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1NEXIG1BILIDADE DE LICITACAO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAQAO N° 003/2021 DATA: 16/05/2021

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 66/2021

CONTRATADO: 129/2021 AMANDA J RICKEN

VALOR DO CONTRATO R$ 20.766,00

CONTRATO: 130/2021 ILDA ALICE LEMOS

VALOR DO CONTRATO R$ 20.766,00

CONTRATAQAO DE PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS PARA A PRESTAQAO DE 
SERVIQOS EM ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO A SITUAQAO DE EMERGENCIA DO
COVID 19, NO MUNICIPIO DE PALMITAL.
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\ Segue Tei:mo de.Fiscalizagao n° 166/2021, referente a inspegao na Unidadejde fau 
Pajlrriital qm 05 de maio de 2021.

Fpjrapp Nc)tificad6s:
1 j lnexistencia de Enfermeiro, devido a escala de sobreaviso dos Enfermeirosj nolperiodo j 
nqturno das 23hr7:30h - prazo para regularizagao de 3 dias. j j j

2) Inexistencia de Anota^ao de Responsabilidade Tecnica - prazo para r^guiariip^jD dejtO 
; dias; i ] I ?! •! !

: j 3)||E^erddo ilegal da Enfermagem, devido a priorizagao da assistencia constajtadb vip Sisteima,1 !: 
rqaliiada Ippr prdfissionais:do nivel medio em plantao noturno - prazo para regulafizacao 
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i;i Ademais foram solicitados os seguintes documentos para entrega em 5 dijas: :

. . 1);;Plbno de contingencia para atendimento a Covid-19 (JA ENVIADO); !

• | 2)j! Cbmproyantei de Treinamentos da equipe de Enfermagem, relacionados ao AtehdirVientola : 
Cdvifd-19 (JA ENVIADO);

3)iR6tina iFormalizada das transferencias; 
t 4) Protocplo/rotina da priorizaqao da assistencia;
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| ? ; ; j 6)|;Npmero de refnogoes rqalizadas no mes de abril.

0*5 ddcurpentos acima faltantes, podem ser enviados digitalizados para esse mesrrlo el-mail.'
H j. P ' j

O Relatorio descritivo de inspe^ao, bem como analise dos documentos enviadds, ^erap j • j r , . ^ t 
encqminhados posteriormente, juntamente com relaqao de profissionais com irregiularidades na! ‘! ji I 
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CONVENSAO COLETIVA DE TRABALHO 2021/2022

NUMERO DE REGISTRO NO MTE: PR001141/2021 
DATA DE REGISTRO NO MTE:
NUMERO DA SOLICITAQAO:
NUMERO DO PROCESSO:
DATA DO PROTOCOLO:

10/05/2021
MR022686/2021
19964.106499/2021-31
10/05/2021

Confira a autenticidade no enderego http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTAB.DE SERVICOS DE S.CTBA, CNPJ n. 76.684.067/0001-54, 
neste ato representado(a) por seu ;

E

SINDICATO DOS HOSPITAIS E ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE DO PARANA - 
SINDIPAR, CNPJ n. 76.682.988/0001-88, neste ato representado(a) por seu ;

FEDERACAO DOS HOSPITAIS E ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE NO ESTADO DO 
PARANA, CNPJ n. 40.313.884/0001-59, neste ato representado(a) por seu ;

celebram a presente CONVENQAO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as condigoes de trabalho 
previstas nas clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - VIG6NCIA E DATA-BASE X

As partes fixam a vigencia da presente Convengao Coletiva de Trabalho no penodo de 01° de maio de 2021 
a 30 de abril de 2022 e a data-base da categoria em 01° de abril.

CLAUSULA SEGUNDA - ABRANGENCIA

A presente Convengao Coletiva de Trabalho abrangera a(s) categoria(s) Profissional dos Profissionais de 
enfermagem, ou seja, enfermeiros, tecnicos, auxiliares, atendentes, assistentes socials, duchistas, 
massagistas, todos os empregados em servigos de nivel medio, elementar e administrativo em 
hospitais, casa de saude, consultorios medicos e odontologicos, clinicas, ambulatories e demais 
estabelecimentos de servigos de saude. Abrange todos os profissionais de qualquer nivel de 
escolaridade medio e fundamental, que trabalhem ou prestem servigos em estabelecimentos de 
servigos de saude, inclusive os auxiliares tecnicos de servigos de paramedicos, tais como tecnicos 
e demais trabalhadores em laboratorios, raio X, radioterapia, cobaltoterapia, eletroencefalografia, 
eletrocardiologia,, hemoterapia e similares, tecnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e 
atendentes de enfermagem ou servigos medicos burocratas e todos os demais trabalhadores 
empregados em hospitais, casa de saude, empresas de medicina de grupo, em unidades moveis de 
servigos de emergencia, consultorios medicos de saude, e odontologicos, entidades beneficentes, 
casa de repouso, home care, clinicas veterinarias, cooperativas de saude e cooperativas de servigos 
medicos,cooperativas de odontologia, em empresas terceirizadas que prestam servigos aos 
estabelecimentos de servigos de saude anteriormente mencionados, consorcios de saude, 
organizagoes sociais e demais estabelecimentos de saude, inclusive os mantidos, direta ou 
indiretamente, pelo poder publico, com abrangencia territorial em Adrianopolis/PR, Agudos do Sul/PR, 
Almirante Tamandare/PR, Antonina/PR, Araucaria/PR, Balsa Nova/PR, Bocaiuva do Sul/PR, Campina 
Grande do Sul/PR, Campo do Tenente/PR, Campo Largo/PR, Campo Magro/PR, Cerro Azul/PR, 
Colombo/PR, Contenda/PR, Curitiba/PR, Fazenda Rio Grande/PR, Guaraquegaba/PR, Guaratuba/PR, 
Itaperugu/PR, Lapa/PR, Mandirituba/PR, Matinhos/PR, Morretes/PR, Paranagua/PR, Pien/PR, 
Pinhais/PR, Piraquara/PR, Pontal do Parana/PR, Quatro Barras/PR, Quitandinha/PR, Rio Branco do 
Sul/PR, Rio Negro/PR, Sao Jose dos Pinhais/PR, Sao Mateus do Sul/PR, Tijucas do Sul/PR e Tunas 
do Parana/PR.

SALARIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO 
PISO SALARIAL

1/37www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?NrSolicitacao=MR022686/2021&CNPJ=76684067000154&CEI=
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OOCXMK
CLAUSULA TERCEIRA - PISOS SALARIAL

Os pisos salariais da categoria, a partir de primeiro (01) de MAIO de 2021, ficam assim 
fixados:

Aprendiz (na forma da inteligencia dos artigos 428 e seguintes da CLT e 
Decreto 5.598/2005)
Contmuo, guarda, vigia, porteiro, auxiliar de cozinha, lavanderia e auxiliar 
de costura, copeira, zelador(a), servente, lactarista e camareira________
Recepcionista, auxiliar administrativo de consultorio, auxiliar de escritorio, 
auxiliar de departamento pessoal, auxiliar de contabilidade, auxiliar de 
compras, auxiliar administrativo de enfermagem, cozinheiro(a), 
costureiro(a)>Operador de Telemarketing, auxiliar de faturamento_______
Auxiliar Odontologico, auxiliar de farmacia, almoxarife, cardexista, auxiliar 
de servigo social, auxiliar de manutengao, auxiliar de creche, telefonista, 
atendente de laboratorio e fisioterapia, atendente de enfermagem, 
banhista de animais domesticos, cuidador de idoso, Auxiliar de 
oftalmologia, auxiliar de consultorio veterinario_______________________
Auxiliar de Enfermagem, auxiliar de cobaltoterapia, auxiliar de protese , 
auxiliar de hemoterapia, escriturario, auxiliar de laboratorio, auxiliar de 
enfermagem veterinaria, tosador de animais domesticos, esteticista de 
animais domesticos, auxiliar de enfermagem socorrista________________
Tecnico de enfermagem, tecnico de higiene dental, tecnico de protese, 
tecnico de laboratorio, tecnico de enfermagem do trabalho, tecnicos em 
proteses ortopedicas, tecnicos em proteses dentarias, tecnico em 
imobilizagbes ortopedicas, tecnico de enfermagem

R$ 1.452,00A)

R$ 1.452,00B)

R$ 1.452,00C)

R$ 1.465,00D)

R$ 1.575,00E)

R$ 1.714,00F)

R$ 2.856,00Enfermeiros, Biologos, Assistentes Socials, Biomedico

Os pisos salariais da categoria, a partir de primeiro (01) de NOVEMBRO de 2021, ficam 
assim fixados:

Aprendiz (na forma da inteligencia dos artigos 428 e seguintes da CLT e 
Decreto 5.598/2005)

R$ 1.494,00A)

Continue, guarda, vigia, porteiro, auxiliar de cozinha, lavanderia e auxiliar 
de costura, copeira, zelador(a), servente, lactarista e camareira________
Recepcionista, auxiliar administrativo de consultorio, auxiliar de 
escritorio, auxiliar de departamento pessoal, auxiliar de contabilidade, 
auxiliar de compras, auxiliar administrativo de enfermagem, cozinheiro(a), 
costureiro(a),Operador de Telemarketing, auxiliar de faturamento

R$ 1.494,00B)

R$ 1.494,00C)

Auxiliar Odontologico, auxiliar de farmacia, almoxarife, cardexista, auxiliar 
de servigo social, auxiliar de manutengao, auxiliar de creche, telefonista, 
atendente de laboratorio e fisioterapia, atendente de enfermagem, 
banhista de animais domesticos, cuidador de idoso, Auxiliar de 
oftalmologia, auxiliar de consultorio veterinario_______________________
Auxiliar de Enfermagem, auxiliar de cobaltoterapia, auxiliar de protese , 
auxiliar de hemoterapia, escriturario, auxiliar de laboratorio, auxiliar de 
enfermagem veterinaria, tosador de animais domesticos, esteticista de 
animais domesticos, auxiliar de enfermagem socorrista________________
Tecnico de enfermagem, tecnico de higiene dental, tecnico de protese,

R$ 1.507,00D)

R$ 1.620,00E)

R$ 1.764,00F)
2/37www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?NrSolicitacao=MR022686/2021&CNPJ=76684067000154&CEI=
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tecnico de laboratorio, tecnico de enfermagem do trabalho, tecnicos em 
proteses ortopedicas, tecnicos em proteses dentarias, tecnico em 
imobilizagoes ortopedicas, tecnico de enfermagem

R$ 2.939,00Enfermeiros, Biologos, Assistentes Sociais, Biomedico

Paragrafo unico: Tabela de Divisores aplicaveis a cada fungao em anexo.

REAJUSTES/CORREQOES SALARIAIS

CLAUSULA QUARTA - CORREQAO SALARIAL

Os salaries superiores aos pisos serao reajustados em 7% (sete por cento), pagos em duas 
parcelas, sendo aplicavel em primeiro de maio de 2021, no importe de 4% (quatro por cento), 
com pagamento ate o 5o dia util do mes de junho/2021, e a segunda em primeiro de 
novembro de 2021, no importe de 3% (tres por cento), com pagamento ate o 5o dia util do 
mes de dezembro/2021, abatendo-se as antecipagoes realizadas alem dos indices da 
negociagao coletiva 2020/2021, devendo ser respeitado o piso da profissao.

Paragrafo unico: os reajustes serao aplicados de forma simples e nao cumulativa entre si. Nao 
e devido o pagamento de qualquer especie de retroativos entre os meses de maio a novembro 
de 2021.

PAGAMENTO DE SALARIO - FORMAS E PRAZOS

CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTOS

Os empregadores que nao efetuarem o pagamento das remuneragoes em moeda corrente 
deverao deixar o cheque a disposigao dos empregados ate as 13:30 horas do quinto dia util e 
proporcionar aos empregados, tempo habil para recebimento junto ao Banco depositario, 
dentro da jornada de trabalho, desde que coincidente com o horario bancario, excluindo-se os 
horarios de descanso e refeigao, bem como as empresas que realizam o pagamento ate o 
quarto dia util por transferencia eletronica, desde que o deposito esteja dispom'vel na conta 
bancaria no quinto dia util.

CLAUSULA SEXTA - COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Ficam obrigados os empregadores a fornecer os comprovantes de pagamento com a 
identificagao do mesmo e contendo a discriminagao de todas as parcelas pagas e respectivos 
descontos efetuados, inclusive do FGTS.

CLAUSULA SETIMA - MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO

Em caso de atraso de salario, a empresa pagara ao empregado, multa equivalente a 2/30 avos 
do salario, por dia de atraso, salvo quando, comprovadamente o trabalhador der causa a 
mora. Fica exclufda expressamente a multa administrativa. Tal multa aplica-se somente aos 
casos de atraso do pagamento mensal.

OUTRAS NORMAS REFERENTES A SALARIOS, REAJUSTES, PAGAMENTOS E
CRITERIOS PARA CALCULO

3/37www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?NrSolicitacao=MR022686/2021&CNPJ=76684067000154&CEI=



00000611/05/2021 Mediador - Extrato Convengao Coletiva

de no minimo 15 (quinze) dias.

ESTABILIDADE APOSENTADORIA

CLAUSULA QUADRAGESIMA QUINTA - ESTABILIDADE AO PRE-APOSENTADO

Aos empregados que comprovarem estar em um prazo maximo de 36 (trinta e seis) meses da 
aquisigao do direito a aposentadoria integral e especial, excetuando-se a aposentadoria 
proporcional, e que estiverem trabalhando na mesma empresa por um periodo ininterrupto de 
36 (trinta e seis) meses, ficarao assegurados o emprego e o salario, a excegao da ocorrencia 
de justa causa, na forma da lei, devidamente comprovada.

Paragrafo Primeiro - Aos empregados demitidos dentro do pen'odo de sessenta a trinta e 
sete meses que antecedem a aposentadoria, garante-se o pagamento de um abono 
correspondente a um salario seu.

Paragrafo Segundo - A condigao de estabilidade devera ser comprovada pelo empregado a 
empresa atraves de documento oficial fornecido pelo SINDESC. Em caso de dispensa do 
trabalhador sem que esteja comprovada a condigao de estabilidade junto a empresa, devera o 
empregado comparecer ao Sindicato antes do pagamento das verbas rescisorias para 
verificagao de tal condigao, sob pena de perder o beneficio. No documento de comunicagao de 
dispensa fornecido pela empresa, devera constar um informative aos empregados para 
que procurem a entidade sindical para emissao de possivel declaragao e verificagao da sua 
estabilidade pre aposentadoria.

JORNADA DE TRABALHO - DURAQAO, DISTRIBUIQAO, CONTROLE, FALTAS
DURAQAO E HORARIO

CLAUSULA QUADRAGESIMA SEXTA - JORNADA DE TRABALHO

A - JORNADA DE 36 NORAS SEMANAIS:

Os servigos de enfermagem (Atendente, auxiliares, tecnicos e enfermeiros) em clmicas, 
hospitais e consultorios (desde que seja pessoa juridica), pela sua natureza, serao sempre 
considerados como ininterruptos, com direito a jornada reduzida, independentemente do setor 
ou local onde o trabalhador prestar seu servigo.

Paragrafo Primeiro - Aos demais empregados cujos servigos estao sujeitos a turnos 
ininterruptos de revezamento fica garantida a jornada de 36 boras semanais.

Paragrafo Segundo - Na carga horaria de 36 horas semanais de trabalho podera ser 
observado um dos seguintes regimes de trabalho:

Exdusiva para Estabelecimentos de Servigos de Saude Associados ao 
SINDIPAR/FEHOSPAR:

1) Jornada de trabalho de 12X36 (doze horas de trabalho por dezesseis horas 
de descanso), exclusiva para associados do SINDIPAR/FEHOSPAR.
concedendo folga compensatoria atinente a semana em que a jornada for superior a 
36 horas, a qual podera ser concedida na semana subsequente, nao sendo devido 
pagamento de horas extras excedentes da sexta diaria tendo em vista a compensagao 
pela ausencia de trabalho no dia seguinte;

www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?NrSolicitacao=MR022686/2021&CNPJ=76684067000154&CEI= 18/37
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2) Jornada de trabalho de 12X36 (doze horas de trabalho por dezesseis horas 
de descanso), exclusiva para associados do SINDIPAR/FEHOSPAR. pagando 
com acrescimo de 50% (cinqiienta por cento) as horas trabalhadas que excederem a 
36 horas semanais. 0 excesso diario da 6a. hora nao sera considerado hora extra, em 
face de compensagao pela ausencia de trabalho no dia seguinte;

Para os demais Estabelecimentos de Servigos de Saude Associadas ou nao ao
SINDIPAR/FEHOSPAR:

3) Jornada de trabalho de 06 horas diarias em cinco dias da semana, com urn plantao 
semanal de 12 horas, pagando com acrescimo de 50% (cinquenta por cento) as horas 
que excederem a 36 horas semanais. O excesso de 06 horas no plantao semanal, nao 
sera considerado hora extra em face da supressao de uma Jornada diaria, procedendo 
assim a devida compensagao;

4) Jornada de trabalho de 06 horas diarias em 06 dias da semana, totalizando 36 
horas semanais, podendo ser concedido folga alternada no sabado ou no domingo. 
Desse modo, quando a folga ocorrer no 8° (oitavo) dia nao implicara em infragao por 
violagao ao artigo 67 da CLT, eis que este sistema de folga visa proporcionar ao 
empregado o descanso em finais de semana.

5) Jornada de trabalho de 06 horas diarias em cinco dias da semana, com urn plantao 
semanal de 12 horas, perfazendo uma Jornada de 30 horas em uma semana e 42 
horas na semana seguinte, estando automaticamente compensado o excesso de 
horas de uma semana pela diminuigao de horas da outra.

Paragrafo Primeiro - Considerando a peculiaridade do regime 12X36 (doze horas de 
trabalho por dezesseis horas de descanso), os domingos trabalhados Ja estao 
automaticamente compensados em qualquer das hipoteses adotadas. Os feriados poderao ser 
compensados na escala mediante a contrapartida da concessao de quatro dias de licenga 
remunerada, cujo gozo dar-se-a em perfodo imediatamente subsequente ao da fruigao das 
ferias.

Paragrafo Segundo - Na Jornada de 12X36 (doze horas de trabalho por dezesseis 
horas de descanso), sera obrigatoria a concessao de urn intervalo para descanso e/ou 
alimentagao de uma hora que sera computado como Jornada normal de trabalho, nao sendo 
necessario o registro deste no controle de Jornada. Bern como, na Jornada de 06 (seis) horas 
diarias, sera obrigatorio o intervalo de 15 (quinze) minutos, nos termos da lei.

Paragrafo Terceiro - Os empregados enfermeiros que forem investidos nos cargos de 
chefias (gerentes, assessores, coordenadores, chefes, encarregados) poderao optar pela 
realizagao da Jornada de ate 44 (quarenta e quatro) horas semanais. Neste caso, terao o 
respective salario base acrescido do adicional de 25% (vinte e cinco por cento), a ti'tulo de 
gratificagao de Jornada. Tendo em vista tal gratificagao, somente serao remuneradas como 
horas extras as realizadas alem da 44a hora semanal. Alem da gratificagao, antes mencionada, 
sera pago, tambem, no mfnimo, a titulo de gratificagao de fungao o adicional de 10% (dez por 
cento) sobre o salario base.

Paragrafo Quarto - Os empregados que forem investidos nos cargos de Enfermeiros 
Auditores, do Trabalho, de Educagao Continuada, Codificadores de DRG "Diagnosis Related 
Groups", em Qualidade, em Gestao de Leitos, em Comissao de Controle de Infecgao 
Hospitalar, eResponsaveis Tecnicos, serao enquadrados na Jornada de ate 44 (quarenta e 
quatro) horas semanais. Neste caso, terao o respective salario base acrescido do adicional
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de 25% (vinte e cinco por cento), a titulo de gratificagao de Jornada. Tendo em vista 
tal gratificagao, somente serao remuneradas como horas extras as realizadas alem da 44a 
hora semanal.

Paragrafo Quinto - Na hipotese de perda do cargo de chefia, auditoria ou demais cargos 
previstos no paragrafo quarto, o empregado voltara a cumprir a Jornada de 36 (trinta e seis) 
horas semanais, excluindo-se as gratificagoes de Jornada e de fungao, se for o caso.

Paragrafo Sexto - E vedado o acordo individual para adogao da Jornada 12X36 (doze 
horas de trabalho por dezesseis horas de descanso), e do banco de horas. A 
pactuagao de qualquer outra Jornada, que nao esteja prevista nesta convengao, inclusive a 
redugao do intervalo intrajornada so tera validade com aquiescencia do empregado e apos a 
homologagao do Sindicato Obreiro. As empresas nao associadas ao Sindicato Patronal 
que adotarem a Jornada 12X36 (doze horas de trabalho por dezesseis horas de 
descanso), terao suas jornadas e compensagoes de jornadas descaracterizadas e 
invalidadas por forga desta Convengao Coletiva de Trabalho, sendo devida 
eventuais horas extraordinarias, alem de multa mensal por descumprimento no 
importe de R$ 504,00 (quinhentos e quatro reals) por empregado na Jornada, por 
entidade sindical, em favor do SINDESC, FEHOSPAR e SINDIPAR.

Paragrafo Setimo - Aos Empregadores associados ao Sindicato patronal, devidamente 
comprovado, e em dia com as obrigagoes sindicais perante o SINDESC -- compreendidas como 
a quitagao do auxilio funeral, co-participagao nos aderentes ao piano odontologico e a 
contribuigao assistencial, observadas as formalidades previstas na clausula propria -, fica 
afastada a necessidade de inspegao previa prevista no artigo 60 da CLT, para a compensagao 
de Jornada em atividade insalubre e adogao de Jornada 12X36 (doze horas de trabalho 
por dezesseis horas de descanso), cabendo ao Sindicato Patronal eventual inspegao de 
seus associados e emissao de declaragao, se necessaria.

Paragrafo Oitavo - As empresas nao associadas ao Sindicato Patronal, para os fins do artigo 
60 da CLT, obrigatoriamente subter-se-ao a inspegao previa anual realizada pelo 
Sindicato Obreiro, que verificara a adequagao das instalagoes em relagao a exposigao a 
agentes insalubres para prorroaacao e compensacao de Jornada, cujos custos serao definidos 
em tabela propria e de onus do inspecionado.

Paragrafo Nono - A partir de 01 de maio de 2018, excepcionalmente na escala 12 x 36 
(restando vedada nas demais escalas). as empresas associadas ao
SINDIPAR/FEHOSPAR poderao contratar servigos de enfermagem (Atendente, auxiliares, 
tecnicos e enfermeiros) em clmicas, hospitals e consultorios (desde que seja pessoa Jundica), 
para Jornada de 44 (quarenta e quatro) horas semanais/ 220horas mensais. Fica 
expressamente vedada a alteracao contratual de Jornada de 36 horas semanais para esta 
modalidade. Empregados demitidos em divisor 180 poderao ser recontratados nesta 
modalidade apos vacancia de 18 meses, ou mediante autorizagao expressa do Sindicato 
laboral. Nesta modalidade, serao observados, alem de todos os beneffcios previstos na norma 
coletiva, os seguintes pisos, validos a partir de primeiro de ianeiro de 2021:

A) Auxiliares de enfermagem: R$1.925,00

B) Tecnicos de enfermagem: R$ 2.094,00

C) Enfermeiros: R$ 3.491,00

A partir de 01/11/2021, os pisos serao fixados nos seguintes valores:
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A) Auxiliares de enfermagem: R$1.981,00

B) Tecnicos de enfermagem: R$ 2.154,00

C) Enfermeiros: R$ 3.591,00

B) JORNADA NORMAL DE 44 HORAS SEMANAIS

1) Compensagao 12X36

Os empregadores associados ao SINDIPAR poderao estabelecer com seus empregados, 
jornada de trabalho de 12 boras consecutivas por 36 boras de descanso, totalizando 44 boras 
semanais, na qual, por forga da compensagao existente nao serao devidas boras extras, a nao 
ser as eventuais excedentes de 44 boras semanal, nao compensadas, que serao pagas com 
adicional de 100% (cem por cento). Compreende, tal jornada, o repouso semanal remunerado 
e o intervalo para refeigao e descanso. Os feriados poderao ser compensados na escala 
mediante a contrapartida da concessao de quatro dias de licenga remunerada, cujo gozo dar- 
se-a em penodo imediatamente subsequente ao da fruigao das ferias.

2) Compensagao do Sabado

O acrescimo de boras por jornada diaria, com vistas a excluir o trabalho aos sabados, nao 
sera considerado boras extras, desde que limitada carga horaria semanal em 44 boras e 
estabelecido o ajuste mediante acordo individual de trabalho.

3) Folgas alternadas

Jornada de trabalho de 07h20min diarias, com folgas alternadas em sabados e domingos. 
Desse modo, quando a folga ocorrer no 8° (oitavo) dia nao implicara em infragao por violagao 
ao artigo 67 da CLT, eis que este sistema de folga visa proporcionar ao empregado o 
descanso em finais de semana.

C) VALIDADE DA COMPENSAQAO

Pica ajustado entre as partes convenientes que o trabalho extraordinario prestado pelo 
empregado, com o pagamento das boras como extras, com os adicionais convencionados, 
nao invalida os acordos de compensagao de boras adotados pelas empresas.

Paragrafo unico: A ausencia de registro das boras extras, pagamento ou inclusao no banco 
de boras, invalida o acordo de compensagao ora mencionado.
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LEI N° 1.069/2017

SUMULA: Altera as alineas “b” e "c” do art. 2° da 
lei municipal n° 026/2013 que regulamenta o valor 
das horas de pronto atendimento e das outras 
providencias.

A Camara Municipal de Palmital, Estado do Parana, aprovou, e eu, 

VALDENEI DE SOUZA, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° - Ficam alteradas as alineas “b” e “c” do art. 2° da Lei n° 

026/2013, as quais passam a ter a seguinte redagao:

b) Enfermeira - R$ 25,00 (vinte e cinco reais);

c) Tecnico de Enfermagem - R$ 12,50 (doze reais e cinquenta
centavos);

Art. 2° - Permanecem inalterados os demais artigos da Lei n.

026/2013.

Art. 3° - Essa lei entrara em vigor na data de sua publicagao 

revogando-se as disposigoes em contrario, especialmente as alineas “b" e “c" do art. 

2° da Lei 026/2013.

Pago Municiparde Palmital, fstado do Parana, aos onze dias do mes

de Setembro de 2017.

VALI I DE/SOUZA

refeitoMunicipal
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LEI N° 026/2009

SUMULA: Autoriza o Funcionamento do 
PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL 24 
HORAS e dd outras providencias.

A Camara Municipal de Palmital, 
Estado do Parana, no uso das atribuigoes que Ihes confere 
por Lei, aprovou e eu CLERIO BENILDO BACK, Prefeito 
Municipal de Palmital, sanciono a seguinte lei:

autorizado
Funcionamento do PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL 24 
HORAS, no Posto de Saude Municipal local, no periodo 
compreendido: Segunda a Sexta-Feira das 17:00 boras ate 
07:30 Horas e das 11:30 as 13:00 boras, e aos Sabados, 
Domingos e Feriados durante as 24:00 horas.

Art. 1° Fica o

Art. 2° - Os servigos serao realizados 
por profissionais do quadro proprio efetivo desta 
Municipalidade ou por contratados nos termos legais.

Art. 3° - A equipe de profissionais do 
PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL 24 HORAS, alem dos 
que ja prestam servigos nos horarios supra mencionados, 
sera composto por 01 Medico, 01 Enfermeira, 01 Tecnico de 
Enfermagem.

Art. 4° - O prestador de servigo do 
PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL 24 HORAS recebera por 
bora trabalhada, os seguintes valores:

a) Medico - R$ 20,00 (vinte reais);
b) Enfermeira - R$ 7,50 (sete reais e 

cinquenta centavos);
Tecnico de Enfermagem R$ 2,15 
(dois reais e quinze centavos)

041 o3 JiYiiPUBLICADO EM

J A3. Afl
EDIQAO N.°_3 PAG!NA(S)5ia

JORNAL:
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Art. 5° - A escala para realizagao do
sera formalizada 

semanalmente, sob a responsabilidade da Secretaria 
Municipal de Saude

PRONTO ATENDIMENTO 24 BORAS

Art. 6° - As despesas decorrentes deste 
convenio correrao a conta de dotagao orgamentaria:

08: SECRETARIA DE SAUDE
08.03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.1001.1061 AQOES DE SAUDE

- ATENQAO bAsica
31.90.11.00

VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.
VENCIMENTOS E

Art. 7° - Revogam-se as disposigoes em 
contrario, esta lei entrara em vigor na data de sua 
publicagao.

Pago Municipal de Palmital, Estado do 
Parana, aos trinta e um (31) dias do mes de Agosto (08) do 
ano de Dois Mil e Nove (2009).

sv

j

S-
CLERIO BENILDO BACK 
PREFEITO MUNICIPAL

V
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INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO N° 004/2021 

CREDENCIAMENTO 002/2021

O MUNICIPIO DE PALMITAL considerando que foi decretada Pandemia de COVID-19 
pela Organizaqao Mundial da Saiide (OMS). Considerando a Lei n° 13.979, de 06 de 
fevereiro de 2021, 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 Licitaqoes, na Rua Moises Lupion, 
n° 1001 - Centro - Palmital-Parana, no horario das 08:00h as 11:30h e das 13:00h 
as 17:30h, a partir do dia 18/05/2021, os envelopes contendo DOCUMENTOS DE 
HABILITAQAO referentes ao credenciamento objeto deste instrumento, com a 
finalidade de contratar profissinais pessoas fisicas para a prestagao de servigos de 
acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Saude de Palmital, com a 
formagao em Enfermagem, para o atendimento ao Situagao de Emergencia da 
Pandemia do COVID-19, no Municipio de Palmital-Pr, conforme as especificagoes 
contidas no Projeto Basico, pelo prazo de 6 (seis) meses, 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, 
resolugdes, portarias, normas federais, estaduais e municipais.

1. DO OBJETO

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

2. DA PARTICIPAgAO

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

2.3. O credenciamento sera imediato apos a publicagao do chamamento.
Justificativa: Justifica-se excepcionalmente o prazo com fundament© na situagao

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

Fone Fax: (42) 3657-1222
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emergencial declarada pelo Decreto Municipal n° 018/2021 e suas alterapoes, Decreto 
Ligislativo Estadual 013/2021 e suas alteragoes, 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.
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2.4. O credenciamento nao obriga a convocagao do profissional para a execugao das 
atividades, as quais serao realizadas de acordo com a necessidade estipulada pela 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE para a distribuigao dos servigos para os 
profissionais, segundo a ordem dos nomes dos credenciados

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

3. DA HABILITAQAO

3.1.Sera considerado habilitado no CREDENCIAMENTO de profissionais 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 bora limites 
para o seu recebimento, os documentos a seguir relacionados dentro de envelope ou 
volume fechado, aceitos no original ou por qualquer processo de copia autenticada nas 
formas previstas no Artigo 32 da Lei Federal 8.666/93, nao sendo aceito, em hipotese 
alguma, confrontagao de documentos na abertura dos envelopes para autenticagao pelo 
Presidente da Comissao, contendo no anverso da parte externa os dizeres:

AO
SETOR DE LICITAQOES DO MUNICIPIO DE PALMITAL 
NOME:
ENDEREQO:
TELEFONE E E-MAIL:
EDITAL DE INEXIGIBILIDADE No013/2021
CREDENCIAMENTO

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

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
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a) Cedula de Identidade (RG);
b) Cadastro de Pessoa Ffsica na Receita Federal (CPF);
c) Carteira de Trabalho e Previdencia Social - CTPS: copia contendo todos os dados 
de identificapao e todos os registros.
d) Comprovante de enderepo
e) Cartao do PIS/PASEP;
f) Cartao de vacina atualizado;
g) Diploma do curso Reconhecido pelo MEC;
h) Certidao de Registro no Conselho da Classe vigente.
i) Espelho do PIS;
j) Dados Bancarios;
k) Declaragao de que nao ocupa outro cargo ou emprego publico em qualquer das 
esferas do governo, bem como nao percebe beneficio proveniente de regime proprio 
de previdencia social ou do Regime Geral de Previdencia Social relative a emprego 
publico (art. 37, § 10 da CF), salvo se tratar das excepoes previstas no art. 37, inciso 
XVI e XVII, da Constituipao Federal, hipotese nas quais devera ser observada a carga 
horaria semanal, a compatibilidade de horarios ea atenpao aos limites remuneratorios 
estipulados pelo inciso XI do art. 37 da CF. Neste caso devera o candidate declarer o 
acumulo de cargos e quanto ganha em cada urn sob pena dedesclassificapao;
l) Declarapao 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 avaliapao a 
qual competira:

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

Saude de Palmital.

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

4.3. Ao avaliar os pedidos de credenciamento e a documentapao, a Comissao de 
Credenciamento levara em considerapao todas as condipoes e exigencias 
estabelecidas neste Edital e demais normas vigentes, no que for 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 publicapao 

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
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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 no Setor de Licitagoes na Rua 
Moises Lupion, 1001-Centro no Pago Municipal.

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

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

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

6 - DAS OBRIGAQOES DA CONTRATADA

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

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

Responder por quaisquer prejuizos que vierem a causar ao 
patrimonio da Prefeitura Municipal de Palmital ou a terceiros, decorrentes de 
agao ou omissao culposa ou dolosa, procedendo imediatamente aos reparos 
ou indenizagbes cabiveis e assumindo o onus decorrente;
6.4.Manter, durante o periodo de vigencia do credenciamento, todas as 
condigoes que ensejaram o credenciamento, informando a Prefeitura 
Municipal de Palmital toda e qualquer alteragao na documentagao, referente 
a sua habilitagao, sob pena de descredenciamento;

Justificar ao gestor de sua area deste credenciamento, indicado pela 
Secretaria Municipal de Saude, sobre eventuais motives de forga maior que 

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
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impegam a execugao dosservigos;
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 atendimentos (UNIDADES DE SAUDE DO 
MUNIC(PIO), de modo a nao causar transtornos ao andamento normal de 
seus servigos;

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.

Observar o estrito atendimento dos valores estabelecidos no Edital e

6.8.

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

7. ADESAO

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

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

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

8. DO PREQO

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

DESCRigAOITEM QUANTIDADE
CREDENCIANDOS

QUANTIDADE DE HORAS OU 
CARGA HORARIA

VALOR HORA OU 
REMUNERApAO MENSAL

PLANTAO HORAS 
ENFERMEIRA

1 4 R$ 3.461,00 
(MENSAL)12/36 HORAS

PLANTAO HORAS
ENFERMEIRA

2 4 300 HORAS R$ 25.00 
(HORA)

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
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9. ESPECIFICAgOES TECNICAS E/OU MEMORIAL DESCRITIVO

a) Prestagao de servigos de enfermagem, com registro ativo no Conselho Regional do 
Parana, para prestar os servigos nas unidades de atendimento de Saude Municipal de 
Palmital.

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

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

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

10-CONDig6ES DE PAGAMENTO

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

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

10.3. A contratada devera informar uma Conta-Corrente ativa a ser informada pelo 
CREDENCIADO para que os pagamentos possam ser efetivados, mediante 
comprovagao da prestagao dos servigos pela escala de plantoes devidamente 
atsituagaos pelo encarregado do setor onde foi prsituagao o servigo.

10.4. O valor estabelecido e bruto, estando passlvel 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
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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.

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

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

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

12. DA DOTAQAO ORQAMENTARIA

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

13. DAS PARTES INTEGRANTES

Integram o presente Edital de Credenciamento, os seguintes anexos:

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

14. DA IMPUGNAQAO AO EDITAL:

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

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

14.1.2. A impugnagao feita tempestivamente pela licitante nao a impedira de
Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
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participar desta Licitatpao, ate o transito em julgado da decisao a ela pertinente.

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

DAS DISPOSItpOES FINAIS15.

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

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

No prazo de 03 (tres) dias uteis a Comissao de Credenciamento podera rever15.1.2.
a deliberagao questionada ou remeter os autos ao Prefeito do Municipio de Palmital, 
motivando a manutengao da decisao;

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

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

15.3. Para o fiel cumprimento das obrigagdes assumidas sera firmado o contrato de 
credenciamento conforme alegislagao 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 
nao deixando de observar a peculiaridade do servigo e dos credenciados.

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
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15.8. Disponibilidade do Edital: este edital estara dispomvel desde a data de sua 
publica?ao na imprensa oficial do Municipio de Palmital no site da Prefeitura do 
Municipio de Palmital, em www.palmital.pr.gov.br .

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

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

15.10.

Palmital, 2Q de Agosto de 2021.

aldenei de Souza 
^efeito Municipal

[

ANEXO I

PROJETO BASICO

Orgao Interessado1.

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

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

Modalidade:

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

3. Necessidade da contratapao:

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

4. Da Justificativa:

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

5. Especificapoes do Objeto:

£ objeto do presente edital a contratapao de profissionais pessoas fisicas para a 
prestapao de servipos na area de saude para o atendimento ao Situapao de Emergencia 
do Municipio de Palmital-Pr-COVID-19, conforme as especificapoes contidas no Projeto 
Basico, pelo prazo de 6 (seis), com valor bruto estimado de:

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

QUANTIDADE DE HORAS OU 
CARGA HORARIA

VALOR HORA OU 
REMUNERAQAO MENSAL

PLANTAO HORAS 
ENFERMEIRA

4 R$ 3.461,00 
(MENSAL)12/36 HORAS

PLANTAO HORAS 
ENFERMEIRA

2 4 300 HORAS R$ 25.00 
(HORA)

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

7. Quanto habilitagao Pessoa fisica:

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

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
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Condigoes de pagamento:8.

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

9. Prazo:

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

10. Da contratagao

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

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

13.Das obrigagoes da Contratada:

Executar os servipos em conformidade com as especificapoes basicas e em especial a 
Caterita de Servipos da Atenpao Primaria a Saude-CASAPS do Ministerio da Saude;
13.1. Ser responsavel, por todas as despesas decorrentes da execupao dos servipos, 
tais como: encargos sociais, taxa, impostos, seguros, seguro de acidente de trabalho, 
transporte, alimentapao
e outros que venham a incidir sobre o objeto decorrente do credenciamento;
13.2. Responder por quaisquer prejuizos que vierem a causar ao patrimonio da 
Prefeitura Municipal de Palmital ou a terceiros, decorrentes de apao ou omissao culposa 
ou dolosa, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizapoes cabiveis e 
assumindo o onus decorrente;
13.3. Manter, durante o periodo de vigencia do credenciamento, todas as condipoes que 
ensejaram o credenciamento, informando a Prefeitura Municipal de Palmital toda e 
qualquer alterapao na documentapao, referente a sua habilitapao, sob pena de 
descredenciamento;
13.4. Justificar ao gestor de sua area deste credenciamento, indicado pela Secretaria 
Municipal de Saude, sobre eventuais motives de forpa maior que impepam a execupao 
dos servipos;
13.5. Responsabilizar-se integralmente pela execupao dos 
servipos, nos termos fixados neste Edital e na legislapao vigente;
13.6. Conduzir os trabalhos em total consonancia as necessidades das atividades das 
as unidades de atendimento s (UNIDADES DE SAUDE DO MUNICiPIO), de modo a 
nao causar transtornos ao andamento normal de seus servipos;
13.7. Manter as informapoes e dados do as unidades de atendimento 24 boras 
(UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO) em carater de confidencialidade e sigilo, 
ficando proibida a sua divulgapao para terceiros, exceto se houver previa autorizapao.
13.8. Observar o estrito atendimento dos valores estabelecidos no Edital e os 
compromissos morais que devem nortear as apoes do credenciado e a conduta no 
exercicio das atividades previstas;
13.9. Observar o estrito atendimento dos valores estabelecidos no Edital e os 
compromissos morais que devem nortear as apdes do credenciado e a conduta no 
exercicio das atividades previstas do Contrato.
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12. Credito pelo qual ocorrera a despesa:

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

13. Fiscalizagao do contrato:

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

Palmital-Pr, 17 de Maio de 2021

CHEILA PECHEKA RIBEIRO DE JESUS
Secretaria Municipal de Saude
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DECLARACAO DE IDONEIDADE

Ref.: CREDENCIAMENTO N°

A pessoa
ter recebido do Municipio de Palmital ou de qualquer outra entidade da Administrapao 
Direta ou Indireta, no ambito federal, estadual ou municipal, SUSPENSAO 
TEMPORARIA de participaqao em licitaqao e ou impedimento de contratar com a 
Administragao, assim como nao ter recebido declarapao de INIDONEIDADE para licitar 
e ou contratar com a Administragao Federal, Estadual ou Municipal.

inscrita no CPF n° .portador da carteira de identidade n° DECLARA nao

Palmital-Pr, 17 de Maio 2021.

Declarants
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MODELO DE DECLARACAO

A pessoa fisica
carteira de identidade n° 11.047.201-3, DECLARA de que nao ocupa outro cargo 
ou emprego publico em qualquer das esferas de governo, bem como nao percebe 
beneflcio proveniente de regime proprio de previdencia social ou do Regime Geral 
de Previdencia Social relative a emprego publico (art. 37, § 10 da CF).

inscrita no CPF n° .portador da

Palmital-Pr, 17de Maio de 2021

Declarante

Obs: Esta ressaldo quando se tratar das excegoes previstas no art. 37, inciso 
XVI e XVII, da Constituigao Federal, hipdtese 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;
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ANEXO III

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATON0 /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 Papo 
Municipal, situado na Av. XV de Novembro, 701, inscrito no CNPJ sob n0
76.282.656/0001-06, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal............ adiante
denominado simplesmente de CONTRATANTE; e de outro lado, a006XXXXXXXX. 
pessoa juridica ,
doravante denominada CREDENCIADO(A), nos termos do EDITAL DA 
INEXIGIBILIDADE N°013/2021. 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 profissionais pessoas 
fisicas para a prestagao de servigos na area de saude 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 N°013/2021 e em seus 
Anexos, que passam a fazer parte integrante do presente contrato.

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

(seis)meses.
Para o fiel cumprimento das obrigagbes 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(a) 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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CLAUSULA TERCEIRA -DA CONTRA-PRESTAgAO DOS SERVigOS

Pela prestagao dos servipos, objeto do presente Instrumento, o CONTRATANTE pagara 
ao CREDENCIADO(A), em moeda corrente o valor estimado de:

CLAUSULA QUARTA - DA FORMA DE PAGAMENTO:-

Os pagamentos dos servigos efetivamente prsituagaos serao realizados atraves do
DESCRIQAOITEM QUANTIDADE

CREDENCIANDOS
QUANTIDADE DE HORAS OU 

CARGA HORARIA
VALOR HORA OU 

REMUNERApAO MENSAL

PLANTAO HORAS 
ENFERMEIRA

1 4 R$ 3.461,00 
(MENSAL)12/36 HORAS

PLANTAO HORAS 
ENFERMEIRA

2 4 R$ 25.00 
(HORA)

300 HORAS

Secretaria Municipal de Fazenda, exclusivamente por deposito bancario na CONTA 
CORRENTE vinculada ao CPF do credenciado apos a conferencia da escala de 
plantoes prsituagaos, ate o 5° dia util do mes subsequente., mediante previa 
apresentagao do recibo de pagamento de autonomos, emitidos a favor do Fundo 
Municipal de Saude, CNPJ 80.905.706/0001-31, conforme Nota de Empenho.
Os encargos sociais ja estao inclusos nos valores da hora plantao, mencionadas no item 
7 especificagdes do objeto.
A contratada devera informar uma Conta-Corrente ativa a ser informada pelo 
CREDENCIADO para que os pagamentos possam ser efetivados, mediante 
comprovagao da prestagao dos servigos pela escala de plantoes devidamente 
atsituagaos pelo encarregado do setor onde foi prsituagao o servigo.
O valor estabelecido a hora de plantao e bruto, estando passivel de retengao 
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 EXECUgAO - Para a prestagao de servigos 
ora ajustados o CREDENCIADO(A), devera cumprir todas as condigoes e 
especificagdes estabelecidas no edital de inexigibilidade, parte integrante da presente 
contratagao.

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

i - Executar os servigos em conformidade com as especificagdes basicas e em
Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
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especial a Caterita de Servigos da Atengao Primaria a Saude-CASAPS do 
Ministerio da Saude;
ii - Ser responsavel, portodas 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 indenizagoes 
cabfveis e assumindo o onus decorrente;
iv - Manter, durante o perlodo 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 atendimentos (UNIDADES DE SAUDE DO MUNIC(PIO), de 
modo a nao causar transtornos ao andamento normal de seus servigos; 
vm - Manter as informagoes e dados do as unidades de atendimento 24 boras 
(UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO) em carater de confidencialidade e sigilo, 
ficando proibida a sua divulgagao para terceiros, exceto se houver previa 
autorizagao.
ix - Observar o estrito atendimento dos valores estabelecidos no Edital e os 
compromissos morais que devem nortear as agoes do credenciado e a conduta no 
exerclcio 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 OBRIGAQOES DO 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.
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Pela inexecugao total ou parcial das obrigapoes assumidas e garantida a previa defesa, 
a Administragao podera aplicar a empresa credenciada as penalidades previstas no art. 
80 da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES

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

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

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

Estando justas e contratadas, as partes assinam o presente
instrumento em 2 (duas

) vias de igual teor e forma, para urn so efeito legal, totalmente 
com duas testemunhas, que tambem o subscrevem.

Palmital, 17 de Maio de 2021.

CONTRATANTE:

CREDENCIADA:

TESTEMUNHAS:
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PARECER N° 218/2020 - LIC

INEXIGIBILIDADE DE LICITAQAO.

DE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE PALMITAL - PR

PARA: GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PALMITAL - PR

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

DIREITO

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

Municipal de Saude, acerca da realizapao de inexigibilidade de chamamento publico 

para credenciamento e possivel contratapao de pessoas fisicas ou juridicas, 
interessadas em realizar atendimento aos usuarios do Sistema Unico de Saude no 

Municipio de Palmital-PR, em carater complementar, tendo por objeto a prestapao 

de servipos de ENFERMAGEM;

Instruem o presente processo, dentre outros, encaminhados pela 

Secretaria de Administrapao, a devida justificativa, enfatizando as dificuldades 

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

de saude e a solicitapao visando a realizapao do procedimento.

E o breve relatorio.

Prefacialmente, considera-se conveniente a consignapao de que a 

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

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

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

conveniencia e da oportunidade dos atos administrativos praticados pelo gestor, e
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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 execugao de servipos de saude e o credenciamento de prestadores de servigos 

de saude no SUS.

A contratagao por inexigibilidade de licitagao, apos o resultado de 

Credenciamento administrative pelo qual a Administragao convocou interessados 

segundo condigoes previamente definidas e divulgadas, credenciaram-se como 

prestadores de servigos ou 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 um procedimento previsto expressamente na 

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

de Contas e pela doutrina.

"Cumpre ponderar, desde jS, que a hipdtese de credenciamento nSo foi 
prevista na Lei 8666/93. N8o ha qualquer dispositive que aborde o assunto, 
regrando suas premissas. Impends reafirmar, por oportuno, que a 
inexigibilidade nSo depends de autorizaqao legal, tanto que ocorre em todas 
as situagbes de inviabilidade de competigSo, 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 um que preencha as exigencias 

estabelecidas em regulamento e observando os principios e diretrizes do SUS.
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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 elaboragSo de edital pelo 6rg§o publico 
interessado e atender aos seguintes requisites:

I - explicitagSo do objeto a ser contratado;

II - fixageio de criterios e exigencias mlnimas a participagSo dos interessados;

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 condigdes 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 - vedagSo expressa de pagamento de qualquer sobretaxa em relagSo a tabela 
adotada;

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

VIII - possibilidade de rescisao do ajuste, pelo credenciado, a qualquer tempo, 
mediante notificag^o b Administragao com a antecedbncia fixada no termo;

IX - previscio de os usubrios 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, 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 requisitos 

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

respectivos termos, forma de apresentagao das propostas, criterios de 

procedimento, indicagao de dotagao orgamentaria correlata com a indicada pela
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Secretaria Requerente, condigoes relativas ao contrato e disposiqoes finals, devendo 

necessariamente segundo o TCU conter:

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

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

remunerarao os servigos laboratoriais prestados, as condigoes e prazos para 

pagamento. Os interessados terao conhecimento previo dos valores a serem pages 

pelo servigo prestado, nao havendo diferenciagao no pagamento e disputa entre os 

credenciados. Em regra, os valores sao tabelados e pages mediante repasse do 

Sistema Unico de Saude - SUS podendo, a criterio da administragao, obedecer piso 

determinado na convengao da categoria.

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 Municlpio de Palmital, voltada para a consecugSo do bem+estar do povo 
e para a construgSo de uma sociedade livre, democratica, justa e solid£ria, sujeitar- 
se-£ aos principios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da publicidade 
e, tambem, aos seguintes preceitos:

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

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

b) contrato improrrog£vel com prazo m^ximo de urn ano, vedada a recontratagao

No caso especifico, 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 2021, o Decreto Municipal n° 018/2021 e suas 

alteragoes, o Decreto Legislative Estadual 013/2021 e suas alteragoes o Estado de 

Calamidade foi reconhecido pela Assembleia Legislativa do Estado do Parana 

atraves do Decreto Legislative n° 06 de 22 de abril de 2020.

Pelo exposto, se atendidas a exigencia legalmente estabelecidas 

quanto a possibilidade contratar com a administragao publica, somos pelo
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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).

Outrossim, a minuta do contrato elaborado pelo mesmo orgao tambem 

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

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

Procuradoria Juridica opina pela total regularidade do presente procedimento.

Atente-se o para as publicagoes 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 a inexigibilidade de licitagao para contratagao vinculado ao 

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

demanda de contratagao de profissionais apresentada pela Secretaria Municipal de 

Saude, segundo regras desde que observadas as recomendagoes expedidas neste 

opinativo.

E o parecer, salvo melhor juizo ou entendimento.

Palmital, 14 de Maio de 2020.

JM SCHREINER
Procuradordo Municipio 

OAB/PR 46.945
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GESTAO 2017-2020

AVISO
INEXIGIBILIDADE CHAMAMENTO PUBLICO N° 004/2021 

CREDENCIAMENTO 002/2021

O MUNICIPIO DE PALMITAL considerando que foi decretada Pandemia 
de COVID-19 pela Organizaqao Mundial da Saude (OMS). Considerando 
a Lei n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2021, 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, a partir do dia 18/05/2021, no horario das 
08:00h as 11:30h e das 13:00h as 17:30h, os envelopes contendo 
DOCUMENTOS DE HABILITACAO referentes ao credenciamento objeto 
deste instrumento, com a finalidade de contratar pessoas flsicas e jurldicas 
para a prestagao de servigos ENFERMAGEM, 
necessidades da Secretaria Municipal de Saude de Palmital, A para o 
atendimento ao Situagao de Emergencia da Pandemia do COVID-19, no 
Municipio de Palmital-Pr, conforme as especificagoes contidas no Projeto 
Basico, pelo prazo de 6 (seis) meses, 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.

de acordo com as

1. DO OBJETO

1.1. O PRESENTE EDITAL DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO 
PUBLICO QUE TEM POR OBJETO O CREDENCIAMENTO PARA 
CONTRATACAO DE PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS PARA A 
PRESTAQAO DE SERVigOS EM ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO 
A SITUAQAO DE EMERGENCIA DO COVID 19, NO MUNICIPIO DE 
PALMITAL, CONFOR 
PROJETO BASICO, P^LO P^AZO DE 6 (SEIS) MESES, NOS TERMOS 
DAS REGRAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E EM SEUS ANEXOS.

Palmtal, 17/05/2021

AS ESPECIFICAQOES CONTIDAS NO

VALDE slEI DE SOU

Prefefto Municipal v
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL 
CHAMENTO 004/2021 ENFERMEIRAS

AVISO
INEXIGIBILIDADE CHAMAMENTO PUBLICO N° 
004/2021
CREDENCIAMENTO 002/2021

O MUNICIPIO DE PALMITAL considerando que foi 
decretada Pandemia de COVID-19 pela Organizaqao Mundial 
da Saude (OMS). Considerando a Lei n° 13.979, de 06 de 
fevereiro de 2021, que dispde 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 LicitaqSes, na Rua 
Moists Lupion, n° 1001 - Centro - Palmital-Parana, a partir 
do dia 18/05/2021, no horirio das 08:00h iis ll:30h e das 
13:00h As 17:30h, os envelopes contendo DOCUMENTOS 
DE HABIL1TACAO referentes ao credenciamento objeto 
deste instrumento, com a finalidade de contratar pessoas fisicas 
e juridicas para a prestaqSo de services ENFERMAGEM, de 
acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Saude 
de Palmital,, para o atendimento ao Situate de Emergencia da 
Pandemia do COVID-19, no Municipio de Palmital-Pr, 
conforme as especifica<?6es contidas no Projeto Basico, pelo 
prazo de 6 (seis) meses, observadas as normas e condi^des do 
presente Edital e as disposi96es gerais de licita95o contidas na 
Lei n° 8.666/93 e suas altera^Ses, observando ainda, as leis, 
decretos, regulamentos, resolu96es, portarias, normas federais, 
estaduais e municipais.

! :p:0
1

1 t 9 
Mb...

1. DO OBJETO
1.1. O PRESENTE EDITAL DE INEXIGIBILIDADE DE 
CHAMAMENTO PUBLICO QUE TEM POR OBJETO O 
CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAQAO DE 
PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS PARA A 
PRESTACAO DE SERVICOS EM ENFERMAGEM 
PARA
EMERGENCIA DO COV1D 19, NO MUNICIPIO DE 
PALMITAL, CONFORME AS ESPECIFICACOES 
CONTIDAS NO PROJETO BASICO, PELO PRAZO DE 6 
(SEIS) MESES, NOS TERMOS DAS REGRAS 
ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E EM SEUS 
ANEXOS.

A SITUAQAO DEATENDIMENTO

Palmtal, 17/05/2021

VALDENEI DE SOUZA 
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antonio Ferraz de Lima Neto 

Codigo Identificador:EC2133E5

Materia publicada no Diario Oficial dos Municipios do Parana 
no dia 18/05/2021. Edi93o 2265 
A verifica92o de autenticidade da materia pode ser feita 
informando o codigo identificador no site: 
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/

18/05/2021 13:191 of 1

http://www.diariomunicipal.com.br/amp/materia/EC2133E5/03
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/


mm

.

ill!

imwfc'*
,wm,L::,i

■s‘2.

■



o mo ?m&m 
}vmiT?d ©P |eri|Ojun^

f

inttwaaonal

?ki Sicredi

mostercard

z^oooo



.ill TIM @ a 97%08:22 r. n' / 'v
UW w'lvi

...

Cartao Virtual

Este e o seu cartao virtual do Sicredi, Utilize-o para 

compras na internet, aplicativos (Uber, iFood, etc.) e 

services de assinatura recorrente (Netflix, Spotify, etc.).

Sicredi I

5345 20031485 7912 O
\

cvvValidade 05/28 *

AMANDA J RICKEN
mastercard

:■

Prefe?;ura liunldml do P.'Jm&sj 
CO»CrERgCCW o |3W0«SAL

/

Ass.

Bloquear cartao virtual
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** COPEL
OA*Vjeuux

MOMpROL
oNGAt*ENT° 

P(\lW'TA1-

tlMSZ6N
VE^BR-0 ■

r^06^°'
..PB

rEp. 86270000
82A49A926 871222

CPf 01 ^pwi-1*'36

e\a m»ngave' PR*sp°r'

Mes Referenda: 06/2021 
Constantede Tota! Consumo DataMultlpiicacao Faturado Medio/Dia Aprosentacao 

1.00 375 kWh 12,93 kWh 071051202]

RZSiDEIRBStbeHCML
AS [1.6.117.1J

B1f asico
0-3719307'2 ' Wed\dor OJ Med'd0

, f,itur® A«llS -50 d'®- 
Anterior ^6^h

6760

Mo.

08(1)6/202' -lC0ntraXada
220 vo^

5376 prevlsta tens®0 
127 i -

Ldtura Tensa0prowl"®
Tarlfas .0,5'27 JO

WCACONSUN'O
\A61-6T

Declaracao Anua! de Quitacao de Debitos
Em atendlmento a Lei '12.007/2009, a Copel Dlstribulcao S A deciara, pela presents, que
as faturas de enfirgia eletrica desta unidade consumidora e de sub resporiBabilidade, 
vencidas em 2020, encontram-se devldamente quitadas.Este declaracao substitu) os

—itfiK de Bagamento das faturas vencidas em 2020, salvo aqueleB contestados

'-'•inrf-.^n.irad^s.
Aliq.Base de 

Calculo
Valor
Total

Valor
Un Ccnsumo Unitario ICMS-"dTsc' cao

281,45 29,00-
6,69 29.00%
5,62 29,00%

0.750640 281,4937501 ENERGIA ELETRICA CONSUMO kWh 
02 ENERGIA CONS. B.AMARELA 
03 ENERGIA CONS. B.VERMELHA kWh 
04 CONTILUMIN PUBLICA MUNICIPI 16 40
Ba»e d» Calculo dolCMS: M2:Wj^«CW.....e5 85-|jvaio; iota, da Nora Fiscal' WW]

5,59kWh
5.62

Reservado ao Flsco

C396.4FCF.0105.9814.561F B4A4.2480.1278

INCLUSO NA FATURA PIS R$ 1,41 E CORNS R$6.47. CONFORME RES ANEEL 130/2005 
A qualquer tempo pode ser solicltado o cancelamonto de valores nao relacionados a 
prestacao do servleo de energla eletrica, como ccnvenios e doacoes 
DENUNCIE O FURTO DE FIOSI LIGUE 181
Atraso superior a 46dias eujelta inclusao no cadastre de inadimpientes CADIN/PR 
Agora e posslvel recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
Periodos Band.T&rif.. Amarela 09^)4-30/04 Vermelha PI 01/05-07/05

Frefsitura ^anlslpal do P.'Jti'sfew 
Cfflfflgig COM 0 qk^^AS.

-• I

mo
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
Conselho Federal de Enfermagem

Inscri^o - COREN PR

ENFERMEIRA im
1NOME CIVIL

AMANDA JULIANA RICKEN
S’:
a:NA TURAUDADE / UF / NACIONAUDADE

MANGEL RIBAS ■SI
PR
BRASILEIRA

m/WffaU-ZZjtJ mii19993299rUFJOWVT? M

I Ii 
1

fkjacAo aELIZEU RICKEN

EZILDES BACK RICKEN
L

DATA DE EMISSAO

10B.530.129-63 23/01/2020
CPF

IIDATA DE VALIDADEDATA DE NASCIMENTO

I
II 
I’i

08/08/1996 23/01/2025

IDENTIDADE

131299915

i
ORGAO EXPEDIDOR

1SSP-PR

SSa;.
j<

1ASS IN AH KA PROFimONAL

VALIDA EM TODO TERRITORIO NACIONAL

Prefaltura Municipal d® P^lrsifei 
CONFERE COM O 0R13&AL
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Prefeitura Uunldpal de Psliriltc’ 
COKPEM CCfa 0 QS33WJAL

/

As*.

/I

VALiDA EM TODO O TERRIT6RIO NACIONAL
" ‘ ^v- *' ^ ' '

DATA DE EXPEDKpAO: 25/10/2010REGISTTRO GERAL: 13.129.991-5 
nome AMANDA JULIANA RICKEN
FlUApAO: ELIZEU RICKEN

EZILDES BACK RICKEN

NATURALIDADE: MANGEL RIBAS/PR DATA DE NASCIMENTO: 08/08/1996

DOC. ORIGEM: COMARCA=IVAIPORA/PR, B SANTA SALETE 
C.NASC=799, LIVRO=3A, FOLHA=458

'lurniniCLAliNOnmUNODOA CUKIU 
in on i airro*!
ASSINATURA DO DIRETOR

CURITIBA/PR

LEI Ng 7.116 DE 29/08/83
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MINtST£RiQ0A FAZENDA

Recerta Federal
Cadastre de Pessoas Ftsicas
COMPROVANTE DE INSCRigAO

A

Numero
103.530.129-63

Nome
AMANDA JULIANA RICKEN

Nascimento
08/08/1996

VALIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAgAO J

do '^cJnilSsJ
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paramA Carfi© die Vacinacic
GOVERNO DO ESTADO *

Secretaria da Saiide

f.1-Oasc?
'Q&DA/AiM
12-O'?
M0C63

CohO^A-v'S'C
i& ~Ol'2i

r

Nome MlWDAi/K&t. C'2-£iOZ'>ir________

..... Data de Nascr^E ?.

& ■ /
'7l0 x&a.TAlX^/uL^

Endere^o:iste cartao e ym document©!
Leve-o sempre consigo, no bolsa ou carteiro.

n

-|l . Unidade de Saude:

SVSatmteBiha as wadnas sempre em cSflaB Cidade: Estado:

mi rzi

;^v

rip if¥iwmimo woo k igo
©p iBdjCfrynjw

(jnfSuenza 
(comitra Grip

Hepatite B influenza 
{contra Gripe)

AntiFebre AmareiaTriplice Viral Pneumocdccica2a Dose 3a Dose1a Dose
j£> -as
2.iQi1r
v f/i-'-'T’-.r

»a.c s t i 3 f- ncQ.xo
ci[ ^vv -?.o

,0 r";-;
<9-'hdj

«3 ■

?V*
Dupia Bacteriana (dT)

V-
u$vjrT.'J  s.y-:A/

* , yL -c,^'

Refor^o3a Dose1a Dose 2a Dose



CAIXA 000050

O BANCO DE TODOS OS BRASILEIROS

NIS/PIS
Numero de Identificagao Pessoal

Nome do Trabalhador
AMANDA JULIANA RICKEN

Numero do NIS
21280865794

Data do Cadastramento
24/12/2013

Origem do Cadastramento
MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO

Data da Ultima Alteragao
20/06/2019

CPF
103.530.129-63

Data de Nascimento
08/08/1996

Naturalidade
MANOEL RIBAS/PR

CTPS/Serie
5282799 - 00040/PR

Nome da Mae
EZILDES BACK RICKEN

Nome do Pai
ELIZEU RICKEN

CNPJ/CEI/CPF do Empregador
28.769.028/0001-07

Data de Vinculo
03/09/2018



As inscrigoes PASEP sao de responsabilidade do Banco do Brasil. Caso necessite atualizar 
dados, solicite a ennissao do comprovante ao Banco do Brasil

000051
19/05/2021 HORA DF 08:53:12
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000052

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANA

CERTIDAO DE REGULARIDADE CADASTRAL

Impresso em 19/05/2021 as 08:19:52

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

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Parana, Coren-PR, no uso de suas atribuigoes e 
atendendo ao que foi requerido por AMANDA JULIANA RICKEN, inscrito(a) no CPF sob n° 
103.530.129-63, CERTIFICA que o(a) profissional e ENFERMEIRO, registrado sob o n° 552134, cuja 
situagao da inscrigao 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, condenagao transitada em julgado decorrente de 
)rocesso etico.

Conforme Resolugao Cofen n. 659/2021, que altera os processes administrativos, em carater excepcional, 
em virtude da pandemia do novo Coronavirus (SARS-Cov-2), a presente Certidao e documento habil e legal 
para permitir o exercicio da profissao, devendo ser acompanhada de documento de identidade civil ou outro 
documento com valor legal, no qual consta data da emissao e orgao emitente, nao sendo necessaria a 
apresentagao da carteira de identidade profissional

O referido e verdade e dou fe.

Rita Sandra Franz 
Presidente Coren/PR 

presidente@corenpr.gov.br

Documento valido ate 27 de agosto de 2021.

Curitiba/PR, 19 de maio de 2021

N° da Certidao 1905202108195283321165
A autenticidade desta certidao podera ser confirmada no link abaixo com o numero da certidao descrito

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

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


000053
SkZs? prefeitura municipal de PALMITAL - PR

CNPJ 75G8002S/0001 -82

DECLARACAO DE IDONEIDADE

Ref.: CREDENCIAMENTO N°

A pessoa AMANDA JULIANA RICKEN inscrita no CPF n° 103.530.129-63, portador da 
carteira de identidade n° 13.129.991-5, DECLARA nao ter recebido do Municipio de 
Palmital ou de qualquer outra entidade da Administraqao Direta ou Indireta, no ambito 
federal, estadual ou municipal, SUSPENSAO TEMPORARIA de participagao em 
licitagao e ou impedimento de contratar com a Administragao, assim como nao ter 
recebido declaragao de INIDONEIDADE para licitar e ou contratar com a Administragao 
Federal, Estadual ou Municipal.

Palmital-Pr, 17 de Maio 2021.

Declarante

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

Fone Fax: (42) 3657-1222



V*v

000054
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

CNPJ 75G80025/0001 -82

MODELO DE DECLARACAO

A pessoa fisica AMANDA JULIANA RICKEN inscrita no CPF n° 103.530.129-63, 
portador da carteira de identidade n° 13.129.991-5, 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).

Palmital-Pr, 17 de Maio de 2021

^\nY\QrnAo,
Declarante

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





Este documento e o comprovante de Inscriqao no CADASTRO DE 
PESSOAS FISICAS - CPF, vedada a exigencia por terceiros, salvo 
nos casos previstos na Legisla<;ao vigente.

Asslnatura ___ ... .

1LDA ALICE LEMOS

5
E

VALIDO EM TODO 0 TERRITORIO NACIONAL

Emitido em : 17/03/00

R
P
R
0

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIOnXl

35 REGISTRO 
?J! GERAL

DATA DE3.588.073 
ILDA ALICE LEMOS

r*PED.cAo 04.04.1994.
NOME■a MINISTERIO DA FAZENDA 

Secretaria da Receita Federal
&m
■

m Ataliba de Andrade Lemos 
Maria Francisca Lemos

FIL1AQAO\ ■
S5S

I■
CPF - CADASTRO DE PESSOAS FISICAS |

8I, NATURALIDADE DATA DENASC1MENTO
^ CALMON-SC. 27.05.1979. |:

S “co°"nr: Cert.Nasc.n.294 Lv.A/3 FIs.257.Cart.f 
v>! Calmon-SC.

Nome

ILDA ALICE LEMOS
P
IiData do NascimentoNo de Inscri^ao VCPF1 .037252669-13 27/05/79 m SBPGr(TTXnz~RAFAiLlm



00005/-•••S’U

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANA

CERTIDAO DE REGULARIDADE CADASTRAL

Impress© em 04/02/2021 as 08:40:55

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

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Parana, Coren-PR, no uso de suas atribuigoes e atendendo ao que foi requerido 
por ILDA ALICE LEMOS, inscrito(a) no CPF sob n° 037.252.669-13, CERTIFICA que o(a) profissional e ENFERMEIRO, registrado sob o n° 
350654, cuja situagao da inscrigao 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, condenagao transitada em julgado decorrente de processo etico.

O referido e verdade e dou fe.

Rita Sandra Franz 
Presidente Coren/PR 

presidente@corenpr.gov.br

Documento valido ate 28 de f.evereiro de 2021.

Curitiba/PR, 04 de fevereiro de 2021

N° da Ceitidao 0402202108405579611025
A autenticidade desta certidao podera ser confirmada no link abaixo com o numero da certidao descrito acima

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

C0KF£X£«d| 0 OjpBKAi.

'

Ass.

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


I
Xl- PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR 000058%

CNPJ 75680025/0001-32

DECLARACAO DE IDONEIDADE

Ref.: CREDENCIAMENTO N°

A pessoa llda Alice Lemos inscrita no CPF n° 037.252.669-13 ,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.

Palmital-Pr, 17 de Maio 2021.

Declarante

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

Fone Fax: (42) 3657-1222



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR
*& ' CSPJ 75680025/0001-32

000059

MODELO DE DECLARACAO

A pessoa fisica llda Alice Lemos. inscrita no CPF n° 037.252.669-13,portador da 
carteira de identidade n° 358807-3, 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).

Palrmital-Pr, 17de Maio de 2021

Declarante

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



Enderego: Rua Engenheiros Rebou^as n° 1376 
CEP 80.215-900 Curitiba - PR 
CNPJMF 76.484.013/0001-45 
Inscrigao Estadual 101.80080-64 
Internet: www.sanepar.com.br

FONE SANEPAR: 0800 -200-0115

SANEPAR
000060Companloia de Saneamento do Piiraua

CONTA

—]MAT^3M.4Sp—
---- 1- N° LADO - N° FRENTE

NiffiWENTELEMOS

ramASILIO DE OLIVEIRA 
APfiRTAIIENTO 01

LOCAL ------
85.270-000 I PALM UAL
CEP

-hidrOmetro-------414T70G599-4-1ROTEIRO DE LEITURA--------
189-10-01-000-83094

QUALIDADE DAAGUA DISTRIBUlDA T?r- Cor Cloro
^5-

Fluor Coll. Totals
10

•ifN° Minimo de Amostras Exigidas ?-m- c§-25- 25- 37^
N° Amostras Realizadas

L3- 3335- 37
N° Amostras qua Atenderam a Legislate 
---------------- TTOtmS-A3A:IVIOSTI{ A S^ATE'NuEff/tr/LA tGtStAOAO-
Conclusao

HIST6RICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAgOES CONSTAMTES NO VERSOi------------ ------------ -------------

-2020- -PAGO--PAQO- -PMO- -Pftlo--P^0—P/VQO—PaW-^?§«- -pMq—F^O- -fee-

3021- -PAQO- -PAQO—PAQ0—--------- --------

DFSCR CAO DOS SEiWICOS LaNCADOS-
IX LIXO PREFEITURA 
nULTA IX LIXO PREF

i

SANtPAR(RS)■ORff(RSF
5,55
0,11

PREFEI

0,82
0,05

MULTA AGUA
AT. MONET. P/ ATRASO

-VOLUME----------VALOR M3/RS
AGUA

T0TAIS —FAIXAS DE C0NSUM0
ESGOTOAGUA

40,765RES Minimo I

HIST6RICO DE CONSUMO/m3-------------------------------------------------------------------------
05720 08/20 07720 08/20 09720 10720 11720 12720.01721 02721. 03721 

15 I 12 I 14 I 14 I 17 I 9 37 5 B8
DIAS DE CONSUMOr- DATA LEITURA----- LEITURA ANTERIOR-i LEITURAATUAL rCONSUMO/m3 REFERENCIA--------

1086f 047202110G9 3147047202129
MOTIVO DAAUSENCIADE LEITURA MEDIA DE CONSUMO/m3

tlLTIMOS 5 MESES
VENCIM6115/20215

ESGOTO SERVIQOS TOTALPREVISAO PROXIMA LEITURA
1470572021

AGUA 47,296,5340,7G

INFORMACOES BLOQUEIO TAXA DE LIXO, 0800-200-0115.
ATENDIMENTO: GUARAPUAVASSANEPAR.COM.BR

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 
AUTENTICAgAO NO VERSO

82690000000-9 47290109202-4 10501332646-4 90042021519-7

VALOR APROXIMADO R$ 3,87
OBSERVAgOES no verso COMPROVANTE CLIENTE

u CTRL:3326.4690.0421.5106
ROTEIRO:189-10-01-000-83094

SANEPAR mm* i wm&i
AUTENTICAgAO NO VERSO COMPROVANTE SANEPAR J

PrefeiSura do ph
oi&imv.CQk'F£§£/'-"'0

As$.
- t>> \ > ■

http://www.sanepar.com.br
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SAC CAIXA: 0800 726 0101 / Defidente Auditive ou de Fala: 0800 726 2492 ^C.J

i.
c.
c

Assinatura autorizada '^v ^

aw
Este Cartao 6 p M Eslecwtto* pessoalejntransferlvel ^PLUS |

i|Esfe cartao e pessoal. Em caso de perda ou roubo Dgue 0800 726 0101 
Ouvidoria da CAIXA - Reclamagoes, sugestoes e elogios: 0800 725 7474

; ;• r. .^

BRASaL
mimm

rnmmmm ■ ,
www.caixa.gov.br

IBanco24Horas

VISA*

http://www.caixa.gov.br


CADERNETA VALIDA PARA TODO O TERRITORIO NACIONAL

UQCbt2
VALE COMO ATESTADO DE VACINAQAO
GUARDE-A COM CUIDADO 
EXIGIDA PARA RENOVAQAO DO 
SALARIO-FAMILIA (Lei No. 6.259, de 30.10.75)

MINISTERIO DA SAUDE 
SECRETARIA DE SAUDE 

PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAgOES

CADERNETA DE VACINAQOESA DEFESA DA SAUDE DE UMA CRIANQA 
£ RESPONSABILIDADE DOS PAIS 
E DOS QUE A TEM SOB SUA GUARDA

I

NOME:_C

DATA DO NASCIMENTO: 0 3'-A VACINAgAO E UM IMPORTANTE 
MEIO DE DEFESA. E OBRIGATORIA. 
(Art. 29 do Programa Nac. de Imunizapoes) : cf^hGLuJlsL&CCL.NOME DOS PAIS SL

CABE AOS SERVigOS DE SAUDE 
PROVER OS MEIOS E ESTAR 
VIGILANTES ENDEREgO:

OBRIGAT0RIAS NO 1o. ANO DE VIDA

TOXOlDE
TETANICO

VAGINAS ANTI-
SARAMPO

AAfTIPOLIO B.C.G.D.P.T.
DOSES

Ob'lifrlW Ob'IOfr/SO^U/o9/f3DATA
RUBRICA-— M/pWT?

10702-6

i6/ofr/8k
l.a Ms —Ms-..-

10702-6
c.v.

10702-c 10702-6 '
15a3*u
167 06/0^

10702-6

ii/00/8^
------ ^JPuLl___

] 07-02-6

p.v. 10702-6 . 10702-6
DATA
R U B R 1C A_^__
C.V.

bbUirn ^/ii/^c.•2a
Ml M>.____

10709 A

pb'ioMQO ifi/otfen
--------

^r/02-6

p.v. 107-02-,'10702-6
DATA
RUBRICA
C.V.

b
3 a

7
P.V. 0702-6
DATA
RUBRICA-
C.V.

kHllQJM ±i)jQmt>'
. Me. ..— Mb—

8K .
. /.!•:£

LU
. jictpal do

v. • '[ Lrv1.'. •>

.
P.V.cc ).L2.702-6!0702-> * t

loesc 39878

A?s.
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TRABALHAGOR
SECRETARIA DE POL(TIG\S DE EMPREGO E SALARIOEsta e a sua Cartoira de Trabalho e Previdoncia 

Social - CTPS, documento obrigatprio para o 
.exercfcio de qualquer empr.ego ou atividade 
profissional.

. Nela deverao ser reeistrados todos os dados 
do Contra to de Trabalho, elementos basicos 
para o reconheeirnento dos seus direitos perante 
a justic;a do Trabalho, bem como para a 
obtenpao da apbsentadoria e demais benefi'cios 
previdenciarids, garantindo, ainda, sua habili- 
tapap ao seguro desemprego e. ao Fundo de 
Garanda do tempo de servipo - FGTS.

O conjuntd de anotapoes contidd neste 
documento, e o seu esfado de conservapao, 
espelham a conduta, a qualifica'pao e as atividades 
p.rofissionais do seu porfador.

F’ela sua irnportancia,'e seu dever protege-la e 
cuida-la, pois afem de confer o registro de sua yida 
profissional e a garantia da preservapap e validade 
de seus direitos como trabalhad'or e cidadao, 
contribui para assegurar o seu future e o de seus 
dependentes, tendo validade, tambem, como 
^documento de idcntificacao.

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL
r PIS/PASEP

129.48103.52-7
NUMERO SER1E UF

4859632 001-0 PR
1

djudd GJUc.c: yJrrr\>Q J .
ASSINATURA DO TITULAR

POL EGA R DIKE I TO

m.
IIm
wm 'j

■i
■hh"'

CONFECCIONADA COM RECORSOS DO 
FAT - FUNOO DE AMPARO AO TRABALHADOR. if

i ,ii'( a,< ,i,ka 50 ‘•Af',NAs "umeka,,as ■ ^

ir^—yM
> H ■: 11

ALTERA^AQ DE IDENTIDADE 03
QUAUFICACAO CIVIL02

FILIACAO

BRASILEIRO
.1......... /...... PARA..........J'.......;./...........DATA DE NASC. DE ... 

• DOCUMENTO .....,
.

‘ . r«o"rl7aT;mmASSINATURA t CARI c> ex.) • tsrviooR.

NOME...........

.DOCUMENTO
I'w

i ASSINATUKA t CARIMRO i!>OS^KVIDC^K

:^"''''it '“• 'X'.''''

..... ........
p -j ' l '-NTSi

DOCUMENTO

! , . rMoTTvo]
A.'-.TNATCKA £ IIARIMUQ.DO SI RVICXJg

.NOME...

;;m DOCUMENTO r...... .....lO , :
.'TH* ’iw/ja« :

_0________________:
ASSINATUKyVE.CAfttM^'J '.evyA. -iy.' .WsO;~ j .■ A-fASAMENTO C-DIV6RCI0 f- DEN.ATIMI.NIO

8 • 5E?.JUDICIAL .D-ADOCAO F- ML'DANCAWitONTARiAV ‘ 1 ' . . '

E

mSTil ...... -; ■ J....



_____________ * Parana Cartao de Vacina^ao
GOVERNO DO ESTADO 

Secretaria da Saude

rliUijx OdifL twrYtfbNome ■!« j

Data de Nasc.^L/QS/iS
i
\

■-CO
Q fll Este cartao e um documento!
CD Leve-o sempre consigo, na bolso ou carteiro.

:JDEndere(;o:
o 1 

i.O yiul%\

‘-.j?

■ Jii-

i'sCD ^PoWfol aEstado:Cidade:Mantenha as vacinas sempre em dia. V-/
r- vJ \ §

\
-! Unidade de Saude: :\ W«g - \ Y•V>:

-■

Hepatite B Anti
Pneumococcica

Influenza 
(contra Gripe)

Influenza 
(contra Gripe)

-.a Tnplice Viral Febre Amarela1a Dose 2a Dose 3a Dose

Dupla Bacteriana (dT) (jef^nrvO^
1a Dose 2a Dose Refor^o3a Dose

Lote^M p y ^ 
Va.': gXR

Ajs.-ftyx*
A-'.?. Pelm

2X-*3ilO

V)M

.V- . •



CCCCS-
Pdgina N-Talao N°

Republic a Federativa do Brasil
GISTRO CIVILRE

i

ESTADCj D E 

MUNICIl 10 D®... 
COMARCA DE 

DISTRITO D5

SAFTA CATARINA 

MATOS COSTA 

PORTO UNIAO 

CALMONV^,
! •',

V-

NASCIMENTO N°. 294
Osval&o Ferreira Castilho,Escr.de Paz,com Fung.dq3jiCiai Registro Civil

CERTIFICO que, fls... 257 
f0i lavrado

do Livro N°...A—3.............
11 ILEA ALICE LEMQS"

de Registro de Nascimentos
, o assento de 

¥ ~ n^eeidoftt)—em 

de mil novecentos e cetenta e nove (197?) , t\s 14,30 

em domicilio paterno neste Distrito .

rhtn (ftWtjll ilffli: An. dn_pnn de

horaf

iri tide r p.

• • • — e * • • • “ •• • • • — ~ • • •

, filho(a) legitimafemininedo sexo
de ATALIBA PE ANERAEE LEMQS ,natural de Lehon R^gis^deste Estado,agricu]
tor,residents neste Distrito .~

.................-................ ....................................--f....................—........
Maria Francisca Lemos,natural deste Distrito,do lar,residents neste Dj

• • •"

e
trito,casados civilmento neste Cartorio •

Otulii de Andrade Lemossendo avos paternos
e Dona.........................
e av6s maternos

Ilda 1 eireles Lemos 

Augus*. o Salomao Carneiro 

Alice Bendlin Carneiro
o pro] rio pai.-

J<ao Pacevicz e Orlando de Ramos Schlenert,hrasi- 

leiros,casados,domicilii^dos e residentes neste Distrito.-

e Dona
r Foi declarante,

e serviram de testemunhas

i • — • — • • • •• — • — • • —

Observagoes:... (l ^...Yia ) !

^ooferre/aa
Escr/y^im .... IWffi'Msipalcram®

..... ••..................................../f::......

Px'iJp'

%e

do Reg. Civil ji
■■■■%*&■&.... &SS2W........Ujv"'#....

: Ass.
50 referido e verdade e dou fe.

