SEIS) MESES, em
conformidade com a legislapao vigente, e declara ainda, que concorda com as condigoes do Edital.

Palmital/PR, em 22 de MAIO de 2020.

^nrLl c r^O

^nnjo \7i SLdil.

Carimbo/Assinatura do Proponente

wflffV

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR
CN(*J 7Se&3Ci2SiOC.3i a2
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GESTAO 2017-2020

ANEXO II
INEXIGIBILIDADE No006/2020-PMM
MODELO DE DECLARACAO

A
pessoa
fisica
J.C®. v ^31.-? ^. r. S 3.., p o rt ad o r

da

carteira

de

n°
no
CPF
inscrita
identidade
n°j5.o3q.!Uca-&

DECLARA de que nao ocupa outro cargo ou emprego publico em qualquer das
esferas de 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).

,___ de .npruaiP) de 2020.

A/ome 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 qua is devera ser observada
a carga horaria semanal, a compatibiiidade 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
Fone Fax: (42) 3657-1222
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GESTAO 2017-2020

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 047/2020

CHAMAMENTO PUBLICO N° 002/2020

ATA DE JULGAMENTO E CLASSIFICAQAO

O Municipio de Palmital, Estado do Parana, Publicou o Procedimento Licitatorio n° 047/2020,
instaurado no dia 21/05/2020, na modalidade "CHAMAMENTO PUBLICO” que tem por objeto a “O
PRESENTE

EDITAL

DE

CHAMAMENTO

PUBLICO

QUE

TEM

POR

OBJETO

O

CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAQAO DE PESSOAS FISICAS PARA A PRESTAQAO DE
SERVINGS DE TECNICO EM ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO AO SITUAQAO DE
EMERGENCIA NO MUNICIPIO DE PALMITAL” e conforme as demais especificapoes do edital e
anexos, teve seus tramites legais, cuja o credenciamento foi realizada do dia 22/05/2020 a
28/05/2020, no horario de expediente, na Sede da Prefeitura Municipal de Palmital, no setor de
licitapoes, situada a Rua Moises Lupion n° 1001, Centro, Palmital-Pr.
O aviso do chamamento do credenciamento, foi publicado no Diario Oficial do Municipio no
dia 22/05/2020, no Mural de Avisos da Prefeitura Municipal de Palmital no dia 21/05/2020.
A disponibilidade do edital se deu a partir de 21/05/2020, na Prefeitura Municipal de PalmitalPR - Departamento de Licitapoes e no sitio do municipio www.palmital.pr.qov.br. Sendo que
procedeu a retirada do Edital os interessados durante o prazo de protocolo da documentapao
exigida, onde nao houve solicitapao de esclarecimentos relatives ao edital.
Os envelopes protocolados no prazo e data e hora aprazada, verificou-se que os
interessados em participar do referido chamamento foram os seguintes proponentes credenciados:

N°
01

Nome
EDICARLA MATULLE

CPF

02

JOSILDA DE OLIVEIRA

836.709.559-68

03

RHAIANE CAROLINE
NOBREGA

SCHINERMANN 115.474.119-29

04

DAIANE RODRIGUES DOS SANTOS

108.631.799-83

011.306.199-40

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - P
Fone Fax: (42) 3657-1222
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Apos o credenciamento, a Membros da Comissao Temporaria de Avaliagao Tecnica de
Credenciamento, procederam a abertura do envelopes de documentagao dos participantes, nos
quais continham sua documentagao de habilitagao, as quais foram rubricadas pelos presentes, e
em ato continue a comissao procedeu a analise das mesmas. Declarando estar de acordo com a
solicitagao do edital e anexos pelo que foram HABILITADAS.
No tocante da manifestagao de recurso ninguem se manifestou.
Assim, em face ao exposto nos itens anteriores deste relatorio e no contido nas demais
pegas constituintes do procedimento licitatorio, emitem o seu parecer final:
Que a contratagao do objeto do CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/2020, seja adjudicada
e homologada apos cumprida as formalidades legais e com base no edital, na legislagao
pertinente e nas decisoes constantes deste relatorio, ao respective proponente vencedor,
para a execugao do objeto, nos prazos e condigoes estipuladas no instrument©
convocatorio:
Palmital - PR, 29 de Maio de 2020.

Comissao Temporaria de Avaliacao Tecnica de Credenciamento

DILAMAR JOSE RODRIGUES DA SILVA
Medico

MEIRY DE OLIVEIRA SILVESTRE
Enfermeira

NANTANE CARLA CAMARGO
Enfermeira

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

ANTONIO FERRAlZ DE IilMA NETO
/
P l^sidente

NOEMI DEtlwIA MOREIRA
Membro

ANDRESSMembro

E»RO CAMARGO

CARLOS GARPACHO
Membro

ILDEMAR VISENTIN
Membro

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

nonios •

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL • PR
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nr:ni09
PARECER N° 205/2020 - LIC

54

DE: PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE PALMITAL - PR
INEXIGIBILIDADE 007/2020
PARA: EXECUTIVO MUNICIPAL

EMENTA: O CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAgAO DE
PESSOAS FISICAS PARA A PRESTAQAO DE SERVIQOS
DE TECNICO EM ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO AO
SITUAgAO

DE

EMERGENCIA

NO

MUNICIPIO

DE

PALMITAL, CONFORME AS ESPECIFICAgOES CONTIDAS
NO PROJETO BASICO, PELO PRAZO DE 6 (SEIS) MESES

O pedido foi deferido pelo Excelentissimo Senhor Prefeito Municipal
atraves do Memorando 054/2020.
Ato continue, o Departamento de Contabilidade verificou a
existencia de previsdo de recursos orgamentdrios para as despesas a serem
realizadas com o objeto a ser adquirido.
E o relatorio.
Prefacialmente, cumpre esclarecer que a licitagdo nos contratos
e a regra, porem a Lei 8.666/93 apresenta situagoes especiais em que
poderd haver a inexigibilidade da licitagdo nas contratagoes feitas pela
Administragdo Publica.
Como toda regra tern sua excegdo, o Estatuto de Licitagoes
permite como ressalva a obrigagdo de licitar, a contratagdo direta atraves

