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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO No:

ASSUNTO:

ENTIDADE:

355157/19

CONSULTA

CONSOR C,10 PUBLICO INTERMUNICIPAL
AMUSEP- PROAMUSEP

ROGERIO APARECIDO BERNARDO

CONSELHEIRO IVAN LEUS BONILHA

DE GESTÃO DA

iNTERESSADO:

RELATOR:

ACÓRDÃO N' 3733/20 - Tribunal Pleno

Consulta. Contratação de prestadores de serviço e
médicos junto ao Serviço de Atendimento Móvel
de Urgêr{bia _ SAMU, mediante credenciamento
público ou, na impossibilidade, por meio de
pregão. Resposta.

- 1. RELATÓRiO

Trata-se de Consulta formulada pelo Consórcio Intermunicipal de

Gestão da AMUSEP _ PR{.')AMUSEP1 entidade responsável pelo gerenciamento dos

serviços do SAMU, região Norte Novo, por seu rep©sentante legal, Senhor Rogério

Aparecido Bernardo, por meio da qual faz os següintes quesüonamentos1 :

'’a) É legal a contratação de pessoa jurídica para prestação de

serviço médico junto ao SAMU através de credenciamento

público, visando a eomplementação do quadro de cargos?

b) É legal a contratação de pessoa jurídica para prestação de

serviço médico junto ao SAMU, até que o quadro próprio do

órgão público esteja regulaüzado?

c) Existe impedimento legal do médico empregado público

lotado no SAMU, credenciar empresa junto ao órgão

responsável pelo gerenciamento do serviço, para prestação de

serviço médico junto ao SAMU, cumulando os vínculos?

’ Peça 3.
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d) No caso de ser viável o credenciamento de pessoa jurídica

prestadora de serviço médico cujo proprietário/administrador

seja servidor público, o acúmulo de jornada deve ser limitado à

60 horas semanais?

e) No caso de ser viável o credenciamento de pessoa jurídica

para prestar serviço médico no SAMU, quando o
pnpüetáHo/administrador da empresa não for servidor público,

é viável que a pessoa jurídica cumule o credenciamento

exercido no SAMU com credenciamento promovido por outro

órgão/ente público? Se viável, a jornada deve -ser limitada a 60

horas semanais?

8 Não sendo possível o credenciamento de pessoas jurídicas

para prestar serviços médicos junto ao SAMU, é viável a .

contratação de empresas através de PREGÃO?"

O Parecer Jurídico que instrui o expediente assim concluiu:

“a) Caso o órgão gerenciador do SAMU possuir em seu quadro,

o cargo de médico, seria viável o crede.nciamento/chamamento

público, desde que observada as diretrizes da Portaria n'’

2.567/2016, de forma complementar.

b) Até a regularização do quadro de-cargos, com a íncfusão do

cargo de médico, é apropriada a contratação de pessoa jurídica

prestadora de serviço médico para atuar no SAMU, para que o

serviço não fique comprometido.

c) Caso o órgão gerenciador do SAMU integre a administração

pública indireta de cada um dos entes corlsorciados, como no

caso doê Consórcios Públicosf não é viávçtl pois fere os

princípios do direito administrativo.

d) A resposta é prejudicada.

e) Desde que respeitada a jornada de 60 ho,as sema„ais po,

prestador de serviço, é viável a contratação.

f) O Pregão, na modalidade eletrônica amplia a compet}tMdade

das licitações- E necessário o posicionamento do Tribunal de
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Contas, considerando que o Tribunal de Justiça do Estado do

Paraná, proferiu decisão nos autos de agravo de instrumento nc1

0038075-63.2018.8.16.0000, que abre margem para a

utilização desta modalidade de licitação para a contratação de

pessoa jurídica prestadora .de serviço médico para atuar no

SAMU. ”

Pelo Despacho na 618/19-GCILB2, foi admitido o processamento do

feito.

A Supervisão de Jurisprudência e Biblioteca - SJB emitiu a

Informação n'’ 55/193, indicando a inexistência de decisões com força normativa

acerca do tema.

Mediante o Despacho na 742/194, a Coordenadoria-Geral de

Fiscalização – CGF informou não vislumbrar impactos nos sistemas ou $scalizações

desta Corte decorrentes de decisão.deste expediente.

Na sequência, por sugestão da Coordenadoria de Gestão Municipal

– CGM (Parecer n') 1516/195), os autos retornaram à SJB, que, por intermédio da

Informação n' 80/196, apresentou decisões que tangenciam as questões abordadas

na presente consulta. Na informação nc’ 86/197, esclareceu a respeito da força

normativa desses arestos.

Por meio do Parecer n'’ 59/20--CGM8, a unidade técnica apontou que

o parecer jurídico da entidade não havia enfrentado a última questão formulada.

Determinada sua intimação (Despacho n'’ 53/20-GCILB9), o

consulente apresentou, à peça 28, parecer jurídico neste sentido:

“6..; somos de parecer contrário à utilização da modalidade

licttatória pregão, seja presencial ou eletrônico, para a

: F g : : : 5 :
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contratação de- empresa/profissional médico prestador de

serviço. de urgência e emergência para atuar no programa

SAMU, e reiteramos nosso entendimento de que os Consórcios

Públicos due ger9nciam tal programa, possuem a obrigação -

que decorre diretamente do texto constitucional, de prever o

cargo de médico em seu quadro de pessoal, e provê-los

através de concurso público, salvo exceções constitucionais e

situações de caso fortuito e força maior, que requeiram a

suplementação do quadro de médicos através de

credenciamento/chamamento público, por prazo certo e

determinado.”

A CGM, pelo Parecer nQ 1098/20lo, sugeriu que a consulta seja

assim respondida:

"a) O uso de credenciamento para contratação de serviços médicos já
foi objeto de decisão dom efeito norrnaüvo, vinculando as decisões da
Casa, razão pela qual, nesta parte, opina-se pelo não conhecimento
da Consulta;

b) É possível a contratação de pessoa jurídica para prestação de
serviços médicos na ausência de quadro próprio de servidores. não
se eximindo os gestores das responsabilidades portal ausência;

c) A contratação de pessoa jurídica, cujo sóc/o seja servidor, encontra
õbice no art. 9' nI da Lei 8666/93, sendo possivel apenas
excepcionalmente, conforme decisão com efeito normativo desta
Casa,

d) A limitação da jornada de trabatho a 60 horas semanais é
entendimento judspmdoncial restrita a servidores é empregados
públicos, não sendo restrição imposta a terceirizados. É do gesior, no
entanto, a responsabilidade administrativa, civil e penal, pelo controle
do efetivo cumprImento dos contratos, inclusive no que tange à
qualidade da prestação dos serviços;

.> A modalidade de pregão eletrônico é Óossiv,1 para a ,ontratação
de serviços médicos, configurados, tecnicamerIte, como servÍç,os
comuns nos termos do S I' do art. 2c’ do Decreto 5450/2005_”

O Ministério Público de Contas, em seu Parecer n. 192/20-PGCll,

pronunciou-se pela resposta à consulta h&i seguint9s termos:

10 Peça 29.
1' Peça 30.
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„a) O uso do credenciamento para contratação de serviços

médicos jã–fól– óbjeto de decisão com efeito normativos

vinculando as decisões da Casa, razão pela qual, nesta parte,

opina-se peto não õonhecimento da Consuita;

b) É possível a contratação de pessoa jurídica para prestação

de serviços médicos na ausência de quadro próprio de

servidores, de forma excepcional, diante da previsão contida no

art. 37. 11, da Cons$ttlição Federal, e complementar, para suprir

eventual demanda reprimida de serviço de saúdel não se

eximindo os gestores das responsabilidades portal ausência;

c e d) A contratação de pessoa jurídica, cujo sócio seja

servidor, encontra 6bice no art. 9a III da Lei 8666/931 sendo

possível apenas excepcionalmente, conforme decisão com

efeito normativo desta Casa;

e) A responsabilidade pelo controle qualitativo e quantitativo

dos serviços prestados pelos médicos credenciados não

pertencentes aos quadros públicos é da Administração Püblical

devendo o Gestor adotar metodologia de controle de horáNo e

efetiva fiscalização do serviço prestado, de forma a assegurar o

cumprimento da carga horária contratada;

0 A modalidade de pregão eletrônico não é possível pat3 a

contratação de serviços médicos, por não serem configuradas

como serviços comuns.n

É o relatório.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos legais, raüfico o conhecimento da

consulta proposta, pára respondê-la em tese, afastando da presente análise

eventual situação fática de fundo.
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Conforme relatado, o Consórcio Intermunicipal de Gestão da

AMUSEP _ PROAMUSEP1 formulou questionaMentos visando a obter orientações

desta Corte a respeito da possibilidade de -contratação de prestadoFes de servlços

médicos junto ao Serviço de Atendimento"Móvel de Urgência – SAMU, mediante

credenciamento público ou, na impossibilidade, por meio de píegão.

Passo, pois, a enfrentar as dúvidas suscitadas-

2.1 . “É legal a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço médlco Junto

_ao SAMU através de credenciamento público, visando a complementação do quadro

de cargos?”

Em relação a esse quesitol o parQcet jUFídiC;O que instrulu a peça

inaugural concluiu que, caso a entidade possua em seu quadro o cargo de rnédico’ e

viável o credenciamento/chamamento público de forma complementar, desde que

observadas as diretrizes da Portaria nQ 2.567/2016 do MinistéFio da Saúde12'

Por sua vez, a unidade técnica e o órgão ministerial fc>fam uníssonos

em afirmar que esta Corte já possui decisão vinculante, que responde diretamente a

essa questão.

Trata-se do Acórdão n' 1633/0813, proferido na Consulta n

408048/08, assim respondida:

0

“ 1 - É possível a realização de credenciamento de Clínicas

Médicas especializadas para atendimento médico

diretamente à população, nos termos da Lei 8.666/93?

Sim, tal medida, porém, deve ser adotada em caráter

suplementar, devendo ser respeitado o Termo de Ajuste firmado

com o Ministério Público do Trabalho. Quanto ao

credenciamento, devem ser observados os vaiores da tabela do

Sistema Único de Saúde, conforme jurisprudência desta Corte;”

’2 "Dispõe sobre a participação complementar da iniciativa PI Wada na execução de ações e serviços de saúde e o
credenciamento de prestadores de serviços de saúde no Sistema Único de Saúde (SUS}-.
’3 Unânime: Conseiheiros ARagão de !ÚaKos Leão, Heinz Georg Herwig. Fernando Áugusto Mello Guimarães, Caio Marcio
Nogueira Soares, Hermas Eurides Brandão - relator e iUauíicio Requião de Mello e Silva.
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Importante destacar que, nessa decisão, fez-se referêncla a um

Termo de Ajustamento de Gonduta1 firmado com o Ministério Público do Trabalhol

mediante o qual o município corlsulente havia se comprometido a realizar concursos

públicos para contratação de médicos 9 dentistas e a cessar as contrataÇÕes poF

meio de credenciamento na data final estabelecida no ajuste.

Com efeito, a Constituição Federal14 e a Lei Federal nQ 8.080/199015

explicitam a comptementariedade da atuação privada no sewiço público de saúde

Nessa senda, o Ministério da Saúde, na PortaFia n'> 2.567/2016,

regulamentou a participação complementar da iniciativa privada na execu@e de

ações e serviços de saúde e o credenciamento de prestadores de serviços de saúde

no Sistema Único de Saúde – SUS, estabelecendo, em seu art. 3'’161 que o gestor

poderá recorrer à complementariedade nas hipóteses em que a ofeíta de ações e

serviços de saúde públicos próprios forem insuficientes e ficar conIprovada a

impossibilidade de amplia@o para garantir a cobettura assistencial à populaçào'

Disso decorre que a utilização do credenciamento para suprir a

deficiência do quadro de pessoal constitui medida excepcional, tendo lugar apenas

em cáráter complementar, pois, nos termos do art. 371 inciso III da Carta Magna17, a

regra é de que o serviço público seja prestado por'servidores efetivos, admitidos via

concurso público,

'' -Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante politicas sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e sewiÇos paFa sua promoÇãal
proteção e recuperação.
( .)

Art. 499. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
5 7'’ - As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema únícti de saúde. segundo diretrizes deste,
mediarlte contráto de direito público ou convênio, tendo preferência as eí$qBdes ülarürópicas e as sem fins lucrativos."
15 Hd. 24. Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para áá?4ntir a cobertura assistencial à população do uma
determinada área. o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada.
Parágrafo único. A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio.
observadas. a respeito, as normas de direito público."
’6 -Art. 3'’ Nas hipóteses em que a oferta de ações e serviços de saúde públicoi'prõprio s forem insuficientes e comprovada a

impossibilidade de amplia@o para garantir a cobertura assistencial à f@ulação de uma determinada território, o gestor
competente poderá recorrer aos serviços de saúde ofertados pela iniciativa '$dvada.", '
v "Art. 37. A administração pública direta e indireta de quaiqÜer dos Poderes da Uritão, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Município$ obedecerá aos princípios de legalidade, impe$soalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao
seguinte
(.-}
II ' a investidun em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e
titulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, res$alvadas as nomeações
para cargo em comissão declarado em !ei de livre nomeação e exoneração;'

DOCUMENTO E ÀSSINATURA{$) OIGITÂIS
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Aliás1 como bem ressaltou o Ministério Público de Contasl a

Resolução n') 5351/0418, prolatada ria Consulta n'’ 127911/031 balizou os requlsltos

objetivos a serem observados no procedime.nb de credenciamento, nestes termos:

„ 1 _ O <,redenciamento1 . desde que observadas as normas

legais do sus1 bem bc>mol da própria Lei de Licitações, é

procedimerüo que atende aos piincípios legais.

II – Sendo o Consórcio o administrador local do SUS 1 cabe a

ele todas as atribuições conferidas pela Constituição, podendo

credenciar médicos e unidades de saúde, tal qual os

Municípios, independerüêmente de licitação 1 nos- moldes do

sus.

{{1 : A dificuldade da .administração em prestar um serviço de

saúdé não pode servir de motivo para a transgressão de

dispositivos constitucionais.

IV – A aplicação da lei de licitações é acessf>da, pois o mais

pertinente seria tratar do concurso público paFa a investiduFa de

cargos públicos.

V – O Credenciamento não pode ser tratado como regral mas

ser adotado em çaráter suplementarl após a realização de

concurso público.”

Também o Acórdão n- 1467/16-STP19 (Consulta n'’ 1124148/14),

com força normativa, reafirmou a utilização do credenciamento como forma

complernentár de contratação de prestadores de sérviços de saúde:

“É ilícito o credenciamento de prestadores de serviços de

saúde {pessoas físicas e jurídicas) para atendimento dos

usuários de Consórcio Intewnynicipal, em seus próprios

consultórios ou clinicas, sem a necessidade de cumpdménto de

jornada de trabalho e cuja remuneração se faz pelos

18 Unânime: Conselheiros Nestor Baptista, Artagão de Mattos Leão e Heinz Georq HerwiÜ - relator e Auditores Roberto
Macedo Guimarães. Caio Marcio Nogueira Soares e Jaime Tadeu Lechinski.
” Unânime: Conselheiros Artagão de Mattos Leão. Fernando Augusto Mello Guimarães, José DuIval Mattos do Amaral –
relator e Fabio de Souza Camargo e Auditores Thiago Barbosa Cordeiro e Sérgio Ricardo Valadares Fonseca.
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serviços/procedimentos efetivamente realizados de acordo com

Tabela de Valores devidamente publicada e vinculada ao

Chamamento Público correspondentel de fomla complementar

e devidamente justificada, desde que observados os requisitos

fixados na ReéolÚção n' 5351/04 desta Corte, sendo vedadas

exc,!usões de quaisquer interessados que preenc;ham os

requisitos previstos no Chamamento.”

Diante disso, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal,

in( lusive em caráter vinculante1 e coni a Portaria n' 2.567/2016 do Ministério da

Saúde1 o quesito deve ser respondido no sentido de que é !ícita a contratação de

pessoas físicas e jurídicas, via credenciamento público, para prestação de sewl?o

médico junto ao SAMU, em caráter complementar, quando o quadro funcional for

insuficiente para atender a demanda e desde que comprovada a impossibilidade de

sua ampliação.

2.2. "É legal a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço médico junto

ao SAMU1 até que o quadro próprio do órgão público esteja reguladzado?”

A entidade c,onsulente apresentou parecer jurídico defendendo quel

até a regularização do quadro funcional, com a inclusão do cargo de médico, e

apropriada a contratação de pessoa jurídica prestadora de serviços médicos paFa

atuar no SAMU, para que o serviço não fique comprometido.

No mesmo sentido! pronunciaram-se a CGM e o Ministério Público

de Contas, asseverando ser possível a contratação de pessoa jurídica para a

prestação de serviços médicos na ausência.de quadro próÔ-rio de servidores, não se

eximindo os gestores, contudo, das responsabilidades por essa ausência.

O órgão ministerial acrescentou, ainda, que dita contratação deve

ser excepcional, diante da previsão contida no art. 37, inciso II, da Constituição

DocUMENTO E ASSINATURAtS} DIGiTAIS
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Federal20, e c,omplemêntar1 para $1Jprir eventual demanda reprimida de sewiço de

saúde

De fato1 é primordial a existência de quadro próprio de servidores

efetivos para atuar nas furições esbenciais ; inerentes à consecu®o das finalidades

atribuídas ao consórcio.

+ratando-se de entidade incumbida do gerenciamento dos servlços

do SAMU, destinado ao atendimento móvel de urgência, a carência do cargo de

médico em seu quadro, conforme bem explanou a unidade técnica, deve estar

razoavelmente justificada.

Não obstante, a essencialidade do serviço e a necessidade de sua

manutenção justificam que1 na falta de estrutura de pessoal adequadal seja' '

realizada a contratação de profissionais para a sua prestaçãol cabendo à gestão da

entidade adotar 3 em concomitância, as providências pertinentes para regularização

do quadro funcional.

Assim, depreende_se ser possível a contratação de profissionais

para prestação de serviços médicos junto ao SAMU na ausência do cargo de médICO

no quadro próprio de servidores, de forma excepcional, diante da píevisão contlda

no art. 37, 11, da Constituição Federat21, não se eximindo os gestores das

responsabilidades por tal ausência

2.3. “Existe impedimento !ega! do médico empregado público lotado no SAMUI

credenciar empresa junto ao órgão responsável pelo gerenciamento do sewiçol para

prestação de serviço médico junto ao SAMU, cumulando os vínculos?”

20 -Art. 37. A adminis{ração pública direta e indireta de qualquer.dos Poderes da União. dos Estados. do Distrito Federal e dos
Municipios obedecerã aos princípiôs de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e. tambéml ao
seauinle
r. )
11 - 8 investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia emcancurso pública de provas ou de provas e
titulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, nssalvadas as nomeações
para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração:'
14 "Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos PoderQS da União, dos Estados, ’do Distrito Federal e dos
Municipios obedecerà aos princípios de legalidade, impessoalidade. moralidade. publicidade 'e eficiência e, também, ao
seguinte
{...)
11 . a investidura em cargo ou emprego púbtico depende de aprovação prévia em concurso público de proüas ou de provas e
títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, nssal%das as n9meâções
para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração:"
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Quanto ab ponto1 o parecer jur-ídico do consulente concluiu que,

caso o órgão gerenciador do SAMU integre a administração indireta de cada um dos

entes consorciados, não é viável o credenciamento de empFesa à qual esteja

vinculado médico empregado público to.tado no SAMU, pois a situação fefe os

princípios do direito administrativo.

A CGM e o Ministério Público de Contas asseveràram que a

contratação de pessoa jurídica cujo sócio seja servidor público encontra óbice no aH'

9Q, inciso 111, da Lei Federal n' 8.666/1993, sendo admiTida apenas

excepciónalmente, conforme decisão vincularlte deste Tribunal.

Assim reza o dispositivo legal em comento:

„Art. 9. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou
da execuçãc; de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles
necessários:.

(. ,)

III - servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou
responsável pela licitação."

Com essa vedaçãot a legislação pretende garantir a observância dos

princípios da impessoalidade e da moralidade, preservando-se, dessa formal a lisura

da contratação.

Assim, como regra, não é permitido que servidores públicos

vinculados à entidade contratante credenciem-se para prestação de serviço junto ao

mesmo órgão.

No -entanto, de modo excepcional, esta Corte, por intermédio do

Acórdão n'’ 549/1 1-STP22, com força normativa, entendeu possível a contratação de

empresa privada, ainda que seus. sócios sejam servidores da entidade contratante,

“desde que o contratante mõtive seu ato- e que o contrato contenha cláusulas

uniformes; que inexistam outras empresas no mercado que possam oferecer o

serviço pretendido e cujos sócios não são servidores estaduais, por se tratar de

serviço público que deve estar disponível a todos. E, havendo friaís de uma empresa

nesta situação, seja realizado o procedimento licitatório, ou, selado fornecedora

22 Consulta n' 262543/10. Unânime: Conselheiros Nestor BaptIsta - relator, Heinz Georg Herwb. Caio Marcio NdéueiraSoares
e Hermas Euüdes Brandãd e Auditores. Jaime Tadeu Lechinski e Sérgio Ricardo Valadares Fonseca.
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única, utilize-se

administrativo”.

da inexigibilida<ie de licitação, precedida de processo

Na mesma toada, cito o mais recente Acórdão nc’ 201/2023, também

vincularlte, que acrescentou a possibilidade de utilizaçãoJ na hipótesel do

procedimento de credenciamento previsto na Portaria na 2.567/201 6 do Ministério da

Saúde24:

"Excepcionalmente à vedação do art. 9'’, 111, da Lei n'> 8.666/931

é possível a contratação de servidores municipais ocupantes

do cargo de médico para a realização de plantões ou

sobreavisos junto a entidades municipais de saúdel inclusive

mediante empresa tel'cekizada, desde que atendidos os

requisitos estabeiecido$ pelo Acórdão nc’ 549/1 1 - Tdbunal

Pleno, a saber: {}) inexistarn outras empresas no mercado que

possam oferecer o serviço; (ii) a situação resfe devidamente

motivada através de processo iicitatório de inexigibilidade ou

outro processo competente; (iii) o contrato seja formalizado

com cláusulas uniformes; e (iv) os valores pagos estejam

absolutamente adequados aos praticados 110 mercado.

Neste caso, faculta-se a utilização do procedimento do

credenciamento previsto na Portaria SUS n'’ 2567, de

25/11/2016, para contratar prestação de serviços privados de

saúde no âmbito do SUS.”

Destarte, conclui-se que a acumulação de vínculos pelo. servidor

público lotado no SAMU que se credencia, como pessoa física ou por intermédio de

pessoa jurídica, para a prestaçã.o de serviço médico junto ao órgão responsável pelo

gerenciamento do serviço encontra óbice no.art. 90, inciso III, da Lei Federal na

a Consulta rf 137842/19. Unânime: Conselheiros Fernando Augusto Mello Gulrnarães, Ivan Lelis Bonilha, José Durval Mattos
lia Amaral e lvens Zschoerper Linhares -- relator e Auditores Sérgio Ricardo Valadares Fonseca e Cláudio Augu stb Kania.

a "Dispõe sobre a participação complementar da iniciativa privada na execução de 8ções e seA/iÇas de saúde e o
credenciamento de prestadores de serviços de saúde no Sistema ünico de Saúde (SUS)."
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3. 4

qI

8.666/19é325, sendo admitida somente em situação excepcional, observados os

requisitos fixados nos Acórdãos n' 549/1 1-STP e n' 201/20-STP.

2.4. „No caso de ser viável o credenciamento de pessoa jurídica pFestadora de

serviço médico cujo proprietário/administrador seja servidor públicol o acúmulo de

jornada deve ser limitado à 60 horas semanais?”

Acerca desse tema, o setor jurídico da entidade consulente

entendeu prejudicada a resposta, haja vista seu posicionamento, exposto no quesito

anterior, pela impossibilidade de o servidor público prestar sewiços médicos cç)nio

contratado.

A CGM afirmou que a limitação da jornada de trabalho a 60 horas

semanais é entendimento jurisprudencia1 rástrito a servidores e empregados

públic,os1 não se aplicando a terceirizados, e que cabe ao gestof a responsabilidade

administrativa, civil e penal pelo controle do efetivo cumprimento dos contratos,

inclusive com relação à qualidade da prestação dos sewiços.

O Ministério público de Contas, a seu turno, apresentou a mesma

sugestão de resposta proposta para o item .antecedente. No COFPO do parecer,

abordou a necessidade de observância à compatibilidade de horários prevista no art

37, inciso XVI, da Constituição Federal26, que deverá ser aferida pela Administração

Pública. Pontuou, ademais, que o credenciado, por não pertencet ao quadro

fyncional, não se sujeita ao iimite máximo de 60 horas semanaisf mas que uma

eventual jornada excessiva pode comprometer a qualidade do serviço ou até mesmo

a sua efetiva prestação, sendo prudente que a administração adote metodologia de

controle de horário e efetiva fiscalização dos serviços prestados.

pois bem.

23 -Art. 9c’ Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fomecimento de
bens a eles necessários:
(...)
III - servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação."
26 "Art. 37. A administração pública direta e indireta de quaiqudr dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerà aos princípios de legalidade, impessoatidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao
seguinte:
{-..)
XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compaübHidade de horários, observado
em qualquer caso o disposto no inciso Xl:
(- 1
c) a de dois cargos ou empregos privativos de proíissionàis de saúde, com profissões regulamentadas;"
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O Superior Tribunal de Justiça – STJ havia assentado entendimento

no sentido de que a acumulação de cargos privativos de profissionais da saúde,

prevista na Carta Magna in, não poderia ultrapassar à jornada semanal de 60

horas28

Essa exegese, contudo, -restou superada pela Corte Superior, ao

adequar-se ao posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal – STF,

segundo o qual a Constituição não prevê limite máximo de jornada, estabelecendo,

como único requisito para a acumulação, a compatibilidade de horários no exercício

das funções, a ser aferida pela Administração Pública29

a -Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União. dos Estados, do Distrito Federal e das
Municipios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoatidade, moralidade, publicidade e eficiência e, també rn, ao

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibiüdade de horários, observado
em qualquer caso o disposto no inciso Xl:

c) a de dois cargos ou empregos privativos de prvfissionais de saúde, com profissões regulamentadas;"
" -ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ENFERMEIRA DO MINISTÉRIO DA
SAUDE. AcuMULAÇÃO DE CARGOS PRrvATfVOS DE PROFISSiONAiS DE SAUDE. JORNADA SEMANAL SUPERiOR A
60 (SESSENTA HORAS), AUSÊNciA DE DiRErro LÍQUiDO E CERTO. SEGURANÇA OENECADA.
1. Trata.se de mandado do segurança imp8trado em face de afc praticado pelo Ministro de Estado da Saúde consistente na
demissão da impaüante do cargo de enfermeira por acumulação üicita de cargos públicos, com fundamento nos arts. 132, XII,
e 133. SP, da Lei 8.112/90
2. Acertado se mostra o Parecer GQ-145/98 da AGU, eis que a disposição do inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal - 'é
vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quandÓ houver compatibilidade de horários. observado em
qualquer caso o disposto no inciso Xl’ - constitui exceção à regra da não-acumulação; assim, deve ser interpretada de forma

3. Ademais, a acumulação remunerada de cargos públicos deve atender ao principio constitucional da eficiência. na medida
em que o profissional da área de saúde precisa estar em boas condições físicas e mentais para bem exercer as suas
aüibuições, o que certamente depende de adequado descanso no intervalo entre o final de uma jornada de trabalho e o inicio
da OI/fra, o que é impossível em condições de sobrecarga de trabalho.
4. Talnbém m8íece relevo o entendimento do Tribunal do Contas da União no sentido da coerência do limite de 60 (sessenta}
horas semanais - uma vez que cada dia útil compaRa onze horas consecutivas de descanso inte6omada, dois turnos de seis
hoías €um para cada cargo), e um intervalo de uma hora entre esses dois turnos {de§ünado à alimentação e deslocamento} -,
fato que certamente não decorre de coincidência, mas da preocupação em se atimizarem os serviços públicos, que dependern
de adequado descanso dos servidores públicos. Ora, é limitação que atende ao principio da eficiência sem esva;iar o conteúdo
do inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal.
5._No caso dos autos, a jornada semanal de trabalho da impetrante uKFapassa 60 (sessenta) horas semanais1 razão pela qual
não se afigura o direito líquido e certo afirmado na inicial

55:7:/1???a denegada- (STJ - MS 19300/DF - Primeira Seção -' ReI. Min. Mauro Campbell Marques - j. la/12/2014 – DJe

seguinte
(--}

f...)

restritiva

11 A PdmeiE?Lf9eção .des.ta Ceüe Supe.dtv tem @conhecido a impossbilidade de acumulação remunerada de cargos ou
=P;;%2l}n 22jaos pdvaÜVQS de proHssbnais da área de saúde quando a jornada de tmba lin for superior a 60 Íse$senfaJ

:}/Egf2“J79:{{JeecEá/Sã:8ls8nega prQVi“lent''” <STJ - REsp 1767955/RJ – Pdmeir' s'çã, - R,1. Mi,. og F„„,d„ _. j.

A 1 l T F p 1 T 1 A i n A n F F n n 1 n 1 p r 4 l m : o n n R 1 1 1 r p 10 ELE?!By : : 1: 53511fIERfí? ? frEe e Bb IV Henn new BHP nH nn nH Hb HarT na + f g nwa BPn 6 rn Hn



8888Í§

TkiBUN AL DE e©NTÂ$ DO ESTADO DO PARANÁ
'J . :' T.P

Nesse viés1 na excepcional hipótese de credenciamento de médico

or,upanté dá éafgo públic.o, não caberia limitar a carga horária decorrente da

acumulação das jornadas1 c/ompetindo1 entretanto1 à entidade .contratante averiguar

a compatibilidade de horários.

É oportuno consignar que exce$sivas jornadas de trabalho) pelo

inevitávél desgaste físico e mental do profissional, podem acarretar, especialmente

na área da saúde, graves prejuízos à qualidade do serviço ou, ate mesmo’ a sua

não prestação.

À vista disso, é preciso que a administração pública adote métodos

efetivos de controfe para averiguar se o seTviÇO estál de fato, sendo p©stado e com

a qualidade esperada e exigida.

Assim1 responde-se à dúvida apresentada no sentido de quet na

excepcional hipótese de cabimento do credenciamento de médico ocupante de

cargo público, não é possivel impor limitação à jornada de trabalho, mas deve a

entidade contratante averiguar a compatibilidade de horáíios, competindo ao gestoF

a responsabilidade pelo controle da frequência de seus servidoFes e do cumprirnento

dos contratos. tanto em relação à efetiva prestação do sewiço quanto a sua

qualidade.

2.5. “No caso de ser viável o credenciamento de pessoa jurídica paFa pFestaí serviÇO

médico no SAMU, quando o proprietário/administrador da empresa não for servidor

público, é viável que a pessoa jurídica cumuíe o credenciamento exercido no SAMU

com credenciamento prorÀovido por outro órgão/ente público? Se viável, a joráada

deve ser !irnitada a 66 horas semanais?”

Nesse quesito, o parecer jurídico do consuiente asseverou que,

desde que respeitada a jornada de 60 horas semanais por prestador de serviço, é

viável a contratação de pessoa jurídica credenciada perante entidade pública

distinta.

A unidade técnica reiterou a mesma resposta sugerida para o

quesito anterior.
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o órgão ministerial, por sua. vez, destacou que a responsabilidade

pelo controle qualitativo e quantitativo dos serviços prestados pelos médicos

credenciados não pertencentes aos quadFos públicos é da Administração Publlca e

que o gestor deve adotar metodologia de controle de horário e efetiva fiscalização do

serviço, de forma a assegurar o cumprimento da carga horária contratada

De início, ressalta..se a ausência de impedimento legal ao

credenciamento de prestadores de seíviços médicos que já estejam credenclados

junto a entidade pública diversa.

Nada obstante, mesmo em se tratando de profisbionais particulans,

aos quais é inaplicável a regra de acumulação de cargos públicos abordada no ltem.

anterior, a administração não deve se descuidar da devida necessidade de controle

da prestação do serviço contratado, especialmente quanto à sua qualidade'

Dessa forma1 ao tempo em ãue se conclui inexistir impedimento ao

credenciarnento de prestadores de seryiços médicos já ctedenciados peFante outra

entidade pública, salienta-se que, apesar de não seFem cabíveis limitações à jornada

de trabalho dos profissionais, compete ao gestor fiscalizar o efetivo cumprimento

quantitativo e qualitativo do objeto çontratado.

2.6. “Não sendo possível o credenciamento de pessoàs jurídicas para prestaf

serviços médicos junto ao SAMU, é viável a contratação de empresas através de

PREGÃO?”

Finalmente, em relação à contratação de pessoas jurídicas para

prestação de serviços médicos junto ao SAMU mediante pregão, o setor.jurídicp da

entidade consulente apresentou parecer çontrário à utilização dessa modalidade

!icitatória, seja .na forma presencial ou eletrônica, dada a especificação técnica

necessária ao desenvolvimento da atividade médica de urgência e emergência.

A CGM entendeu que os serviços médicos são configurados,

tecnicamente, como serviços co.muns, 9. que .permite a utilização do pregão

eletrônico para sua contratação.
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Já o Ministério Público de Contas manifestou-se pela impossibilidade

de adoção da modalidade de pregão elÉtrônico para contratação de serviços

médicos, por não se caracterizarem como serviços comuns.

Sobre o assunto, perfilho do entendimento defendido pelo setor

jurídico da entidade consuiente e pelo órgão ministerial.

Inicialmente, há de se destacar que, consoante explanado no

primeiro item da consulta, é possível a participação da iniciativa privada para a

prestação de serviços médicos junto .ao SAMU, em caráter complementar, mediante

credenciamento.

Em confoimidade com a Portaria no 2.567/2016 do Ministério da

Saúde30, o credenciamento caracteriza-se pela contratação de todos aqueles

considerados aptos para a prestação do serviço, em decorrência da necessidade de

um maior número de prestadores para o mesmo objeto e da inviabilidade de

competição entre eles.nos termos do art. 25, caput, da Lei Federal n' 8.666/199331

Assim, depreende-se que a Administrãção Pública pode utilizar-se

desse procedimento nos casos em que a excessiva demanda justifique a

contratação de todos os interessados que preencherem os requisitos do edital de

chamamento público.

Em situação oposta, diante de uma menor demanda, da qual resulte

a impossibilidade de contratação de todos -os interessados na prestaçã9 do serviço

e, por conseguinte, a existência de competição entre eles, impõe-se a realização de

procedimento licitatório.

3' -Art. 2' Para efeito desta Portaria. considbra.se;
{-.)

11 - cedenciamento:-procedimento de licitação por meio do qual a administração púbRca, após chamamento püb}ico pala um
determinado objeto, celebía contrato de prestação de serviços com todos aqueles considerados aptos, nos terrnas do art. 25,
'caput' da Lei nü 8.666. de 7993 - ' - '
(.-.)

Âít' ?' A contFataÇão complementar dos prestadores de seMÇ.os de saúde se dará nos termos da Lei rp 8.666. de 1993.

f . 7: Desde que jfstincado pelo. gestaF competen Hl- $erã admi6dó o credenciamento formal das entidades privadas nas
tel:ps em que haus/eF necessidade de um maior número de prestadores para o mesmo objeto e a competição entre e/es for

q=eNi çasQ do S I', serão apncadas as regras da inexigibiBdabe d, lck,ção. ,,s-t„m„ do ,d. 25, „„p,t„, da L,r 8.666= d,

u "AR. 25- É inexigivel a licitação quando houver in,riabiHdade de comp9Hçãol em especial:„
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E1 nesse aspet.,to1 dentre as modalidades de licitação, encontra-se o

pregão, cabíve1 para aquisição de -béns e serviços comuns, assim conceituados pela

Lei Federal nc’ 10.520/2002, que o instituiu:

"Art. 1'’ Para aquisição de bens e serviços comunsl poderá ser

adotada a licitação na modalidade de pregão, que será regido

por esta Lei.

Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para

os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de

desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos

pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado”

Para a área da saúde, o mesmo diploma legal incluiu dispositivo na

Lei Federal n' 10.191/200132, especificando que:

"Ad. 32. A Lei n' 10.1911 de 14 de fevereiro de 2001, passa a
vigorar acrescida do seguinte artigo:

'Art. 2-Á. {.. .)

} - são consideradós bens e serviços cornuns da área da saúdel

aqueles necessários ao atendimento dos órgãos que integíam

o Sistema Único de Saúde, cujos padrões de desempenho e

qualidâde possam ser objetivamente definidos no edital, por

meio de especificações usuais do mercado.

Essa modalidade licitatória permite, portanto, que o julgamento das

propostas seja realizado com base em padrões de desêmpenho e qualidade

objetivamente estabelecidos no edital, consoante especificações usuais do mercado.

É dentro dessa acépção que entendo inviável a contratação de

serviços médicos mediante procedimento licitatório na modalidade pregão.

Com efeito, para a realização de tais serviços, exigem-se dos

prestadores conhecimentos in}electuais e competências práticas, cujas variaQões de

32 "Dispõe sobre a aquisição de produtos para a implementação de ações de saúde no âmbito do Ministério da Saúde."
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qualidade têm potencial para produzir.significativos impactos na tomada de decisão

pela Administração Pública.

Nesse cenário, não é possível cla$sificá-los como serviços de

natureza comum, sujeitos a procedimento de escolha pautado exclusivamente no

menor preço ofertado.

Assim já decidiu esta Corte:

“(. . .) as atividades médicas não podem ser consideradas como

cserviços comuns’ pois são serviços e$peeializados, não sendo

ainda compreensível uma eventual fase de lances em

detrimento da qualidade que se espera.’83

“(...) o Pregão não é adequado pará a escolha e contratação de

serviços de profissionais de saúde, que exigem conhecimentos

técnicos, especialmente em urgência e emergência, em que a

qualidade do pro$ssioria{ no primeiro atendimento pode ser

vital.’34

No mesmo sentido, citem-se os Acórdãos nc’ 3059/20-STP35, n'>

3058/20-STP36 e n' 2022/20-STP37, todos de minha relatoria.

Também o Tribunal de Contás da União – TCU já se pronunciou

pela impossibilidade de adoção do pregão para a contratação de serviços médicos,

nos seguintes termos:

“A seleção da Organização Social Plural se deu por pregão. C) objeto
da contratação consubstanciou-se na prestação de serviços médicos
especiaR2ados em plantões presenciai$ e serviços de enfermagem
para atuação no Hospital Municipa i de Conchas. A Lei 10.520/2002 é

S::deT;/od7?2be27):s' de ”ysão (Process.o n' 407173/20' de datada d' c'”'Ih'i” 1”’"' z''hi'”p” [ 5'h;”': B;' 2,Gd

Eit:gg::z?97rlTrStI::Tt17acP;uSTÀfg5ãfÍaê:djgHa-P 222775/14 Unânime: Conselheiros Ned?rBapüsh – relator e
, feEres.entação.n' 58?50?/]8' Unânime: Conselheitos Aítagão de Mattos Leão, Fernando Augusto Mello Guimarães, lvan

}$fgoonjIBÊ ;ela&:R=TnYq??&WnTJbEajlosdd;29H/lo%;:auG e lvenszschoeper Unhans' PeMeHtM
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clara ao estabelécer essa modalidade para aquisições relacionadas a
sefviços co;ntlns: Em seu--artigo 12, l, indica que:

'são considerados bens e serviços comUns da áíea da saude,
aqueles nebessádos -ao - atendimento dos órgãos que integreT 9_
SIstema Único de Saúde, cujos padrões de desempenho e quaiidad?

possam ser objetivamente definidos no editaíl por meio de
-especificações usuaig do mercado.’

A definição de serviços comuns pode abanar uma larga eossibiliqade_
de obje'tos1 mas nãb vislumbro que in!!ua serviços médicasl pois se
trata de serviço técnico êspecializado.’"'’

Outros Tribunais de Contas Estaduais comungam da mesma

convicção:

H(. ..) a realização da licitação por meio da modalidade pregão

agrava o caso1 pois não guarda conformidade com os ditames

legais, haja vista que o objeto contratado [serviços médicos]

não se caracteriza como bem ou serviço comum’89

„(. ..) a utilização .do Pregão Presencial para a contratação de

médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem para plantao

médico na UBS do Município de Pequeri, conforme descdçãó

do objeto contida à n.13 dos autos, configura inobservância aos

dispositivos da Lei Federal n'’10.520/2002, que regulamenta a

moda{idade de licitação denominada PregãQ f...;.

Essa matéria já foi objeto de exame nesta Casa, a exemplo da

Representação n'’ 879.905, apreciada pelo Colegiado da

Segunda Câmara na Sessão de 20/02/2014. Naquela

oportunidade, o Conéelheiro Relator assim manifestou-se:

Verifica_se que a Lei n' 10.520, de 2002, em seu art. 12, caput,

autoriza a União, os Estados, o Distrito Federál e os Municípios

a adotar, nas licitações de registro de preços destinadas à

aquisição de beni e seÀ/iços comuns da área da saúde, a

modalidade dÓ 'pregão’, e, no inciso i do- mesmo dispositivo,

prescreve que -são considerádos bens e serviços comuns da

38 TCU - Representação no 000.814/2019-9 - Acórdãó n'’ 4998/2019 - Segunda Câmara - ReI. Min. Ana Arraes : j.
09/07/2019.
39 TCE/SP - Processo TC-009174/989/15 --sentença do Auditor Samy Wurman, datada de 19/06/2017 e publicada em
07/07/2017. Decisão confirmada em grau recursal (TC-15130/989/17-1 - Primeira Câmara - Rel. Cons. Antonio Roque Citadini
- i. 15/05/2020 - DO 27/05/2020).
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área da saúde aqueles necessários ao atendimento dos órgãos

que integram o Sistema Único de Saúde. cujos padrões de

desempenho e qualidade possam ser- objeüvamerüe definidos

no edital1 por meio de especificações usuais do mercado.

Na verdade, os serviços médicos, odontológicos e de

enfermagem exigem especificações técnicas, caracterizando-

se como serviços especializados, portanto, afastada a hipótese

das contratações por procedimento licttatóric> na modalidade

pregão, conforme realizado no Município de BuriHst por falta de

amparo legai.'«)

Por tais motivos, concluo, em resposta à presente questãol ser

inviável a utilização de procedirnento licitatório na modalidade pregão para

contratação de profissionais para prestação de serviços médicos junto ao SAMUI' por

não se enquadrar, dito objeto, na definição de serviços comuns de que trata a Le1

Federal n'> 10.520/2002.

3. VOTO

Em face do exposto, com base nas razões supra e acompanhando

parcialmente as manifestações da .unidade técnica e do órgão ministerial, VOTO

pelo conhecimento da Consulta para, no mérito, respar\dê-.la nestes termos:

1, É lícita a contratação de pessoas físicas e jurídicas, via

credenciamento público, para prestação de serviço médico junto ao

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, em caráter

complementar, quando o quadro funcional for insuficiente para

atender a demanda e desde que comprovada a impossibilidade de

sua ampliação.

2. É possível a contratação de profissionais para prestação de

serviços médicos junto ao Serviço de Atendimento Móvel de

Urgência – SAMU na ausência do cargo de médico no quadro

40 TCE/MG - Denúncia n' 924166 - Segunda Câmara - Rel Cons. Wanderley Ávila - j. 29/08/2019.
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próprio de servidores-, de forma excepcional, diante da previsão

contida no art. 37, 11, da Constituição Federal41, não se eximindo os

gestores das responsabilidades por tal ausência.

3, A acumulação de vínculos pelo serviçlor público lotado no

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU que se

credencia, como pessoa física ou por intermédio de pessoa jurídica,

para a prestação de serviço médico junto à entidade responsável

pelo gerenciamento do serviço encontra óbice no art, 9'’, inciso III, da

Lei Federal n'’ -8.666/1 99342, sendo admitida somente em situação

excepcional, observados os requisitos fixados nos Acórdãos n'’

549/11-STP e n'’ 201/20-STP, quais sejarn: “0 inexistam outras

empresas no mercado que possam oferecer o serviço; (ii) a situação

reste devidamente motivada através de processo licitatôdo de

inexigibi lidade ou outro processo competente; (iii) o contrato seja

formalizada com cláusulas uniformes; e (iv) os valores pagos

estejam absolutamente adequados aos praticados no mercado".

4. Na excepcional hipótese de cabimento do credenciamento de

médico ocupante de cargo público, não é possível impor limitação à

jornada de trabalho, mas deve a enüdade contratante averiguar a

compatibilidade de horários, competindo ao gestor a

responsabilidade pelo controle da frequência de seus servidores e

do cumprimento dos contratos, tanto em relação à efetiva prestação

do serviço quanto à sua qualidade.

5. tnexiste impedimento ao credenciamento, junto ao Serviço de

Atendifnento Móvel de Urgência – SAMU, de prestadores de

serviços médicos já credenciados perante outra entidade pública,

q1 “Ad- 37. A administtação pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União. dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedeceíá aos píincipios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao
seguinte:

11.- ? invfstidura em cargo ou empfego público deÕende de apIVvaÇãO prévia em concurso público de provas ou de provas e
títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou ernprbgo, na forma prevista em lei, ressa{vadas as nomeações
Rafa cargo em comissão declarada em lei de livre nomeação e exoneração;" ' ’ ’

:' 'An 9'. Não bode[é paíticipaf! diíeta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do’fornecimento de
bens a eles necessários:

IH - serydor ou dirigente de óígõo ou entidade contratante ou responsável pela Bottas,ão."

,)(

{...)

DQCUiUE BHO E ASSINATURA{$} DIGITAIS
ÂtITE:i\ITlnln AnE E: nota 11\1 At rllk[}r\NÍVLie Rir\ 1:ur1=:1:)EPA tAJ IAltAr TOP ars nAI 1 nn n#1=+\1 AkI+.n IPbHAbWb++U +nn Hb HP gn Mnnb+=Hb+ 1 - o _+ ._- _. .



880824

TRiBUNAL DE éONTA§ DO ESTADO DO PARANÁ
17:4

salientando_se que1 .ap.esar . de não serem cabíveis limitações à

jornada dd tràbaiho dos Órofis$ionais, compete ao gestor fiscalizar o

efetivo cumprimento quantKaüvo e qualitativo do objeto contratado

6. É inviável a utilizaÇão dê procedimento licitatório na modalidade

pregão para contratação de profissionais para prestação de serviços

médi(.,os junto ao Serviço de Aterldirnento Móvel de Urgência –

SAMUt por não se enquadrar, dito objeto, na definição de serviços

comuns de que trata a Lei Federal n'’ 10.520/2002.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à Supervisão de

Jurisprudência e Biblioteca – SJB para as deÜidas anotações43’ ficando’ na

sequên<..,ia, autorizado o encárrarnento do feito, em conformidade com o art. 3981 S

I', do Regimento InternQ44, e seu arquivamento junto à Diretoria de ProtocoIo – DP'

visTOS, relatados e discutidos,

AeORDAM

OS MEMBROS DO TRIBUNAL PLENO do TRIBUNAL DE CONTAS

DO ESTADO DO PAFUNÁ1 nos terrnos do voto do Relator, Conselheiro IVAN LELJS

BON ILHA, por unanimidade, em:

1 – Conhecer a Consulta apresentada, uma vez presentes os

pressupostos de admissibilidade, e, no mérito, com base nas razões supra e
acompanhando parcialmente as manifestações da unidade técnica e do órgão

ministerial, para respondê-la nestes termos:

(i) é !ícita a contratação de pessoas físicas e jurídicas, via

credenciamento público, para prestação de serviço médico junto ao

43 Regimento Interno:
itão pàb lica compõe.se dai Áreas de Capadltação e de Jurisprudência'/trf. 175-D. A Escola de Gl

r
'5 ã'’ Compete à Área de Jurisprudência:
(-..)

iII . manter atualizados os afos normativos e jurisprudência na iNtranet e no sítio do Tdbunai;"
* "Art 398. f...;
5 1'’ Proferida a decisão monocrá$68 ou do órgão colegiado, com o respectivo trânsito em juigado e certificado seu integral
cumprimento, o processo será encerrado, mediante despacho' do relator.-
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Serviço de Atendimento Móvel de Urgênc:a – SAMU' em carateí

complementar1 quando o quadro funcIonal for insuficiente para

atender a demanda e desde que.comprovada a impossibilidade de

sua ampliação;

(ii) é possíve1 a contratação de profissionais para prestação de

serviços médicos junto ao Serviço de Atendimento Móvel de

UrgêncIa _ SAMU na ausência do cargo de médico no quadro

próprio de servidores, de forma excepcionall diante da previsao

contida no art. 37, II, da Constituição Federal, não se eximindo os

gestores das responsabilidades por tal ausêncla:

(iii) a acumulação d.e vínculos pelo servidor público lotado no Sewlço

de Atendimento Móvel de Urgência - SAML que se credencla, como

pessoa física ou por intermédio de pessoa jurídical para a prestação

de serviço médico junto à entidade responsável pelo gerenclamento

do serviço encontra óbit.''e no art. 9', inciso iII, da Lei Federal n'

8.666/19931 sendo admitida somente en situação excepcionaII

observados ob requisitos fixados nas Acórdão s n'’ 549/1 1-STP e n'

201/20_STP1 quais sejam: “0 irlexistam outfas empresas no

mercado que possam oferecer o serviço; <ii> a situação íesfe
devidamente - motivada . .através de processo !icítatóHo de

inexigibilidade od outro processo competente; (iii) o contrato seja

formalizado com cláusulas uniformes; e {iv) os valores pagos

estejam absolutamente adequados aos praticados no mercado’-1

(iv) na excepcional hipótese de cabimento do credenciamento de

médico ocupante de éar90 dúblico, não é possível irnpor limitação à

jórnada de trabalho, mas deúe a entidade contratante averiguar a

compatibilidade de horários, competindo aQ gestor a

responsabilidade pelo controle da frequência de seus servidores e

do cumprimento dos contratoé, tanto em relação à efetiva prestação

do serviço quanto à sua qualidade;
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AltTChITlnlf\& rtp n Antnlbt Ar nto r\r\&lt\ leI n x8nb I-+tnR#-nPnbab t4rt8 flap VAg- p'»b HBHüb + HgH. +H•=n'.+»'•.H--. •.n•nl+•.--•w.. =• n-= =. H. =.n.• . H.. • - . -. .H- +. . »..-• +



800036

TRiBUNAL DE c.aNTAS DO ESTADO DO PARANA

(v) inexiste impedirn.erüo aq credenciamento, junto ao Serviço de

Atendimento Móvel de Urgência _ SAMU, de prestadores de

serviços médicos já credenciados perante outra entidade pública,

salientando-se que, apesar de não serem cabíveis limitações a

jornada de trLbalho dos profIssionais, compete ao gestor fiscalizar o

efetivo cumprimento quantitativo e qualitativo do objeto contratado:

(vi) é inviável a utilização de procedimento licitatório na modalidade

pregão para contratação de profissionais para prestação de serviços

médicos junto ao ServIço de Atendimento Móvel de Urgência –

SAMU1 por não se enquadrar, dito objeto, na definição de serviços

comuns de que trata a Lei Federal n'’ 10.520/2002;

11 – deteríninar, após o trânsito em juigado, a remessa dos autos a

Supervisão de Jurisprudência e Biblioteca – SJB pam as devidas anotações, bern

como, o encerramento do feito, em conformidade com o art. 3989 S 1'’, do Regimento

Interno1 e seu arquivamento junto à Diretoria de Protocolo – DP'

Votaram, nos termos acima, os Conselheiros A.RTAGAO DE

MATTOS LEÃO, FERNANDO AUGUSTO MELLO GUIMARÃES3 IVAN LELIS

BONILHA, JOSE DURVAL MATTOS .DO AMARAL. e IVENS ZSCHOERPER

LINHARES e o Auditor CLÁUDIO AUGUSTO KANgA.

Presente a Procuradora Geral do Ministério Público junto ao Tribunal

de Contas, VALERIA BORBA.

Tribunal Pleno, 9 de dezembro de 2020 – Sessão Ordinária (por

Videoconferência) nc’ 40.

iVAN LELl$ BONiLFIA
Conselheiro Relator

FABIO DE SOUZA CAMARGO
Vice-'Presidente no exercício da Presidência
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“Centro Administrativo Setembrino Yhomazi”

TERMO De H©M©L©©ÂÇÃ©

INÇXIGIBIHDADÊ DE naTAÇÃO NO o02/2022

PROCESSO ADMXNXS?@ÂWV© N' 022/2022

(Lei no 8.666/93 e po&erior€s alterações).

PeIQ presente termo, rati$carnos a inexigíbilidade de licitação nos temIa do caput Artigo 25 da
L2i n'’ 8.666/93, consubstanciada no parecer. da Assessoria Jurídica, tendo em. vista o

credenciamento através do CHAMAMENTO PÚBLICO N 9 ,001/2021, para Contratàção de
empresa com di$ponibi lidade de profissionais qualificados e habilitados para pnstaçãa de
servi€os médicos de ,dlínica gera!, para CQmPlemenHr o atendimento nas. Unidades de Sãúde e
na ESF . Estratégia Saúde da Fang.ia, pará. atendimento na Unidade de. Sâúde Ana Albino,
conforme plano operaüvo Muniàpa 1, ensê}andQ a devida HOMOLOGAÇÃO à empresa
FONTANA MED SERViçOS MÉDICOS LTDA, CNPJ NO 43.490.412/000140, para o item
OI do chamamento, conforme abaixo reÊacío.na.do:

De®riçã@ Unidade
Valor

Unitário
e de de 01 (UM)
proã$dona 1 qualificado e habiltudo. crm ÇÇÍN icA geRAL,
par9 ptestação de $efyiços. médicos, com carga horária de
40 (quarenl2) horas semanais, para atendimento da ESF
Estrat:égia -Saúde da Familia domuriiêípia

R$ 20.076,00
(vinte rna e

setenta e seis

reais)

Mensal

O valor total da contratação será de R$ 240.912,08 {duzerüos e quarenta mil, novecentos ê
doze reais) para 12 meses de prestação de servIços de clínica geral com arga horária de 48
horas semanais.

Os pagamento$ serão efetuados mensalmente, mnfornIe %iar -axo contratado.

O prazo de - vigência do presente contrato. será, de. 12 (doze) meses, contados a partir da
asghatuta, .podendo ser ÇXowQgado, por iguais é sucessivos períodos até o máximo de 60
(sesseOta) meses, -Q so hajê iüt:eesse da àdministr:ação' com anuêrrda da credenciada, nos
termos do art. 57, da Lei n.G 8.666/93, através de:Termo Adi{:ivo.

DeteFmino a elaborada do correspondente contrato nos !ecg19$ !êgQis,

Nova PBl3 do

B
#

§éb
Pl d

b
PêÂ

jpal

"Cêntro 44Mnist?vtívo Se}embriKO ThôH af
quo Ver. %IRtor Gentes, 11/59 - @: 85685-WO . FQnJF« (46}

www.Rpi.F.qüy_br - E'mail: 9mf€iturú®pi gq.@v,br H }üv8. PPqta 40. @96# _ P©ané.
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OE, VANDERLÉIA JÂCQMtNiFAU$T:Seçç§@é’;yu@diI de s81,de:

PÂRA, SÉRC tô MUST- RfeÍeito.Munigi9ai. ' ;

q

\

é 64 +

ASSUNTO: CoNra@8:6 .de.Úpp sas CQ.m .Óépo$$$ááb :$ cê@s$}.9@$ qyãli$cegas :é

hISF:ãJ:l2 u%#lãí%:?ã:iiET}%--ãêglêgãÊ?ÍhÊfiÉ#Flf:gifgfgEfi:i7;ig ';
odêrativo Murlicipal, para déndimentQ .na Unidade de. Saúde Ana .Albinô.

EXêELENTí$StMO SENHOk
$ÉR6tO FÂUST - R&CF.CITO MUN1<31PAL
NOVA PRATA DO IGUAÇU - PR.

Tendo an vista a resci$ão do contrato tf llt/ãQl+àê,iheHgi$8.dade. n'’ à08/2049* .IIa dBjâ ãé-:,&
17Ã 2/2021, e rescísão 1l6 contrato nó 046/2020 da ínexigibãidade rl'’ 804/2ô20: êfe&lada dIP
27/12/2021. os quais contemplavarn a prestação dos refêridoÉ $eNiÇo$, faz' se necessário
nova contratação.

o município possui em abqrb o chaRlalnenb pàblicü ni’ o01 ;2021 , Q.qual prevê, dentre ouüis,
a contratação dos serviços supralnenciortB!10S.

Nã :ia éa de 23./b2/2022; hçuy e o. cred$neiarnçnto dê êiábrasa FQNtANA MED SERViÇOS
MeC>IGO$ LTDA, CNpi.N9áà.490.4rà/oool-ãO,. para p ifera 01 do chamarne.oto„ conforme
desçdüvo abaixo:

De$erição tJâiclat9e
ma

Unitário
M

1,9. 120,00
Renove
cento e

vinte reais

ai;me=ii;nMB m3a
pnfissiQnal qualificado e habilitado.bm GERAL,
para ptéslaçãodê serviços mêd' am carga hQráfie
de 48 (quarenta) horas $êmanai$, para atendim9r!!o da
ESF Estratégia .Saúde -da Familag-o munióí.gio

Men§ài

:<3 8RÉÇÀC> D_E VAU#$$: Cons@e@DdD-8 àefas.ggem qos .vp lares 1g +dRall'Lsü> que: já. :„

vaiores abaixa: , . ' ' '
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a
Corltra1 lidade de 01 {UM}3};Mmim

quatifieBdo. :e hab CLiÚICAto- empre8$si
GERAL, para Ére$tàção dêéewiçóê-qlédi.cos' com carga
horária de 48 {qua

a;;;;:F?:?;!íli fagatendimento da .ESF
m unieípi-o

.,. .R$"20.076,00
{dafé rnil-eMensal

.s8terttã e seIs
, reais}

l + +

Iii;;iimmmo - !cento s e
. de'ser$ços deelfnica 9erát corn ça[épdoze reais) para Iria de 40

horas serparlais.

Diario doexpa3to,.$oticitàmos-que-@a providen6iado procéc$imento para a.contrat9ção com
o máximo de urgênêia$ossívei, bus6gnda rlão -afetar o.aíêndiMento. de saúde à.papulaêão.
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SeereBria MÜniàáàl.49 Saúde
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Santa izabel do Oeste
cRHb.205.719000442

{i3gAI Tel.: (46).354&$36® . prefsio@grnail.com
Rua Àcádiâ, 1317 - ©EP8$650«i0{} . SaBIa Izabel.do Ge$te - Paraná

execução, ein çonforrrtidade com a oonstante- 713 %belg da .de sedea dos $ewiç.os, quantidades e
valores em anexo e-abaixo de$cdIo:

0 m) 3DMbm
1 EspáglãGÂÇÃo

D

!AniÀ§Ã9 VALOR
MENSAL

A}.y$óê. : 204,000,oo1 - 112 MESES Ex8çutêr : os ate:adirnente$
Êbcxfãizados na Unid81ie Básia
de Saúde, dos 8teadimenk>$
médicos 'nnsutrâ& Médica6? de
acordo com cforleBrama
apr%ent8do: pda -Seãretâtiã
MurIi(Sp 81 d$§qútlç, ago iy.qiQ de
trabalho de 08 {olD} boB8
dIárias ’no horário
eompnendido dá8 07:3d 69éç
à$ 1ã:30 how8 e <ias -13:08
horas a6 17:06 hora 9- 618 dias
not?886 dê :8ÊsndÊgne8to de
geguad8'f8i ia a sexta; bl 18,
ex6680 fedad% e Ieee6968,
&o:àprwndençio 49 ha!?8
%Hi8nái$ 8

UnIdade
Básiuíie
sãüde /6SF
definido pela
$9arebria
Munidpat dá
Saúde.

17;oab.oa {

1

i.

l

:@Ç§n§N64%$7@

O itern foi adjydi6ado em:favor de sia ernpresa gAIA198 F.MASCHIO ME, conbrme a tabela acima.

Nada mais havendo a tratar, foi enoemdâ a sessão, ouja da vai assinada pelo, Pre$ídente -e membros
da oomissáo de geRação.

CAMILA DE CARLI GRABOVSKI
Presidente
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CHAMAMENTO pÚBLICO N' 001/2016

1. DO PROCESSO

1.1. O MUNlçbK> DE DO IS VIZINHOS - PR, inscrita no CNPJ /MF sob a ' '’ 76.205.64(Y0001-08, com
sede na Avenida Rio GRade do Sul, n,'’ 130, na cidade de Dojs y@ja_has, Estado do Paraná, torna pública, para o
conhecimento dos interessados, que está instaurado processo de chamamento público pam credenciamento de pessoas
juãdicas para prestação de serviços de médicos:
• Empresa ou entidade prestadora de Serviços Médicos - Generalista, para atendimento na Estratégia Saúde da Família
(ESF.), com carga horária de 40 horas semanais;

• Empresa ou entidade prestadora de Serviços Médicos . Generalista, par& atendimento na Unidade Carual de Saúde, com
carga horária de 40 horas semanais;

• Empresa ou entidade prestada8 de Serviços Médicos - Generalista, para &wcEmento na Unidade Central de Saúde, com
carga horária de 10 horas semanais;
• Empresa ou entidade prestadora de Serviços Médicos . Auditor de Saúde, para atendirnento na Unidade Central de
Saúde, com carga horária de 20 horas semanais;
• Empresa ou entidade prestadora de Serviços Médicos . Ginecologia e Obstetrícia, para atendimento na Unidade Central
de Saúde, com carga horária de 20 bons semanais;
• Empresa ou entidade prestadora de Serüços Médicos .. Pediatria, para atendimento na Unidade Cena381 de Saúde, caIn
carga horária de 40 horas semanais;
• Eínprc sa ou entidade prestadora de Serviços Médicos - {}eneralisb, para atendimento no CAPS, com carga horária de
40 horas semanais:

1.2. A conurtaçãa se dará em caráter emergencial, visando o preenclúnento @mp©áHo de vaga pelo período de 12

(doze) meses, podendo ser prorrogado na forma da lei, considerando as %Ba 8 não ten in sido preenchidas em concurso
públit,o

1.3 - Ao presente processo não se aplicou o tratamento diferenciado e simpUãcado para microempresas e empresas de
pequeno porte, por não ser %rüajoso para a Administração pública e não ha\iu o minimo de aês empresas

cadastradas, conforme disposto na Lei Complementar 123, de 14/12/2006, alterada pela Lei Complementar a' 147/2014.
de 07/08/2014 - aa. 49, inciso 111, Portaria 1034/2010 e alter8çõe$ artigo 30, inciso VII, da Constituição, e os artigos
18. inciso L e 17, inciso III da Lei IP 8.080, de i9 de setembro de 1990.

1.4. As empresas Filanüópic8s e/ou sem frns lucrativos terão prioridade na conuatação, conforme Porüuia 1034/2010 e
alterações.

2. EMBASAMENTO LEGAL
2.1. C>pnsenD edital está embasado na Lei Fcclu81 n.' 8.666/93 e Lei Municipal n.' 1561/2010, de 30 de abril de
2010 e Portaria 10-34/2010.

3. DO OBJETO

3.1. O presente Chamamento Público tem por objeto credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de serviços de
Médico Generalista, Médico GeneraHsta'ESF, Médico Auditor de Saúde, Médico Ginecologista e Obstetra, Médico
Pediatrap para atendimento na Estratégia de Saúde da Família, na Unidade Central de Saúde e no CAPS, pelo período
de 12 fdoze) meses ou até a realização de um Processo Seletivo ou Concurso Público, sendo que a empresa ou entidade
dev'xá comprovar que o profissional p{eençba os requisitos abaixo:

H;;;1:1l:::::7:1 : = rp: a::::Éjii4:4
rI

a+

Médico Generalista (Ç1ínico Gb?a1) -

CertificadQ de Conciusio 48 Curso
Superior na área Especifica Registro no
CRM

ESF

E s&atégi& Saúde da Família
Médico GmeraHsu (Clínica
Geral) - ESF da Pwfeitu8
Municipal de Dois Vizinhos,
definido o k>caI pela
Secretaria Municipal de
Saúde.

40h
(O hQrãrio será

de6nido pela
Secretaria

Municipal de
Saúde)

17.000,00

=%: 3aBnZhUIP1% _ Fone {46) 3536 8800 _ CEP ©B6WOO _ Dois VUnh08eSF 76'205'640/0001-08



2

&
Município de

Dois Vizinhos
02

Médico Generalista (Ciküco Geral)
Unidade Central
Quadro de Pessoal do Programa Saúde
da Familia Médico Generalista {Clínico
Geral) - PSP da ?nfeitun Municipal de 1
Dois Vizinhos 1

Í3

Médico Generalista (ClínicO Geral) -
Unidade Central
Certificado de Conclusão de Curso

SuperIor aa área Especifica Registro no
.CRM1

04
Médico Auditor de Saúde – Unidade
Central
Certificado de Conclusão de Curso
Superior na área Esp&ci6ca Registro ng
CRM

05
Médico Ginecologista e Obstet12, -
Unicade Central
Cea,ficado de Conclusão de Curso
Superior na área E$pec#ica Regjstro ba
CRM

l

Médico Pediatra - Unidade Çenüal
Certi6cado de Conclusgo de Curso
Superior na área Espçcific8 Registro no
CRM

Médico Generalista (CHrüco 6881) -,
CAPS
Certificado de -Conclusão de Curso

Superior na área Especifica Registro no
CRM

3.1.1. O valor máximo estimado para os serviços objeto deste edital é de:

Lote 01 - RS 8 16.000,00 (oitocento$ e dezesseis mil reais);
Lote 02 - RS 480.000,00 (quatrocentos eoitenu mil re aig);
Lote 03 - RS 48.000,00 (quarenta e-oito mil reais);
Lote 04 - RS 72.000,00 (setenta e dQis rüil reais);

Lote 05 ' Mi 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais);
Lote 06 - RS 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais);
Lote 07 . RS 216.000,00 (duzentos e dezesseis mil reais).

PRPFEIT}JBA MUNtÇ:PAL 1111 ONPJ7$,?05,640/0001-08
Av. Rio Grande do Sul, 130 - Fonq{46) 3936 8800 -"CEP 85.660-000 - Dois Vizinhos- PR

Estado do Paraná

(MM%lil;íaTl@dieo
Generalista (CUnicp .Geral) -
Para atendimento em l

consultas e para realízaçjo de 1
pequenos procedimentos
cirúrgicas, a serem realizadas
Fa IJãidadé Central da

Prefeitura Municipal de Doís
Vizinhos ou outro. local
de6nido pele SecntaHa
Municíoal de Saúde.

õiãÊi--a--p=;o;TMédié;o
Gener8Hst8 (Clínico Geral) –
Para 8tendiiüetItO eIn
consr;has .e pára reahzaçEo de
pequen9s PQçedimentos
êirúrgicos, a seIem realizadas
na Uniáade Central -da

Prefeitura Murúcípal de,1>Dis
Viãnhos ou outro local
deãrlida pela Secwtarta
Municipal de Saúde.
s

Auditor de Saúde - Unidade 1
Ceaü8 i da Prefeitura
Municipal de Dois Vizinhos
ou outro local definido pela
Secretaria Municipal de
Saúde.

endil
20b

e Obstetra
(O hQládO será

ltra1 da Prefeiturat;nid8de deãrúdo
funicipa1 de Dois. Vizinh!

ou outro local deÊaido pela iclbalde
MunicipalSecretari

Saúde.

@afP-;;;oa! Médi! rb
Unidade. Central i (O horádo seráPedi 1

definidoda Préfciturl
SeanVizinhos ou. outro local

Municipal deSecretaria.definido
Saúde,1 de Saúde.

f-Méãi
ieneralista (Clíüicô Gl

CAPS
de Dois Vizinhos

ou outro iocal definido pela
Seçtetaria Municip41 de
Saúde.

#ww
888032

t

4011

{0 horário será
definido pela 20.000,00Secretaria --–

Mwücipai de
Saúde)

,iab
{0 horárIo será
definido pela

Secretaria

Muniçipal de
Saúde)

1

4.000,00

20h

(O-horário será
definido pela

Secretaria

Municipal de
Saúde)

6.000,00

20,000.00

30.000,00

40b

(O horário será
definido pela

Secretaria

Municipal .de

§aúde)

18.000,00
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3.1.2. Os valore s acim; se ref:r;ru a. um pedado &:11 {dó8). üisds,. êuitadõs- da assidat IIta do conaa©,
podendc> ser prorrogado ,por. iguais e sueessiv08 períôdos:até o !náximó dg 60 (ãé$sónIa} ,h 8esi %so haja _interesse da

administraçãô, com ayruêrlcia da CHderidada, nos-termos lib art. 57, da Lei n.' 8.666793,altávês:de terfnQ Aditivo.

3,1.3. Após 01 (um) ano, os contratos,se aditivadós,.terãô:leajuste com-base no indíce: dó i<3FeM, de acordo com o art.
65 da Lei 8666/93, sem prejuízo-s das demaIs formas de reajustes ereequilíbrios previstos na_Lej_ 8666/93.

3. 1.4. Os valores esürBado no itçm 3l1.1 nãQ in4iiiça eln.neahuIria previáão de crédito :e.In fãyat dgs. Cpnü&tados, que
só farão jus aos valores ÇÕUêSpopdQn@s ao!: serviçQ$ efçÊivamelite prestado$ desde que.aytori4ado s,e aprovadqs pela
Secretada Municipal de Saúde, no-s têíitIOS 86 Co.11irat9,

4. DO ACESSO
4.Iv O acesso ,ãõ çredenéia}bentÓ.:é líqe. para. QçIQS o§- Q$@bejpçknç«Qsi. PP$$Qq!: jWí4jças, prestadoras dos serviços

médicos ou entidades, QpÉfõrnrc do. ôbj.çto deste ,Bditql1 a p&Nk :48 d4ta .de pybiiqação avi po do edital de
Chamamento,''CredeJrçi4ruç rItO Püt}ue.o.p/ abIn(316..

4.2. Os envelopes récebidos e. seràó abertos -na- data da .dÓI$ga, Dá:. sala de liçitâçõés, da -Pfefeitura Municipal, do
município de 1>cis Vizinhos.A P&.lóçàlbaãã-na Avenida RíõGrande da Sul,,a.'’:L3QCehtro.

4.3. Havendo interesse dê:;nddããéi. 81abtr6$içaã-e-d§g3.hw 69{a pre%lçbaQg©qui$itDs;.REgis.. em.eqpecial à Póltaria
1034/2010 do Ministério &à-Sãüdê:ê:ãl1«4qôbs, bg-eêhtt4{O$p.ôdegãô.gêi re§çi fKii:do$, a çrKério da: aahínistta$ãa,.desae
que esta se manifeste no prazo de 3õ--(kü€ã);diãs,aPp.8{iiilãPBbliQção.4$&.ç4jtã}

5 . DA IN$CRIÇÃO
5.1. As eMpresas. interessadas-. âeverãó. se ir:sêreyer. riô,:;§roçe sso. de ChaMâ meiRa/Ç:redêPeiàmçDfQ,Público n:' 003/2016,

qpresentando os documentos exigiãoi- na presehte êhahãinçnto, :podendo .se- -êfêãpnCi© pga : 1à-1, aprçsentando os
docunlerrtos relacionados, em via origihal. ou. por quálqtlet- -proc:esso de cópiã, dêY9pão, neste ültilao caso, serem
autenticadqs por tak>cHão ou apresentadas com,os.respectivos .ôriginaisi pá[a;aülêntiçà§.ão' por $ewid9r deste MunicípiQ.

5.2+ Os interessados pQ4çcão i8$qçver'se:;para o credénciarnento a.partir da pybliçaçãó.dó,}R$çptçMjâl

5.3. Os interess.ados pad-F tão $dltêjtàt--o -credêbõia-dlelÜô.8.:qualquer- .monteiRO, sel89 a çéBü4tàçê.9. de acordp .com a
necessidade dos serviços,

5.4' Os iriteresÉados devefãõ $nBéga! o$ Enve]bpes aa sedE da Prefeitura Muaiôipal-dá-IBis- Viziàhos –' ao Prdsidente- da
Comissão.?ermênente,de Llç.i}§çõçi,$itg p Av. Rio Grande do-Sul, 130,-cenao_ do. hddliêÍPIQ.

5.5. A abertura do q envelopes dar,seíê:no loca!.acima mencionado, obedecendo a ordem. de erttr€94dôs mesmos.

6. DA PARTICIPAçÃO.NO ÇREDEN:CJÃMENTQ
6. 1. Poderàp p8rtiçipar do prQseni g Chamampnt9- PÓ}>liçp, t9dos os. iaterç$sado$..do .ra_mQ de 8tivijia{ie pertinente ao
objeto e que preencham 85 condiçõ-ç$-çx:igjdas neste edital.

6.2. Estarão ifnpe<üdQs--de -parüêip.ar de quglqpçr fasp dg,.processa, os Proponentes que sé enqiü&êh.M :Ilha QU mais
das süuàções a seguir;

6.2. 1. Proponente declarado ilü4ô be,o para jiçitarjurrta ia .qualquer órgão ou entid$de .da. A4mipisg:ãçã.o Direta ou
Indireta no- âmbito Fççlç.r.ai, É$ 9dDd e. IVí14}bipal,.sob pena de incidir no ,ptevísto:no, parágra{o-úlübQ. do art: 97 dg Ui
tf 8.666/93 e syas aIÊçtações;

6.2.2. Estejam sob.falêhcia, dissdlüção óü.-hquid4çã.a 1 i\

6.2.3. Empresas que :tenham como”s.ãél6;. É$) .selvjdQÇ,{es) op dirigeílte {$) na esfera.governatnenbl da AdtrlihÍsttação
Municipal;

6.2.4. Estçj ain em siteaçãg ineg}Har per4nte gs Fazendq$: Fede{81, Eitadu.81, Myniçipal; INSS :e:F€3TS + Justiça ,do
Trabalha,

7..DÁ,iMPUGNAÇÃO AO .ATQ'CONVOCATÓRIO

PREFEiTURA MUNICIPAL .. . agPJ-
Av. Rig Grão.d9'db31 M _ PR

1.21 ;40/ô-o_aJ l08
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PREFEÍFURA MUNICJPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU - PR
TERMO DE REFERÊNCiA

1 - ESPECEFICAÇ'ÃO DO OBJETO:

- O objeto do presente termo é a contratação da prestação de serviços médicos pessoajwídica por chamamento
público/credenciamento, na especiaiidade CLiNiCO GERAL para atender na unidade de saúde UBS e CLINIC:O
GERAL para fazer parte da equipe Estratégia Saúde da famíliaESF e conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste instrumento.

2 – JtJSTIFiC ATiVA:

• O programa Estratégia Saúde da Família (ESF) foi criada pelo Ministério da Saúde e visa à reorganização da

atenção básica no País, de acordo com os preceüo§ do Sistema Único de Saúde SUS, e é a forma preferencial para
a organização da Atenção Primária à Saúde (APS) noBrasi l. A ESF deve ser composta por um médico cbnico geral
'0 horas semanais, agente comunitário de saúde, enfermeiro'e técnico de enfermagem e equipe multiprofissional,
,1,le devem assumir a responsabilidade pelos cuidados em saúde da população que reside no terütódo que atendem,
buscando o acompanhamento e a melhor estratégia de atendimento eficaz. Por essa razão, a secretaria de saúde

necessita a contratação de um profissional médico pessoa jurídica clinico geral para compor a ESF que atende a
população do interior e de Foz do Chopim, e também medico clinico geral para atender a demanda espontânea,
diária do munIcípio, que precisa de atendimento emergencial na Unidade Básica de Saúde.

3.. CRrFÉRios DE JULGAMENTo:

• Através de credenciamento.

4 – LOCAL E FORMA DE ENTREGA/EXECUÇÃO:

• Os serviços de consultas médicas clinico geral deverão ser efetuados aos pacientes ao estabelecimento da Unidade
Básica de Saúde Central e Posto de Saúde Foz do Chopim.

5 - CRONOGRAMA / PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCiA:

• A contratação destes serviços terá uma vigência de 12 (doze) meses e serão realizados de acordo com as

necessidades da contratante e previamente agendado junto ao contratado.

6 - OBRIGAÇÕES:

DA CONTRATÀ®A!

• Contratada deve cumprir todas as obrigações constaütes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

- Efetuar os serviços com qualidade, conduzir as atividades com ética, igualdade e equidade, dentro do prazo e local
constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da nspecü% nota fiscal com relatório de pacientes serviços e
valores de cada qual.

' Responsabilizar-se pelos v{clos e danos decorrentes do objeto/serviços, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a
27, do Código de Defesa do Consumidor (LeI n'’ 8.078, de 1990);
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PREFEFtÍRA MUN{CIPAL DE CRUZEIRO DO iGUAÇU - PR.

- Substituir, reparar ou conigk, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência.

Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da execução da
prestação dos serviços, os motivos que impossíbiiitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação;

- Manter, durante toda a execução do contrato, em comlnübilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação eügidas na licitação.

- Em caso de rejeição de alguns exames/proce<Êmentos
exames/procedimentos sem custos a contratante e paciente.

deverá a empresa contratada realizar novos

DO C©NIRATANF©:

- Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

Veriâcar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens/serviços recebidos provisoriamente com as

especificações constantes do Edital e da proposta, para fms de aceitação e recebimento deãnitivo;

- Comunicar à Contratada, pot escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades veriâcadas no objeto
fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

- Acornpanhaí e fiscalizar
especialmente designado;

0 cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor

- Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma
estabelecidos no Edital e seus anexos;

-A administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Conüatada com terMos, ainda que
vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, pwpostos ou subordinados.

7 - ESPECEF ICA(ao DOS BENS/SERYI(.'o$:,

3TE 01

nEM i DESCRiÇ'ÃO PERÍ®© SMS
NOVA

PRATA
ÍGUAÇXJ

SMS
SANTA

.IZABEL
DO

OESTE

SMS DOIS 'B

VBUVHOS DE
VALORES

1 Medico cbnico geral ESF;
1 - Realizar assistência integral
(’promoção e proteção da saúde,
prevenção de
a©avos, diagnóstico, tratamento,
reabilitação e manutenç80 da saúde)
aos indivíduos e famílias em todas as

fases do desenvolvimento hunano,
inancia, adolescência, iüde adulta é
terceira idade:
U - Realizar consultas clínicas e

Focedimentos na ESF e, quando

01 1 20.076,ooSegunda
feira a sexta
feira - zlO

horas
semanais

17.000,00 17.000,00 18.025,00
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indicado ou necessário,
no domicílio e/ou nos demais

espaços comunitários (escolas,
associações etc.);
III - Realizar atividades de demanda

espontânea e programada em clínica
médica, pediatria, gineco-obstetrícia,
cirurgias ambulatoriais, pequenas
urgências clínico cirúrgicas e

para fins deprocedimentos
diagnósticos;
IV - Encamürhar, quando necessário,
usuários a serviços de média e alta
complexidade,
respeitando fluxos de referência e
oontrarreferência locais, rna1}tendo

1

6

sua

responsabilidade
acompanhamento
terapêutica
pelav-

pelo
plano

do usuário, proposto
referência:

Indicar a necessidade de

internação hospitalar ou domiciliar,
mantendo a

responsabilização pelo
acompanhamento do usuário;
Vi ' Contribuir e pmücipar das

atividades de Educação Permanente
dos ACS, Auxiliares de

Enfermagem, ÁCD e 1:HD; e
VII - Participar do gerenciamento
dos insulnos necessários para o
adequado funcionamento da ESF.

vm - Participar da terdtorialização e
mapeamento da área de atuaçao e da
identiãcação de indivíduos, famílias
e grupos Qom maior risco ou
vulnerabilidade, que devem receber
mais atenção da equipe

1
do

1

LOTE 02

FIRM 1 SMS
NOVA

IGUAÇU

SMS DOIS
VIZHVHOS

MEDIA DE
VALORES

Segunda
feira a 20.076,00 17.000,00 17.000,00 18.025,00
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10 DO {GU,.PREFEiTURA MUN.l-CIPAL DE CRU; :U - P.R.

Medico Clinico Geral e

diária, 40 horasespontânea, sem

agendamento. semanais

8 - FISCALIZAÇÃO E AC©WAMAMENTO DO C©NTRATQ:,

O recebimento dos serviços, a fiscalizaçgo e o acompanhamento da execução do contrato, será efetuado pela
Secretaria Municipal de Saúde, Cleusa Bosa Pinzon, e a enfermeita Eliane Maria Klakonski, telefone (46) 3572-
1187 a fim de verificar a conformidade dele com as especificações técnicas dispostas no mesmo.

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor, ainda que resultem
de condições técnicas, vícios redibitódos ou emprego de material inadequada ou de qualidade inferior, e, na

oconênoia desta, não implica na respqnsabiHdade da admüüs&ação e de seus agentes e prepostos.

7 :_DADOS DA SOLICITAÇÃO;

– Data do termo 25/08/2022

– Secretaria Municipal de Saúde

– Nome do elaborada deste Termo de Referência: Jocirnar da Silva Machado

– Telefone para Contato: (46) 3572-1 187

10 – AUTORmAÇÃQ

Cruzeiro do Iguaçu, 25/08/2022

Secretária Municipal de Saúde.
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Senhor (a),

Da: Se.cretaria IUunic. De Planejamento e Finanças
Ao: Departamento de Contabilidade
Senhor (a),

Soiicito inforrnar disponibilidade de dotação orçamentária para Contratação de empresa para
tação de serviços médicos de clinica geral

A f.
&ãMMartha Cor
Secretária Munic. De Planejamento e Finanças

Do: Departamento de Contabilidade
Ao: Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Existe disponibilidade orçamentária na seguinte dotação:

07 Secretaria Municipal de Saúde
001 Fundo de Saúde
10.301_0008-201 9 Atenção Básica
33.90.34.00.00 Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização.

Em: rE/&/2022

Autorizo. cumpridas as
formalidades legais. Encamilrho

'qrb Juridica.a

En:

OI\IIO GEmEEio

1



MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU
Êétaáo do Paraná

m
CNPJ n'’ 95.589.230/000144/ e-mail: lieitacaocruzeirodoimiacu2022@gmail.com - Telefone: [46) 3572-8018

EDITAL dE CHAMAMENTO PÚBLICO/ CREDENCIAMENTO NO 91$/ 2042

1. PREÂMBULO

:1.1. O Município de Cruzeiro do Iguaçu, Inscrito no CNPJ no 95.589.230/0001-44, com sede e foro na
Avenida 13 de maio - 906, Centro, Cruzeiro do Iguaçu – Estado do Paraná, por intermédio do Prefeito
Municipal Senhor Leonir Antônio Gelhen, de conformidade com a Lei Federal no 8.666 de 23 de junho de
1993 e suas posteriores alterações, torna público aos inte.pssados que a partir das 9:00 horas do dia
08/:12/202i, estará credenciando empré sas com disp8nibilidade de profissionais qualificados e
habilitados para presta$o de serviços nlédicos' Vêqclínica geral para complementar o {
atendimento nas Unidadu de Saúde e na ESF..- Estlatégia Saúde da Família, que deverão ser A
apresentadas nos termos e condições estabelecidas neSte -éditál e seus anexos.

1.2. Orecebimento das documentações do credenciamebto, conforme critérios deste edital dar-se-á no
Departamento de Licitação do Município de Cruzeiro dlb" iguaçu, R$tasjo do Paraná.

1.211. Os’documentos poderão ser apresentados ém o'íigina1, poP quálãuç; processo de cópia autenticàda
por cartório competente ou pelos membros da Comissão Permânerl€e de LIcitação do Município de Cruzeiro
do Iguaçu, mediante conferência da cópia um ooriginal, OLi ainÇial por ptibliQção em órgão de imprensa
oficial

1 !

1.3. Os interessados poderão solicitar o credenciamento a quàlquer témpo, desde ;lye cumpridos todos os
requisitos do. presente qd it:al.

;

1.4. Não existe impedimento para que sejam qredendadas mais de uma ;mpre;â para a presE;ção de
serviços, durante a vigência deste edital.

2. DO OBJETO

2.1. Constitui o objeto Do p;esente edital, o cha/namento público pbra credi;idamento de emplesas com
disponibi Sdade de profissionais qualificados e hdbilitpaos para prestação de serviços médicos
de clínica geral/ para compjementar o atendirtlenla nas Unidadé$ de Saúde e na ESF -
Estratégia $àúde cla Êamília, ’ . , ' ! ,f

4

. 8
38 DOSPRAZOS

{

3.1. ófP:êseÍ®. dd@t +':ch/jr:?Úer® públi.co q@:çP$.há .a; corlqr di d.âQ de 08/22/2022, e ficará
disponívfl PEIo prazo de":l2 (dt)ãé) meses, acontáf lêIBgtáàata, Õbdenào Éér prorrogado uma únicJ;ez,
por igual Wríodq, ca.sp .hqja interesse da. administração,

:2. O período de.Wdêncja.dos coà kat95 a s+éÚ Hebredo;eM 4+DF4ádiqesté editãl será de 12 (doze) .

23::nS 3:ct13t?!#hde.4:gr pmlrog:de 9. por IgUal? 9, puT?iyoé '.período?;. até o máximo de 60

f7:si;nL?á:lç?aE%g.haVá:2tsejees:1:iTil?iTaÜQ dm-àhuêhéià da cndendáda, nos termos do an

Ayenida 13 de maio z 906 _ Centro _ CEP 85598_000

CNPJ '1'9S'589'230/0001-72_8018

Página 1
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3.2.2. Em caso de PQrrogaçãó -de vigênCia do contraio, o valor d& serviços poderá-ierreajustado após
cada 12 (doze) meses, tendo comomaroo.inicial a_ data do çontrato, pelo indice Nacional de Preços ao
Consy tuicIQr. Applo – lpÇ/}/IBgE, py Qç§rQ Ínç!!«Bficipj_que_vi.çt.q.§qb§yBJ:19' 4n gçqrdQ.QRtre q§ parte.s.

3.3. Na possibilidade de ocorrer à necessidade de retirada definitiva de algum profissional indicado pela
ÇONTRATADA, para o quadro de prestação de serviço, ambas as partes deverão comuniar, por escrito,
com antecedência mínima de 15 (quinze) dias.

3.4. No caso de realização e homologação de Concurso Público, o contrato será rescindido quando da
homologação do resultado do concurso, com notificação prévia de 30 (trinta) dias quando ocorrerá a fatura
e pagamento dos serviços realizados.

P.Si No caio de ehvio ide 'proüssionais db pro&ama--MAIS. MÉDiCCTS dd Governo Federal, boderão ser
?escindídosô$ contrat:ost,dob it§néqqq fotçmpeênébidQS,PçIQprograma,SQQ@rale._q$ço}hg ç_çQpV$njêqaq

n•q•era

b.59çré!$&a_MunLçlp3:é4éSàqç!€

4 . DO F©RNECiMENT© DE INFORMAÇÕES

4.i. O Departamento de Licitações, prestará todos os esdarecimentos solicitados pelos interessados neste
credenciamento, estando disponível para atendimento de segunda a sexta-feira, no horário de expediente,
compreendido das 7h:30 min as llh30min e da 13hC)omin até as 17h00min, na Avenida 13 de Maio, no
906, Centro do Município de Cruzeiro do Iguaçu – PR, ou pelo fone (46) 3572-8000.

4.2. O edital estará disponível aos interessados pelo site do
(http://www.cruzeirodoiguacu.pr.gov.br).

Município de Cruzeiro do Iguaçu

5. o,os VALORES, DE$CREcÕE§ DOS §ERViÇ©§ E JUSTIFicATivA DA NECEssIDADe

5.:1. As quantidades especificadas são estimadas, ou seja, no término do contrato o remanescente será
automaticamente supdmido, ficando a CONTRATANTE desobrigada da utilização total do serviço
contratado, e consequentemente, de seu pagamento.

1.1.1. Os valores a serem pagos são os seguintes:

!tem g>e$crÊção UNda;:r=iih:
presa com disJ)onibilidade de 01 (UM) profissionalContratação de em

qualificado e habilitado em CLiNiCA GERAL, para presbção de
serviços médicos, com carga horária de 40 (quarenta) horas
selnanais, para atendimento da ESF Estratégia Saúde da Família
do município.

:::edÊaeÉ::féToa ::nn/jII dade de 01 (LmÍM
GERAL, para prestação de

serviços médicos , com carga horária de 40 . (quarenta) horas
sernpnaif, p,arq atqpçlimento nas Unidades de Saúde do Município

R$ 18.025,00
(dezoito mil, e
vinte e cinco

reais)

Mensal

R$ 18.025,00
(dezoito mil, e
vinte e cinco

reais

Vaíor Total: 432.600l00 (quatrocentos e trinta e dois mil, e seiscentos reais).

5.2. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAiS:

A\erüda 13 de maio - 906 - CenUo - CEP 85598-000

CNPJ n'95'589'230/oo;Í@lmMMm;=7;
Página 2
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1 onsabilidade;

- Realizar consultas clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos na UBS e quando indicado ou n9ces??ri?'
no domicílio e/ou nos demais espaÇos comunitários (escolasf associações entre .out«n); en} c9n{9rmida,de

com protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, bem como outras normativas técnIca: estabelecidas pelos
gestores (federal, estadual ou municipal), observadas as disposições legais da profissao; ; e

:Rêatizaf estraHficnção de risco e eÍabÓrar plano de cuidados para as pessoas que possuem condições
crônicas no território, junto aos demais membros da equipe;
- Encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenéol respeitando fIuxos locais,
mantendo sob sua responsabilidade o acompanhamento do plano terapêutico prescrito;
- Indicar a necesiidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilizaÕo pelo

acompanhamento da pessoa;
- Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas em conjunto com os outros_membros da equipe; e
- Exercer outras atribuições que sejam de responsabilidade na sua área de atuaçao.

RN 1
- Fazer atendimento de urgência e ernergência adultr) e pediátrico;
- Atender corn prioridade os pacientes de urgência e emergência identiHczdos de acordo com a dassifica®o
definida pelo enfermeiro classificador de riscó;
- Receber e acompanhar clientes em consultas, exames clínicos, ptescrever medicamentos e orientar os
pacientes;
- Dialogar com o paciente para ouvir sua história médica, queixas e descri$o dos sintomas;
- Examinar, auscultar e apalpar o paciente para fazer o diagnóstico;
- Encaminhar para realização de exames específicos da sua área de atua®o;

1 - Requisitar e analisar exames complementares de imagem e laboratoriais;
- Quando apropriado, prescrever, medicamentos, tratamentos, seguir determinada dieta e programa de
exercícios, que podem contribuir para a cura ou melhora do paciente;
- Prestar assistência a qualquer pessoa em uso de urgência médica.
- Executar outras tarefas correlatas à área.

5.3. 3Ug[IFECATiVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

5.3.1. Considerando a demanda de atendimento, conforme plano operativo, faz-se necessário a
disponibilização de:

5.3.1.1. O programa Estratégia Saúde da Família (ESF) foi criada pelo Ministério da Saúde e visa à
reorganização da atenção básica no País, de acordo com os preceitos do Sistema único de Saúde SUS, e é
a forma preferencial para a organização da Atenção Primária à Saúde (APS) no Brasil. A ESF deve ser
composta por um médico clinico geral 40 horas semanais, agente comunitário de saúde, enfermeiro e
técnico de enfermagem e equipe multiprofissional, que devem assumir a responsabilidade pelos cuidados
em saúde da população que reside no território que atendem, busando o acompanhamento e a melhor
estratégia de atendimento eficaz, Por essa razão, a secretaria de saúde necessita a contratação de um
profissional médico pessoa jurídica dinico geral para compor a ESF que atende a população do interior e
de Foz do Chopim, e também medico dinico geral para atender a demanda espontânea, diária do município,
que precisa de atendimento emergencial na Unidade Básica de Saúde.

5.3.6. Desta forma, faz se necessário a

atendimentos existente no município.
referida contratação, suprindo assim a demanda destes

5'3.7. Os atendimentos serão nas unidades de saÚde do rnunicípio, cornpreendendo incluindo todas as
urgências e emergências, avaliação e consulta médica, procedimentos ambulatoriais, e encaminhamentos
necessários aos atendimentos para as devidas referências.

Aven@ 13 de maio - 906 - Centro - CEP 85598-000

CNPJ =1'’95.589.230/0001-44/ e-mail; hcitacac@cruzeirodoirJacu.pr.gov.br - Tereíol,e: {46) 3572-8018
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5.4. OBSERVAÇÕES QUANTO A PRESTAÇÃ© DOS SERVIÇOS:

5.4.1. É de responsabilidade do Gestor da Secretaria Municipai de Saúde, a designação do local e horário
de cada profissional, podendo a qualquer tempo haver alteração dessas designações.

5.4.2. O profissional designada pela CONTRATADA, dentro do seu turno de trabalho, será responsável pela
regulação de vagas para transferência de pacientes, quando necessário.

5.4,3. Os serviços de 40 (quarenta) horas semanais, compreendem os atendimentos de 08 (oito) horas
diárias, nas ESF - Estratégia Saúde da Família deste município.

5.4.4. Os serviços de 40 (quarenta) horas semanais, compreendem os atendimentos de 08 (oito) horas
diárias, nas Unidades de Sqúde do Município.

5.4.5. O profissional responsável pelo acompanhamento, deverá apresentar-se junto a Secretaria de Saúde
no prazo máximo de 15 minutos.

6. CONDIÇÕES DE PARTICXPACÃO

ã'l. Poderão requerer credenciamento, empresas (pessoas jurídicas), que comprovem aptidão para
exercícios da definição da função apresent2ndo documentos constantes do item 7 (sete),

6-2- A empresa deverá indicar junto no requerimento de credenciamento o profissional que será designado
para desempenho das atividades,

6.3. Para a indicação de cada profissional no requerimento de credenciamento, a proponente deverá
respeitar a carga horaria prevista na legislação vigente.

6.4. Não poderão participar do presente chamamento servidores ou dirigentes de órgão ou entidade
COWTRATAWTE ou responsável pela licitação, em conformidade no disposto no Art. go da Lei n''

1993

6'5, Não poderão participar do Credenciamento os interessados que estejam cumprindo as sanções
previstas nos artigos 86 a 88 da Lei n' 8.666/93.

6'6..Nã9 poderão participar no Credenciamento as pessoas jurídicas que tenham sido declaradas inidôneas
por orgão ga Administrado Pública, Direta ou Indireta, Federal; Estadual, Municipal ou do Distrito Federal,
por meio de ato publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, pelo órgão que o praticou:
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição.

7. HABiLiTAÇÃO

?-2: AS ernpnsas que tiverem interesse em credenciar-se deverão apresentar os seguintes docuÚnntos
devidamente autenticados:

Avenida 13 de maio - 906 - Centro _ CE,p 85598_o(JO

CNPJ n'95.589-230/C& (,46) 35724018
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7.:1.1. Requerimento solicitando credenciamento junto ao Município, preferencialmente em papel timbrado,
devidamente assinado pelo representante legal da empresa indicando número do CPF do mesmo, número
do credenciamento, nome do profissional e itens para o qual deseja credenciar-se, conforme modelo.

7.1.2. Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e todas as alterações ou Contrato Social Consolidado,
no caso de empresa Ltda, ou Estatuto, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de
eleição de seus administradores, ou Ato Constitutivo.

7.1.3. Cópia de documentos pessoais do responsável legal pela administração da empresa (contendo ao
menos fato, número de CPF e RG);

7.1.4. Comprovante de Inscrição e de Situação nó Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).

7.1.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão conjunta de débitos relativos a tributos
federais e dívida ativa da União).

7.1.6. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual (Certidão negativa quanto à dívida ativa do
Estado).

7.1.7. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Certidão negativa e débitos relativos a tributos
municipais).

7.1.8. Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (Certificado de
regularidade junto ao FGTS).

7.1.9. Prova de inexistência de débitos trabalhistas (CNDT - Cêrüdão Negativa de Débito Trabathista),

7.1.10. Certidão negativa de Falências e Concordatas, expedida pelo(s) cartório(s) distribuidor(es) do local
da sede da proponente, há menos de 60 (sessenta) dias da data de entrega dos documentos.

7.1.11. Cópia do diploma ou atestado de conclusão de curso, dos profissionais que compõem o quadro
técnico da empresa, devidamente registrado nos órgãos de fiscalização e controle.

7.1.12. Cópia de inscrição do profissional designado para o credenciamento, no seu respectivo órgão de
classe

7.1.13. Comprovação de vínculo, através de registro em carteira e ficha de registro ou contrato de
prestado de serviços, entre o profissional designado e a proponente.

7-1'13.1. Para dirigente ou sócio de empresa, tal comprovação será feita através da cópia da ata da
assembleia de sua investidura no cargo ou contrato social.

7.1-14. Declarado de inexistência de fato impeditivo de sua habilitação, assinada por sócio, dirigente,
proprietário ou procurador da proponente, conforme modelo.

7.1.15' Declarado de Responsabilidades, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou procurador da
proponente, conforme modelo.

71 16. Declara do de que não possui funcionários públicos no quadro societário, assinada por sócio,
dirigente, proprietário ou procurador da proponente, confôrme modelo.

Avenida 13 de maio - 906 - Cenüro - CEP 85598_000

CNPJ n-95.5elefone: (46) 3572_80 18
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Estado do Paraná

maio - 906 - Centro - CEP 85598-OOO
CNPJ n'’ 95.589.230/0001-44/ e-mail: licitacaocruzeirodoiguacu2022@gmail.com - Telefone: (46} 3572-8018

8. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRE§Â E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

8.1. Ao presente processo não se aplicou o tratamento diferenciado e simplificado para microempresas e
empresas de pequeno porte, por não ser vahtajoso para a Administração pública e não haver o mínimo de
três empresas cadastradas, conforme disposto na Lei Complementar 123, de 14/12/2006, alterada pela Lei
Complementar no 147/2014, de 07/08/2014 - art. 49, inciso IiI, Portaria 1034/2010 e alterações, artigo
30, inciso VII, da Constituição, e os artigos 18., inciso I, e 17, inciso III da Lei no 8.080, de 19 de setembro
de 1990

8.2. Conforme Art. 42 da Lei Complementar Federal no 123/2006, '’ n as licitações públicas, a
comprovação de regularidade fiscal e trabalhist2 das microempresas e das empresas de pequeno
porte, somente será exigida para efeito de assinatura do contrato".

8.3. Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Cbmplementar Federal no 123/2006 e Lei Complementar no
147/2014, as microempresas e empresas de pequeno porte, deverão apresentar toda a docurnentação
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que estas apresentem alguma restrição.

8.4. A não regularização da documentação no prazo previsto no item, implicará decadência do direito à

contratação, sem prejuízo das sanções previstas na lei, sendo facultado ao licitante convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou revogar a licitação.

8.5. Para usufruir dos benefícios da referida lei, a proponente deverá apresentar declaração de
Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual, assínada pelo representante
legal e pelo contador da empresa, ou (brtidão Simplificada expedida pela Junta Comercial à menos de 03
(três) meses da data de abertura de apresentação dos documentos.

9. CRiTÉRX©$ PARA CREDENeiÀMENY© E e©NTRÂTACÃo

9.:1. As empresas serão credenciadas de ácordo com a apresentação dos documentos necessários.

9.2' A análise dos documentos apresentados para a inscrição no credenciamento será feita pela Comissão
Permanente de Licitações, promovendo-se o não credenciamento das proponentes que se apresentarem
desconformes ou incompatíveis com a documentação exigida neste edital.

9.3' A contrata#o dar-se-á, conforme demanda (necessidade), pela ordem cronológica de
credenciamento.

9•4' Quando necessária a contratação, a credenciada será convocada para. apresentação de outros
documentos/ caso necessário, e/ou renovação de certidões negativas, caso necessário.

9•5• Após formalizada a convocado, caso a credenciada não comparece ao Departamento de Licitações
do Município para contratado, no prazo máximo de 03 (três) dias, decairá o direito ao contrato, podendo
ser convocada a próxima empresa credenciada na sequência cronológica do credenciamento.

9'6' Çstando a credenciada apta à contrata$a, o processo será encaminhado a Procuradoria Jurídica do

!4unicíp$. que verifiará a regularidade do procedimento, visando a realização do processo de
inexigibilidade de licitaÕo, de acordo com a legislação atuante. ' '

Avenida 13 de maio - 906 - Cenbo – CEP 85598_000
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9.7. Os credenciados poderão se descredenciar a qualquer momento, devendo para tanto, ser efetuada a
comunicado por escrito à Secretaria Municipal de Saúde.

10. DA RESCl$Ã©
f

10.1. A CONTRATANTt poderá rescindir o contrato a qualquer tempo, Mediante notificação prévia com
antecedência de 30 (trinta) dia.s, por interesse público, razões econômicas/financeiras ou de política de

gestão, assegurado, se for o caso, nas hipóteses de infraqo, o direito ao contraditório e a ampla defesa.

IO.2. A CONTRATADA somente poderá deixar de cumprir cofh o objeto do presente, se notificar a
CONTRATANTE com prazo mínimo de 30 dias.

10.3. A COWRATANTE poderá suspender temporariamente a execuçãQ do cohtrato da CONTRATADA, nas
seguintes hipóteses: 1 . ,1

:ID.3.:1. Atender aos beneficiários dos serviços de forma descortês, desrespeitosa, discriminatória ou
indigna, devidamente comprovada.

la.3.2. Cobrar diretamente ou indiretamente do beneficiário, valores referentes a serviços prestados, a
título de complementação de pagamento.

10.3.3. Reincidir na prestação de serviços executados iÉregularmente.

:La.3.4. Agir comprovadamente com má-fé, dolo ou fraude,
beneficiário do sistema de saúde.

causando prejuÍzos ao Município ou ao

10.3.5. Deixar de comunicar à Secretaria Municipal de Saúde e ao Departamento Licitações, qualquer
altera$o de dados cadastrais, no prazo de até 30 dias, a contar da data da alteração.

IO.3.6. Deixar de encaminhar previarnente à Secretaria Municipal de Saúde documentação referente à

inclUsão no corpo clínico de profissionais que atenderão aDi beneficiários do sistema de saúde.

IO'3.7. Subcontratar serviços, no todo ou em parte, de profissional que não seja integrante do corpo
clínica da CONTRATADA autorizado pelo Município.

:tO•3•8' Deixar de cumprir o horário determinado pela Secretaria Municipal de Saúde para atendimento
aos pacientes.

l©'3'9- Abeítura de procedimento administrativo para apuração de cometimento de infração por parte daCOi\rrRATADA. - - ' - '

\t
IP

1

PaFágfafo Unico. A rescisão não exirnirá a CONTRATADA das garantias assumidas em relação aos objetos
contratados.

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

ll'Z. São obrigações da CONTRATADA:

1

7
Avenida 13 de maio - 906 - Centro - CEP 85598-000
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11.1.1. Atender com dignidade e respeito de modo universal e igualitário, ressaltando-se a vedação da .
utilização dos usuários para fins de experimentação, bem como, a solicitação de assinaturas em formulários
em branco ou quando escrito, sem dedinar o que se trata.

:11.1.2. Esclarecer aos usuários seus direitos refereÚtes- aos serviços oferecidos, justificando por escrito as
razões técnicas quando da não realização de qualquer ato profissional necessário, ou a efetividade da
execução dos procedimentos previstas neste instrumento.

1:1.:1.3, Comprometer'se a atender aos beneficiários do Sistema de Saúde com elevado padrão de
eficiência e estrita observância ao Código de Ética de sua respectiva categoria, bem como com solicitude,
cortesia e presteza.

11.Z.4. Indenizar usuários ou terceiros vinculados a estes, e aos órgãos do Sisterna de Saúde, sempre que
Ihes causarem danos quer sejam Morais e/ou materiais em decorrência da execução dos serviços ora
credencíados.

2:1.1.5. Arcar com todas as responsabilidades/obrigações cabíveis a classe de profissional executora dos
serviços de acordo com o que rege o órgão de classe e Lei de cada classe de profissional.

11.1.6. A CONTRATADA, se compromete a presCrever preferencialmente medicamentos constantes da
lista padronizada e elaborada pela Secretaria municipal de Saúde, a chamada REMUME. Quando necessário,
as prescrições de medicamentos diversos, o professional deverá fazer a jusüãcativa, caso o paciente
procurar pelo medicamento na Assistência Farmacêutica do município.

12.1.7. Consideram-se profissionais da CONTRATADA:
- Membros de seu quadro social, dentre outros profissionais.
- Profissional que tentn vínculo de emprego com a credenciada.

1:1,1-8. Ficará a COIVTRATADA expressamente proibida à cessão do contrato, sob pena de rescisão do
instrurnento, sem que tenha direito à ihdenização de qualquer espécie, independentemente de ação,
notificação e interpeiação judicial ou extrajudicial.

12. DÂSPENALIDADE$

A CONTRATADA estará sujeita às seduintes penalidades:

12.1. Pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do Contrato, por dia de atraso e/ou
pOF descumprimento de obrigações fixadas neste Edital e em seus Anexos, sendo que a multa tem de ser
recolhida pelo fornecedor no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação pelo Município
de Cruzeíro do Iguaçu.

12•2- Pela inexecuéo total ou parcial do objeto desté Contrato, à:

12.2.X. Advertência.

íp'2.2. MuIta de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução tota1 do
objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial.

12•2•3 - impedimento de licitar e de contratar com a Administração Públia, pelo prazo de até 05 (cinco)
anosl garantido o- direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivoé

Avenida 13 de maio - 906 - Cenüo – CEP 85598_000 . á

CNPJ n'95'5892one: (46) 3572,8018
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determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a

aplicou a penalidade, se:
- Deixar de assinar o Contrato;
- Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;
- Não mantiver a proposta, injustificadamente;
- Comportar-se de modo inidôneo;
- Fizer declaração falsa;
- Cometer fraude fiscal;
- Falhar ou fraudar na execução do Contrato.

própria autoridade que

€.

12.3. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceita
Administração Públicn, o fornecedor ficará isento das penalidades.

pela .

:12-4' As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública
poderão ser aplicadas ao fornecedor juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentÓs a serem
efetuados

13. DO PAGAB8ENT©

13.:1. O Município de Cruzeiro do Iguaçu efetuará o pagamento mensalmente, por meio de depósito ém
conta corrente bancária da CONTRATADA, em no máximo 30 (trinta) dias do mês subsequente ao da
prestação de serviços mediante apresentação de Nota Fiscal acompanhada de:

13,1.1. Prova de Regularidade junto as Fazendas: Federal, Estadual e Municipal.

13.1.2. Certificado de Regularidade do FGTS da unpresa.

:13.1.3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

X3.2. O município de Cruzeiro do Iguaçu poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes
a impostos, muitas, dívidas ou indenizações devidas pela CONTRATADA.

13'3. O pagamento efetuado não iserltará A COWTRATADA das responsabilidades decorrentes do
fornecimento.

1

13•4• Os recursos destinados ao pagamento dos serviços de que trata o presente Chamamento, são
oriundos das dotações orçamenHrias:

07.00 - Secretaria Municipal de Saúde.

07.01 – Fundo Municipal de Saúde.

1030200082.001900 – Atenção 8ási(3.

3'3'90•39-00.0000 - © ti&ro 5 Serviços de Terceiros pe$§©a jurídica.

..e

iA DA FiSCALIZAÇÃO

Avenida 13 de maio - 906 - Centro _ CEP 85598_001)
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14.1. A execução dos serviços será objeÇo de acompanhamento, controle, fiscaliza do e avalia d.o do
Gestor Munic..ip;I da Saúde e’do ConseIh Ó Üunicipal de Saúde, bem como o gerendamento do local onde
serão prestados os serviços pelos credenciêdos.

14.2. Quaisquer exigências do município inerentes ao objeto do presente contFato deverão ser
prontamente atendidas pela COVTRATADA.

14.3. Est2ndo em confornidade, os documentos de cobran® deverão ser atestados
competente e enviados ao setor financeiro do Município para o pagamento devido

pelo órgão

14,4. Em caso de não tx)nformidade, a CONTRATADA será notificada, por escrito, sobre as irregularidadeq
apontadas, para as providências do artigo 69 da -ei 8.666/93, no que cc)uber.

8

14.5. Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposições geFais:

14.5.1. Nenhum serviço fora do contratado poderá ser realizado, sem que haja inteFesse manifesto da
CONTRATADA.

14.5.2. Resc,m o «3nkato em razão do inadirnplemento de obrigaÕes da CONTRATADA esta fica$
impedida de participar de novos contratos com o MUNICiPIO/ além das penalidades previstas no Artigo n'
87 da Lei 8.666/93.

•

:14.5.3. A CONTRATADA não poderá durante a vigência do contrato, descumpdr o que esbabelece o inciso
XXXIII do artigo 70 da Constituição Federal.

15. DA IMPUGNAÇÃO AO ATO CONV©CÀTÓRgO

:15.1. As impugnações aos termos do presente edital deverão obedecer aos critéFios do artigo 411 da LeI
no 8.666/93.

16. DOS RECURSOS

16.1. Aos interessados é assegurado o direito de interposição de Recurso, nos termos do art. 109 da Lei
no 8666/93, o qual será recebido e processado nos termos aH estabelecidos.

16.2. O recurso limitar.se-á a questões de habilitação, considerando, exclusivaménte, a documenta$o
apresentada no ato do credenciamento, não sendo considerado documento anexado em fase de recurso.

16.3. O recurso deverá ser protocolado junto ao Setor de Licitação, na sede da Prefeitura Municipal, à
Comissão de Licitação, ficando estabelecido prazo de até 05 (cinco) dias úteis para reconsiderá'Io ou
encaminhá-lo para análise do Gestor, que terá igual prazo Õara análise e decisão.

:16.4. Poderá interpor recurso, somente o responsável legal da interessada,
devidamente credenciado.

ou seu brocurador

16.5. Não serão aceitos recursos por via postal, fax ou correio eletrônico, nem fora dos padrões e prazos
estabelecidos neste Edital.

16.6. Somente serão conhecidos os recursos tempesUvos, motivados e não protelatórios.

AgeNda 13 de maio - 906 - Centro - CEP 85598-000
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:16.7. Não serão admitidos mais de um recurso do interessado versando sobre o mesmo motivo de
contestação.

:16.8. Decidido em todas as instâncias administrativas sobre os recursos interpostos, o resultado final do
processo de credenciamento será divulgado por meio da Ata de Credenciamento do Município.

17. DA PUBLICÂcÃO

17.1. O resultado de cada credenciamento será publicado no Diário Oficial do Município.

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAiS:

18.1. O CREDENCiANTE reserva-se o direito de avaliar a qualquer época o credenciamento aqui pactuado,
sob todos os aspectos, não gerando eventual denúncia do mesmo, quaisquer direitos a credenciada,
relativos a indenização, lucros cessantes ou a qualquer outro título.

18.2. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde, com base nas leis
regirnentares.

18.3. Serão incorporadas a este instrumento de credenciamento, mediante termos aditivos, quaisquer
modificações que venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas
pela CREDENCIANTE e CREDENCIADA.

18.4. A participação no presente processo de credenciarnento implia na aceitação integral e irretratávet
de todas as condições exigidas neste edital e nos doéumentos que dele fazem parte, bem como na
observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor.

18•5- O presente processo de chamamento público poderá ser revogado por razões de interesse público,
decoFrentes de fatos supervénientes, devidamente comprovados, pertinentes e suficientes para justificar
sua revogação, ou anulado por ilegalidade.

}8•$• A 1'evogação ou anulação do chamamento público não gera direito à indenização, ressalvadas as
hipóteses descritas na Lei Federal no 8.666/93. ,

ign DA SUCESSÃO E FORO;,

19•l- Para dirimir controvérsia decorrente d&te certame, o Fora competente é o da Comarca do Município
de Dois Vizinhos, Eshdo do Paraná, excluído qualquer outro. - : - - –-'

Cruzeiro do Igual PR, 17 de no lbro de 2022

#A4gwd/WaR
RCE ÍLINIO-R

Presid!

FERREIRA $©ARE$

da Comissão de Licitação

Avenida 13 de maio - 906 – (en&o - CRÊ 85598.non ' Página 11
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ANEXO 1 - MODELO

REQUERiMENTO DE CREDENCIAMENTO

CHAMAMENTO PÚBLiCO NO ... / ...

Empresa ,CNPJ P , sediada (endereço completo)
neste ato representada pelo Sócio Administrador , portador

do CPF nb , vem requerer por meio deste junto ao Município de Cruzeiro do Iguaçu - Pr, o
credenciamento no chamamento público, no(s) item (ns) abaixo relacionado(s):

Descrição

serviços referentes ao(s) item(ns) acima descritos
Nome rRI

lriQValorUnidade

Informamos abaixo o(s) proãssional(is) à ser(em) disponibilizado(s) pela empresa, para prestação dos

Data do Re]listro

Declaramos estar de acordo com os valores constantes da tabela dos serviços ofertados e do contido na
minuta de contrato vinculado ao Edital supramencionado.

de de

As$irlatura do Representante Legal

A\enlda 13 de maio - 906 - Centro - CEP 85598-000
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ANEXO 11 - MODELO

DECLARAÇÃO DE CONDICÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

CHAMAMENTO PÚBLiCO NO ... / ...

1

Empresa , CNPJ , sediada (endereço completo),
DECLARA, sob as penas da leI, na qualidade de Proponente do referido procedimento de credenciamento,
instaurado por essa Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu, que está enquadrada como microempresa
ou empresa de pequeno porte, conforme definição insculpida no capítulo II da Lei Complementar no
123/2006 e Lei Complementar na 147/2014, podendo, para tanto, do usufruir o tratamento diferenciado
e favorecido em licitações, conforme Capítulo V ''Do Acesso aos Mercados", das Leis acima citadas, na
forma prevista no Edital.

Por ser expressão da verdade, firmqmos a presente.

de de

1 Assinatura do Representante Legal Assinatura do Contador
1

ANEXO iII - MODELO

DECLARÂÇÃ© DE iNEXxsrÊNC iA DE FATOS XMPEDrrwo$

CHAMAMENTO PÚBLiCO NO ... / ...

EmpFesa , CNPJ , sediada (endereço completo), ,

DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no
presente processo de credenciamento, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser expressão da verdade/ firmamos a presente.

de de

1

Assinatura do Representante Legal

ANEXO W - M©DEL©

AvenIda 13 de maio - 906 - Cenüro - CEP 85598-ooo

CNPJ 11'95'589.230/000 ram
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DECLARAÇÃO DE RESPONSABiLIDADES

CHAMAMENTO PÚBLICO NO ... / ...

Empresa , CNPJ , sediada (endereço completo),
! DECLARA, sob as peóas da lei, QUE:

+ assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos.os documentos apresentados, sujeitando-
nos a eventuais averiguações que ie façam necessárias;
* comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibiÊidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
# comprometem enos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes
de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações
de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do Contrato, assim como sujeitamo-nos as
condições expressas no art. 65 da Lei 8666/93.
* temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei no. 8.078 - Código de Defesa do Consumidor,
bem como, a esse Edital, seus Anexos e ao Contrato resultante do Chamamento/credenciamento na...,
realizado pela Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu - Estado do Paraná.

1

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

de de

Assinatura do Representante Legal

ANEXO V

DECIÂRÂÇÃ© !>E QUE NÃo FO s SUI FUNeloNÁRlos pÚ8L ico s NO QUÂD&O $ocrETÁRro

CHAMAMENTO PÚBLICO NO ... / ...
sediada (endereço

completo) r , Declara sob as penas da Lei, em observância ao
Slisp!)sto.np ert- go! inciso mJ g 30/ da Lei no 8666/93, que não possui servidor ínteérante do quadro
funcionat do Município de Cruzeiro do Iguaçu – Pr, mesmo que inativo, seja sócio, co{ista, dirigente ou ,
e:lp?gado' .a.u ain,qa/ como cônjuge, companheiro, parente em linha reta ou colateral, consang-uíneo oui
anm_de servidor público do Município de.Cruzeiro do Iguaçu - Pr, que nele exerça cargo em co;lissão ou ’
fun Pq dE confiança/ ou seja meMbro da cÓmiss80 de licitação, pregoeiro ou autoridade ligada à
contratação.

CNPJ

Por ser expressão da verdader firmamos a presente É

1

de de

3:::1:1pj1l= 19 $,§presentante Legal

Avenida 13 de mão Cenüo – CEP 85598-ooo
CNPJ n'95.589.230/oo
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MUNiCÍPiO DE CRUZEiRO DO IGUAÇU
Estado do Paraná
+b: 1;' : / 1) + +

maio - 906 - Centro - CEP 85598-000
CNPJ n'’ 95.589.230/0001 44/ e-mail: M- Telefone: (46) 3572-8018

ANEXO VE

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO No .../...
!NEXIGIBILIDADE NO .../.,.

Contrato de Prestação de serviços, que entre si celebram o Município de
Cruzeiro do Iguaçu, Estado do Paraná e a Empresa ____---., que se regerá
pelas cláusulas e condições especificadas em seguida, sob a égide da Lei no. 8.666,
de 21/06/1993, na forma abaixo:

CONTRATANTE Município de Cruzeiro do Iguaçu, Estado do Paraná, pessoa Jurídica de Direito
interno, corn sede à Avenida 13 de Maio, nc’ 906, inscrito no CNPJ
nc395.589.230/0001-44, neste ato devidamente representado pelo Prefeito

Municipal, Senhor ...., portador do RG no ... e CPF no ..., residente na Rua '.., no
..., nesta cidade.

CONTRATADA .....___._.___., Pessoa Jurídica, com sede na ............., no ......, Bairro ......, CEP

......., Município de ........, Estado do ......., inscrita no CNPJ no ...,........., neste
ato representada pelo Senhor ..........,......, portadór da Cédula de Identidade Civil
RG no ......... SSP/PR e CPF no

CLÁUSULA PRIMEIRA
©BJrr© D© CONTRATO E FtJNDAMENT© LEGAL

O presente instrumento teín por objetivo a contratação de ....................., tendo em vista o credenciamento
através do chamamento público no .../..., sendo os itens ora descritos em estrita observância nas
especificações e na documentação levada a efeito pelo processo de INEXIGIBILJDADE NO .../..., conforme
itens ... (...) e ... (...).

:item 1 Des€ri

H o

CLÁUSULA SEGUNDA
DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL

Ficam integrados a este Contrato, independente de transcrição, os seguintes documentos cujos teores são
de conhecimento da CONTRATADA: Edital de chamamento público no .:./..., proposta da proponente/
parecer de julgamento e legislação pertinente à espécie.

Parágrafo Único
Será incorporada a este contrato, mediante TERMos ADrnvos, qualquer modificação/ que venha a ser
neces f.9Ra jiurante a sua vigência, decorrenÇe das obrigações assumidas pela CONTRATADA, alterações,
especificações, prazos ou normas gerais dê. éONTRATAVTE.

CLÁUSULA TERCEIRA
DO VALOR

Avenida 13 de maio - 906 - Centro - CEP 85598-000

CNPJ n'95.589.230/(46) 3572_8018
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MUNICÍpiO DE CRUZEIRO DO iGUAÇU

Estado do Paraná

mão - 906 – Centro – CEP 85598-C)OO

CNPJ n' 95.589.230/0001-44/, e-mail: licitacaocruzeirodoiguacu2022{a#maiLcom = Telefone:.{46).3572,8018

O valor global para a execução do objeto deste contrato é de R$ ... (.,.), daqui por diante denominado
"VALOR CONTRATUAL".

Parágrafo Único
O pagamento da importância contida nesta cláusula, correrá à Conta de recursos do orçamento Geral do
Município, conforme rubrIca orçamentária cofrespondentes: ...............

CLÁUsuLA SErrA
DA FORMA DE PAGAMENTO
Os pagamentos referentes ao item de serviços mensais serão efetuados mensalmente o valor fixo
contratado; e os pagamentos referentes ao item d.e plantões serão efetuados mensalmente conforme
quantidade de plantões executados durante cada mês, sendo a primeira vencívei até o !50 dia do mês
subsequente a prestação de serviços e as demais 30 (trinta) dias sucessivamente ao pagamento anterior,
em moeda brasileira -corrente, em conformidade Com as condições estabelecidas no edital e nesse
instrumento contratual.

CLÁUSULA QUINTA
DAS PENALIDADES
A CONTRATADA estará sujeita às seguintes penalidades:
1.1. Pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do Contrato, por dia de atraso e/ou
por descumprimento de obrigações fixadas no Edital e em seus Anocos, sendo que a multa tem de ser
recolhida pelo fornecedor no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da comuniGaÇão pelo Município
de Cruzeiro do Iguaçu.
1.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, à:
1.2.1. Advertência .

1.2.2. MuIta de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inocecução total do objeto
contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial.
1.2.3 - Impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco)
anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, se:
- Deixar de assinar o Contrato;
- Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;
- Não mantiver a proposta, injustificadamente;
- Comportar-se de modo inidôneo;
- Fizer declaração falsa;
- Cometer fraude fiscal;

- Falhar ou fraudar na execução do Contrato.
13. Comprôvado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela
Administrado Pública, o fornecedor ficará isento das penalidades. - '
1 ''4. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública -poderão
ser aplicadas ao fornecedor juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.

CLÁUSULA §EXM
DA APLICAÇÃO DÂS MULTAS

quando da aplicaç qa de multas, a CONTRATANTE notiRcará a CONTRATADA que terá prazo de 15 (quinze)
dies para reSolher.q Tesounfia da CONTRATANTE a importância correspondente, sob pena de incorrer em
outras sanções abíveis.

Parágrafo Primeiro

Avenida 13 de maio - 906 _ Centro _ c'EP 85598_Doo

CNPJ n'95.SUr one: (46) 3572_8018
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CNPJ na 95.589.230/0001-44/ e-mail: @n - Telefone: (46) 3572-8018

Compete ao Setor Administrativo da CONTRATANTE, quando for o caso, por proposta da fiscalização, a
aplicação de muIta à CONTRATADA.

Parágrafo Segundo
Da aplicação de muIta caberá recurso à CONTRATADA no prazo de 03 (três) dias, a contar da data do
recebimento da respectiva notificação, mediante prévio recolhimento da multa, sem efeito suspensivo, até
que seja devidamente efetuada a justifIcativa exposta; a CONTRATANTE julgará, no prazo máximo de 30
(trinta) dias, sendo procedente ou improcedente a penalidade a ser imposta, devendo fundamentá-la e, se
improcedente, a importância recolhida pela CONTRATADA será devolvida pela CONTRATANTE, no prazo
de 03 (três) dias, contados da data do julgamento.

CLÁUSULA SÉTIMA
DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência do presente contrato será de ... (...) meses, contados a partir da assinatura, podendo
ser prorrogado, por iguais e sucessivos períodos até o máximo de 60 (sessenta) meses, caso haja interessq
da administração, com anuência da credenciada, nos termos do art. 57, da Lei n.o 8.666/93, através de
Termo Aditivo.

CLÁUSULA OiTAVA
CRrrÉRio DE REA]UsrE
Em caso de prorrogação de vigência do contrato, o valor dos serviços poderá ser reajustado após cada 12
(doze) meses, tendo como marco inicial a data do contrato, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo - IPCA/IBGE, ou outro índice oficial que vier a substituí-lo, em acordo entre as partes.

CLÁUSULA 8(HÁ
DiREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Constituem direitos da CONTRATANTE, receber o objeto deste contrato nas condições estabelecidas e do
CONTRATADO perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.

Parágrafo Prirneiro
Constituem obrigações da CONTRATAM:
a) efetuar o pagamento ajustado;

b) dar a CONTRATADA as condições necessárias a regular execução do Contrato;
c) demais cláusulas previstas no instrumento convocatório.

Parágrafo Segundo
Cbnsütuem obrigações da COVTRATADA:

a) manter durante toda e execudo do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas/
todas as condições exigidas na Licitação; - - - ' ’

b) apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do Contrato/ documentos que comprovem
estareín cum.p 5indo .a .legisla®o em vigor quanto às obrigações assumidas na Licitação, em especial,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários„fiscais e comerciais; ' ' ' '
Q prestar assistêncial conforme preconüa a legislação aünente a espécie;
d) cumprir carga horária estipulada, quando for o caso;
e) demais cláusulas previstas no instrumento convocaté3rio.

sEg 5:=snjea Eg= 86E$8: ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no Art. 78 e

CLÁUSULA DÉCIMA
DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Alemda 13 de maio - 906 - CenUo – CEP 85598-000

CNPJ rl'95'589.230/0001-44/ ema: Mm&mg=Mmfml®mm
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MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU
Estado do Paraná

maio - 906 – Centro - CEP 85598-000
CNPJ n' 95.589.230/0001-44/ e-mail: licitacaocruzekodoiquacu2022@gmail.com – Telefone: (46) 3572-8018

O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei no 9.666/93, de 21 de junho
de 1.993, com as alterações subsequentes, e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhe
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos CX)ntratos e as disposições de direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA o
DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS
A troca eventual de documentos e Cartas entre a CONTRATAVTt e a COiVrRADADA será feita através de

protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei no 8.666/93, e dos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
DAS ALTERAÇÕES
As indusões ou alterações de qualquer elemento não constante do presente serão efetuadas por " ANEXO
ou TERMO ADITIVO", que integrarão o contrato para todos os fins e efeitos de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
DA QUALIDADE Da OBJ€ro
A CONTRATADA, responderá pela boa qualidade dos serviços prestados nos termos da Legislação em vigor,
quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem às especificações do Objeto deste Instrumento de
Contrato, podendo a CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impugná-Ios e/ou recusar seu serviço.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
DO CONHECIMENTO DAS PARTES

Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem mmo dos
demais documentos vinculados ao presente contrato.

CLÁUSULA DéCIMA SEXTA
DO DigrRAT© E RESCisÃo .

O presente contrato Wderá ser rescindido unilateralmente pela CONTRATAWTE, a qualquer momento,
independentemente de motivo e a critério da municipalidade, sem indenização.

CLÁUSULA DÉciMA $Ér iMA
DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

AF partes de.claram conhecer as normas de prevenção à corrupõo previstas na legislação brasileira, dentre
elas/ a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal no 8.429/1992), a Lei Feder;1 no 12.846/2013 e
seus regul?mentos/ se comprometem que para a execu@o deste contrato nenhuma das partes poderá
ofencer, dar ou se comprometet a darf a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de
quenl quer que seja_, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamentol
:Joaq? compensado, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, ae modo
fraud_ulento3ue copstit\mm prática ilegal ou de cnrrupção, bem como de manipular ou Raudar o equilíbrio
eco fOI:lieS finanfeiro do presente cnntratof seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste

}::llr3to' devendo gannüc ainda que seus pnpostos, administradores e colaboradores ajam da mesm;

CLÁUSULA DÉCiMA OiTAVA
DO FORO

Avenida 13 de maio - 906 -SeRao - CEP 85598-ooo
CNPJ n'95'589-230/0001-44/ e-maU a
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MUNiCÍPiO DE CRUZEIRO DO iGUAÇU
Ê;stado do Paraná

maio - 906 - Centro - CEP 85598-000
CNPJ n'’ 95.589.230/0001-44/ e-mail: Mwo @EbáQjgMCc dJ_o:Ll - Telefone: (46) 3572-8018

CONTRATADA que, em razão disso, é obrigada a manter um representante com plenos poderes para
receber notíficação, citação inicial e outras med.idas em direito-permitidas.

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

Cruzeiro do Iguaçu - Pr, .,.. de ..... de .....

Município de Cruzeiro cio iguaçu
CONTRATANTE CONTRATADA

TEgrEMUNHAs:

(NOME e CPF) (NOME e CPF)

Avenida 13 de mda – 906 _ Centro _ CEP 85598_ooo
CNPJ n'95.589.230/o001-44/
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MUNICÍPIO DE CRUZBIRO DO IGUAÇU
–----–---..-.--–----4 STAnD DO PARANÁ-––––-----------

Fone: {46} á572-8000Av. 13 de maio, 906 – 85598-000

890858

PARECER JURÍDICO no. 002/2022 - CHAMADA pÚBLICA

Da: Procuradora Jurídica

Ao Sr. Prefeito Municipal do Município ele Cruzeiro do Iguaçu.

Ao Sr. Presidente de Comissão de Licitação do Município de Cruzeiro do
Iguaçu.

Assunto: Chamada Pública n'’. 016/2022.

Objeto: O presente edital tem objeto o chamamento público

para credenciamento de pessoa física ou jurídica, de 02 '.
médicos.

Vaêor Máximo: R$ 432.600,00 (quatrocentos e trinta e dois
mil e seiscentos reais).

Nos foi, enviado pelo Sr. Presidente da Comissão de Licitação
do Executivo Municipal para análisQ e posterior emissão de parecer quanto o Edital
retro referido, relativo a CHAMAMENTO PÚBLICO n'. 16/2022, o qual tem como

objeto contratação dê prestaêã.o de serviços médicos pessoa jurídica por
chamamento público, ha especialjdade CLÍNICO GERAL, para atender na unidade
de saúde UBS e CLÍNICO GERAL para fazer parte da equipe Estratégia Saúde da
Família ESF.

Em analise ao edital e segundo nosso entendimento,
mesmo foi redigido dentro das normas con$ignadas na Lei 8.666/93

0

posteriores alterações e subsid ariamente
e suas

pelas especificações contidas fios
artigos 24 e 25 da Lei Estadual -15.608/20071, visto que presentes as cláusulas

:A1\ 24. Cfeden+damento é ato administrativo de chamamento público. processado por edibl, destinado à contratação de seMB>s junto

ãgu:981: 2aJ:igt33aT2?:7:los dênnüQS pela AdministB®o. obseNadQ Q prazo de publicidade de no minimo 1êjqúnn) di;;úêi$ e

:991: 1a antea A egmlnistm#o 5st?dual podeM adotaF o credencIamento para sItuações em que o mesmo objeto possa ser íeaUzado
simultaneamente poídiversos contratados. ' ' –– '- -- ’ --- - -"---- --'--- -

:íTPiú:f= 7:gr:!seá:eleaHH:sUá:L2uUÍsft3elaautQddade competente'serpnassadonMianb a elaboração deediblpeb

;1-3xx91âfeoc#::!!:x?geáf311Tá?nelas à paMdpa#o dos iMBSSda si

ID:aTa11:::8;;s€ig3:dcÊ8lE :12 : :: 1li: :X1: 2:: iEE to án12 :2: :7a tleésfd !1 188 A 21jdJTaj uM men beda ST nd Mes e prazos para

II-.rEj:g:A:::E:o8;;;Íeedn?HÊd&\8EPáSfr:1:ui!==rJ?!: g:311âIt?; na @Hmhação M demanÜ PM aedeMa@

!!: 1::8;Ti!i :En3:njg Peassc Ei:9tgfaSud;7ef ::q:ec1g : :ina:{lednJf; IT;8:!? ?: 1:$ 1gigI?!: É: iTlla85: hM @ com a aMa dê nda nx a da

Ô- 1



MuwreÍrro DÊ éRuznrRO DO iGUÂÇU
---––---–---R-------BSTADa DG PARANÁ---------------------

essencIais, sem

discriminações

Fone: (46} 3g72-8000Av. 13 de maio, 906 - 85598-000

quaisquer cohdições que possam üpmcar pr,fe;ê,d,P q 9 859

A modaiid_pd_9 _escolhida para o presente procedimento
licitatório se adéqua ao objeto a ser licitado, estando correta, em razão do objeto e
se coaduna com a legislação supracitada quanto ao credenciamento.

Irnport2níe esclarecer que fora efetuado concurso
público para o cargo de médico neste Municipio, porém, os aprovados, apesar
de devidamente nomeados, não assurniram o cargo, restando a necessidade
de contratação da fomna mencionada.

.Cumpre dizer ainda que o aviso contendo o resumo do Edital

deve ser publicado observando a antecedência mínima de 15 (quinze) dias úteis,
nps termos do artigo 24 da Lei Estadual 15.608/2007.

Inforrrla ainda que o departamento contábil, certificou que há .

dotqção orçamentária suficiente para contratação do objeto do respectivo edital.

Diante o .exposto, e, em razão da consulta realizada, entende-
se que no presente caso o procedimento licitatório e respectivo edital está
atendendo ao disposto na Legislação vigente, devendo ter seu normal

prosseguimento, observando-se os prazos para publicação e nos quais órgãos os
mesmos devem ser publicados.

Este é nosso entendimento jurídico.

É o parecer que submeto a apreciação superior.

Cruzeiro do IgUal b21 de novembro de 2022

10
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PROCURADORA JURÍDICA
OAB/PR 59.899
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Mu©icípio de Cruzeir@ (io iguaçu
Estado do Paraná

CNPJ 95.589.2ão/ooo1-44

AVISO DE CHAMADA p{JBLICA N' 016/2822

OBJETO: O presente edItal tem objeto 6 Contratação de prestação de serviços, sendo pessoa jurídica,
de 02 médicos, os quais são parte integrante deste edital.

DATA E HORA DE ABERTURA: Dia 08 de dezembro de 2822, 09:00 horas.

LOCAL DA CHAMa>À PÚBLICA: Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Cruzejro do
Iguaçu, situada na Av. 13 de maio, 906 – Centro, Cruzeiro do Iguaçu – Paraná. :

DISPONIBILIDADE DO EDiTAL E INFORMAÇÕES: A presente Chamada Pública poderá ser
obtida através da webpage: http://www.cruzeirodoiguacu,pr.gov.br/ e demais inforrnações atrajés do
telefone/fax (0xx46) 3572-8000 e email: lieitacao@cruzeirodoiguacu.pr.gov.br

)R, 21 de novembro de 2022CIUze: lo Iguaçu
//

;§ideáÍáá;óG©i;são
Marc#6 Junior Ferreira Soares

Av. 13 de Maio, 906 – Fone/Fax:(46)3572-8000 – 85.598_000 _ Cruzeiro do lguaçu _ Paraná

e-mail:licitacaocruzeim@hotmail.com - http://www.çruzeirodoiguaçu.à..gÍv.br
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Diário ORGia! dos Municípios do
Sudoeste do Paraná

t®g;®@®E&M©4ggg8©ã§»êi1

PREFEITURA MUNiCIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA NB 016/2022

OBJETO: O presente edital tem objeto a Contratação de prestação de serviços. sendo
pessoa jurldlca, de 02 médicos, os quais são parte integrante desie edItal.
DATA E HORA DE ABERTURA: Dia 08 de dezembro de 2022. 09:00 horas.
LOCAL DA CHAMADA PÚBLICA: Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Cruzeiro
do Iguaçu, situada na Av. 13 de maio, 906 - Centro. Cruzeiro do Iguaçu - Paraná.
DiSPONIBILIDADE DO EDITAL E INFORMAÇÕES; A presente Chamada Pública
poderá ser obtida através da webpage: http://www.cruzeirodolguacu.pr.gov.br/ e
demais informações através do telefone/fax (0xx46} 3572-8000 e email: liçilacao@
cruzetradaiguacu.pr.gov.br
Cruzeiro do lguaÇbPR, 21 de novembro de 2022.
PresIdente da Comissão . Marcelo Junior Ferreira Soares

CnTgUi71

N1 Bjé:jar iE=! ! ! :ddae naDu ?::tT:1}à ;F3:1 : :AL ?1:3 :11: lc: :: 19:: : 1:17:r1: ::EaD::: : : tfeâ ::::1: :r2: :1:: :in
. http://dioerns.corn.br
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4 iORNAL Dn 8€LTRÃO TBrç,.feira, 22.rr2022 - N' 7.s83

Hoje, 22111
• Bianca Novick Franeeschi • Doroteia Triska l.otse
• Deolino Ndsm Teston • Noemi Lolse

DAS N'

Mar do Sertão – a,b, ,Ob

T8nulinho chega para falar mm José. e Candoa se iMta com a
discussão dos-dob Terülinttoentrqa o divórdo de Cancb© assinado
paR José. ern troca de suas promisióri3s. Tereza coníorta Timbó, que
sake por ter sido enganado por Latifa. Candoca desconfiado esbdb do
C;onn91. e Deodora Õercebe. José e Carldoca comemoram o divórcio
dela Laura dec112 qü8 Tedülinho ainda ama Candoa. Timbó repreeKf8
as atitudes de Miónho. e os dois discutem. Zahyn exige que Mâruan
deixe Canta Pedra. De(don flagra Pajeú ao lado do eoronel. Tertulintxl
conta a Candoa que José o anieaçoti.

Cara e Coragem - 6„„nj%

Clarice lease à decisão de Leonardo e se preocupa corrI outros pop
$iveis cíimés do ilmão. Duarte enhenta Dânilo. Rêbeca mente ein seu
depoimeíIlo. Luana conlenb corn Clarice que teme por sua segunnç8.
Adélia conta para Moe que ele namora Pai.Anila cdment2 corãDalvb
q„e está ahátada dê IIdo. MarcÚlha arma para Ênzo e HugÓ se erb
nntrarem. Dagmar temIa fugir de asa. Reàina dumbn qj8 Leonardo

=nunciar à-pre$idênda da SG. Danilo sê apresenta COIIn acionista
lndidata ã íxesidênda em oposi 8a a Claôcg. Maa ídemba
1l05 com PaI e a questiona $obré o relacIonamento deles antes

h ,a acidente. Adisputa entro EJanIo 8 Clarice mp8b, e Leonardo é
indicado para decidir a votação.

Travessia - 61„,.IIb

Brisa conta a ato que Juliana receia que o namoro dos dois possa p@
judicar a disputa péla guarda de Tonhb. MonteIro e L8ís pedém 8juiJa
â Helô pan 'enmlltnrísa. Caíque ajuda Leonor a enchet o pnau-da
blcicle lã e surge um (lima entré o úsal. Vandalnl alerta BíiÉ8 que viu
Ari obs8NandÕ ela e Oto se beijando. Helô localiza Isa na casà de uma
amiga. Guerra pergunta a CidáHa se a assessora sabia que ManU Iria
moür no Rio. Brisa pede que Dante a leve para verTonho de longe.
Brisa fica emocionada ao ver Tenho pela janela do táxi.

Fonte: Globoxota

:-:..1 -;
T q 3= M f1
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Estado do Pamlü@

LEI MUNICIPAI- N.' 4356, DE 17 DE NOW&iBRO DE 2022

Aübdz8 a &eçutíw Mun©Nl a adquHr por compra o imóvel qm e®eala ee
pnrpriedade da CaRl Dishbulção gA.

FW SABER que a Cã1Mm Muúdpal de Vere2dOJêsapmvou. 8 eg
saRaono a seguhlIB LeI

A.11 .1' Fica o PaIw üaü6vo Mtnblnl autorIzado a adquIrir por
ÇOmpnobtüvddnoM@daLoteUrbanon'Qt(um}üauüdgP©3{;eG
bs 8hésl. mm à@3 hH de 7.514.64w(set8mle{uhnentas e quaü„;e IF11,a

:gg$:{2 tI: ÊeoclEi!!:1::fa1 :::i)bE1;Ei 3:1F!!::1:::::121p1:[: :1
2p 4 26+ 1 07 B;1 1ld: ::1 1:: ::=71=1::151ETi t :t1:n::: 111;IT cEI:ld:eF==
e um r2nb\'o).

mMvü&&fg?;:7RJ1:5fEt:::=,;;Ii;s(:::TLTJ::1:1
8 chouenb e pés nn lam) çdaB # considerada a Ian d8ju©s de ol$63ãã,i

aomês' nedaando a IoW de RS 3.2üS.771b80 (trê$mlhões e duzentos e cha
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qqb381TOURO
Você terá um born dia e tem chances de sair
da mIIIta e inidar novas negódos. O seu tm
balho esta bem coloado úm possbllldades
de aaltar alguns problemas íinànc8iros. Obs
táculos vencIdos no amot

Bom dia para fazer contato com pessoas irb
fluentes, b nba lho 8 negócios Üuerrl Hora
de explorar mais sua inttãção. Aumento nas
6nançâs. Esperanças no sêu caso de amor.
Tente na loteria.

O dIa é de alerta, 8 Lua pede que encare as
diíicLJdades no lár com -maIs àtenção. Não
oomegullá passar boas energIas pára a sua
temIa os interesses financeiros podem af&
tal o 8moí. Fique na rotina.

A influência astral que começa a se formar
faz você brilhar no ü8balho e ietoríinan®iro.
Hoje nsolwü problemas familiares. positivo
pala ®mpasdõmé sHaas. Amor e$perànçoso.

'\'(; +9i:;;f'•'
@

Periodo que pode eanbr cem todas do baba Fase que seu olimisrm vai wntaglar a famiIIa
Ihe e nedõciõs. Sinal verde para amar amr. e os ghe trabalham ao sal lado.-ExNore seu As energias astral5 estão a seu dIspor nos
dos e mildanças no rumo da sua profissão. poder-de adaptação e ganhe mais dillhein negôcioi. vIda famIliar e saúde. opónuntd&
Aproveite, vein navas amigas. Di apoio à Evite Har de ieub negóaas. Tenha Bna sua dei para firmar suas 6nança s de vez Vitóda8

pêssoaarnada. - intuição. