
MUNICÍPIO DE MERCEDES 
ESTADO DO PARANÁ 

DATA: 12 de abril de 2022. 

Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 

MODALIDADE: Chamada Pública n° 3/2022. 

OBJETO: Credenciamento de pessoas físicas e jurídicas 
prestadoras de serviços profissionais médicos para 
realização de plantões diurnos para atendimento de 
urgência e emergência (sábados, domingos, feriados e 
pontos facultativos), plantões noturnos e concessão de 
férias segundo escala organizada pela Secretaria de 
Saúde, quando se fizer necessário. 



Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

Mercedes, 12 de abril de 2022. 

Exmo. Sr. Prefeito Municipal, 

Pelo presente solicito a Vossa Excelência a competente autorização para a abertura 
de CHAMADA PÚBLICA n.? 3/2022, que tem por objeto a seleção de proposta visando 
o credenciamento de pessoas físicas e jurídicas prestadoras de serviços profissionais 
médicos, registradas no Conselho Regional de Medicina, para realização de plantões 
diurnos para atendimento de urgência e emergência (sábados, domingos, feriados e 
pontos facultativos), plantões noturnos e concessão de férias segundo escala organizada 
pela Secretaria de Saúde. 

Outrossim, informo a existência de previsao orçamentária para assegurar o 
pagamento das obrigações decorrentes do Processo Licitatório supra indicado. O 
pagamento será efetuado através da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s): 

02.007.10.302.0006.2026 - Gestão da Unidade de Pronto Atendimento. 
Elemento de despesa: 333903400 
Fonte de recurso: 303,000,505 

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos. 

Atenciosamente, 
Assinado de forma digital por 
EDSON KNAUL:88632350900 

KNAUL:88632350900 Dados: 2022.04.1810:51:47 
-03'00' 

Edson Knaul 
SECRET ÁRIo DE PLANEJAMENTO, 

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

EDSON 

DE: EDSON KNAUL - Secretário de Planejo Adm. e Finanças 
PARA: LAERTON WEBER - Prefeito 

Rua Or. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45) 3256-8000 - CEP 85.998-000 - Mercedes - PR 
e-mail: mercedes@mercedes.pr.gov.br - CNPJ 95.719.373/0001-23 

www.mercedes.pr.gov.br 



M .,. d [:;'3/1J unlclplo e Mercedes ---L_ ~_J_ 

Estado do Paraná 

Mercedes, 12 de abril de 2021. 

Ilmo. Sr. Secretário de Planejamento, Administração e Finanças, 

Considerando as informações e parecer contido no presente processo 
administrativo, AUTORIZO a abertura de CHAMADA PÚBLICA n." 3/2022, que tem 
por objeto a seleção de proposta visando o credenciamento de pessoas físicas e jurídicas 
prestadoras de serviços profissionais médicos, registradas no Conselho Regional de 
Medicina, para realização de plantões diurnos para atendimento de urgência e 
emergência (sábados, domingos, feriados e pontos facultativos), plantões noturnos e 
concessão de férias segundo escala organizada pela Secretaria de Saúde. 

Anexo ao presente, a Portaria n." 642/2021, na qual estão designados os membros 
da Comissão de Abertura e Julgamento, a qual deverá ter sido publicada no Diário 
Oficial, anteriormente à publicação do Extrato de Edital de Licitação. 

Encaminhe-se ao Setor de Licitação para as providências necessárias. 

LAERTON Assinado de forma 
digital por LAERTON 

WEBER:0453 WEBER:045304219BB 

0421988 ~;:~~~~~~;,::18 
Laerton Weber 
PREFEITO 

DE: LAERTON WEBER - Prefeito 
PARA: EDSON KNAUL - Secretário de Planejo Adm. e Finanças 

Rua Or. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45) 3256-8000 - CEP 85.998-000 - Mercedes - PR 
e-mail: mercedes@mercedes.pr.gov.br- CNPJ 95.719.373/0001-23 

www.mercedes.pr.gov.br 
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Estado do Paraná 

1 PREÂMBULO 

1.1 o MUNICÍPIO DE MERCEDES, Estado do Paraná, pela Secretaria de 
Planejamento, Administração e Finanças, através da Comissão Permanente de Licitações, 
designada pela Portaria n.? 642/2021, com a devida autorização expedida pelo Sr. Laerton 
Weber, Prefeito, exarada em 12/04/2022, de conformidade com a Lei n." 8.666, de 21 de junho 
de 1993, suas alterações e demais legislação aplicável, torna público aos interessados que está 
instaurando processo de Chamamento Público para CREDENCIAMENTO de pessoas físicas e 
jurídicas prestadoras de serviços profissionais médicos, registradas no Conselho Regional 
de Medicina, para realização de plantões diurnos para atendimento de urgência e 
emergência (sábados, domingos, feriados e pontos facultativos), plantões noturnos e 
concessão de férias segundo escala organizada pela Secretaria de Saúde. 

2DOOBJETO 
2.1 O presente Chamamento Público tem por objeto credenciamento de pessoas físicas 

e jurídicas prestadoras de serviços profissionais médicos para realização de plantões 
diurnos para atendimento de urgência e emergência (sábados, domingos, feriados e pontos 
facultativos), plantões noturnos e concessão de férias segundo escala organizada pela 
Secretaria de Saúde, quando se fizer necessário. 

2.2. A Prestação de Serviços compreende: 

a) Médico em Clínica Médica/Geral: A Clínica Médica será exerci da por 
profissionais da medicina, para fins de atendimento em regime de plantão, que 
deverão realizar procedimentos de urgência/emergência, com carga horária de até 12 
(doze) horas ininterruptas. Durante os plantões deverão ser prestados os seguintes 
serviços básicos: consultas, suturas, drenagem de abcesso, pequenas cirurgias com 
indicação de anestesia local, bloqueio local, triagem do paciente, lavagem de 
ouvido, imobilização e retirada de corpos estranhos e acompanhamento de pacientes 
em observação até 24 (vinte e quatro) horas. No decorrer dos plantões noturnos, em 
regime de Pronto Atendimento Médico, ficará de exclusiva responsabilidade do 
contratado, o encaminhamento dos serviços médicos de apoio, denominados de 2a 
(segunda) linha, observadas as especialidades que seguem, sem ônus para o 
CONTRATANTE: Clínica Médica, Ginecologia, Obstetrícia, Pediatria, Urologia, 
Oftalmologia, Cirurgia Geral, Cardiologia, Otorrinolaringologia, Anestesiologia e 
Radiologia. Os atendimentos classificados como 'pronto atendimento' deverão ser 
executados de acordo com a demanda existente, sem definição de quantidade 
máxima de consultas ou a faixa etária dos pacientes que necessitarem atendimento. 
Ficará ota) CONTRATADO(A) obrigado(a) a preencher completa e corretamente 
prontuário eletrônico disponibilizado pelo Município. Os serviços objeto do 
presente certame deverão ser prestados em conformidade com os preceitos do 
Conselho Federal de Medicina, e serem pautados na urbanidade, gentileza e presteza 
para com a população, destinatária final dos mesmos. 
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2.3 As contratações decorrentes deste Chamamento Público destinam-se ao 
atendimento, episódico e de curta duração, da demanda por profissionais decorrente da 
concessão de férias ou outras ausências/afastamentos de servidores efetivos, que não justifiquem 
a nomeação de servidor efetivo ou a deflagração de processo seletivo simplificado. O atual 
quadro de pessoal não possibilita o pronta cobertura de eventuais ausências/afastamentos dos 
detentores do cargo de médico, o que implica interrupção do atendimento prestado à população, 
donde ser necessário o presente credenciamento. 

2.4 A prestação de serviço poderá contemplar mês ou fração, sendo os pagamentos 
devidos realizados de modo proporcional no último caso, considerados os plantões efetivamente 
prestados. 

2.5 As instalações físicas, equipamentos e materiais necessários para os atendimentos 
são de responsabilidade única e exclusiva do Município de Mercedes. 

2.6 As contratações decorrentes do presente edital não implicam transferência da gestão 
do Centro de Saúde, ou do serviço público de saúde, cuja direção permanece sob 
responsabilidade do Município de Mercedes, através da Secretaria de Saúde. 

2.7 O presente Chamamento Público ficará disponível por prazo indeterminado 
para credenciamento dos interessados. 

2.8 O credenciamento obedecerá às seguintes etapas: 

I - Chamamento público, com a publicação de edital e respectivo regulamento; 

11 - Inscrição; 

III - Habilitação; 

IV - Assinatura do contrato; e 

V - Publicação do extrato do contrato no Diário Oficial Eletrônico do Município de 
Mercedes. 

2.9 O credenciamento constitui mera expectativa da futura e eventual prestação dos 
serviços. A efetiva requisição dependerá da ocorrência de demanda, bem como, do juízo de 
conveniência e oportunidade da Secretaria de Saúde do Município de Mercedes. 

3 DOS VALORES 
3.1 Os serviços serão remunerados conforme segue: 
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Item Descrição Período Qtd R$ Unit R$ Total 
Serviços de Clínico Sábado - das 07:00h às 19:00h 

1 
Geral para Pronto Domingo - das 07:00h às 19:00h 

120 1.395,06 167.407,20 
Atendimento Feriados e pontos facultativos - 

Plantão Diurno das 07:00h às 19:00h 
Serviços de Clínico Em qualquer dia da semana 

2 
Geral para Pronto (inclusive sábado e domingo, 

60 1.413,06 84.781,80 
Atendimento feriados e pontos facultativos) - 

Plantão Noturno das 19:00h às 07:00h 
252.189,00 

3.2 O valor estimado no item anterior não implica em previsão de crédito em favor das 
credenciadas/contratadas, que só farão jus aos valores correspondentes aos serviços efetivamente 
prestados, desde que autorizados e aprovados pelo Fundo Municipal de Saúde de Mercedes, nos 
termos do contrato. 

3.3 A Contratação será efetivada atendendo as necessidades e demandas do Município, 
sendo que a escala mensal será elaborada pela Secretaria de Saúde, de acordo com o número de 
credenciados, de acordo com o item 11 deste Edital. 

3.4 O montante da remuneração prevista foi fixado com base em prévia pesquisa de 
mercado. 

3.5 O preço pelo qual é contratado o objeto será reajustado anualmente, após o 
transcurso do período de 12 (doze) meses, a contar da data do presente Edital, mediante 
aplicação da variação do IPCA-IBGE, verificado nos doze meses imediatamente anteriores, 
independentemente da data de assinatura do contrato de fornecimento. 

3.5.1 - O reajuste anual será igualmente aplicado a todos os contratos vigentes, 
independente da data de celebração dos mesmos. 

4 LOCAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E SUA REQUISIÇÃO 
4.1 Os serviços deverão ser prestados no Centro de Saúde de Mercedes, sito na Rua Dr. 

Oswaldo Cruz, 707, centro, na Cidade de Mercedes-PR. 

4.2 A realização dos serviços objeto do presente credenciamento ocorrerão nos dias e 
horários determinados pela Secretaria Municipal de Saúde. 

4.2.1 A execução dos serviços deverá se dar mediante e conforme a emissão de Ordem 
de Compra pela Secretária de Saúde, que especificará as datas e horários/turno do serviços a 
serem prestados. 
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4.2.2 A prestação dos serviços poderá se dar de forma imediata, de acordo com a 
demanda da Secretaria de Saúde, conforme o consignado na competente Ordem de Compra, não 
se admitindo a recusa do contratado senão por motivo justificado aceito pela Administração. 

4.3 O Município de Mercedes fornecerá alimentação aos profissionais que estiverem 
prestando serviços, na forma que fornecer aos servidores escalados para a realização da jornada 
de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso. 

5 CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO CREDENCIAMENTO 
5.1 Poderão participar do presente Chamamento Público as pessoas físicas e jurídicas 

interessadas que atuem no ramo de atividade do objeto e que preencham as condições exigidas 
neste edital. 

5.2 Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, os licitantefs que se 
enquadrem em uma ou mais das situações a seguir: 

5.2.1 Os profissionais enunciados nos incisos I, 11 e III do art. 9° da Lei n." 
8.666/93; 

5.2.2 Os interessados que estejam cumprindo a sanção prevista no inciso III e IV do 
art. 87 da Lei n." 8.666/93; 

6 FORMA DE INSCRIÇÃO NO CREDENCIAMENTO 
6.1 Local para informações e obtenção do instrumento convocatório e seus anexos: 

Departamento de Compras do Paço do Município de Mercedes, sito à Rua Dr. Oswaldo Cruz, 
555, Centro, CEP 85.998-000, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, de segunda a sexta 
feira, das 08hOOmin às 12hOOmin e das 13h30min às 17h30min. O edital poderá ser obtido 
através do site: www.mercedes.pr.gov.br no link EDITAIS E LICITAÇÕES, ou mediante 
solicitação encaminhada para o e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br e pelo fone (45) 3256- 
8028. 

6.2 Os interessados deverão protocolar os documentos relacionados no item 7.1 do 
presente edital, no Setor de Protocolo no Paço Municipal de Mercedes, sito na Rua Dr. Oswaldo 
Cruz, 555, Centro, CEP 85.998-000, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, de segunda a 
sexta-feira, das 08hOOmin às 12hOOmin e das 13h30min às 17h30min, em envelope fechado com 
as seguintes indicações: 

CHAMAMENTO PÚBLICO N. o xx/2022 
ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PROPONENTE: . 
CPF/CNPJ: . 
ENDEREÇO: . 
EMAIL: . 
TELEFONE: . 

4 

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45) 3256-8000 - CEP 85.998-000 - Mercedes - PR 
e-mail: mercedes@mercedes.pr.gov.br - CNPJ 95.719.373/0001-23 

www.mercedes.pr.gov.br 



Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

6.3 As pessoas físicas e jurídicas interessadas serão inicialmente cadastradas pela ordem 
de apresentação dos envelopes contendo os documentos de habilitação, junto ao local indicado 
no item 6.2 do presente instrumento. 

7. DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO 

7.1 Os interessados no credenciamento deverão apresentar, para comprovação da 
Habilitação Jurídica e Regularidade Fiscal e Trabalhista, de acordo com a legislação em 
vigor, os seguintes documentos: 

7.1.1 PESSOAS FÍSICAS: 

a) Documento de identificação; 
b) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Físicas (CPF); 
c) Comprovante de endereço; 
d) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, se houver, relativo ao domicílio 

ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 

e) Prova de Regularidade fiscal unificada RFB/PGFN para com a Fazenda Federal, mediante a 
apresentação de Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à 
Dívida Ativa da União; 

f) Prova de Regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual mediante a apresentação de 
certidão de regularidade fiscal emitida pela respectiva Secretaria de Estado da fazenda do 
Estado, do domicílio ou sede do proponente; 

g) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de 
Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do 
domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei; 

h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida gratuita e eletronicamente, 
para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho através 
do site: www.tst.jus.br. 

7.1.2 PESSOAS JURÍDICAS: 
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, consolidado nos termos do novo 
Código Civil devidamente registrado no órgão competente, em se tratando de sociedades 
comerciais e, no caso de sociedade por ações, dos documentos de eleição de seus atuais 
administradores; ou Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
c) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, se houver, relativo ao domicílio 
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
d) Prova de Regularidade fiscal unificada RFB/PGFN para com a Fazenda Federal, mediante a 
apresentação de Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida 
Ativa da União; 
e) Prova de Regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual mediante a apresentação de 
certidão de regularidade fiscal emitida pela respectiva Secretaria de Estado da fazenda do 
Estado, do domicílio ou sede do proponente licitante; 
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f) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de 
Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio 
ou sede do proponente licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 
g) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
mediante apresentação de Certificado de Regularidade do FGTS - CFR, demonstrando situação 
regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei; expedido pela Caixa 
Econômica Federal, através do site: www.caixa.gov.br; 
h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida gratuita e eletronicamente, 
para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho através do 
site: www.tst.jus.br. 

7.2 Para a comprovação da Qualificação Técnica, deverão ser apresentados são os 
seguintes documentos: 

7.2.1 PESSOAS FÍSICAS: 

a) Cópia de diploma(s) de graduação e especialização (se houver) does) profissional(is) 
interessado, devidamente registrado, fornecido por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da Educação; 

b) Comprovante de registro do profissional interessado na entidade profissional competente 
(Conselho Regional de Medicina); 

c) Declaração de Disponibilidade de Carga Horária e Aceitação dos Valores constantes no 
presente edital (ANEXO 03). 

7.2.2 PESSOAS JURÍDICAS: 

a) Declaração contendo nome(s) does) profissional(is) indicado(s) para a prestação dos 
serviços, assim como o número do RG, CPF e endereço does) mesmo(s) (ANEXO 04); 
b) Cópia de diploma(s) de graduação e especialização (se houver) does) profissional(is) 
indicado(s) na declaração do item anterior; 
c) Comprovante de registro da proponente e dos profissionais indicados (alínea "a" supra) 
na entidade profissional competente (Conselho Regional de Medicina); 
d) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde; 
e) Declaração de Disponibilidade de Carga Horária e Aceitação dos Valores constantes no 
presente edital (ANEXO 03). 

7.3 Deverão apresentar para fins de habilitação, ainda, declaração Unificada do 
proponente, declarando cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição 
federal e a inexistência de impedimento para licitar e contratar, conforme modelo constante no 
Anexo 2 (PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS). 

7.4 Os documentos necessários à habilitação do proponente poderão ser apresentados 
em vias originais ou por qualquer processo de cópia (com exceção de fotocópias em papel termo 
sensível - fax) autenticada por cartório competente, pelo Presidente, pelos membros da 
Comissão Permanente de Licitação ou ainda publicação em órgão de imprensa oficial. 
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7.5 Certidões disponibilizadas por intermédio da Internet dispensam autenticação. 

7.6 A Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida por qualquer órgão da 
Administração Pública direta ou indireta, exigível para este Credenciamento, constitui 
documento hábil para a comprovação da regularidade fiscal da licitante. 

7.7 Será considerado pela Comissão de Licitação o prazo de validade de 90 (noventa) 
dias, contados da data da respectiva emissão, para as certidões nas quais o mesmo não constar. 

7.8 Todos os documentos deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade. 

7.9 No caso de existirem, dentro do Envelope documentação de habilitação, cópia(s) de 
documento(s) sem autenticação, a Comissão de Licitação exigirá apresentação dos originais na 
própria sessão de abertura. 

7.10 A não apresentação ou a apresentação dos documentos especificados nos itens 7.1, 
7.2 e 7.3 em desconformidade com o disposto no edital ou com os modelos descritos nos 
respectivos anexos, será fundamento para inabilitação do interessado. 

7.11 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, 
mesmo que esta apresente alguma restrição. 

7.11.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e 
trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do 
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão 
de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 

7.11.2 - A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 
anterior implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 87 da Lei n.? 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar 
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do 
contrato, ou revogar o procedimento. 

7.12 Para o gozo dos benefícios da Lei Complementar n." 123/2006 e suas 
alterações, deverão as microempresas e empresas de pequeno porte apresentar Certidão 
Simplificada da Junta Comercial, atestando o enquadramento, com data de expedição de 
no máximo 90 (noventa) dias da data de abertura da licitação (apartada do contrato social) 
ou cláusula equivalente, constante do Documento Constitutivo ou Alterador, em qualquer 
das hipóteses, com o respectivo arquivamento/averbação na Junta Comercial ou Registro 
Competente. 
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8. ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO - JULGAMENTO 
8.1 A análise dos documentos apresentados para a inscrição no credenciamento será 

feita pela Comissão Permanente de Licitações, conforme a sua apresentação no decorrer do 
prazo de vigência do presente Chamamento, não credenciando as proponentes que apresentarem 
documentos desconformes ou incompatíveis com as exigências do presente Edita!. 

8.2. Os interessados poderão solicitar o credenciamento a qualquer momento, dentro do 
prazo de vigência do presente credenciamento. 

9. DA PUBLICAÇÃO 
9.1. A Comissão Permanente de Licitações publicará a relação das pessoas físicas e 

jurídicas consideradas habilitadas no Diário Oficial Eletrônico do Município e no site 
www.mercedes.pr.gov.br. 

9.1.1 As atualizações necessárias em decorrência de credenciamentos posteriores 
à publicação pretérita deverão ser publicadas em até 05 dias úteis. 

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
10.1. Aos credenciados é assegurado o direito de interposição de Recurso, nos termos 

do art. 109 da Lei n", 8666/93, o qual será recebido e processado nos termos ali estabelecidos. 

10.2. O recurso Iimitar-se-á a questões de habilitação, considerando, exclusivamente, a 
documentação apresentada no ato do credenciamento, não sendo considerado documento 
anexado em fase de recurso. 

10.3. O recurso de que trata o item acima, se houver, poderão ser protocolizados no 
setor de Protocolo no Paço do Município de Mercedes, sito na Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555, 
Centro, CEP 85.998-000, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, de segunda a sexta-feira, 
das 08hOOmin às 12hOOmin e das 13h30min às 17h30min, ou encaminhados via correio 
eletrônico para endereço Iicitacao@mercedes.pr.gov.br. 

10.4. Não serão aceitos recursos fora dos padrões e prazos estabelecidos neste Edita!. 

10.5. Somente serão conhecidos os recursos tempestivos, motivados e não protelatórios. 

10.6. Não será admitido mais de um recurso do interessado versando sobre as mesmas 
razões. 

11. DA ASSINATURA DO CONTRATO 
11.1 Publicado(s) o(s) resultado(s) does) credenciamento(s), a(s) respectiva(s) 

contratação(ões) para execução do objeto do presente Chamamento, ocorrerá(ão) através de 
processo de inexigibilidade de licitação, onde a Administração Pública de Mercedes convocará 
os credenciados para assinarem o termo de contrato (Minuta do Contrato Anexo 01). 

11.2 A(s) contratação(ões) serão realizadas mediante solicitação da Secretaria 
Municipal de Saúde, de acordo com a ordem de credenciamento e a demanda existente. 
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11.3 O(s) credenciado(s) poderá(ão) ser convocados(s) a qualquer momento, durante o 
prazo de validade do credenciamento, conforme a necessidade da demanda da Secretaria 
Municipal de Saúde, permanecendo vinculados ao compromisso assumido perante o Município 
de Mercedes. 

11.4 O Período de Execução do Contrato será conforme a necessidade da Secretaria de 
Saúde. 

11.4.1 A prestação de serviço poderá contemplar mês ou fração, sendo os 
pagamentos devidos realizados de modo proporcional no último caso, considerados 
os plantões efetivamente prestados. 

11.5 O prazo para assinatura do Contrato, que será de 05 (cinco) dias corridos, poderá 
ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando houver solicitação formalizada por 
escrito da parte interessada e desde que demonstre motivo justificado que seja acatado pela 
autoridade competente, pena de decair do seu direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 87 da Lei no 8.666/93. 

11.5.1 A critério do Município o contrato poderá ser remetido pelo correio, cabendo 
a credenciada, no prazo de 5 (cinco) dias a contar do recebimento, providenciar sua 
assinatura e remessa. 

11.5.2 A penalidade de multa, para o caso de negativa de assinatura do instrumento 
contratual, equivalerá a 5% do seu respectivo valor. 

12. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
12.1 O pagamento às pessoas físicas se fará mediante emissão de Recibo de Pagamento 

Autônomo - RPA, atestado pela Secretaria de Saúde, devendo ocorrer até o dia 10 (dez) do mês 
subsequente a prestação de serviços. 

12.1.1 Os recibos deverão ser emitidos em nome de Município de Mercedes, CNPJ: 
95.719.373/0001-23, Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555, Centro, CEP 85.998-000, na Cidade 
de Mercedes, Estado do Paraná. 
12.1.2 Do recibo deverá constar à discriminação dos serviços, o n" do contrato e outros 
dados que julgar convenientes, e não apresentar rasura e/ou entrelinhas. 

12.2 O faturamento dos serviços prestados por pessoas jurídicas no mês será 
apresentado mediante nota fiscal atestada pela Secretaria de Saúde, sendo que o pagamento 
ocorrerá até o dia 10 (dez) do mês subsequente a prestação de serviços, respeitando-se a 
tramitação do empenho e mediante emissão de regular documentação. 

12.2.1 As Notas Fiscais deverão ser emitidas em nome de Município de Mercedes, 
CNPJ: 95.719.373/0001-23, Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555, Centro, CEP 85.998-000, na 
Cidade de Mercedes, Estado do Paraná. 
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12.2.2 A Nota Fiscal deverá constar à discriminação dos serviços, o n° do contrato e 
outros dados que julgar convenientes, não apresente rasura e/ou entrelinhas. 