Rua Moists Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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de processes de dispense e inexigibilidade de licitagdo, desde que
preenchidos os requisites previstos no lei.
Nesse sentido, pode-se dizer que a inexigibilidade de licitagdo
nada mais e que a possibilidade de celebragdo direta de contrato entre a
Administraqdo e o particular, nos casos estabelecidos no art. 25, da Lei
8.666/93.
Observa-se que a lei enumerou expressamente as hipoteses de
inexigibilidade de licitagdo, sendo este rol taxativo.
E de se inferir das transcrigoes acima que a inexigibilidade de
licitagdo, prevista no art. 25 da Lei 8.666/93, so deve ocorrer por razdes de
interesse publico, como no caso em andlise. Obviamente, nesses casos, a
realizagdo da licitagdo viria tdo-somente a sacrificar o interesse publico,
motive pelo qual o legislador concedeu ao administrador a faculdade de
dispensar o certame nos casos expressamente previstos.
Art. 25.
especial:

E inexiglvel a licitagao quando houver inviabilidade de competigao, em

(...)
II - para a contratagao de servigos tecnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de
natureza singular, com profissionais ou empresas de notoria especializagao, vedada a
inexigibilidade para servigos de publicidade e divulgagao;
(...)
§ 1° Considera-se de notoria especializagao o profissional ou empresa cujo conceito no
campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos,
experiencias, publicagoes, organizagao, aparelhamento, equipe tecnica, ou de outros
requisites relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho e
essencial e indiscutivelmente o mais adequado a plena satisfagao do objeto do
contrato.
Art. 26. As dispenses previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no inciso III e seguintes
do art. 24, as situagoes de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente
justificadas, e o retardamento previsto no final do paragrafo unico do art. 8o desta Lei
deverao ser comunicados, dentro de 3 (tres) dias, a autoridade superior, para
ratificagao e publicagao na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condigao
para a eficacia dos atos. (Redagao dada pela Lei n° 11.107, de 2005)
Paragrafo unico. 0 processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento,
previsto neste artigo, sera instrufdo, no que couber, com os seguintes elementos:
(...)
Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital Fone Fax: (42) 3657-1222
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II - razao da escolha do fornecedor ou executante; (...)•

)i

Ademais, de suma relevdncia destacar que se trata de
contratagao unica para execugdo, conforme de infere das informagoes
repassadas pela Comissdo de Licitagoes, ou seja, ndo se refere d parcela de
um mesmo objeto de maior vulto, pais se assim a fosse haveria necessidade
de um regular procedimento de licitagdo, coma determina a premissa legal.
Diante disso, esta Procuradoria opina favoravelmente pela
inexigibilidade de licitagdo no caso concreto em andlise, com fundamento
no artigo 25, da Lei n. 8666/93 e suas alteragdes posteriores, Lei n.
13.079/2020, e demais dispositivos legais atinentes d especie.

Palmital-PR, 29 de Maio de 2020.

DArttLO AMQRIM SCHREINER
Procurador do Municfpio
OAB/PR 46.945

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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PROCEDIMENTO DE LICITACAO N° 047/2020
INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 007/2020
O PRESENTE EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO QUE TEM POR OBJETO O
CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAQAO DE PESSOAS FISICAS PARA A PRESTAQAO
DE SERVIQOS DE TECNICO EM ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO AO SITUAgAO DE
EMERGENCIA NO MUNICIPIO DE PALMITAL
VALOR TOTAL R$ 86.460,00(0itenta e seis mil, quatrocentos e sessenta reals)
PRAZO DE VIGENCIA: 31/12/2020
PAGAMENTO: O pagamento sera efetuado mediante apresentagao das respectivas Notas
Fiscais.

CREDENCIADAS CONTRATADAS
N°
01
02
03
04

CPF
108.631.799-83
836.709.559-68
115.474.119-29
011.306.199-40

Nome
EDICARLA MATULLE
JOSILDA DE OLIVEIRA
RHAIANE CAROLINE SCHINERMANN NOBREGA
DAIANE RODRIGUES DOS SANTOS

Dotagoes
Exercici Conta da Funcional programatica
o da
despesa
despesa
2020
6230
08.002.10.122.1001.2145

Fonte de Natureza da
recurso despesa
908

Grupo da fonte

3.3.90.36.00.00 De Exercicios Anteriores

JUSTIFICATIVA: O presente procedimento de INEXIGIBILIDADE tem fundamento no artigo 25,
da Lei n. 8666/93, em razao de baixo valojvTJo^ termos do Oficio da Secretaria responsavel, bem
como parecer juridico, que embasam e^se processo.
(Palmital-PR, 01/06/2020
\
ALBENEI DE SOUZA
RE^ITO 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° 007/2020
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 047/2020

O PRESENTE EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO QUE TEM POR OBJETO O
CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAQAO DE PESSOAS FISICAS PARA A PRESTAQAO
DE SERVIQOS 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.

Edificio da Prefeitura Municipal de Palmital, 01/06/2020

/
VALDENEI DE'SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL ■ PR
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GABINETE DO PREFEITO

RATIFICAQAO
ASSUNTO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAQAO N° 0007/2020

O PRESENTE EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO QUE TEM POR OBJETO O
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. Conforme art. 25, da Lei 8.666/93.

A documentagao referente ao PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 047/2020,
INEXIGIBILIDADE de Licitagao n° 007/2020, 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°007/2020, para a contratagao dos servigos supramencionados.

Encaminhe-se para publicagao e demais providencias legais

Palmital-PR01 /06/2020

yALDENEI DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

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

.' *
Jpv

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL CNPJ 7ESSfl02S«)0ai-B2

GESTAO 2017-2020
'
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 047/2020

CHAMAMENTO PUBLICO N° 002/2020
ATA DE JULGAMENTO E CLASSIFICAgAO

O Municipio de Palmital, Estado do Parana, Publicou o Procedimento Licitatorio n° 047/2020,
instaurado no dia 21/05/2020, na modalidade “CHAMAMENTO PUBLICO” que tern por objeto a “O
PRESENTE