,28 de ms.io de 19 79Calmon
\ Fi’tDd no 5.° T«W«IIS«

••; iRtDO 8»AZ

•v
I/

X /



Tahcli&n: M Htnn ixmos Mclu
Suh'iiluU: Malta Cristina Sf»Ulu I 'm"' Mrlo

Confere com o original qua me foi apresentado. Dou f6.
Matupa 30 da novembro da 2012
pooer Juaiaario ao tstado oe maco grosso - At os oe nota e Kegistro | 
Seio Digital:

i18.12 Att

o*!
RlS.IO75440

/ 1 .cn1 X K&- ^rA9EU0NAT0|

KCUI DADE QVMPOREAL. fo % i*
|TABcU0NAT0|
v r

Fisindane Lemos Melo
.SS£%£lf5NZ£ JbiBAWcWTW*'

-

^ if ATI fPP' '

Biploma k Ikbrrek m Inkmagem <%v ^

%

© Uirrtor (fDi’ral ha Sfanilhahe Campa BReal, nu usu hi> auas atrihuifOES c tenhc Em Uista a 

cnndusao hn Qlursn hE lEnfermagEm rm 03 hE agnato hE 2012, runfrrE a tttulu hE SarparEk Em UnfennagEm a 

3Ihs i\{tcs WEtraTg, brasilEtra, natural ho Ustahn hs ^anta (ilatarina, nasrtha ans 27 htaa ho mrs hr main ho 

ano hE 1070, pcrtahora ha CartEtra hr HhEntthahE n°. 3.50S.073 - e outorga-ItjE o prESEntr Btploma, aftm
hE quE possa gozar hi' tohos 00 htn’ttos e prErrogaitUas lEgats.

(fuarapualia, 00 hE agosto hE 2012.
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.>S PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL ■ PR
CMP J756M02SrtJ0a 1-82

P GESTAO 2017-2020

CHAMAMENTO PUBLICO N° 004/2021 

CREDENCIAMENTO N° 002

ATA DE JULGAMENTO E CLASSIFICAQAO

O Municipio de Palmital, Estado do Parana, Publicou o Procedimento Licitatorio n° 026/2021, 

instaurado no dia 19/05/2021, 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 OU JURIDICAS PARA A 

PRESTAQAO DE SERVigOS DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO AO SITUAQAO 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 18/05/2021, no Mural de Avisos da Prefeitura Municipal de Palmital no dia 18/05/2021.

A disponibilidade do edital se deu a partir de 17/05/2021, na Prefeitura Municipal de Palmital- 

PR - Departamento de Licitagoes 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 hora aprazada, verificou-se que os 

interessados em participar do referido chamamento foram os seguintes proponentes credenciados:

CREDENCIADAS CONTRATADAS
CPFN° Nome
1035301296301 AMANDA JULIANA RICKEN
0372526691302 ILDA ALICE LEMOS

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 continuo a comissao procedeu a analise das mesmas. Declarando estar de acordo 

solicitagao do edital e anexos pelo que foram HABILITADAS.

a

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

Fone Fax: (42) 3657-1222

http://www.palmital.pr.gov.br
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? PREFEITURA MUNICIPAL OE PALMITAL ■ PR

CNPJ 7SS&0025^031-02$
GESTAO 2017-2020

'*•

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° 002/2021, 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, 19 de Maio de 2021.

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 - Pl^

Fone Fax: (42) 3657-1222



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR
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0000G9/ GESTAO 2017-2020

Comissao Permapente de Licitacao

NETOANTONIO FERRi 
Presidente /

NOEMI DR LIMA MOREIRA 
Membro / V/-/

ANDRESSA Plf)4H^II^O CAMARGO 
Membro -

ILDEMAR VISENTIN 
Membro

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

Fone Fax: (42) 3657-1222



Municipio de Palmital
Solicits gao 146/2021 000070

R^ginaiEquipifTio

Solicitagao

Nurrero Quantidade de itensN° sdicitante Enitido em

21/05/2021
Tipo

11Contratagao de Servigo146
Sollcltante

Cdctgo
464-2

Processo Gerado

NurreroNone

CHELA PECHEKA RIBBRO DE JESUS 39/2021
Local
Cddgo None

Gabinete do Secreterio Municipal de Saude42
6rgao Pagamento

ForneNone

15 SECRETARY MUNICIPAL DE SAUDE MEDIA NTE A PRESENTAQA
Entrega
Local Prazo

180 DiasUNIDADES DE SAUDE MUNCIPAL
Descrig§o:
CONTRATACAO DE PESSOAS FtSICAS OU JURIDICAS PARA A PRESTAQAO DE SERVigOS DE DE ENFERMAGEM PARA 
ATENDIMENTO AO SITUAgAO DE EMERGfiNCIA DO COVID 19, NO MUNIClPIO DE PALMITAL, CONFORMS AS 
ESPECIFICACOES CONTIDAS NO PROJETO bAsico

Justificative:
O OBJETIVO DO PRESENTE TERMO DE REFER£NCIA A CONTRATACAO DE PESSOAS FtSICAS OU JURIDICAS PARA A 
PRESTAQAO DE SERVIQOS DE ENFERMAGEM PARA O ATENDIMENTO AO SITUAgAO DE EMERGENCIA PARA ATENDIMENTO DA 
SITUAgAO EPIDEMIOL6GICA NO MUNICtPIO DE PALMITAL, DEVIDO A PANDEMIA PROVOCADA PELO COVID 19.
Lote

001 Lot© 001
Unfdade Quantidade

12,00
Unit^rio

3.461,00

Valo r 
41.532,01) 
41.532,01)

Codigo Nome

032713 PLANTAO 12/36 HORAS EMFERMEIRA UND

TOTAL
J MMTOTAL GERAL

CHELA PECHEKA RIBERO DE JESUS 
Secretarla Muriclpd de Saude

25/06/2021 08:50:41Emitidopor ANTONIO FERRAZ DE UMA NETO, na versAo 55271



000071Municipio de Palmital
Solicitagao 146/2021 

Indicagao de RecursosOrgamenterics

PdginniEquip!ano

Solicitagdo

Nurrero Quanbdade de itensEnitido em

21/05/2021
N° sdiatanteTipo

11Contratagao de Servigo146
Processo Gerado

Nurrero
Solicitante

Cddgo
464-2

None

CHELA PECHEKA RIBBRO DE JESUS 39/2021
Local
Cddgo None

Gabinete do Secreterio Municipal de Saude42
6rgSo Pag amen to-----------------------------

Forne

MEDIA NTE A PRES ENTAQA
None

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Entrega

Prazo

180 Dias
Local

UNIDADES DE SAUDE MUNCIPAL

Descrigao:
CONTRATACAO DE PESSOAS FtSICAS OU: JURIDICAS PARA A PRESTAQAO DE SERVigOS DE DE ENFERMAGEM PARA 
ATENDIMENTO AO SITUAQAO DE EMERGfiNCIA DO COVID 19, NO MUNICfpiO DE PALMITAL, CONFORME AS
especificacOes contidas no projeto bAsico
Justificativa:
O OBJETIVO DO PRESENTE TERMO DE REFERfiNCIA A CONTRATAgAO DE PESSOAS FtSICAS OU JURIDICAS PARA A 
PRESTAQAO DE SERVigOS DE ENFERMAGEM PARA O ATENDIMENTO AO SITUAgAO DE EMERGfiNCIA PARA ATENDIMENTO DA 
SITUAgAO EPIDEMIOL6GICA no municlpiq DE PALMITAL, DEVIDO a PANDEMIA PROVOCADA PELO COVID 19.

nillbote

001 tote 001
Unitirio ValorC6digo Nome

08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
002 Fundo Municipal de Saude 

10.301.1001-2086Atividades do Fundo Municipal de Saude 
3.3.90.36.00.00OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FlSICA

Unldade Quantidade Unittrlo Valor

3.3.90.36.00.00OUTROS SERVigOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA 
03910 00303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

032713 PLANTAO 12/36 HORAS EMFERMEIRA

Do Exercicic

41.532,003.461,00UND 12,00

41.532,00Total da dotacdo

TOTAL 41.532,00

TOTAL GERAL 41.632, (

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa
41.532,00

41.532,00
08.002.10.301.1001.2086

Cod 03910 Fonte 00303 G.Fonte E

25/06/2021 08:51 9Erntidopcr: ANTONIO FERRAZ DE UMA NETO, na\ersSo: 55271
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GESTAO 2017-2020
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PROCEDIMENTO DE LICITACAO N° 066/2021

INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 003/2021

CONTRATAgAO DE PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS PARA A PRESTAQAO DE 
SERVIQOS EM ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO A SITUAgAO DE EMERGENCIA DO 
COVID 19, NO MUNICIPIO DE PALMITAL

VALOR TOTAL: R$ 41.532,00(Quarenta e um mil, quinhentos e trinta e dois reals)

PRAZO DE VIGENCIA PREVISTO: 18/11/2021

PAGAMENTO: O pagamento sera efetuado mediante apresentagao das respectivas Notas 

Fiscais.

CREDENCIADAS CONTRATADAS
CPFN° Nome
10353012963AMANDA JULIANA RICKEN01
03725266913ILDA ALICE LEMOS02

DotacOes
da Grupo da fonterogramatica• > . Fonte de Nstureza <

I __
|339 3.3.90.36 00.00

______j V

2021 De Exercfcios Anteriores•230 08.002.10.122.1001.2145

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

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

como parecer jurldico, que embasam esse processo.

Palmital-PR, 19/05/2021

VALDENEI DE SOUZA 
PREFEITO MUNICIPAL

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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CNPJ 756M025«)Oai-a2

mi GESTAO 2017-2020

HOMOLOGAQAO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAgAO N° 003/2021 

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 066/2021

CONTRATAgAO DE PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS PARA A PRESTAgAO DE 
SERVigOS EM ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO A SITUAgAO DE EMERGENCIA DO 
COVID 19, NO MUNICIPIO DE PALMITAL.

Com fundamento nas informagoes constantes no Offcio 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, 19/105/2021

/

VALDENBI DE SOUZA 
PREFEITO MUNICIPAL

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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GESTAO 2017-2020

GABINETE DO PREFEITO

RATIFICAQAO

ASSUNTO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAgAO N° 003/2021

CONTRATAgAO DE PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS PARA A PRESTAgAO DE 
SERVigOS EM ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO A SITUAgAO DE EMERGENCIA DO 
COVID 19, NO MUNICIPIO DE PALMITAL. Conforme art. 25, da Lei 8.666/93.

A documentagao referente ao PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 066/2021, 
INEXIGIBILIDADE de Licitagao n° 003/2021, 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°003/2021, para a contratagao dos servigos supramencionados.

Encaminhe-se para publicagao e demais providencias legais

yPalmital-PR-19/05/2021
/!

(ALDENEI DE SOUZA 

REFE1TO MUNICIPAL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL 
INEXIGIBILIDADE 003/2021

PROCEDIMENTO DE LICITACAO N° 066/2021
INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO IM° 003/2021 
CONTRATACAO DE PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS 
PARA A PRESTACAO DE SERVINGS EM ENFERMAGEM 
PARA ATENDIMENTO A SITUACAO DE EMERG^NCIA DO 
COVID 19, NO MUNICIPIO DE PALMITAL.
VALOR TOTAL: R$ 41.532,00(Quarenta e um mil, quinhentos e 
trinta e dois reais)
PRAZO DE VIGfiNCIA PREVISTO: 18/11/2021

CREDENCIADAS CONTRATADAS

N° Nome CPF

01 AMANDA JULIANA RICKEN 10353012963

02 ILDA ALICE LEMOS 03725266913

PAGAMENTO: O pagamento sera efetuado mediante apresenta^ao 
das respectivas Notas Fiscais.

Dotages

Excrcicio Funcional programalicaComa da 
despesa

Fonte dc da Grupo da fonteNatureza

da despesa despesareeurso

2021 6230 08.002.10.122.1001.2145 3.3.90.36.00.00 Exercicios339 De

Anteriorcs

JUSTIFICATIVA:
INEXIGIBILIDADE tem fundamento no artigo 25, da Lei n. 
8666/93, em razao de baixo valor, nos termos do Oficio da Secretaria 
responsavel, bem como parecer juridico, que embasam esse processo.

O procedimento depresente

Palmital-PR, 19/05/2021

VALDENEI DE SOUZA 
Prefeito Municipal

HOMOLOGACAO

INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 003/2021 
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 066/2021

CONTRATACAO DE PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS 
PARA A PRESTACAO DE SERVINGS EM ENFERMAGEM 
PARA ATENDIMENTO A SITUA^AO DE EMERGfeNCIA DO 
COVID 19, NO MUNICIPIO DE PALMITAL.
Com fundamento nas informa^des 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 licitatjao para 
contrata^ao supra supramencionada, para a efetivaQao da presente 
INEXIGIBILIDADE levou-se em conta

a

a necessidade de
publicidade e transparencia dos atos administrativos, visando o 
atendimento ao interesse publico.

Edificio da Prefeitura Municipal de Palmital, 19/05/2021

VALDENEI DE SOUZA 
Prefeito Municipal

GABINETE DO PREFEITO

RATIFICACAO

ASSUNTO: INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 003/2021

www.diariomunicipal.com.br/amp/materia/A1BBA3BF/03AGdBq24v2sUR-4dw3hFGG5qt_SpwKp9xh9H7RWK_20ufOCKDYsVvj4rhjVr2ulkS-Y0o... 1/2
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CONTRATACAO DE PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS 
PARA A PRESTACAO DE SERVINGS EM ENFERMAGEM 
PARA ATENDIMENTO A SITUA^AO DE EMERG^NCIA DO 
COVID 19, NO MUNICIPIO DE PALMITAL. Conforme art. 25, 
da Lei 8.666/93.