12.4 O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) às(s) proponente(s) Contratada(s) via 
transferência eletrônica/depósito para a conta corrente de titularidade da(s) Contratada(s), a ser 
devidamente informada no respectivo recibo. 

12.5 Sobre os pagamentos efetuados incidirão os descontos/retenções legais, como, por 
exemplo, a contribuição previdenciária (INSS) e o Imposto de Renda (IR). 

12.6 Os recursos financeiros para cumprimento deste chamamento, originam-se do 
Tesouro Municipal correndo à conta da seguinte dotação orçamentária: 

02.007.10.302.0006.2026 - Gestão da Unidade de Pronto Atendimento. 
Elemento de despesa: 33903400 
Fonte de recurso: 000, 303, 505 

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
13.1 O Município poderá revogar o presente Edital no todo ou em parte, a qualquer 

tempo, por conveniência administrativa e interesse público ou por fato superveniente, 
devidamente justificado. 

13.2 Será facultado ao Município, em qualquer tempo, promover diligência destinada a 
esclarecer ou complementar a instrução do Credenciamento e a execução do Contrato decorrente 
do presente Chamamento, bem como a aferição dos serviços ofertados, além de solicitar dos 
órgãos técnicos competentes a elaboração de pareceres destinados a fundamentar a decisão. 

13.3 O Município poderá a qualquer tempo, mediante notificação prévia, descredenciar 
a Contratada, por interesse público, razões econômico-financeiras ou de política de gestão. O 
descredenciamento poderá ocorrer, ainda, no caso de infração as disposições deste Edital e/ou do 
respectivo instrumento contratual, após regular processo administrativo. 

13.4 - A Contratada somente poderá deixar de cumprir com o objeto do presente, se 
notificar o Município com prazo mínimo de 30 (trinta) dias. 

13.5 - O descredenciamento não eximirá a Contratada das garantias e obrigações 
assumidas em relação aos objetos contratados. 

13.6 Quaisquer outras informações poderão ser obtidas pelos interessados, em dias 
úteis, no horário de expediente, junto ao Paço Municipal, sito na Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555, 
Centro, CEP 85.998-000, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, ou na Secretaria Municipal 
de Saúde, situada a Rua Dr. Oswaldo Cruz, 707; na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, ou 
ainda pelos telefones (45) 3256-8028 e (45) 3256-8113, bem como pelo e-mail 
licitacao@mercedes.pr.gov.br. 
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14. CASOS OMISSOS 
14.1 Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n.? 8.666/93 e dos princípios gerais 

de direito. 

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
15.1 Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas 

decorrentes da interpretação do Edital, deverão ser solicitadas no Paço Municipal de Mercedes, 
no Departamento de Compras, pelo e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br ou pelo telefone (45) 
3256-8028. 

15.2 A participação no presente processo de credenciamento implica na aceitação 
integral e irretratável de todas as condições exigi das neste Edital e nos documentos que dele 
fazem parte, bem como na observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor. 

15.3 Fazem parte integrante deste Edital: 
• Anexo 01 - Minuta do contrato de Prestação de Serviços; 
• Anexo 02 - Modelo de Declaração Unificada; 
• Anexo 03 - Modelo de Declaração de Disponibilidade de Carga Horária e Aceitação 
dos Valores; 
• Anexo 04 - Declaração de Profissional(is). 

16. DO FORO 
16.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Marechal Cândido Rondon - PR, para dirimir 

quaisquer dúvidas oriundas da execução deste instrumento. 

Mercedes-PR, em 12 de abril de 2022. 
LAERTON ~ t~~~~~ de (orma digital por 

WEBER:04530421' I.'!EBER<>4S30421988 
988 /. ," Dados,: 2022.04.18 10'53:01 

Laefto~3'Weber 
PREFEITO 
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ANEXO 01 

I MINUTA DO CONTRATO PESSOA FÍSICA N° ••••••• /2022 
PROCESSO LICITATÓRIO N.o xxl2022 
CHAMAMENTO N.o x/2022 
INEXIGIBILIDADE N.o ..... ./2022 

Contrato de Prestação de Serviço que entre si celebram o 
Município de Mercedes e .............•............ , nos termos da 
Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores e na forma 
abaixo: 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MERCEDES, pessoa jurídica de direito 
público interno, com sede administrativa na Rua Dr. Oswaldo Cruz, n." 555, Centro, na Cidade 
de Mercedes, Estado do Paraná, neste ato representado por se Prefeito, Sr. Laerton Weber, 
inscrito no CPF sob n". xxxxxxx, portador da Carteira de Identidade n". xxxxxxxx, expedida pela 
SSP/PR, residente e domiciliado na Rua xxx xxxxxxx xxxx, n° xxx, xxxxxxxxxx xxxxx, nesta 
Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, e 

CONTRATADO: , portador da Cédula de Identidade n" . 
SESPIPR e do CPFIMF n° , residente e domiciliado na , n" , Centro, 
Município de , Estado do , CEP , acordam e ajustam o presente contrato, nos 
termos da Lei N.? 8.666/93, de 21 de junho de 1993, suas alterações subseqüentes e legislação 
pertinente, nos termos do procedimento de INEXIGIBILIDADE N.O ./2022, segundo as 
cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, observações e responsabilidades das partes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 Pelo presente Contrato, o Contratado compromete-se realizar prestação de serviços 
profissionais médicos de plantões diurnos para atendimento de urgência e emergência 
(sábados, domingos, feriados e pontos facultativos), plantões noturnos e concessão de férias 
segundo escala organizada pela Secretaria de Saúde, quando se fizer necessário. 

1.2 A Prestação de Serviço compreende: 

a) Médico em Clínica Médica/Geral: A Clínica Médica será exercida por 
profissionais da medicina, para fins de atendimento em regime de plantão, que 
deverão realizar procedimentos de urgência/emergência, com carga horária de até 12 
(doze) horas ininterruptas. Durante os plantões deverão ser prestados os seguintes 
serviços básicos: consultas, suturas, drenagem de abcesso, pequenas cirurgias com 
indicação de anestesia local, bloqueio local, triagem do paciente, lavagem de 
ouvido, imobilização e retirada de corpos estranhos e acompanhamento de pacientes 
em observação até 24 (vinte e quatro) horas. No decorrer dos plantões noturnos, em 
regime de Pronto Atendimento Médico, ficará de exclusiva responsabilidade do 
contratado, o encaminhamento dos serviços médicos de apoio, denominados de 2a 
(segunda) linha, observadas as especialidades que seguem, sem ônus para o 
CONTRATANTE: Clínica Médica, Ginecologia, Obstetrícia, Pediatria, Urologia, 
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Oftalmologia, Cirurgia Geral, Cardiologia, Otorrinolaringologia, Anestesiologia e 
Radiologia. Os atendimentos classificados como 'pronto atendimento' deverão ser 
executados de acordo com a demanda existente, sem definição de quantidade 
máxima de consultas ou a faixa etária dos pacientes que necessitarem atendimento. 
Ficará a CONTRATADA obrigada a preencher completa e corretamente prontuário 
eletrônico disponibilizado pelo Município. Os serviços objeto do presente certame 
deverão ser prestados em conformidade com os preceitos do Conselho Federal de 
Medicina, e serem pautados na urbanidade, gentileza e presteza para com a 
população, destinatária final dos mesmos. 

1.3 As instalações físicas, equipamentos e materiais necessários para os atendimentos, são de 
responsabilidade única e exclusiva do CONTRATANTE. 

1.4 O contratado possui mera expectativa da futura e eventual prestação dos serviços. A efetiva 
requisição dependerá da ocorrência de demanda, bem como, do juízo de conveniência e 
oportunidade da Secretaria de Saúde do Município de Mercedes. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL 
2.1 - A responsabilidade profissional pela execução dos serviços, conforme indicado pela 
Contratada, caberá ao(à) Senhor(a) , portador(a) da Cédula de identidade RG n.? 
................ , e do CPF n." , inscrito(a) no Conselho Regional de sob, n.? 

2.2 - Não será admitida a substituição do profissional indicado, dado o caráter pessoal da 
contratação. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
3.1- Os serviços serão remunerados da seguinte forma: 

Item Descrição Período Qtd R$ Unit R$ Total 
Serviços de Clínico Sábado - das 07:00h às 19:00h 

I 
Geral para Pronto Domingo - das 07:00h às 19:00h 

120 1.395,06 167.407,20 
Atendimento Feriados e pontos facultativos- 

Plantão Diurno das 07:00h às 19:00h 
Serviços de Clínico Em qualquer dia da semana 

2 
Geral para Pronto (inclusive sábado e domingo, 

60 1.413,06 84.781,80 Atendimento feriados e pontos facultativos) - 
Plantão Noturno das 19:00h às 07:00h 

252.189,00 

3.2 O valor total máximo do presente contrato é de R$ 252.189,00 (duzentos e cinquenta dois 
mil, cento e oitenta nove reais). 

3.2.1 O preço pelo qual é contratado o objeto será reajustado anualmente, após o 
transcurso do período de 12 (doze) meses, a contar da data do Edital de Chamamento 
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Público n." xx/2022, mediante aplicação da variação do IPCA-IBGE, verificado nos 
doze meses imediatamente anteriores, independentemente da data de assinatura do 
contrato de fornecimento. 
3.2.2 O reajuste anual será igualmente aplicado ao presente contrato, independente da 
data de celebração do mesmo. 

3.3 O pagametno se fará mediante emissão de Recibo de Pagamento Autônomo - RP A, atestado 
pela Secretaria de Saúde, devendo ocorrer até o dia 10 (dez) do mês subsequente a prestação de 
serviços. 

3.4 Os recibos deverão ser emitidos em nome de Município de Mercedes, CNPJ: 
95.719.373/0001-23, Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555, Centro, CEP 85.998-000, na Cidade de 
Mercedes, Estado do Paraná. 

3.5 Do recibo deverá constar à discriminação dos serviços, o n° do contrato e outros dados que 
julgar convenientes, não podendo apresentar rasura e/ou entrelinhas. 

3.6 O pagamento será efetuado via transferência eletrônica/depósito para a conta corrente de 
titularidade da(s) Contratada(s), a ser devidamente informada no respectivo recibo. 

3.7 Sobre os pagamentos efetuados incidirão os descontos/retenções legais, como, por exemplo, 
a contribuição previdenciária (INSS) e o Imposto de Renda (IR). 

3.8 A atualização financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do período de 
adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento, serão calculados com base no 
número de dias de atraso, compreendidos entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento, utilizando-se o ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - 
IPCA, caso o atraso seja de exclusiva responsabilidade do Município, sem prejuízo da incidência 
de juros de mora de 0,5% ao mês. 

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORCAMENTÁRIOS 
4.1 Os recursos financeiros para cumprimento desta Licitação, ongmam-se do Tesouro 
Municipal, correndo à conta da seguinte dotação orçamentária: 

02.007.10.302.0006.2026 - Gestão da Unidade de Pronto Atendimento. 
Elemento de despesa: 333903400 
Fonte de recurso: 303, 000, 505 

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUCÃO 
5.1 O prazo de execução e de vigência é de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do 
presente instrumento. 

5.2 A execução dos serviços deverá se dar mediante e conforme a emissão de Ordem de Serviço 
pela Secretaria de Saúde, que especificará as datas e horários/turno do serviços a serem 
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prestados. 

5.2.1 A prestação dos serviços poderá se dar de forma imediata, de acordo com a 
demanda da Secretaria de Saúde, conforme o consignado na competente Ordem de 
Compra, não se admitindo a recusa do contratado senão por motivo justificado aceito 
pela Administração. 

5.3 - Os prazos de execução e vigência deste Contrato poderão ser prorrogados por até igual 
período, limitado ao prazo de 60 meses, de acordo com a aplicação do artigo 57 da Lei 8.666/93, 
podendo ainda, ser rescindido pelas partes a qualquer momento, desde que haja comunicação por 
escrito, com antecedência de trinta (30) dias. 

CLÁUSULASEXTA-DASPENALIDADES 
6.1 - A CONTRATADA, garantido o direito de defesa prévia e o contraditório, está sujeito às 
sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666, de 1993, quais sejam: 

6.1.1 - Advertência; 

6.1.2 - Multa correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual mensal, nos 
seguintes casos: 

6.1.2.1 - Deixar de prestar o plantão médico; 

6.1.2.2 - Deixar de fornecer o resultado da consulta/atendimento; 

6.1.2.3 - Deixar de atender o paciente do SUS, por ocorrência; 

6.1.2.4 - Não tratar com dignidade e respeito os pacientes, demais contratados e 
servidoes do Município de Mercedes. 