EDITAL

DE

CHAMAMENTO

PUBLICO

QUE

TEM

POR

OBJETO

O

CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAQAO DE PESSOAS FISICAS PARA A PRESTAQAO DE
SERVIQOS DE TECNICO EM ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO AO SITUAgAO DE
EMERGENCIA NO MUNICIPIO DE PALMITAL” e conforme as demais especificagoes do edital e
anexos, teve seus tramites legais, cuja o credenciamento foi realizada do dia 22/05/2020 a
28/05/2020, no horario de expediente, na Sede da Prefeitura Municipal de Palmital, no setor de
licitagoes, situada a Rua Moises Lupion n° 1001, Centro, Palmital-Pr.
O aviso do chamamento do credenciamento, foi publicado no Diario Oficial do Municipio no
dia 22/05/2020, no Mural de Avisos da Prefeitura Municipal de Palmital no dia 21/05/2020.
A disponibilidade do edital se deu a partir de 21/05/2020, na Prefeitura Municipal de PalmitalPR - Departamento de Licitagoes e no sitio do municipio www.palmital.pr.qov.br. Sendo que
procedeu a retirada do Edital os interessados durante o prazo de protocolo da documentagao
exigida, onde nao houve solicitagao de esclarecimentos relatives ao edital.
Os envelopes protocolados no prazo e data e bora aprazada, verificou-se que os
interessados em participar do referido chamamento foram os seguintes proponentes credenciados:
N°

01

Nome
EDICARLA MATULLE

CPF
108.631.799-83

02

JOSILDA DE OLIVEIRA

836.709.559-68

03

RHAIANE CAROLINE
NOBREGA

SCHINERMANIV 115.474.119-29

04

DAIANE RODRIGUES DOS SANTOS

011.306.199-40

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - FJ
Fone Fax: (42) 3657-1222
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Apos o credenciamento, a Membros da Comissao Temporaria de Avaliagao Tecnica de
Credenciamento, procederam a abertura do envelopes de documentapao dos participantes, nos
quais continham sua documentagao de habilitagao, as quais foram rubricadas pelos presentes, e
em ato continue a comissao procedeu a analise das mesmas. Declarando estar de acordo com a
solicitagao do edital e anexos pelo que foram HABILITADAS.
No tocante da manifestagao de recurso ninguem se manifestou.
Assim, em face ao exposto nos itens anteriores deste relatorio e no contido nas demais
pegas constituintes do procedimento licitatorio, emitem o seu parecer final:
Que a contratagao do objeto do CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/2020, seja adjudicada
e homologada apos cumprida as formalidades legais e com base no edital, na legislagao
pertinente e nas decisoes constantes deste relatorio, ao respective proponente vencedor,
para a execugao do objeto, nos prazos e condigoes estipuladas no instrumento
convocatorio:
Palmital - PR, 29 de Maio de 2020.

Comissao Temporaria de Avaiiacao Tecnica de Credenciamento
A

DILAI
Medico

DA SILVA
/

MEIRY DE OLIVEIRA SILVESTRE
Enfermeira

NANTANE CARLA CAMAMRGO
Enfermeira

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - P
Fone Fax: (42) 3657-1222
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Comissao SaZii!anente de Itrcitacao

>

ANTONIO FE
PresidenTe^ /

LI

NETO

NOEMI DECwlA MpREIRA
Membro
\ V

ANDRES
Membro

IRO CAMARFO

CARLOS GARDACHO
Membro

ILDEMAR VISENTIN
Membro

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAQAO
Departamento de Compras e Licita$6es
PROCESSO INEXIGIBILIDADE N°007/2020
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 047/2020
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 068/2020

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: RHAIANE CAROLINE SCHINERMANN NOBREGA, pessoa fisica,
neste ato representada por sua representante legal acima, inscrita no CPF sob n°
115.474.119-29, portadora do RG n° 14.241.159-8 SSP/PR, com enderepo a RUA
IMACULADA CONCEIQAO, 368 CASA - CEP: 85270000 - BAIRRO: SANTA SILVIA,
Palmital/PR.
clAusula primeira-do

OBJETO
O objeto do presente contrato e a contratapao de pessoas fisicas para a prestapao
de servipos de Tecnico em Enfermagem 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 No007/2020-PMM 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.
n - O credenciado so podera iniciar as atividades apos a assinatura do contrato.
in - A convocapao sera feita em igualdade de condipoes para todos os credenciados.
CLAUSULA TERCEIRA -DA CONTRA-PRESTAQAO DOS SERVIQOS:
Pela prestapao dos servipos, objeto do presente Instrumento, o
CONTRATANTE pagara a CONTRATADA, em moeda corrente: o valor de:
/
Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-00;
Fone Fax: (42) 3657-1222
/
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ITEM

DESCRIQAO

QUANTIDADE
DE HORAS E
CARGA
HORARIA
75

VALOR HORA
PLANTAOE
REMUNERAQAO
MENSAL
R$ 150,00

VALOR TOTAL BRUTO
HORA E MENSAL
R$ 11.250,00

1

PLANTAO DE 12 HORAS
07:00H AS 19:00H
19:00H AS 07:00H

2

PLANTAO 06 HORAS
17:00H AS 23:00H

50

R$ 75,00

R$ 3.750,00

3

PLANTAO
EXTRAORDINARIO

150

R$ 12,50

R$ 1.875,00

4

HORARIO NORMAL 40
HORAS SEMANAIS

R$ 1.580,00

R$ 4.740,00

3

VALOR TOTAL R$ 21.615,00 (vinte e um mil, seiscentos e quinze reals)

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 da bora plantao, 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 a bora 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 - CONDigOES DE EXECUQAO
Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-00
Fone Fax: (42) 3657-1222
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Para a prestagao de servigos ora ajustados a CONTRATADA devera cumprirtodas
as condigdes 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 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;
ii

in
- 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;
Manter, durante o periodo de vigencia do credenciamento, todas as
condigdes 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

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

- Observar o estrito atendimento dos valores estabelecidas no Edital e
IX
os compromissos morais que devem nortear as agoes do credenciado e a conduta
no exercicio das atividades previstas;
Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Paint
Fone Fax: (42) 3657-1222
*2-
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CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAQOES DO CONTRATANTE - Cabera ao
CONTRATANTE:
Efetuar o pagamento a CONTRATADA, dentro das
estabelecidos na Clausula quarta do presente contrato;

condigoes

e

prazo

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 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 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,
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, 01 de Junho de 2020.