00007B

A documenta9ao referente ao PROCEDIMENTO LICITATORJO N° 
066/2021, INEXIGIBILIDADE de Licita?ao n° 003/2021, 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 Licita9ao n°003/2021, para a contrata9ao dos 
servi9os supramencionados.

Encaminhe-se para publica9ao e demais providencias legais

Palmital-PR-19/05/2021

VALDENEI DE SOUZA 
Prefeito Municipal

Publicado por: 
Antonio Ferraz de Lima Neto 

Codigo Identiflcador:AlBBA3BF

Materia publicada no Diario Oficial dos Municipios do Parana 
no dia 24/05/2021. Edi^ao 2269 
A verifica9ao de autenticidade da materia pode ser feita 
informando o codigo identificador no site: 
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/

www.diariomunicipal.com.br/amp/materia/A1BBA3BF/03AGdBq24v2sUR-4dw3hFGG5qt_SpwKp9xh9H7RWK_20ufOCKDYsVvj4rhjVr2ulkS-Y0o... 2/2
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Voltar

Detalhes processo licitatorio
Informagoes Gerais----------------------

Entidade Executora MUNICIPIO DE PALMITAL

Ano* 2021

N° licitagao/dispensa/inexigibilidade* 3

1Modalidade* Processo Inexigibilidade

Numero edital/processo* 066/2021

Recursos provenientes de organismos internacionais/multi laterals de crgdito-
Instituigao Financeira

Contrato de Emprestimo

Descrigao Resumida do Objeto* CONTRATACAO DE PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS PARA A PRESTACAO DE
SERVICOS EM ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO A SITUACAO DE EMERGENCIA 
DO COVID 19, NO MUNICIPIO DE PALMITAL.

Dotagao Orgamentaria* 0800210122100121453390360000

Prego maximo/Referencia de prego - 41.532,00
R$*

Data Publicagao Termo ratificagao 19/05/2021

Data de Langamento do Edital

Data da Abertura das Propostas

Ha itens exclusives para EPP/ME? Nao

Ha cota de participagao para EPP/ME? Nao v Percentual de participagao: o,00
;......

Trata-se de obra com exigencia de subcontratagao de EPP/ME? Nao v

Ha prioridade para aquisigoes de microempresas regionais ou locals? Nao v

-

Data Cancelamento

CPF: 66980070991 (Logout)

25/06/2021 9:091 de 1

https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Municipal/aml/DetalhesPro
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GESTAO 2017-2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAgAO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAQOES

PROCESS© INEXIGIBILIDADE N°003/2021

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 066/2021

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 130/2021

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: ILDA ALICE LEMOS, pessoa fisica, neste ato representada por sua 
representante Legal acima, inscrita no CPF sob n° 037.252.669-13, portadora do RG n° 3.588.073 
SSP/SC, com enderepo a Rua XV de Novembro, N° SN- CEP: 85270000 - Bairro: Centro, 
Palmital/PR

CLAUSULA PRIMEIRA-DO OBJETO
O objeto do presente contrato e a contratagao de pessoas fisicas para a prestagao de 
servigos de Enfermagem para o atendimento ao Situagao de Emergencia da Situagao 
Epidemiologica, no Municipio de Palmital, conforme as especificagoes contidas no Projeto 
Basico, pelo prazo de 6 (seis) meses, conforme especificagoes contidas no EDITAL DE 
CREDENCIAMENTO N° 002 INEXIGIBILIDADE No003/2021 e em seus Anexos, que passam 
a fazer parte integrante do presente contrato.

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

(seis)meses, com previsao de vencimento para o dia 19/11/2021, podendo ser interrompindo 
antes do prazo previsto.

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 pacurfa 
a CONTRATADA, em moeda corrente: o valor de: \ /

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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GESTAO 2017-2020

DESCRigAO VALOR HORA OU 
REMUNERAQAO 

MENSAL

QUANTIDADE DE HORAS OU 
CARGA HORARIA

ITEM CREDENCIANDO

PLANTAO HORAS 
ENFERMEIRA

R$ 3.461,00 
(MENSAL)

1 1
12/36 HORAS

VALOR TOTAL R$ 20.946,00 (Vinte mil, novecentos e quarenta e seis reals)

CLAUSULA QUARTA - DA FORMA DE PAGAMENTO:

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

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

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

O valor estabelecido e bruto, estando passivel 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 - CONDUCES DE EXECUgAO

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

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

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

- Ser responsavel, por todas as despesas decorrentes da execuipao dos
idente

ii
servigos, tais como: encargos sociais, taxa, impostos, seguros, seguro de 
de trabalho, transporte, alimentagao e outros que venham a incidir sobre o\^g|o 
decorrente do credenciamento;

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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in - Responder por quaisquer prejuizos que vierem a causar ao patrimonio
da Prefeitura Municipal de Palmital ou a terceiros, decorrentes de agao ou omissao 
culposa ou dolosa, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizagdes cabiveis 
e assumindo o onus decorrente;

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

IV

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

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

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

VII

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

vm

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

ix

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

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

CLAUSULA SETIMA - DA RESCISAO E SANQOES -

Os casos de rescisao do contrato sao os previstos no artigo 77 a 80 e 86 a88, da 
Lei Federal n.° 8.666/93. / \ ,

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

CLAUSULA OITAVA- DAS RESPONSABILIDADES

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

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

CLAUSULA NONA - O presente contrato regula-se pelas suas clausulas e pelos 
preceitos do Direito Publico, aplicando-se, supletivamente, os 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, 21 de Maio de 2021.

\

I DE SOUZA 
unicipal \

LD NE
Pre^ejto M 
Cqntrat/nte

ILDA ALICE LEMOS 
CPF 037-252.669-13 
Contratada

Testemunhas:

S'
JOSE DA LUZ DOS SAN 
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 ADMINISTRAgAO 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAQOES

PROCESSO INEXIGIBILIDADE N°003/2021

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 066/2021

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 130/2021

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.

pessoa fisica, neste ato representada por suaCONTRATADO: ILDA ALICE LEMOS
representante Legal acima, inscrita no CPF sob n° 037.252.669-13, portadora do RG n° 3.588.073 
SSP/SC, com enderego a Rua XV de Novembro, N° SN- CEP: 85270000 - Bairro: Centro, 
Palmital/PR

CLAUSULA PRIMEIRA-DO OBJETO
O objeto do presente contrato e a contratagao de pessoas fisicas para a prestagao de 
servigos de Enfermagem para o atendimento ao Situagao de Emergencia da Situagao 
Epidemiologica, no Municipio de Palmital, conforme as especificagoes contidas no Projeto 
Basico, pelo prazo de 6 (seis) meses, conforme especificagoes contidas no EDITAL DE 
CREDENCIAMENTO N° 002 INEXIGIBILIDADE No003/2021 e em seus Anexos, que passam 
a fazer parte integrante do presente contrato.

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

(seis)meses, com previsao de vencimento para o dia 19/11/2021, podendo ser interrompindo 
antes do prazo previsto.

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

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

CLAUSULA TERCEIRA-DA CONTRA-PRESTAQAO DOS SERVigOS:^

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

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

MENSAL

QUANTIDADE DE HORAS OU 
CARGA HORARIA

ITEM CREDENCIANDO

PLANTAO HORAS 
ENFERMEIRA

R$ 3.461,00 
(MENSAL)

1 1
12/36 HORAS

VALOR TOTAL R$ 20.946,00 (Vinte mil, novecentos e quarenta e seis reals)

CLAUSULA QUARTA - DA FORMA DE PAGAMENTO:

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

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

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

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

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

CLAUSULA QUINTA - CONDIQOES DE EXECUgAO

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

ii - Ser responsavel, por todas as despesas decorrentes da exeougao dp&
servigos, tais como: encargos sociais, taxa, impostos, seguros, seguro de acidenfe 
de trabalho, transporte, alimentagao e outros que venham a incidir sob 
decorrente do credenciamento;

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

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

in

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

IV

- Justificar a Secretaria Municipal de Saude, sobre eventuais motives de 
forpa maior que impepam a execupao dosservipos;
v

- Responsabilizar-se integralmente pela execupao dos servipos, 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 servipos;

VII

- Manter as informapoes 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 
autorizapao.

vm

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

IX

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

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

CLAUSULA SETIMA - DA RESCISAO E SANgOES -

Os casos de rescisao do contrato sao os previstos no artigo 77 a 80 e 8j 
Lei Federal n.° 8.666/93.

88, da

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

CLAUSULA OITAVA- DAS RESPONSABILIDADES

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

CLAUSULA NONA - O presente contrato regula-se pelas suas clausulas e pelos 
preceitos do Direito Publico, aplicando-se, supletivamente, os 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, 21 de Maio de 2021.V

VALlTENI:! dbsouza 
Prefeito Municipal 

ontratante

ILDA ALICE LEMOS 
CPF 037-252.669-13 
Contratada

Testemunhas:

JOSE DA LUZ DOS SA 
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 ADMINISTRAgAO 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAQOES 

PROCESSO INEXIGIBILIDADE N°003/2021 

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 066/2021

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 129/2021

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: AMANDA JULIANA RICKEN, pessoa fisica, neste ato representada 
por sua representante Legal acima, inscrita no CPF sob n° 078.061.669-39, portadora 
do RG n° 13.129.991-5 SSP/PR, com enderego a Rua XV de Novembro, N° SN- CEP: 
85270000 - Bairro: Centro, Palmital/PR

OBJETO: CONTRATAQAO DE PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS PARA A 
PRESTAQAO DE SERVIQOS DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO AO 
SITUAgAO DE EMERGENCIA NO MUNICIPIO DE PALMITAL

DATA DO CONTRATO: 21/05/2020

VIGENCIA PREVISTA: 19/11/2021

VALOR TOTAL: R$ 20.946,00 (Vinte mil, novecentos e quarenta e seis reals)

FORO: Comarca de Palmital - PR.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAQOES 

PROCESSO INEXIGIBILIDADE N°003/2021 

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 066/2021

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 130/2021

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 
oises Lupion n° 1001, Centro, Palmital - Estado do Parana, neste ato, representado 
pelo Prefeito Municipal VALDENEI DE SOUZA.

CONTRATADO: ILDA ALICE LEMOS, pessoa ffsica, neste ato representada por sua 
representante Legal acima, inscrita no CPF sob n° 037.252.669-13, portadora do RG 
n° 3.588.073 SSP/SC, com enderego a Rua XV de Novembro, N° SN- CEP: 85270000 
- Bairro: Centro, Palmital/PR

OBJETO: CONTRATAgAO DE PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS PARA A 
PRESTAQAO DE SERVIQOS DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO AO 
SITUAQAO DE EMERGENCIA NO MUNICIPIO DE PALMITAL

DATA DO CONTRATO: 21/05/2020

VIGENCIA PREVISTA: 19/11/2021

VALOR TOTAL: R$ 20.946,00 (Vinte mil, novecentos e quarenta e seis reals)

FORO: Comarca de Palmital - PR.

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL 
EXTRATO DO CONTRAO 129/2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES 
PROCESSO INEXIGIBILIDADE N°003/2021 
PROCEDIMENTO LICITAT6RIO N° 066/2021 
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 129/2021 
CONTRATANTE: MUN1CIPIO 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: AMANDA JULIANA RICKEN, pessoa fisica, 
neste ato representada por sua representante Legal acima, inscrita no 
CPF sob n° 078.061.669-39, portadora do RG n° 13.129.991-5 
SSP/PR, com endere^o a Rua XV de Novembro, N° SN- CEP: 
85270000 - Bairro: Centro, Palmital/PR
OBJETO: CONTRATACAO DE PESSOAS FISICAS OU 
JURIDICAS PARA A PRESTA^AO DE SERVI^OS DE 
ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO AO SITUACAO DE 
EMERGfcNCIA NO MUNICIPIO DE PALMITAL

DATA DO CONTRATO: 21/05/2020 
VIGfeNCIA PREVISTA: 19/11/2021

VALOR TOTAL: R$ 20.766,00 (Vinte mil, setecentos e sessenta e 
seis reals)

FORO: Comarca de Palmital - PR.

Publicado por: 
Antonio Ferraz de Lima Neto 
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ESTADO DO PARANA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL 
EXTRATO DO CONTRATO 130/2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES 
PROCESSO INEXIGIBILIDADE N°003/2021 
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 066/2021 
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 130/2021 
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 oises Lupion n° 
1001, Centro, Palmital - Estado do Parana, neste ato, representado 
pelo Prefeito Municipal VALDENEI DE SOUZA.
CONTRATADO: ILDA ALICE LEMOS, pessoa fisica, neste ato 
representada por sua representante Legal acima, inscrita no CPF sob 
n° 037.252.669-13, portadora do RG n° 3.588.073 SSP/SC, com 
endere?© a Rua XV de Novembro, N° SN- CEP: 85270000 - Bairro: 
Centro, Palmital/PR
OBJETO: CONTRATACAO DE PESSOAS FISICAS OU 
JURIDICAS PARA A PRESTA^AO DE SERVINGS DE 
ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO AO SITUACAO DE 
EMERGfeNCIA NO MUNICIPIO DE PALMITAL

DATA DO CONTRATO: 21/05/2020 
VIGENCIA PREVISTA: 19/11/2021

VALOR TOTAL: R$ 20.766,00 (Vinte mil, setecentos e sessenta e 
seis reals)

FORO: Comarca de Palmital - PR.

Publicado por: 
Antonio Ferraz de Lima Neto 

Codigo Identificador:9024C9FA

Materia publicada no Diario Oficial dos Municipios do Parana 
no dia 24/05/2021. Edi^ao 2269 
A verifica9ao de autenticidade da materia pode ser feita 
informando o codigo identificador no site: 
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