6.1.3 - Pelo atraso injustificado na execução do objeto, será aplicada multa de 1 % (um por 
cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor contratual mensal, limitada a 10 (dez) dias; 

6.1.4 - Suspensão temporária de licitar e contratar com a Administração Municipal no 
caso de inexecução total ou parcial; 

6.1.5 - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação. 

6.1.6 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja à sua rescisão, com as 
conseqüências contratuais e as previstas em lei. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
7.1 Constituem obrigações do CONTRATADO: 
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7.1.1 atender todos os usuários do SUS que procuram os serviços Centro de Saúde de 
Mercedes; 

7.1.2 atender o paciente do SUS com dignidade e respeito e de modo universal e 
igualitário, mantendo-se a qualidade na prestação do serviço; 

7.1.3 esclarecer ao paciente do SUS sobre seus direitos pertinentes ao serviço; 

7.1.4 responsabilizar-se pela locomoção e demais encargos que incidam ou venham a 
incidir na execução do serviço; 

7.1.5 responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier causar aos 
usuários do SUS em decorrência da prestação do serviço; 

7.1.6 apresentar o CONTRATANTE sempre que solicitado, comprovação de cumprimento 
das obrigações tributárias e sociais legalmente exigidas; 

7.1.7 aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões até o limite 
fixado no § lOdo artigo 65 da Lei n? 8.666/93; 

7.1.8 manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

7.1.9 executar diretamente o Contrato, sem transferência de responsabilidades ou 
subcontratações; 

7.1.10 indicar o responsável por representá-Ia na execução do Contrato, assim como a(s) 
pessoa(s) que, na ausência do responsável, poderão substituí-Io; 

7.1.11 executar, conforme a melhor técnica, o objeto contratual, obedecendo rigorosamente 
as normas técnicas respectivas; 

7.1.12 cumprir, dentro dos prazos estabelecidos as obrigações assumidas por força deste 
Contrato; 

7.1.13 permitir o acesso da fiscalização da Secretaria de Saúde para supervisionar e 
acompanhar a execução do serviço de acordo com este contrato. 

CLÁUSULA OITAVA- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
8.1 Constituem obrigações do CONTRATANTE: 

8.1.1 prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao fornecimento que venham a 
ser solicitados pelo contratado; 
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8.1.2 efetuar o pagamento devido pelo fornecimento do objeto, no prazo convencionado, 
desde que cumpridas todas as exigências do edital de chamamento público, seus Anexos e 
deste Contrato; 

8.1.3 fornecer alimentação ao contratada quando da prestação de serviços, na forma que 
fornecer aos servidores escalados para a realização da jornada de 12 horas de trabalho por 
36 horas de descanso. 

CLÁUSULA NOVA - DA RESCISÃO 
9.1 Constituem motivos para rescisão do presente contrato o não cumprimento de qualquer de 
suas cláusulas e condições, bem como os motivos previstos na legislação pertinente à licitações e 
contratos administrativos, sem prejuízo das multas cominadas na Cláusula Sexta. 

9.2 A CONTRATADA reconhece desde já os direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão 
administrativa prevista na legislação referente às licitações e contratos administrativos. 

9.3 O CONTRATANTE poderá rescindir o presente Contrato e descredenciar o 
CONTRATADO por conveniência administrativa e interesse público ou por fato superveniente, 
devidamente justificado. A rescisão contratual e o descredenciamento poderá ocorrer, ainda, no 
caso de infração as disposições do Edital de Chamada Pública e/ou deste contrato, após regular 
processo administrativo. 

9.4 Em caso de rescisão contratual, se a interrupção das atividades em andamento puder causar 
prejuízo à população, a critério do CONTRATANTE, será observado o prazo de até trinta (30) 
dias para ocorrer à rescisão. Se neste prazo o CONTRATADO negligenciar na execução do 
objeto a multa cabível poderá ser duplicada. 

9.5 A contratada poderá solicitar rescisão contratual e descredenciamento mediante pedido 
formulado com 30 (trinta) dias de antecedência. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERACÕES 
10.1 Qualquer alteração do presente contrato será objeto de Termo Aditivo, na forma da 
legislação referente à licitações e contratos administrativos, com exceção do disposto no item 2.2 
da Cláusula Segunda. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICACÃO 
11.1 O presente contrato será publicado, por extrato, no Diário Oficial Eletrônico do Município 
de Mercedes, obedecendo os prazos previstos na Lei n" 8.666/93. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FUNDAMENTACÃO LEGAL 
12.1 A legislação aplicável à execução deste contrato é composta pela Lei Federal n.? 8.666, de 
1993 e suas alterações posteriores, fazendo parte integrante deste termo o Edital de Chamamento 
Público n.? 3/2022 e o Processo de Inexigibilidade de Licitação n.? xxx/2022. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO GESTOR E DO FISCAL DO CONTRATO 
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13.1 Para exercer a função de Gestor do Contrato fica designado ota) Secretário(a) de Saúde. 

13.2 Para exercer a função de Fiscal do Contrato fica designada ota) Servidor(a) Sr.(a) Josiane E. 
R. Rahn. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
14.1 Será facultado ao CONTRATANTE, em qualquer tempo, promover diligência destinada a 
esclarecer ou complementar a instrução do Credenciamento e a execução do presente Contrato, 
bem como a aferição dos serviços ofertados, além de solicitar dos órgãos técnicos competentes a 
elaboração de pareceres destinados a fundamentar a decisão 

CLÁUSULA DÉCIMA OUINTA - DO FORO 
15.1 As partes elegem o Foro da Comarca de Marechal Cândido Rondon - PR, com exclusão de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questões oriundas do presente 
contrato que não puderem ser resolvidas pelas partes e pelo Conselho Municipal de Saúde. 

15.2 Justas e contratadas firmam as partes este instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma, com as testemunhas presentes ao ato, a fim de que produza seus efeitos legais. 

Mercedes - PR, de de 202 . 

MUNICÍPIO DE MERCEDES 
CONTRATANTE 

.............................................................. 
CONTRATADA 

Testemunhas: -------------------- NOME: 
CPF: 

NOME: 
CPF: 
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I MINUTA DO CONTRATO PESSOA JURÍDICA N° •...... /2022 
PROCESSO LICITATÓRIO N.o xx/2022 
CHAMAMENTO N.o xx/2022 
INEXIGIBILIDADE N.o ..... ./2022 

Contrato de Prestação de Serviço que entre si celebram o 
Município de Mercedes e a empresa , nos 
termos da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores e 
na forma abaixo: 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MERCEDES, pessoa jurídica de direito 
público interno, com sede administrativa na Rua Dr. Oswaldo Cruz, n." 555, Centro, na Cidade 
de Mercedes, Estado do Paraná, neste ato representado por se Prefeito, Sr. Laerton Weber, 
inscrito no CPF sob n", xxxxxxx, portador da Carteira de Identidade n", xxxxxxxx, expedida pela 
SSPIPR, residente e domiciliado na Rua xxx xxxxxxx xxxx, n" xxx, xxxxxxxxxx xxxxx, nesta 
Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, e 

CONTRATADA: , pessoa jurídica de direito privado inscrita no 
CNPJ sob n? , estabelecida na , n? , Centro, Município de , 
Estado do Paraná, CEP , neste ato, representada , Senhor(a)(o) , portador 
da Cédula de Identidade n? SESP/PR e do CPFIMF n° , residente e domiciliado na 
........... , n? , Centro, Município de , Estado do , CEP , acordam e 
ajustam o presente contrato, nos termos da Lei N." 8.666/93, de 21 de junho de 1993, suas 
alterações subseqüentes e legislação pertinente, Licitação modalidade INEXIGIBILIDADE N." 
........... ./2022 e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, observações e 
responsabilidades das partes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.2 Pelo presente Contrato, a Contratada compromete-se realizar prestação de serviços 
profissionais médicos de plantões diurnos para atendimento de urgência e emergência 
(sábados, domingos, feriados e pontos facultativos), plantões noturnos e concessão de férias 
segundo escala organizada pela Secretaria de Saúde 

1.2 A Prestação de Serviço compreende: 

b) Médico em Clínica Médica/Geral: A Clínica Médica será exercida por 
profissionais da medicina, para fins de atendimento em regime de plantão, que 
deverão realizar procedimentos de urgência/emergência, com carga horária de até 12 
(doze) horas ininterruptas. Durante os plantões deverão ser prestados os seguintes 
serviços básicos: consultas, suturas, drenagem de abcesso, pequenas cirurgias com 
indicação de anestesia local, bloqueio local, triagem do paciente, lavagem de 
ouvido, imobilização e retirada de corpos estranhos e acompanhamento de pacientes 
em observação até 24 (vinte e quatro) horas. No decorrer dos plantões noturnos, em 
regime de Pronto Atendimento Médico, ficará de exclusiva responsabilidade da 
empresa contratada, o encaminhamento dos serviços médicos de apoio, 
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denominados de 2a (segunda) linha, observadas as especialidades que seguem, sem 
ônus para o CONTRATANTE: Clínica Médica, Ginecologia, Obstetrícia, Pediatria, 
Urologia, Oftalmologia, Cirurgia Geral, Cardiologia, Otorrinolaringologia, 
Anestesiologia e Radiologia. Os atendimentos classificados como 'pronto 
atendimento' deverão ser executados de acordo com a demanda existente, sem 
definição de quantidade máxima de consultas ou a faixa etária dos pacientes que 
necessitarem atendimento. Ficará a CONTRATADA obrigada a preencher completa 
e corretamente prontuário eletrônico disponibilizado pelo Município. Os serviços 
objeto do presente certame deverão ser prestados em conformidade com os preceitos 
do Conselho Federal de Medicina, e serem pautados na urbanidade, gentileza e 
presteza para com a população, destinatária final dos mesmos. 

1.3 As instalações físicas, equipamentos e materiais necessários para os atendimentos, são de 
responsabilidade única e exclusiva do CONTRATANTE. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL 
2.1 - A responsabilidade profissional pela execução dos serviços, conforme indicado pela 
Contratada, caberá ao(s) Senhor(es) , portador da Cédula de identidade RG n." 
................ , e do CPF n.? , inscrito no Conselho Regional de sob, n." 

2.2 - A substituição do profissional indicado só poderá ocorrer por outro de comprovada 
formação profissional, desde que aprovado pelo Contratante, mediante prévia comunicação 
escrita formulada pela Contratada. 

2.3 - Em caso de impossibilidade do profissional credenciado comparecer ao trabalho, 
eventualmente, a empresa ficará responsável por substituir o profissional credenciado sem 
prejuízo no atendimento. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
31 O· d . - s servicos serão remunera os da seguinte forma: 
4 Item Descrição Período Qtd R$ Unit R$ Total 

Serviços de Sábado - das 07:00h às 19:00h 
Clínico Geral para Domingo - das 07:00h às 

1 Pronto 19:00h 120 1.395,06 167.407,20 
Atendimento Feriados e pontos facultativos- 

Plantão Diurno das 07:00h às 19:00h 
Serviços de 

Em qualquer dia da semana 
Clínico Geral para 

2 Pronto 
(inclusive sábado e domingo, 

60 1.413,06 84.781,80 
Atendimento 

feriados e pontos facultativos) - 

Plantão Noturno 
das 19:00h às 07:00h 

252.189,00 
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3.2 o valor total máximo do presente contrato é de R$ 252.189 ,00 (duzentos e cinquenta dois 
mil, cento e oitenta nove reais) 

3.2.1 O preço pelo qual é contratado o objeto será reajustado anualmente, após o transcurso 
do período de 12 (doze) meses, a contar da data do Edital de Chamamento Público n." 
xx/2022, mediante aplicação da variação do IPCA-IBGE, verificado nos doze meses 
imediatamente anteriores, independentemente da data de assinatura do contrato de 
fornecimento. 
3.2.2 O reajuste anual será igualmente aplicado ao presente contrato, independente da data de 
celebração do mesmo. 

4.1 O faturamento contendo as prestações de serviços no mês serão apresentado mediante nota 
fiscal atestada pela Secretária de Saúde, sendo que o pagamento ocorrerá até o dia 10 (dez) 
do mês subsequente a prestação de serviços, respeitando-se a tramitação do empenho e 
mediante emissão de regular documentação. 

4.2 As Notas Fiscais deverão ser emitidas em nome de Município de Mercedes, CNPJ: 
95.719.373/0001-23, Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555, Centro, CEP 85.998-000, na Cidade de 
Mercedes, Estado do Paraná. 

4.3 A Nota Fiscal deverá constar à discriminação dos serviços, o n" do contrato e outros dados 
que julgar convenientes, não apresente rasura e/ou entrelinhas. 

4.4 O pagamento será efetuado via transferência eletrônica/depósito para a conta corrente de 
titularidade da(s) Contratada(s), a ser devidamente informada na respectiva Nota Fiscal. 

3.7 A atualização financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do período de 
adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento, serão calculados com base no 
número de dias de atraso, compreendidos entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento, utilizando-se o ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - 
IPCA, caso o atraso seja de exclusiva responsabilidade do Município, sem prejuízo da incidência 
de juros de mora de 0,5% ao mês. 

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
4.1 Os recursos financeiros para cumprimento desta Licitação, originam-se do Tesouro 
Municipal, correndo à conta da seguinte dotação orçamentária: 

02.007.10.302.0006.2026 - Gestão da Unidade de Pronto Atendimento. 
Elemento de despesa: 33903400 
Fonte de recurso: 000, 303, 505 

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO 
5.1 O prazo de execução e de vigência é de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do 
presente instrumetno, e poderá ser prorrogado nos termos da Lei n.? 8.666/93. 
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5.2 A execução dos serviços deverá se dar mediante a emissão de Ordem de Compra pela 
Secretária de Saúde. 

5.3 - Os prazos de execução e vigência deste Contrato poderão ser prorrogados por até igual 
período, limitado ao prazo de 60 meses, de acordo com o artigo 57 da Lei 8.666/93, podendo 
ainda, ser rescindido pelas partes a qualquer momento, desde que haja comunicação por escrito, 
com antecedência de trinta (30) dias. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES 
6.1 - A CONTRATADA, garantido o direito de defesa prévia e o contraditório, está sujeito às 
sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666, de 1993, quais sejam: 

6.1.1 - Advertência; 

6.1.2 - Multa correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual mensal, nos 
seguintes casos: 

6.1.2.1 - Deixar de prestar o plantão médico; 

6.1.2.2 - Deixar de fornecer o resultado da consulta/atendimento; 

6.1.2.3 - Deixar de atender o paciente do SUS, por ocorrência; 

6.1.2.4 - Não tratar com dignidade e respeito os pacientes, demais contratados e 
servidoes do Município de Mercedes. 

6.1.3 Pelo atraso injustificado na execução do objeto da licitação, será aplicada multa de 1 
% (um por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor contratual mensal, limitada a 10 
(dez) dias; 

6.1.4 - Suspensão temporária de licitar e contratar com a Administração Municipal; 

6.1.5 - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação. 

6.1.6 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja à sua rescisão, com as 
conseqüências contratuais e as previstas em lei. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
7.1 Constituem obrigações da CONTRATADA: 

7.1.1 atender todos os usuários do SUS que procuram os serviços Centro de Saúde de 
Mercedes; 
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7.1.2 atender o paciente do SUS com dignidade e respeito e de modo universal e 
igualitário, mantendo-se a qualidade na prestação do serviço; 

7.1.3 esclarecer ao paciente do SUS sobre seus direitos pertinentes ao serviço; 

7.1.4 responsabilizar-se pela locomoção e demais encargos que incidam ou venham a 
incidir na execução do serviço; 

7.1.5 responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier causar aos 
usuários do SUS em decorrência da prestação do serviço; 

7.1.6 apresentar o CONTRATANTE sempre que solicitado, comprovação de cumprimento 
das obrigações tributárias e sociais legalmente exigidas; 

7.1.7 aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões até o limite 
fixado no § lOdo artigo 65 da Lei n? 8.Q_66/93; 

7.1.8 manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigi das na licitação; 

7.1.9 executar diretamente o Contrato, sem transferência de responsabilidades ou 
subcontratações não autorizadas pelo Município de Mercedes; 

7.1.10 indicar o responsável por representá-Ia na execução do Contrato, assim como a(s) 
pessoa(s) que, na ausência do responsável, poderão substituí-lo; 

7.1.11 executar, conforme a melhor técnica, o serviço de consulta e enfermagem, 
obedecendo rigorosamente as normas técnicas respectivas; 

7.1.12 cumprir, dentro dos prazos estabelecidos as obrigações assumidas por força deste 
Contrato; 

7.1.13 permitir o acesso da fiscalização da Secretaria de Saúde para supervisionar e 
acompanhar a execução do serviço de acordo com este contrato. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
8.1 Constituem obrigações do CONTRATANTE: 

8.1.1 prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao fornecimento que venham a 
ser solicitados pelos empregados do fornecedor; 

8.1.2 efetuar o pagamento devido pelo fornecimento do objeto, no prazo convencionado, 
desde que cumpridas todas as exigências deste Edital, seus Anexos e do Contrato; 

8.1.3 fornecer alimentação aos profissionais que estiverem prestando serviços, na forma 
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que fornecer aos servidores escalados para a realização da jornada de 12 horas de trabalho 
por 36 horas de descanso. 

CLÁUSULA NOVA - DA RESCISÃO 
9.1 Constituem motivos para rescisão do presente contrato o não cumprimento de qualquer de 
suas cláusulas e condições, bem como os motivos previstos na legislação pertinente à licitações e 
contratos administrativos, sem prejuízo das multas cominadas na Cláusula Sexta. 

9.2 A CONTRATADA reconhece desde já os direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão 
administrativa prevista na legislação referente às licitações e contratos administrativos. 

9.3 O CONTRATANTE poderá rescindir o presente Contrato, por conveniência 
administrativa e interesse público ou por fato superveniente, devidamente justificado. 

9.4 Em caso de rescisão contratual, se a interrupção das atividades em andamento puder causar 
prejuízo à população, a critério do CONTRATANTE, será observado o prazo de até trinta (30) 
dias para ocorrer à rescisão. Se neste prazo a CONTRATADA negligenciar a realização de 
consultas médicas á multa cabível poderá ser duplicada. 

9.5 A contratada poderá solicitar rescisão contratual e descredenciamento mediante pedido 
formaulado com 30 (trinta) dias de antecedência. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERACÕES 
10.1 Qualquer alteração do presente contrato será objeto de Termo Aditivo, na forma da 
legislação referente à licitações e contratos administrativos, com exceção do disposto no item 2.2 
da Cláusula Segunda. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICACÃO 
11.1 O presente contrato será publicado, por extrato, no Diário Oficial Eletrônico do Município 
de Mercedes, obedecendo os prazos previstos na Lei n" 8.666/93. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FUNDAMENTACÃO LEGAL 
12.1 A legislação aplicável à execução deste contrato é composta pela Lei Federal n." 8.666, de 
1993 e suas alterações posteriores, fazendo parte integrante deste termo, Edital de Chamamento 
n." xxx/2022 e o Processo de Inexigibilidade de Licitação n." ./2022. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FISCAL DO CONTRATO 
13.3 Para exercer a responsabilidade como Fiscal do Contrato fica designada a Servidora Sra. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

CLÁUSULA DÉCIMA OUARTA - DAS DISPOSICÕES GERAIS 
14.1 Será facultado ao CONTRATANTE, em qualquer tempo, promover diligência destinada a 
esclarecer ou complementar a instrução do Credenciamento e a execução do presente Contrato, 
bem como a aferição dos serviços ofertados, além de solicitar dos órgãos técnicos competentes a 
elaboração de pareceres destinados a fundamentar a decisão 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 
15.1 As partes elegem o Foro da Comarca de Marechal Cândido Rondon - PR, com exclusão de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questões oriundas do presente 
contrato que não puderem ser resolvidas pelas partes e pelo Conselho Municipal de Saúde. 

15.2 Justas e contratadas firmam as partes este instrumento, em 03 (três) vias de igual teor, com 
as testemunhas presentes ao ato, a fim de que produza seus efeitos legais. 

Mercedes - PR, de de 202 . 

MUNICÍPIO DE MERCEDES 
CONTRATANTE 

CONTRATADA 

Testemunhas: -------------------- 
NOME: 
CPF: 

NOME: 
CPF: 
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ANEXO 02 
(papel timbrado do interessado) 

MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA 

Prezados Senhores: 

Pelo presente instrumento, EU, , portador da Cédula de 
Identidade RG n." , inscrito no CPF/MF sob o n° , residente 
e domiciliado na , n" , Centro, Município de , Estado do , CEP , 
DECLARO: 

Pelo presente instrumento, a empresa , inscrita no CNPJ n" 
, através de seu representante legal infra-assinado, DECLARA que: ------- 

1) para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.? 8.666/93, que não emprego menores 
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menores de 16 
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz (a partir de 14 anos), em cumprimento ao 
disposto no inciso XXXIII, do Art. 7° da Constituição Federal. 

2) sob as penas da lei, que não estou sujeito a qualquer impedimento legal e que não fui 
declarado inidôneo para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

de de 2022. --- 

Nome completo e Assinatura 
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r~ I~J 

ANEXO 03 

(papel timbrado do interessado) 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE CARGA HORÁRIA E DE 
ACEITAÇÃO DOS VALORES 

EU, , portador da Cédula de Identidade RG n." , inscrito 
no CPF/MF sob o n" , residente e domiciliado na , n° , Centro, 
Município de , Estado do , CEP , DECLARO sob as penas da lei, que me 
responsabilizo pela prestação dos serviços em conformidade com a legislação pertinente e que 
concordo em prestar serviços objeto deste edital, aceitando receber os valores constante no edital 
de CHAMAMENTO PÚBLICO n° xxx/2022, me disponibilizando à prestação dos serviços de: 

A empresa , estabelecida na Rua , cidade 
de , inscrita no CNPJ sob o n° , DECLARA sob as penas da lei, que se 
responsabiliza pela prestação dos serviços em conformidade com a legislação pertinente e que 
concorda em prestar serviços objeto deste edital, aceitando receber os valores constante no edital 
de CHAMAMENTO PÚBLICO n" xxx/2022, e se dispõem a realização os serviços de: 

(Indicar o item a que pretende celebrar contrato) 
Item Descrição Período Qtd R$ Unit R$ Total 

Serviços de Clínico Sábado - das 07 :OOh às 19:00h 

1 
Geral para Pronto Domingo - das 07:00h às 19:00h 

120 1.395,06 167.407,20 Atendimento Feriados e pontos facultativos - 
Plantão Diurno das 07:00h às 19:00h 

Serviços de Clínico Em qualquer dia da semana 

2 
Geral para Pronto (inclusive sábado e domingo, 

60 1.413,06 84.781,80 Atendimento feriados e pontos facultativos) - 
Plantão Noturno das 19:00h às 07:00h 

252.189,00 

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente. 

______ :, em de de 

Nome completo e Assinat 
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ANEXO 04 

(papel timbrado do interessado) 

MODELO DE DECLARAÇÃO INDICAÇÃO DO(S) PROFISSIONAL(IS) 

A empresa , estabelecida na Rua , cidade 

de , inscrita no CNPJ sob o n° , DECLARA sob as penas da lei, que 

indica(m) o(s) profissional(is) para prestar(em) os serviços do objeto do edita I de 

CHAMAMENTO PÚBLICO n" xx/2022 conforme segue: 

Item x 
NOME DO N°RGE CPF ENDEREÇO DO PROFISSIONAL 

ITEM 
PROFISSIONAL PROFISSIONAL 

RG: ............. 
CPF: .............. 

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente. 
______ , em de de 20 . 

Nome completo e Assinatura do Representante Legal 
RG/CPF 

Função 
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PARECER JURÍDICO 

RELATÓRIO 

Trata-se o expediente de análise do Edital de Chamamento Público n.? 3/2022, 
realizada em atendimento ao disposto no art. 38, VI e parágrafo único, da Lei n." 8.666/93. 

Estudada a matéria, passo a opinar. 

FUNDAMENTAÇÃO 

Inicialmente, cumpre destacar que constitui objeto do procedimento em epígrafe o 
credenciamento de pessoas físicas e jurídicas prestadoras de serviços profissionais médicos 
para realização de plantões diurnos para atendimento de urgência e emergência (sábados, 
domingos, feriados e pontos facultativos), plantões noturnos e concessão de férias segundo 
escala organizada pela Secretaria de Saúde, quando se fizer necessário. 