000122
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR
CNPJ TESBBOZB-OOOI 0 2

GESTAO 2017-2020

El DE SOI
V,
Prefeito Municipal
Contratante

RHAIANE CAROLINE SCHINERMANN NOBREGA
CPF 115.474.119-29
Contratado

Testemunhas:

u
JOSE DA LUZ DOS SA'NTQSXORDEIRO
CPF-537.323.089.-87

NOME: CHEILA PECHEKA ^IBEIRO 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 Licitagoes
PROCESSO INEXIGIBILIDADE N°007/2020
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 047/2020
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 065/2020

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: DAIANE RODRIGUES DOS SANTOS, pessoa fisica, neste ato
representada por sua representante Legal acima, inscrita no CNPJ/MF sob n°
011.306.199-40, portadora do RG n° 10.978.547-4 SSP/PR, com enderego a RUA
MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 28 CASA - CEP: 85270000 - BAIRRO:
CENTRO, Palmital/PR
CLAUSULA PRIMEIRA-DO OBJETO
O objeto do presente contrato e a contratagao de pessoas ffsicas para a prestagao
de servigos de Tecnico em 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 INEXIGIBILIDADE No007/2020-PMM 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.
ii

- O credenciado so podera imciar 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 Instrumento,
CONTRATANTE pagara a CONTRATADA, em moeda corrente: o valor de:

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 8527'
Fone Fax: (42) 3657-122^

00 - Palmital
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ITEM

1

DESCRIQAO

PLANTAO DE 12 HORA
07:00H AS 19:00H
19:00H AS 07:00H

QUANTIDADE
DE HORAS E
CARGA
HORARIA
75

VALOR HORA
PLANTAOE
REMUNERAQAO
MENSAL
R$ 150,00

VALOR TOTAL BRUTO
HORA E MENSAL
R$ 11.250,00

2

PLANTAO 06 HORAS
17:00H AS 23:00H

50

R$ 75,00

R$ 3.750,00

3

PLANTAO
EXTRAORDINARIO

150

R$ 12,50

R$ 1.875,00

4

HORARIO NORMAL 40
HORAS SEMANAIS

3

R$ 1 580,00

R$ 4.740,00

VALOR TOTAL R$ 21.615,00 (vinte e um mil, seiscentos e quinze reais)

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 plantdes 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 da bora plantao, 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 plantdes devidamente atestados pela Secretaria Municipal de Saude.
O valor estabelecido a bora de plantao e bruto, estando passive! de retengao de
tributos, 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
Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 8^270-Q
Fone Fax: (42) 3657-1222
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CLAUSULA QUINTA - CONDIQOES DE EXECUQAO

Para a prestagao de servigos ora ajustados a CONTRATADA devera cumprirtodas
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
i
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;
ii

in
- 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;
- Manter, durante o periodo de vigencia do credenciamento, todas as
IV
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;
- Justificar a Secretaria Municipal de Saude, sobre eventuais motives
v
de forga maior que impegam a execugao dos servigos;
- 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
vm
UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO em carater de confidencialidade e sigilo,
ficando proibida a sua divulgagao para terceiros, exceto se houver previa
autorizagao.
- Observar o estrito atendimento dos valores3 estateetecidos no Edital e
os compromissos morais que devem nortear as agoes do credenciado e a conduta
IX

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 852ft)Fone Fax: (42) 3657-1222
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no exercicio das atividades previstas;

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAQOES DO CONTRATANTE - Cabera ao
CONTRATANTE:
Efetuar o pagamento, a CONTRATADA, dentro das
estabelecidos na Clausula quarta do presente contrato;

condigdes

e

prazo

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 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 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 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
instrumento em 02(duas) vias de igual teor e forma, para urn so efeito legal,
juntamente com duas testemunhas, que tambem o subscrevem.

Palmital, 01 de Junho de 2020
Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 Fone Fax: (42) 3657-1222
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I
VAI
I DE SOU
Prefoifo Municipal
Contratante
OAQjAL
DAIANE RODRIGUES DOS SANTOS
CPF 011.306.199-40
Contratado

Testemunhas:

JOSE DA LUZ DOS SANJOSCORDEIRO
A fK A
CPF-537.323.089.-87

L
NOME: CHEILA PECHEKA F^IBEIRO 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 Licitagoes
PROCESSO INEXIGIBILIDADE N°007/2020
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 047/2020
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 065/2020

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: DAIANE RODRIGUES DOS SANTOS, pessoa flsica, neste ato
representada por sua representante Legal acima, inscrita no CNPJ/MF sob n°
011.306.199-40, portadora do RG n° 10.978.547-4 SSP/PR, com enderego a RUA
MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 28 CASA - 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 Tecnico em 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 INEXIGIBILIDADE No007/2020-PMM 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.
n - 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©,
CONTRATANTE pagara a CONTRATADA, em moeda corrente: o valor de:

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 8527
Fone Fax: (42) 3657-1222
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ITEM

1

DESCRIQAO

PLANTAO DE 12 HORA
07:00H AS 19:00H
19:00H AS 07:00H

QUANTIDADE
DE HORAS E
CARGA
HORARIA
75

VALOR HORA
PLANTAOE
REMUNERAQAO
MENSAL
R$ 150,00

VALOR TOTAL BRUTO
HORA E MENSAL
R$ 11.250,00

2

PLANTAO 06 HORAS
17:00H AS 23:00H

50

R$ 75,00

R$ 3.750,00

3

PLANTAO
EXTRAORDINARIO

150

R$ 12,50

R$ 1.875,00

4

HORARIO NORMAL 40
HORAS SEMANAIS

3

R$ 1.580.00

R$ 4.740,00

VALOR TOTAL R$ 21.615,00 (vinte e um mil, seiscentos e quinze reals)

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 da hora plantao, 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 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
Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-Q^OO Fone Fax: (42) 3657-1222
/
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CLAUSULA QUINTA - CONDigOES DE EXECUgAO

Para a prestagao de servigos ora ajustados a CONTRATADA devera cumprirtodas
as condigoes e especificagdes 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:
i
- Executar os servigos em conformidade com as especificagdes 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;
ii

in
- Responder por quaisquer prejuizos que vierem a causar ao patrimdnio
da Prefeitura Municipal de Palmital ou a terceiros, decorrentes de agao ou omissao
culposa ou dolosa, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizagdes
cabfveis 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

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

vm
- 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.
- Observar o estrito atendimento dos valores estabelecidos no Edital e
os compromissos morais que devem nortear as agbes do credencfado e a conduta ,
IX

)

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270^000 WPatn^ital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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no exercicio das atividades previstas;

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAgOES DO CONTRATANTE - Cabera ao
CONTRATANTE:
Efetuar o pagamento, a CONTRATADA, dentro das
estabelecidos na Clausula quarta do present© contrato;

condigoes

e

prazo

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

Palmital, 01 de Junho de 2020.
Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 852^70Fone Fax: (42) 3657-1222/
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VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal
I
Contratante

DAIANE RODRIGUES DOS SANTOS
CPF 011.306.199-40
Contratado

Testemunhas:

JOSE DA LUZ DOS SANTOS CORDEIRO
CPF-537.323.089.-87 ^

NOME: CHEILA PECHEKA RIBEIRO 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 ADMINISTRAQAO
Departamento de Compras e Licitagoes
PROCESSO INEXIGIBILIDADE N°007/2020
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 047/2020
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 067/2020

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.
CONTRATADA: JOSILDA DE OLIVEIRA, pessoa fisica, neste ato representada por
sua representante Legal acima, inscrita no CPF sob n° 836.709.559-68, portadora do
RG n° 5.924.632-1 SSP/PR, com enderepo a RUA VINTE E UM DE JANEIRO, 765
CASA - 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 Tecnico em 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 INEXIGIBILIDADE No007/2020-PMM 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.
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 SERVIQOS:
Pela prestagao dos servigos, objeto do presente Instrument©,
CONTRATANTE pagara a CONTRATADA, em moeda correnteT'

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

DESCRIQAO

QUANTIDADE
DE HORAS E
CARGA
HORARIA
75

VALOR HORA
PLANTAOE
REMUNERAQAO
MENSAL
R$ 150,00

VALOR TOTAL BRUTO
HORA E MENSAL
R$ 11.250,00

1

PLANTAO DE 12 HORAS
07:00H AS 19:00H
19:00H AS 07:00H

2

PLANTAO 06 HORAS
17:00H AS 23:00H

50

R$ 75,00

R$ 3.750,00

3

PLANTAO
EXTRAORDINARIO

150

R$ 12,50

R$ 1.875,00

4

HORARIO NORMAL 40
HORAS SEMANAIS

R$ 1.580,00

R$ 4.740,00

3

VALOR TOTAL R$ 21.615,00 (vinte e um mil, seiscentos e quinze reais)

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 da bora plantao, 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 a bora 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, com
deposito em conta-salario, ordem de pagamento etc.

oleto bancario

CLAUSULA QUINTA - CONDIQOES DE execuqAo
Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
Y
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Para a prestagao de servigos ora ajustados a CONTRATADA devera cumprirtodas
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:
i
- Executar os servigos em conformidade com as especificagoes basicas
constantes do Edital e/ou das Ordens de Fornecimento/servigo;
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
cablveis e assumindo o onus decorrente;
- Manter, durante o period© 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 motivos
v
de forga maior que impegam a execugao dos servigos;
- 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
vm
UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO 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
IX
os compromissos morais que devem nortear as agoes do credenciado e a/conduta
no exerclcio das atividades previstas;
Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - P
Fone Fax: (42) 3657-1222
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CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAQOES DO CONTRATANTE - Cabera ao
CONTRATANTE:
Efetuar o pagamento, a CONTRATADA, dentro das
estabelecidos na Clausula quanta do presente contrato;

condigoes

e

prazo

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

Palmital, Ot-deJunho de 2020.
Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 L- Palmital -PR
Fone Fax: (42) 3657-1222 ' .
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/
/

VALDE^DE SOUZA
Prefeito Municipal
Contratante
OCX
JlPSILDA DE OLIVEIRA
CPF 836.709.559-68
Contratado

Testemunhas:

JOSE DA LUZ DOS S
CPF-537.323.089.-87

TOS/GQRDEIRO

NOME: CHEILA PECHEKA RIBEIRO 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 ADMINISTRAQAO
Departamento de Compras e Licitagoes
PROCESSO INEXIGIBILIDADE N°007/2020
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 047/2020
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 066/2020

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: EDICARLA MATULLE, pessoa fisica, neste ato representada por sua
representante legal acima, , inscrita no CPF sob n° 108.631.799-83, portadora do RG
n° 13.039.718-2 SSP/PR, com enderego a RUA JANDIR CAMPANINI, 401 CASA 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 Tecnico em Enfermagem para o atendimento ao Situagao de
Emergencia da Situagao Epidemiologica, no Municipio de Palmital, conforme as
especificagdes contidas no Projeto Basico, pelo prazo de 6 (seis) meses, conforme
especificagoes contidas no EDITAL DE INEXIGIBILIDADE No007/2020-PMM 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.
n - 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-PRESTAQAO DOS SERVIQOS:
Pela prestagao dos servigos, objeto do presente Instrument©, o
CONTRATANTE pagara a CONTRATADA, em moeda corrente:/!) valor de:

L
Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Pa
Fone Fax: (42) 3657-1222
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DESCRigAO

GESTAO 2017-2020

QUANTIDADE
DE HORAS E
CARGA
HORARIA
75

VALOR HORA
PLANTAOE
REMUNERAQAO
MENSAL
R$ 150,00

VALOR TOTAL BRUTO
HORA E MENSAL
R$ 11.250,00

1

PLANTAO DE 12 HORAS
D7:00H AS 19:00H
19:00H AS 07:00H

2

PLANTAO 06 HORAS
17:00H AS 23:00H

50

R$ 75,00

R$ 3.750,00

3

PLANTAO
EXTRAORDINARIO

150

R$ 12,50

R$ 1.875,00

4

HORARIO NORMAL 40
HORAS SEMANAIS

R$ 1.580,00

R$ 4.740,00

3

VALOR TOTAL R$ 21.615,00 (vinte e um mil, seiscentos e quinze reals)

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 da bora plantao, 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 a bora 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 boleti
deposito em conta-salario, ordem de pagamento etc.
CLAUSULA QUINTA - CONDIQOES DE EXECUQAO
Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000
Fone Fax: (42) 3657-1222

Palmita
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Para a prestagao de servigos ora ajustados a CONTRATADA devera cumprirtodas
as condigoes e especificagdes estabelecidas no edital de chamamento, parte
integrante da presente contratagao.
PARAGRAFO PRIMEIRO: Constituir-se-ao obrigagdes da CONTRATADA alem
das demais previstas neste Contrato e em seus Anexos e deles decorrentes:
i
- Executar os servigos em conformidade com as especificagdes basicas
constantes do Edital e/ou das Ordens de Fornecimento/servigo;
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 prejuizos que vierem a causar ao patrimdnio
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 period© 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

v
- Justificar a Secretaria Municipal de Saude, sobre eventuais motivos
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;

- 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.
VIII

- Observar o estrito atendimento dos valores estabelpeidos nb Edital e
ix
os compromissos morais que devem nortear as agoes do crede^ciaqog/a conduta
no exercicio das atividades previstas;
//S ^