Consta do item 2.3 do Edital de Chamamento Público que o procedimento visa a 
contratação de profissionais/pessoas jurídicas, para o atendimento de eventual demanda por 
profissionais médicos em razão da concessão de férias ou outras ausências/afastamentos de 
servidores efetivos, de forma a não interromper o serviço público prestado a população. 
Confira-se: 

2.3 - As contratações decorrentes deste Chamamento Público destinam-se ao 
atendimento, episódico e de curta duração, da demanda por profissionais 
decorrente da concessão de férias ou outras ausências/afastamentos de 
servidores efetivos, que não justifiquem a nomeação de servidor efetivo ou a 
deflagração de processo seletivo simplificado. O atual quadro de pessoal não 
possibilita o pronta cobertura de eventuais ausências/afastamentos dos 
detentores do cargo de médico, o que implica interrupção do atendimento 
prestado à população, donde ser necessário o presente credenciamento. 

Trata-se, como pode se perceber, de contratações pontuais e de curta duração, que não 
justificam a nomeação de servidor efetivo. Dá mesma forma, não se vislumbra 
utilidade/possibilidade na realização de processo seletivo simplificado, dada a exiguidade da 
contratação. Ora, não se justifica a deflagração de um procedimento de seleção, que é 
complexo e moroso, para seleção de profissionais que poderão ser convocados para celebrar 
contratos de 15 (quinze) dias de vigência, e que deverão ser submetidos a registro, junto ao 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos termos da regulamentação da Corte. Não 
havendo certeza das datas e prazos dos períodos a serem cobertos pelos candidatos 
selecionados, poderia se chegar a hipótese de todos já terem celebrado contrato de trabalho 
temporário, e ainda haver demanda a ser suprida, o que não se revela difícil em Municípios de 
pequeno porte que geralmente não despertam a atenção de profissionais médicos. 

No credenciamento, por seu turno, a possibilidade de cadastro fica permanente aberta, 
durante seu prazo de validade, não havendo óbice a renovação das contratações, desde que 
oportunizada a todos os cadastrados de modo isonômico. 
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Destaca-se, por oportuno, que o Tribunal de Contas do Estado do Paraná admite a 
utilização do expediente do credenciamento para contratação de serviços médicos de forma 
residual e complementar, consoante se denota da análise dos Acórdãos 201/20 - Tribunal 
Pleno e 359/20 - Tribunal Pleno. 

Verifica-se, ainda, que a pretensão foi submetida ao crivo do Conselho Municipal de 
Saúde, que concordou com a almejada contratação, consoante cópia da ata da respectiva 
reunião, que consta igualmente dos autos. 

Vencida tal introdução, cabe discorrer sobre o procedimento em tela para contratação 
de prestadores de serviço, qual seja, o credenciamento. 

Salutar, nesta tarefa, a consulta ao ensinamento de Marçal Justen Filho: 

Mas somente se impõe a licitação quando a contratação por parte da 
Administração pressupuser a competição entre os particulares por uma 
contratação que não admita a satisfação concomitante de todos os 
possíveis interessados. 

A obrigatoriedade da licitação somente ocorre nas situações de 
excludência, em que a contratação pela Administração com 
determinado particular exclua a possibilidade de outrem. Já que 
haverá uma única contratação, excludente da viabilidade de outro 
contrato ter o mesmo objeto, põe-se o problema da seleção da 
alternativa mais vantajosa e do respeito ao princípio da isonomia. É 
necessário escolher entre diversas alternativas e diferentes particulares 
interessados. A licitação destina-se a assegurar que essa escolha seja 
feita segundo os valores norteadores do ordenamento jurídico. 

Por isso, não haverá necessidade de licitação quando for viável um 
número ilimitado de contratações e (ou) quando a escolha do 
particular a ser contratado não incumbir à própria Administração. Isso 
se verificará especialmente quando uma alternativa de contratar não 
for excludente de outras, de molde que a Administração disponha de 
condições de promover contratações similares com todos os 
particulares que preencherem os requisitos necessários. Sempre que a 
contratação não caracterizar uma "escolha" ou "preferência" da 
Administração por uma dentre diversas alternativas, será 
desnecessária a licitação. 

Nessas hipóteses, em que não se verifica a excludência entre as 
contratações públicas, a solução será o credenciamento. A 
Administração deverá editar um ato de cunho regulamentar, fundado 
no reconhecimento da ausência de excludência de contratação de um 
número indeterminado de particulares para atendimento a certas 
necessidades, no qual serão estabelecidas as condições, os requisitos e 
os limites não apenas para as futuras contratações como também para 
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que os particulares obtenham o credenciamento - ato formal por meio 
do qual o particular é reconhecido como em condições de contratação. 
( ... ) 
Nas situações de ausência de competição, em que o credenciamento é 
adequado, a Administração não precisa realizar licitação. Sob certo 
ângulo, verifica-se inexigibilidade de licitação, por inviabilidade de 
competição. Na verdade, a inviabilidade de competição consiste, no 
caso, na ausência de excludência entre os possíveis interessados. 
(JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos 
administrativos. 14. ed. São Paulo: Dialética, 20 I O. p. 49/50.) 

Claro resta, portanto, que a obrigatoriedade da adoção do procedimento licitatório 
decorre da necessária exclusão de possíveis interessados na contratação. Podendo a 
Administração contratar com apenas um, impõe-se a adoção de procedimento de seleção com 
vistas a apurar a proposta mais vantajosa, bem como, observar o princípio da isonomia. 

Por outro lado, não havendo excludência de contratações, porque a todos os 
interessados é oportunizada a contratação com a Administração, não que se falar em licitação. 
Cabível, nesta hipótese, o procedimento do credenciamento, que serve a formalização de 
verdadeiro cadastro dos interessados aptos a contratar, segundo as regras previamente 
estabeleci das pela Administração. 

Este é, pois, o caso em tela. Não pretende o Município uma única contratação, mas 
sim, a formação de um cadastro de prestadores de serviço de plantões médicos, de forma a 
possibilitar a continuidade do atendimento médico ofertado à população nas hipóteses em que 
se fizer necessária a contratação episódica de curta duração. 

Neste caso, possibilitando-se a contratação de todos os interessados que atenderem as 
condições do instrumento convocatório, adequado se revela a adoção do procedimento 
administrativo do credenciamento e, atendidos os requisitos, a formalização da contratação 
através de procedimento inexigibilidade de licitação, nos termos do art. 25, caput, da Lei n.? 
8.666/93. 

Reza referido dispositivo, pois, que a licitação é inexigível quando houver 
inviabilidade de competição. Como no caso em apreço não há competição, oportunizando-se a 
contratação de tantos quanto atendam as condições fixadas no Edital de Credenciamento, 
caracterizada resta situação de inexigibilidade de licitação. 

Por fim, no que tange a análise das regras insertas no edital, consigno que se 
encontram adequadas a Lei n." 8.666/93, ao menos na parte que efetivamente toca, bem como, 
que a minuta do instrumento contratual contém as cláusulas necessárias constantes do art. 55 
do citado dispositivo legal. Ainda, consigno que há a observâncias das disposições da Portaria 
n." 2.567, de 25 de novembro de 2016, do Ministério da Saúde, ao menos no que toca, em 
especial os arts. 6°, 7° e 8°. 

CONCLUSÃO 

Ante o exposto, concluo pela legalidade do procedimento chamada pública em tela, ao 
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menos até o estágio em que se encontra, opinando pelo seu normal prosseguimento. 

É o parecer, passível de ser censurado por outro entendimento que, devidamente 
fundamentado, comprove melhor resguardo aos interesses do Município. 

Geovani eira M ello 
PROCURADOR JURÍDICO 

OAB/PR 52531 
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MUNiCípIO DE MERCEDES 
EST ADO DO PARANÁ 

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA 
CHAMAMENTO PÚBLICO N° 3/2022 

Objeto: Credenciamento de pessoas físicas e jurídicas prestadoras de serviços profissionais 
médicos, registrados no Conselho Regional de Medicina, para realização de plantões diurnos para 
atendimento de urgência e emergência (sábados, domingos, feriados e pontos facultativos), plantões 
noturnos e concessão de férias segundo escala organizada pela Secretaria de Saúde. 

ENDEREÇO PARA CADASTRAMENTO: Rua Dr. Oswaldo Cruz, n° 555, Centro, Mercedes, Estado 
do Paraná. 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O Edital completo e demais informações encontram-se à 
disposição dos interessados, no Departamento de Administração da Prefeitura do Município de 
Mercedes, de segunda a sexta feira, no horário de atendimento ao público, das 8:00 às 12:00h e das 
13:30h às 17:30h. 

Mercedes - PR, 12 de abril de 2022. 
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MUNICiplO DE MERCEDES 
ESTADO DO PARANÁ 

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA 
CHAMAMENTO PÚBLICO N° 3/2022 

Objeto: Credenciamento de pessoas físicas e jurídicas prestadoras de serviços profissionais médicos, registrados no 
Conselho Regional de Medicina, para realização de plantões diurnos para atendimento de urgência e emergência 
(sábados, domingos, feriados e pontos facultativos), plantões noturnos e concessão de férias segundo escala 
organizada pela Secretaria de Saúde. 

~DEREÇO PARA CADASTRAMENTO: Rua Dr. Oswaldo Cruz, n° 555, Centro, Mercedes, Estado do Paraná. 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O Edital completo e demais informações encontram-se à disposição dos 
interessados, no Departamento de Administração da Prefeitura do Município de Mercedes, de segunda a sexta feira, no 
horário de atendimento ao público, das 8:00 às 12:00h e das 13:30h às 17:30h. 

Mercedes - PR, 12 de abril de 2022. 

Laerton Weber 
PREFEITO 

DECRETO N.o 046/2022 

DECRETO N.o 
DATA: 
SÚMULA: 

046/2022. 
12 DE ABRIL DE 2022. 
DISPÕE SOBRE ABERTURA DE 
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS . 

.__ -refelto do Município de Mercedes, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
71, Inciso I, alínea "c", da Lei Orgânica do Município, e de acordo com o Artigo 43, Parágrafo 1°, Inciso I, da Lei Federal 
n.? 4.320/64, de 17 de março de 1964, combinado com a Lei Orçamentária Municipal n.? 1713/2021, de 11 de novembro 
de 2021, 

DECRETA 

Artigo 1° - Fica aberto, no corrente exercício financeiro, Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro de 
Fontes de Recursos do Exercício Financeiro de 2021 até o limite de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais), tendo em 
vista a observar a sistemática de apropriação contábil estabelecida pela Portaria n.? 447 de 13 de setembro de 2002, da 
Secretaria do Tesouro Nacional e Portaria n.? 219, de 29 de abril de 2004-STN, de acordo com a seguinte classificação: 

02 - PODER EXECUTIVO 
013 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

08.243.0013.6001 - GESTÃO DOS SERViÇOS DE PROTEÇÃO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ECA 
3390.39.00 - OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 

1011 - Transferências de Outros Programas R$ 3.700,00 

TOTAL R$ 3.700,00 

Página 1 Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de 
Tempo. 