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAQOES DO CONTRATANTE - Cabera ao
CONTRATANTE:
Efetuar o pagamento, a CONTRATADA, dentro das
estabelecidos na Clausula quanta do presente contrato;

condigoes

e

prazo

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 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 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,
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 01 de/junho/de 2020.
/

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palm
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ENEI DE SOUZ
Prefeito Municipal
Contratante

EDICARLA MATULLE
CPF 108.631.799-83
Contratado

Testemunhas:
\

JOSE DA LUZ DOS
CPF-537.323.089.-8

S CORDEIRO

NOME: CHEILA PECHEKA RIBEIRO 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 ADMINISTRAQAO
Departamento de Compras e Licitagoes
PROCESSO INEXIGIBILIDADE N°007/2020
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 047/2020
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 066/2020
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PALMITAL-PR, pessoa jurldica 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: EDICARLA MATULLE, pessoa flsica, neste ato representada por sua
representante legal acima, , inscrita no CPF sob n° 108.631.799-83, portadora do RG
n° 13.039.718-2 SSP/PR, com enderego a RUA JANDIR CAMPANINI, 401 CASA 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 Tecnico em 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 INEXIGIBILIDADE No007/2020-PMM 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.
ii

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

m - A convocagao sera feita em igualdade de condigoes para todos os credenciados.
CLAUSULA TERCEIRA -DA CONTRA-PRESTAQAO DOS SERVigOS:
Pela prestagao dos servigos, objeto do presente Instrument©, o
CONTRATANTE pagara a CONTRATADA, em moeda corrente:

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

DESCRIQAO

QUANTIDADE
DE HORAS E
CARGA
HORARIA
75

VALOR HORA
PLANTAO E
REMUNERAQAO
MENSAL
R$ 150,00

VALOR TOTAL BRUTO
HORA E MENSAL

1

PLANTAO DE 12 HORAS
07:00H AS 19:00H
19:00H AS 07:00H

2

PLANTAO 06 HORAS
17:00H AS 23:00H

50

R$ 75,00

R$ 3.750,00

3

PLANTAO
EXTRAORDINARIO

150

R$ 12,50

R$ 1.875,00

4

HORARIO NORMAL 40
HORAS SEMANAIS

R$ 1.580,00

R$ 4.740,00

3

R$ 11.250,00

VALOR TOTAL R$ 21.615,00 (vinte e um mil, seiscentos e quinze reals)

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
Municfpio de Palmital, CNPJ 75.680.025/0001-82, 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 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 a bora 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, com
deposito em conta-salario, ordem de pagamento etc.
CLAUSULA QUINTA - CONDigOES DE EXECUQAO
Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 Fone Fax: (42) 3657-1222

'Oleto bancario
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Para a prestagao de servigos ora ajustados a CONTRATADA devera cumprirtodas
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 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;
ii

in
- 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;
- Manter, durante o periodo de vigencia do credenciamento, todas as
IV
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 a Secretaria Municipal de Saude, sobre eventuais motives
de forga maior que impegam a execugao dos servigos;

- 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
MUNIClPIO), de modo a nao causar transtornos ao andamento normal de seus
servigos;
VII

vm

- Manter as informagoes e dados das unidades de atendimento
UNIDADES DE SAUDE DO MUNIClPIO 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 estabelecidas no Edital e
os compromissos morais que devem nortear as agoes do credepciad^ e a conduta
no exercicio das atividades previstas;

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000
Fone Fax: (42) 3657-1222
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CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAgOES DO CONTRATANTE - Cabera ao
CONTRATANTE:
Efetuar o pagamento a CONTRATADA, dentro das
estabelecidos na Clausula quarta do presente contrato;

condigoes

e

prazo

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 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 princfpios 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 litfgios 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 um so efeito legal,
juntamente com duas testemunhas, que tambem o subscrevem.

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CE
Fone Fax: (42) 365

opr,147
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR
cnpj

rsssatns.uosi

GESTAO 2017-2020

/

VALQEN^i DE SOUZA
P refe itoHVhj n i c i pa I
Contratante

EDICARLA MATULLE
CPF 108.631.799-83
Contratado

Testemunhas:

JOSE DA LUZ DOS SA1
CPF-537.323.089.-87

CORDEIRO

NOME: CHEILA PECHEKA RIBEIRO 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 ADMINISTRAQAO
Departamento de Compras e Licitagoes
PROCESSO INEXIGIBILIDADE N°007/2020
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 047/2020
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 065/2020
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: DAIANE RODRIGUES DOS SANTOS, pessoa fisica, neste ato
representada por sua representante Legal acima, inscrita no CNPJ/MF sob n°
011.306.199-40, portadora do RG n° 10.978.547-4 SSP/PR, com enderego a RUA
MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 28 CASA - 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 Tecnico em 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 INEXIGIBILIDADE No007/2020-PMM 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.

ii

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

m - A convocagao sera feita em igualdade de condigoes para todos os credenciados.
CLAUSULA TERCEIRA -DA CONTRA-PRESTAgAO DOS SERVIQOS:
Pela prestagao dos servigos, objeto do presente Instrumento,
CONTRATANTE pagara a CONTRATADA, em moeda corrente: o valor de:
X

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270^
Fone Fax: (42) 3657-122^
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ITEM

DESCRIQAO

PLANTAO DE 12 HORA
07:00H AS 19:00H
19:00H AS 07:00H

QUANTIDADE
DE HORAS E
CARGA
HORARIA
75

VALOR HORA
PLANTAOE
REMUNERAQAO
MENSAL
R$ 150,00

VALOR TOTAL BRUTO
HORA E MENSAL
R$ 11.250,00

PLANTAO 06 HORAS
17:00H AS 23:00H

50

R$ 75,00

R$ 3.750,00

PLANTAO
EXTRAORDINARIO

150

R$ 12,50

R$ 1.875,00

HORARIO NORMAL 40
HORAS SEMANAIS

3

R$ 1.580,00

R$ 4.740,00

VALOR TOTAL R$ 21.615,00 (vinte e um mil, seiscentos e quinze reals)

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 da bora plantao, 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 a bora 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.

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-0'
Fone Fax: (42) 3657-1222C-r
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CLAUSULA QUINTA - CONDIQOES DE EXECUQAO

Para a prestagao de servigos ora ajustados a CONTRATADA devera cumprirtodas
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:
i
- Executar os servigos em conformidade com as especificagoes basicas
constantes do Edital e/ou das Ordens de Fornecimento/servigo;
n
- 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 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

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

vm
- Manter as informagdes 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.
- Observar o estrito atendimento dos valores estabelecidos no Edital e
os compromissos morais que devem nortear as agdes do cifederjiciado e a conduta
IX

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-00
Fone Fax: (42) 3657-1222
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no exercfcio das atividades previstas;

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAQOES DO CONTRATANTE - Cabera ao
CONTRATANTE:
Efetuar o pagamento, a CONTRATADA, dentro das
estabelecidos na Clausula quanta do presente contrato;

condigoes

e

prazo

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

Palmital, 01 de Junho de 2020.
Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-OOGUr
Fone Fax: (42) 3657-1222
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VALD^TDE SOUZA
Prefeito Municipal
Contratante

DAIANE RODRIGUES DOS SANTOS
CPF 011.306.199-40
Contratado

Testemunhas:
l/'

JOSE DA LUZ DOS S^JTOSXORDEIRO
CPF-537.323.089.-87 A\ LA

NOME: CHEILA PECHEKA RIBEIRO 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 Licitagoes
PROCESSO INEXIGIBILIDADE N°007/2020
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 047/2020
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 065/2020
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: DAIANE RODRIGUES DOS SANTOS, pessoa fisica, neste ato
representada por sua representante Legal acima, inscrita no CNPJ/MF sob n°
011.306.199-40, portadora do RG n° 10.978.547-4 SSP/PR, com enderego a RUA
MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 28 CASA - 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 Tecnico em 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 INEXIGIBILIDADE No007/2020-PMM 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.
n - 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-PRESTAQAO DOS SERVIQOS:
Pela prestagao dos servigos, objeto do presente Instrumento,
CONTRATANTE pagara a CONTRATADA, em moeda corrente: o valor de:

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

DESCRIQAO

PLANTAO DE 12 HORA
07:00H AS 19:00H
19:00H AS 07:00H

QUANTIDADE
DE HORAS E
CARGA
HORARIA
75

VALOR HORA
PLANTAOE
REMUNERAgAO
MENSAL
RS 150,00

VALOR TOTAL BRUTO
HORA E MENSAL
R$ 11.250,00

PLANTAO 06 HORAS
17:00H AS 23:00H

50

R$ 75,00

R$ 3.750,00

PLANTAO
EXTRAORDINARIO

150

RS 12,50

R$ 1.875,00

HORARIO NORMAL 40
HORAS SEMANAIS

3

R$ 1.580,00

R$ 4.740,00

VALOR TOTAL R$ 21.615,00 (vinte e um mil, seiscentos e quinze reals)

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 da bora plantao, 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 a bora 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.

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-00.
Fone Fax: (42) 3657-1222
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GESTAO 2017-2020
CLAUSULA QUINTA - CONDIQOES DE EXECUQAO

Para a prestagao de servigos ora ajustados a CONTRATADA devera cumprirtodas
as condigoes e especificagdes estabelecidas no edital de chamamento, parte
integrante da presente contratagao.
PARAGRAFO PRIMEIRO: Constituir-se-ao obrigagdes da CONTRATADA alem
das demais previstas neste Contrato e em seus Anexos e deles decorrentes:
- Executar os servigos em conformidade com as especificagdes basicas
constantes do Edital e/ou das Ordens de Fornecimento/servigo;
i

- 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;
ii

in
- Responder por quaisquer prejuizos que vierem a causar ao patrimdnio
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;
IV
- 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;

#

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

vm
- 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.
ix
- Observar o estrito atendimento dos valores estabelecidos no Edital e
os compromissos morais que devem nortear as agoes do credenciado e a conduta
Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000
Fone Fax: (42) 3657-1222
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GESTAO 2017-2020
no exercicio das atividades previstas;

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAQOES DO CONTRATANTE - Cabera ao
CONTRATANTE:
Efetuar o pagamento, a CONTRATADA, dentro das
estabelecidos na Clausula quanta do presente contrato;

condigoes

e

prazo

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 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 principios da Teoria
Geral dos Contratos e as disposigdes 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, 01 de Junho de 2020.
Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - PalmitahFone Fax: (42) 3657-1222
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VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal
Contratante

DAIANE RODRIGUES DOS SANTOS
CPF 011.306.199-40
Contratado

Testemunhas:

JOSE DA LUZ DOS SANTOS CORDEIRO
CPF-537.323.089.-87

NOME: CHEILA PECHEKA RIBEIRO 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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VALOR TOTAL: R$ 21.615,00 (Vinte e Um Mil, Seiscentos
e Quinze Reals).
FORO: Comarca de Palmital - PR.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Departamento de Compras e Licita^oes
PROCESSO INEXIGIBILIDADE N°007/2020
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 047/2020
EXTRATO DE CONTRATO N° 067/2020
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: JOSILDA DE OLIVEIRA, pessoa fisica,
com endere?o a RUA VINTE E UM DE JANEIRO, 765
CASA - CEP: 85270000 - BAIRRO: CENTRO, Palmital/PR,
inscrita no CPF sob n° 836.709.559-68, portadora do RG n°
5.924.632-1 SSP/PR, nominada CONTRATADA.
CONTRATACAO DE PESSOAS FISICAS PARA A
PRESTACAO DE SERVI^OS DE TECNICO EM
ENFERMAGEM
PARA
ATENDIMENTO
AO
SITUACAO DE EMERGENCIA NO MUNICIPIO DE
PALMITAL.
DATA DO CONTRATO: 01/06/2020.
VIGENCIA: 31/12/2020
VALOR TOTAL: R$ 21.615,00 (Vinte e Um Mil, Seiscentos
e Quinze Reais).
FORO: Comarca de Palmital - PR.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAQAO
Departamento de Compras e Licita^oes
PROCESSO INEXIGIBILIDADE N°007/2020
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 047/2020
EXTRATO DE CONTRATO N° 068/2020
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.
CAROLINE
CONTRATADO:
RHAIANE
SCHINERMANN NOBREGA, pessoa fisica, com endereijo a
RUA 1MACULADA CONCEICAO, 368 CASA - CEP:
85270000 - BAIRRO: SANTA SILVIA, Palmital/PR, inscrita
no CPF sob n° 115.474.119-29, portadora do RG n°
14.241.159-8 SSP/PR, denominada CONTRATADA.
CONTRATAQAO DE PESSOAS FISICAS PARA A
PRESTAQAO DE SERVIQOS DE TECNICO EM
ATENDIMENTO
AO
ENFERMAGEM
PARA
SITUAQAO DE EMERGENCIA NO MUNICIPIO DE
PALMITAL.
DATA DO CONTRATO: 01/06/2020.
VIGENCIA: 31/12/2020
VALOR TOTAL: R$ 21.615,00 (Vinte e Um Mil, Seiscentos
e Quinze Reais).
FORO: Comarca de Palmital - PR.
Publicado por:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
EXTRATOS DOS CONTRATOS 65-66-67-68

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Departamento de Compras e Licita^oes
Processo inexigibilidade N°7/2020
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° Processo 60/2020
EXTRATO DE CONTRATO N° 65/2020
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: DAIANE RODRIGUES DOS SANTOS,
pessoa juridica de direito privado com endere<;o a RUA
MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 28 CASA - CEP:
85270000 - BAIRRO: CENTRO, Palmital/PR, inscrita no
CNPJ/MF sob n°, neste ato representada por sua representante
Legal, portadora do RG n° SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o
n° denominada CONTRATADA.
CONTRATACAO DE PESSOAS FISICAS PARA A
PRESTACAO DE SERVINGS DE TECNICO EM
ENFERMAGEM
PARA
ATENDIMENTO
AO
SITUACAO DE EMERGENCIA NO MUNICIPIO DE
PALMITAL
DATA DO CONTRATO: 01/06/2020 (primeiro dia de junho
de 2020)
VIGENCIA: 27/12/2020 (vinte e sete dias de dezembro de
2020).
VALOR TOTAL: R$ 21.615,00 (Vinte e Um Mil, Seiscentos
e Quinze Reais).
FORO: Comarca de Palmital - PR.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Departamento de Compras e Licita^oes
PROCESSO INEXIGIBILIDADE N°007/2020
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 047/2020
EXTRATO DE CONTRATO N° 066/2020
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: EDICARLA MATULLE, pessoa fisica,
com endere^o a RUA JANDIR CAMPANIN1, 401 CASA CEP: 85270000 - BAIRRO: CENTRO, Palmital/PR, inscrita
no CPF sob n° 108.631.799-83, portadora do RG n°
13.039.718-2 SSP/PR, nominada CONTRATADA.
CONTRATACAO DE PESSOAS FISICAS PARA A
PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO EM
ENFERMAGEM
PARA
ATENDIMENTO
AO
SITUACAO DE EMERGfeNCIA NO MUNICIPIO DE
PALMITAL.
DATA DO CONTRATO: 01/06/2020.
VIGENCIA: 31/12/2020
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
ATA DE JULGAMENTO CHAMAMENTO 002/2020

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 047/2020
CHAMAMENTO PUBLICO N" 002/2020
ATA DE JULGAMENTO E CLASSIFICACAO
O Municipio de Palmital, Estado do Parana, Publicou o Procedimento
Licitatorio n° 047/2020, instaurado no dia 21/05/2020, na modalidade
“CHAMAMENTO PUBLICO” que tem por objeto a “O PRESENTE
EDITAL DE CHAMAMENTO PIJBLICO QUE TEM POR
OBJETO O CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE
PESSOAS FISICAS PARA A PRESTACAO DE SERVIQOS DE
TECNICO EM ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO AO
SITUAQAO DE EMERGENCIA NO MUNICIPIO DE
PALMITAL” e conforme as demais especificatpoes do edital e
anexos, teve sens tramites legais, cuja o credenciamento foi realizada
do dia 22/05/2020 a 28/05/2020, no horario de expediente, na Sede da
Prefeitura Municipal de Palmital, no setor de licitaijoes, situada a Rua
Moises Lupion n° 1001, Centro, Palmital-Pr.
O aviso do chamamento do credenciamento, foi publicado no Diario
Oficial do Municipio no dia 22/05/2020, no Mural de Avisos da
Prefeitura Municipal de Palmital no dia 21/05/2020.
A disponibilidade do edital se deu a partir de 21/05/2020, na
Prefeitura Municipal de Palmital-PR - Departamento de Licita^oes e
no sitio do municipio www.palmital.pr.gov.br. Sendo que procedeu a
retirada do Edital os interessados durante o prazo de protocolo da
documentagao exigida, onde nao houve solicitagao de esclarecimentos
relatives ao edital.
Os envelopes protocolados no prazo e data e bora aprazada, verificouse que os interessados em participar do referido chamamento foram os
seguintes proponentes credenciados:
N°

Nome

01

EDICARLA MATULLE

CPF
108.631.799-83

o:

JOSILDA DE OI.IVEIRA

836.709.559-68

03

RHAIANE CAROLINE SCHINERMANN 115.474.119-29
NOBREGA

04

DAIANE RODRIGUES DOS SANTOS

011.306.199-40

Apos o credenciamento, a Membros da Comissao Temporaria de
Avaliagao Tecnica de Credenciamento, procederam a abertura do
envelopes de documentagao dos participantes, nos quais continham
sua documentagao de habilitagao, as quais foram rubricadas pelos
presentes, e em ato continue a comissao procedeu a analise das
mesmas. Declarando estar de acordo com a solicitagao do edital e
anexos pelo que foram HABIL1TADAS.
No tocante da manifestagao de recurso ninguem se manifestou.
Assim, em face ao exposto nos itens anteriores deste relatorio e no
contido nas demais pegas constituintes do procedimento licitatorio,
emitem o seu parecer final:
Que a contratagao do objeto do CHAMAMENTO PUBLICO N°
001/2020, seja adjudicada e honiologada apos cumprida as
formalidades legais e com base no edital, na legislagao pertinente e
nas decisoes constantes deste relatorio, ao respectivo proponente
vencedor, para a execugao do objeto, nos prazos e condigoes
estipuladas no instrumento convocatorio:
Palmital - PR, 29 de Maio de 2020.
Comissao Temporaria de Avaliagao Tecnica de Credenciamento
D!LAMAR JOSE RODRIGUES DA SILVA
Medico

%

MEIRYDE OLIVEIRA SILVESTRE
Enfenneira
NANTANE CARLA CAMAMRGO
Enfermeira
Comissao Permanente de Licita^ao
ANTONIO FERRAZ DE LIMA N&TO
Presidente
NOEMI DE LIMA MOREIRA
Membro
ANDRESSA PINHEIRO CAMARFO
Membro
CARLOS GARDACHO
Membro
ILDEMAR VISENTIN
Membro
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