O Municlpio de Mercedes da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site: 
www.mercedes.pr.gov.br - 
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{NU! l«mos do Artigo 2", Ind$O'· UI U66/9J} 
08/ETD: Cu-tllrilaçlu de tmDftU D~ra 1!~(~(tlÇlo de serviços de d~!okx:;lm~ntQ de rede <.Ie média lcl\)lo, I)it~ 
COlnpurtolr ~ usrna de mim IH"Ç~ IOlovoltilica tom puténcia de 190,IJ3kWp.!ouIl,ada no lote Rur,,1 n' 22-0, 
ec ptli'rltlroK·10, d,Falenda 8f111ma, no MuoiclpiOOe PaIo Sril,do-PíI.. 
ConJ,(WIte /uSljflcall'l~ .pre,entad~ pelo s,metlrio solkltante e Pale<tl da A.ssCSSOfla luridlQ assinado, 
a."oyo os te,mas em que" encontra_fitando a Secrelarl~ Municipal de AdmlllluliçJo/flRinçu el'lcarre,ada 
ce prOlTlover a Wl\tt~l.ç;io dos S"rvIÇO~ d,,~rit~ ntstt Ctrtllmt d~ tm;lt;!s~ COPU DISTRIBUlçAO S.A. .0 
va'ol 810b;,1 ele R$ 28 118,99lvl/lte e ene mil cenlO e sttenla ~ 0110 r~ais e noventa li! nove cl!ntAvo~), p;l ••••• 
l'Ie/lo1l consol:d.;Jo do grl'Yi\!O Mste ceeem e, após cumpndas as lormalidides ""a". 
HOMOL9GACÃO - INEXKjIBll!QADE Q( UCUACAo N 102llzou 
fAtt.15,llIdJOI,dole'Federvlll.r'.6õ6/g1eofteroç~tfJ. 
08/ETO: Contr .• ta~ao de serviço S.~S (Softwarl! ., a Serviu!) para operaclonal!za.;:lo da Cempemaç:lo 
f'~nle •.• em Reilml Gelal de PI~nci.J Sodal, os R,cirrwn PrÕpfios de Preondincia Soe •• ] dos Wlrvldor." 
publk:os da Unilo, dos htldos, do DIstrito FederJI e do~ Mul'licipios, e erare os r'lhnes p'óprius, n. hipótese 
rIfl cOlr.igem r«iprou de te"'PC de contribliçJo pua erene dt aposentadoril, em cumprimento ae 
el!abl!ltclml!nto pelo Deatlo lO.18S de lOdedelembi"ooe 2019. 
Corll-!lolnte lunilkati<l~ ~(im. dJ secret~rl,} IoOlkitante e Par~tr d~ Aneuo.i,J JurídiCa ;s~inoldo, aprovo I» 
lermos em (l~ se enconlr.l, fitando ~ Secreti-lia Municll).ll de Administr.lçJo/Fln.ltMjlS encarretada de 
prom~r a contrataç30 da t'mprt'Q EMPRESA Q( TECNOlOGIA E INFORMAçOES DA PREY1DENClA 
DATAPREV S.A., ao vllor ,Iolul de R$ 6.000.00 (\ei~ mil rel!~). Jpós cumpritbs 11 lor~!idad~$ It~a;s. 

RfPUBPCACAO/lAy!SO OE ltC!TAç,I,O 
PREGlO (l(TRONICO p/ ~S OE REGISTlO DE PREÇOS NI 018/2022. 
R[GIME DE CONTRATAçb. MENOR PREtO GlO&Al. 
08/nO: Cu!1tI~lIçlo di! ~",prI!U par. futuro •• orv,n!u~1 di~POlllbl!iuç;lD ue I)lollulon.1 M~tlll'CI t1111"0 Gl!rill 
lI.r~ 'h!lldi'fl;!lltO J\Jnto 1\ unld.dn tie ~ude go Mun!clpoo dI! PaIo 6.f1Kado - PR. "8ulldo n flece\~ldilWS di 
~MSPS, conformt quanti<lad" e condiç6M minimas relaciol\idn no Termo de Reftrfncia ;11'100 ao Uital. 
PERlooo DE RECE81MENTO DAS PROPOSTAS: du 08hlOmin do dia tt!04/20Z2 ale as O@hlOmin do dia 
O~JQS/'J022. 
AB~RTURA E JULGAMENTO DAS PR09OSTAS: as 08h15min do dia 02/05/2022. 
INICIO DA StsSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às OSh20rnln do dia 02/0${2022. 
R(fER!HCIA DE TtMPO: HorMio Df! 8mlh IOfl. 
lOCAL: PORTAL SOlSA [)( UCITAÇOES DO 8RASIl- Bli hup~:{(blltlffl1pnuoml 
EOITAL.: O Hltil t\U" dlspotllYf!1 aOI intertts.d~ p'ra down\oad no site do município 
",,"WW.patobraudo.pr.soy.br na ilba 'Utlt~s - lIcitaçõts aberm". 

EonAl DE CONVOCAdo PARA fiNS DE CONTRATAdo H.l0021Z0ZZ _ rufE snrnvo H.' 00lfZQZZ 

~ ~r~H~v~~;2~:2e ::I~:I:f~~~~i::~~:r~;~~: ~:s~~;~:I'~~~\r~'~~~:;;:~~~~ 
J~StssJop,jblic"antOO1/20n, 

R (~ • E 

I - CONVOCAR as cAndidatn ~b.i.o ~pfov,dn no referido l('~te selelHO, pela otdem dI! (hns,r;u~ao final, 
I).,a que Wll'lp~rl!çJln no Oeplrtamllnto d@ RI!cuIWS Hum~no\, tia Sevel.ri~ Muoldpill de Adowmuraç;io, fi. 
Avenida WiHy Binh. 2118S, fll/i p!'etnc.hlmenIO de v~a. conforme P,,·visto no Edital, entre os dlu 14 ir ZS di 
abril de 2022 no h«jrionormal dt: upedltnte,C.ltodu01hJOmlll h 11hlCnoioedu llh3Omln;h 17h. 

que'$ 
orlllnals para COfIftr~nda, quando couber: 

• CÓ~fADOCPr-; 
• CÓPIA OA C{DULA DE lOEmlOf\Of; 
• COPIA. DA CARTEIRA DE TRA8AlttO (ttUmefo do PIS. nUmero. \~ril! I! Il~ta tie enll\\h); 
o CÓPIA 00 TITulO DE HEITOR; 
• C(RnolO O{ QUITAÇÃO [lEITOAAI. -link: 

b\tp:tI_w.!rt·p,.ju\.brlt!fI!0I/cçltldoe~{gu!!aqg.çI!!'!9/ii!l 
• COMPROIJANTE O( CERTifICADO RESERVISTA OU [)(SPENSA DE CORPQRAÇÃO; 
• COPIA 00 REGISTRO OVll lú\SM4lNTO 00 NASCIMENTOI; 
• CÓPiA 00 DOCUMENTO QUE COMPRQ\I[ A CONCIU!.ÀO LlA ESCOLAKIOAO( lXl(jlOA PAJlA O CAKGO; 
• COFIA 00 COMPROV.t.NTE DE mDERE{O C/ctP (ÁGUA, lUt OU TElHOljf fiXO): 
• 01 fOTO 3)(4 IUII~); 
• CÓPIA DO REGISTRO NQ CO:-.tSEUto DE ClASSE E CERTIDÃO DE REGULNtIDADE NO RESPECTIVO 

COr-.SEutO ISE FOftO CASO); 
• CÓPIA DA CARTEIRA NACIONAL Df I-lASllITAÇÃO; 
• DE.CLAAA.çAO OE B(NS ( VALORES QUE INTEGRAM ~U PATlI1MONIO PRtvAoo - ESTATUTO OOS 

FUNCKJtWtlOS - ART. 16 ~ 4': 
• CÓPIAPOCAATÃOSUS; 
• C[RTlOÀO NEGATIVA DE ANTlC[Q(NlES CItIMltwS, [XP[QIDA PElO CARTÓRIO CRIMINAl DA 

COMARCA ONOl R~SIO( O CANDIDATO; 
• CffmOAO NEGArlVA Df ANHCED{NT[S CRIMINAIS DA JUSlIÇA FEDERAL 00 !IR - Unt; 
btlp):1I __ 2.trI4.1vs.btltrf4{p'om'iW«:nldag"nsk,_ php' 

o O(Ct.WÇAo N[GATlVA O[ OiRITOS MUNICIPAIS ONDE RESIDE O CANDIDATO: 
• CERTlOAo DE QUE w.o RECEBE S!NEFIcIO 00 INSS - Un ••.. : h!!p!.lIwww-ioss.l9Y brbrMeos-do. 

IIIJsld«larts3o:((tbtnrGejo,col'Is! •• nedi:iOnm{ 
• D(ClAAAçAO AnSTANDO NÃO TER SIOQ OfMlTIDO DO SERVIÇO PÚBlICO, POR /USTA CAUSA; 
• DEaARAÇAo QUANiO AO EXERCIao OU NAo DC OUTRO CARGO. EMPR(GO OU fUNÇlO PUSllCA E 

S06RE RECEBIMENTO OE PROVENTOO~COMRfNTE D~ ~POS~NTAOORIAE I'ENW; 
• COt.1PROVA.ÇÃO DE APROVAÇAO NA COmULTA OE QUAUFlCAÇÃO CAQASTJlAI- ESO(tAl-llnk: 

htlp://Ç9nsult!C.!d~stral]nU·S(lv·br/ES(r(Ij!I/paSci(lI)dc)(.lh'm' 
• ATESTADO MtOLCO AOMIS510NAl. COllfORM[ O IHM 10.4 00 EOITAl 00112020 IEMIlLDO POR UM 

MtOlCO 00 TRA8AIJtO): 
10.11 DOS EXAMES PRf-ADMISSIONAl5 

6 , Município de Pato Bragado 
blalluJurar.11Ú 

10 •••. 1 O (~ndid~!o co/IVoudo para nsullllr a v~ga no pralo de 051{1I"lC1)) dia~ u!tk,' contaf di sesslo 
püblka, dI!V'I!'~ ap.el-Cnt~1 o~ ser;lIlntlo"s eUlfles médkos. cllrllc01 e labot~torials. 
10.4.3 Eumt:~ p~ra o cargo ee Professol de Educ~ç~o Infantil: 
a) AI('SI~do de Saude OCllpat!onal t'mitldo por m(!d.(o do lIab<i:tlo, 
b)Acu.d.de,IWil; 
c) Audlollll/\rla; 
d) l!elnOlramallt'ucoC'I'Ila, ["trOl.alm e P1aQ~l.'1a~1 

DOCUMENTOS PARA FINS DE SALÁRIO FAM[!IA E OEPENDENTES 
• CÓPIA DA. cnncso De NASC1MlN 10 OOS fIUIOS; 
• CPÓ E REGISTRO GERAL (RG) oos FilHOS PARA flNSOf OEPEND(NCIA, 
• 'ÓPIA OA CARTEIRA OE VACINAÇÃO OOS FILHOS M(NORES O( 14 ANOS; 
• COMPROVANTE OEESCQtARtO,\OE UOS FILHOS[NTRE 07 E 14 ANO~; 

DOCUMENTOS PARA fiNS DE DEPENDENTES PARA IMPOSTO DE REND~ 
• CPF E REGISTRO GERAl (RG) OO~ DfPEND[NTESPARA IMPOSTO DE RWOA; 
• O~ClAAAçlo DE O(PlNOENTES PARA fltl!! DE llIJI.f. 

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS 
• CONTA BANCÁRIA (B~nco do 8rasil) 

lU - COMUNICAR Q'R o nêo (ompuedml!!ltu nas dal~s ",lma OeS(ro\U, Implkar~ na de~b\htia auto-matiQ 
d.lVoi'" 

EOITAl or CONyOCAçAO PMA SESSÃO PÚBLICA N.' 007(1022 -um smnyo N,- OOlllOU 
O grefenc em Elt::rcÍ(io do Mllnkiplo de P~IO er~g.do, [stado do PJWI~, fIO U\O de ~lIas a!flbui~Oes lelab e 
(onslllcrillldo ° Teste sereuvc n' 001/2012 e o (d;t~1 ~~ 001/l022, 
RESOlVE 
I - CONVOCAR.~ Cindld~las auauc non'Hladll., Pílfi SES5Ao PÚ811CA QUi! St!r~ rear.:.1da na Prcfellllra do 
Munk:lplO de Pato 6r~iado, Sal. de Re~nl6e~. no dia 20 de ~bril de 2022, h 08 hUlas, par. a ei(oIhil dI' 
\lIfITlU entre li Vill.iIS djsponlv~l~ c bem conJO ~ comprOVJçaO do\ tilulu~ J~ enttclue\ no ;110 di! hl\CI~:O. 
confonnlo"dctenTllnaoltem101c 10.ZUoEditilln'OOl/102ldottferldOJlc~teSclctr<0 

• ColI"llo:PROFES$OR 

,. CARINE fRAAE. COliA SAUER 

1" 
11' 

ANGELA cu", TO!ZlN r.LfIN 
AOOIANE DflJANE OESS&SElL lANGER 

12' NA."fAAAOEMSlS 

". SIIlUI D( OllVEl1tA OLND(R 

EDITA.l DE CONVOCAçAO N.' 016lzon· CONCURSO PÚ811CO N.' 00112019 
O Plffelto do Município ti, Pato BrI8i1do, hl.do do h/al'li, no uso de suas alribIJir;bes ItEJIS e considerJndll 
o Concurso PubliCO 001/1019 f o Edltlll 012/2019 quI' homologa n ft\u:udo IIn~1 do rnnl!ctivo COllr.U/SO, 

RESOLVE 

I - CONVOCAR ° tlln-dld4tO ~bill.u, ilDro~4tiO no lI!f"ldo CuntUfKl PÚbll(o, pela ofdtm di cl~uifiu~k1 (if"lil, 
para QUI! (I,lmpileça tO Oep~rtamentu d, R.culw~ Hum~nos, da Sf!(1 •• larl.1 Munlt .• pal dI! "'um nistr.ç~o, fli 
Avel'llda W,li'I Barlh. 2885, para prcellthimCl'l!o de vag~, conforme PtllV1StO no fdi!al. tntre os dí~~ 14 a 2S d. 
abril de ZOZ2llOhor~riO 1\O(lfl,1 detxptdil'ntt. c.toda~07MOm ~s tlhlOm e du nhlOmm'\, I1nOOmon. 

• COLABORADOR ADMINISTRATIVO - Au.iliar Adminlltr.IHo 

3' ANOERSON Df PAUt.AGHESIU PA OMUNICIPAI. 
11- OETERMJNAR Q~ o tandid~to coovoudo aprewlIts a dQ(um(!nt~çJo a~ulo. ~Oft"I9inbada dos onllnais 
pal~tollfer~lId3,quandO((HJbel": 

• COPIA 00 cef; 
• CÓPIA DA C~DUIA DE IDENTIDADE; 
• CÓPIA DA CARn:lRA DE TRABALHO (nUmero do PJ~, numero. stlle e d~la de emiu30): 
• CÓPIA DO TrTUlO OE ElEITOR; 
• CERlIOÃO D[ QUITAÇÃO H(1l0íti\l-Un1c 

h\lP'Uwww.lrt:pr.jysbtlclsiIOI'CSt1IdOf"llguliK~Oçlçitoral 
• COMPROVANTE DE CERTifiCADO RESERVISTA OU DISPENSA DE CORPORAçAO; 
• COPIA 00 REGISno CIVil (CASAMENTO OLJ NASCIMENTO); 
• CÓPIA 00 OOCUM(NTO QUE COMPROVE A CONnU!J.o DA ESCO!.AAIDADE [XI(iIDA PARA O CARGO; 
• CóPIA 00 COMPROVANT( DE ENDEREÇO C/CEP IAGUA. lUZ. OU TElEfONE FI)(O); 
• 01 fOT03X4 (ituaU'a(b,dt treme, cOlorida); 
• COPIA DO REGI~TRO NO CONSI.I.HO DE CtASSF. E CERTIDÃO Df. RfGUlARIDADE NO ~ESP[CTIVO 

CONSElHO (SE. H/R O CASO); 
• CÓPIA OA CAATEtRA NAOONAL DE HA8Il1TAÇI4J; 
• OfCl.AAAÇÃO DE BfN~ f VALORfS QUf INHGRAM sru MTAIMONIO PRIVADO· f.STATUTO DOS 

FUNCIONÁRIOS - ART. 16 § 4'; 
• COPIA 00 CARTÃO SUS; 
• CUHIDAo NEGATIVA DE ANHCEOENIES (RI~I!NA.S, E!(PEOIOA PUO CAR1ÓRIO CRIMINAL DA 

COMARCA ONDE RESIDE O CANDlOATO; 
• CERTIDÃO NEGATIVA DE ANTECEDENTES CRIMINJ\15 DA. JUSTIÇA FEDERAL 00 PR -Un ••.. : 

h!tp·\:lIwww2.trf4.!,,~.br/trr~/protesso*prtidao{!ndpx.php 
• O(ClARAÇÂO NEGATIVA DE O(SII05 MUNICIPAIS ONDE RESIDE O CANDIDATO; 
• CERTIDAo DE QUE NAo R[CE8f 8[f~Efl{lO 00 INS$ - Lll'lk: btlps:/lwww inn roy.brlsrrvicos-do. 

im~(dt'(li!'lçao·de-bl'nelicio-constt-nadi·consl'/ 
• DEClARAÇÃO AUSTANOO NÃO TER SIDO DEMITIDO DO SE11.V1ÇO PÚ8UCO. POR JUSTA CAUSA; 
• DECLARAÇÃO QUANTO AO EX~RClcIO OU NAo m OUrMO CAltGO, {Ml'lllGO OU FUNÇAo PÚlIllCA t 

SOSil.E I\[CESIMEN10 OE I'ROVtN'TO OECORRENIE Ot APOSENlAQORIA E PENSÃO; 
• COMPROVAÇÃO Df. APlIOVAÇÃO W. CONSUltA Df. QUALlflCAÇAO CAOA$ntAl- UOCIAL- 
lil\k:bttp:llçO!l}u!tijCid.J)tral.ll'ln,OY·brI(~9sii!VpJPI!.nndç •.•. h\nl! 

• ATESTADO M~DICO AOM!SSIONA.I~ emitido pelo mkltto do tlabllho <orn os .\fRU ntu t,"'I"Ies mediros. 
tllnicose taboratoriais. 

• ACUIOAOE VISUAl; 
• EXAME C1(N1CQ; 
·1!(·MOGRAMA(leu(Olrama. f"uoplilma. Plaqut!ils!. 

do' 

DOCUMfNTOS PARA FINS DE §ALARIO FAM/UA E OEPEN\)fHHS 
• CÓPIA 0" CERlIU.4Q Ll~ NASCiMtNro OOS HUIOS; 
• CPF E RfGISTRO GERAl. IRGI DO~ fUJ!QS PARA fiNS Df OEPENoCHCIA.. 
• COPIA DA CARTEIRA DE VACINAÇÃO DOS FilHOS MENORES DE 14 ANOS; 
• tQMPROVANH DE [SCOLARIDAOE 005 fILHOS ENTRE 07 E 14 ANOS; 

DOCUMENTOS PARA FINS DE DEPENDfNU5 PARA IMPOSTO DE RENDA 
• CPF f REGISTRO GfRAl IRGJ ros OEPHlDfNTES PAM IMPOSTO Of RENDA; 
• DEClARAÇÂO OE OEPF.NOHiTfS PARA mlS Dr IIUIF. 

INFORMAÇÕES BANCÁklAS 
• CONTA BANCARIA (SillCO tio BluU/CaJxa E(oOÓln!u Fltdl!r~VS'Chld'l. 

111 - COMUNICAR GUt' atem dntes doculll"n!os, o t.mdid~IO dev"r! tOlnpn;w<J1 0$ r'QUI\l!~ Con\limtn no 
itt'1lI11doEditilldeCOIlCllrW; 
IV - COMUNICAR que IJ nlo complr"UllIenlo n~\ d.llIS itllll. descr,\J), Irnplicar~ lloI dnistinl. ~ulUlnalllil 
d4 ~~&~. 

Av. Will>' I\:ulb. :?:s~5 
W\\'W.P'1LI.bI'Jgõldo.!?f.i:ov\lr 

Fono:,f:u:: !~5) ;:!K~-1]55 
('El' 8S9-llS-OOO 

('NPJ ",,571'1.47210001-05 
P:lIu Rr.l\:aJv - I'ar.llci 

Edi~ão 49Z1- Sexta-feira, 15 de abril de 2022 (. r.(UIÜ.t O 

6 Município de Pato Bragado 
t-~booJo I';lr.on;i 

KlSVMO Q( A'tm OfICIAIS 
t(NTE.GRA PU8tlCAOA NO OIARIO OfICIAL [lCUONI(O 00 MUHlcll'lO, ENDEREÇO 
www PATQ~I!AGA()Q.PltGOy eM). 

POll1AIIIA N._ lU OE 14 OE ABltlL DE 101Z, 
COMUNICAR que apos coovoudo p:ila apl"t\otnllçlo de documt!1tos para otUpitf Carao de PtOV".rntflIO 
Tempu,ario, nu~ ttnllO\ tio RI,'"lou!t.do linal do teste Selelivo 1'1.' 001/2021, o Clndi-d.lo 1b;!;!I() relKionado. 
NAo COMPARECEU dentre do prato eShpulado PfIO rl!.\lWctivo EllitaJ,llc~ndo iutoma\Kalflenlt I!I,mlnado, 
scm)o 

• ENFERMEIRO 

f!CTAATO Di CONTRATO 
CONTRATO Nt 102206712022 
lIOTAcAO: PRrGÃo ELrTRONICO N' 033/2022 
CONTRATANTE' MUNIC!PIO D[ PATO SRAGAOO -CNPI 9S.719.4n/OOU1·OS 
CONTRATADO: GItMICA BENA.CCHIO E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRfL!. CNPI18.790,631/OOO1-49 
08Jno: CONf[CçAO ce CUPONS. BE.M COMO URNAS PAltA SEREM UTllIlAOOS /UNTOS A CAMP,v;It,l "JoWE 
PATOIlRAGAOO"" 
VALOR: RS1J.03S.00(TRflf. MIL f TRINTA e CLNCl) REAIS) 
VlGtNQA.: 12/04/2022 A 11/04/2021 

CONTRATO N' lOn068/Z0Z2 
UOTAÇÃO: !)ISP(NSi\ DE UClT"çAO N.'026/l0U 
CONTRATANTE MUNlçiPlQ DE: 'ATOBR.AGJ\OO· CNPJ9S.719 472/0001·05 
CONTRATADO. VEC10R'l LTOA· ME, (NPll0.4SQ.171!OOO1·76 
cento. StRVIÇO~ DE IMPlttSsAO DOS CARNÊS O( IPIU 00 MUNiCIP10 Dt PA10 BRA.GAOO· PR PARA O 
[X{R((OODf2022. 
VAlOR: 11$6»50,00 tsns MIL E (INQUENTA Rf.lo.lS) 
VIG(NOA: 1 J/04!2022" 1U07/Z012 

CONTRATO N , ZOZ206?/20U 
UOTAÇÁO: INI:JUGIlllllDAO[ Di LIClTAr,ÃO NI 012/l0Z2 
CONTRATANU: MUNIC(PIO DE PATO lIR.AúA.OO - CNrJ 9S.719.472/OOO1..05 
CONTRATADO: EMPItI.SA llE nCNOlQGLA E INfQlt.MAÇOES IlA PI\['IID(NOA OATAf'R~V ~.A. CNPI 
o1Un.253foool.Ql 
ODJno: CONTRATAçAO DE ~RVIÇO SAAS (SOrTWARE AS A S(RVICE) PAAA OPERACIONAUlAl;ÂO DA 
COt.1PEN~ fiNANCEIRA EM REGIME GERAL DE PREVIDêNCIA SOClAt E OS REGIMES PRÓPRIOS DE 
PREVlD(HC!A SOCtAl DOS S(IWlDORE~ PÚIlUCOS. 
VAlOR: RS 6.000,00 (SHS MIL REAIS) 
VlGfNOA:ll/0412022Al2!0<4/2027 

CONTRATO NI 20Z2070(lOZl 
110TAçAO: DISPENSA. Df UCJTAcAo N.' 017/2022 
CONTRATANTE: MUNIC!PIO DE PATO eAAGAOO-CNPJ9S.719.471/ooo1·OS 
CONIRA1AOQ: COPU DlSTR1BUIÇAQ S.I\ - CNPI 04.368.398/0001,06 
OBJETO: CONTRATAÇAo DE EMPRE~ PMA (X(CUÇÃO Df S[RV1ÇO~ De OESIOCAM[NTO DE RfOE ce MtOIA 
TLNSÃO, PAltA COMl'OltlAJt A USlNA 1)L MINI GEAAÇÀO forO\'OlTAlCA COM POltNClA DE 190,08I1,WP, 
LOCAlIZADA NO lOTE RURAL. NI 22-8. DO PERiMnRO l-10, DA FAZENDA BIUTAHIA, NO MUNICIPIODE PATO 
RRAGAOO-PR 
VAlOR: RS2B 17&.99 NtNTE E OITO MIL CENTO [SnENTA E OITO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) 
VIGtNOA: 13/0412022" lUIO/2022 

Av. Willy Harth, 21185 
www.!!~lobl"···Mndu.pr·Ko •. hr 

Fone'F:n.: (-t5) 3281.-1]5$ 
rEP !l51J41f..ooo 

C'NPJ 1J5.1Iy.II72 .. \I00l..(.l5 
P~tu lk.ollJdo - ParJr\o; 

o\1l:!ljlC/PIl\ o.: MFIIO'IJFS _r.S"rAr~ no P,\RAN.\ 
.:\TKATO!lr mocesso lU: IJIS,rAS,\ OE I lelTAC,\O N.· 31nIU1. 

(".' •..••• "nl..: \I\I~"",,,,,"1o; M.~H.I,:"I 
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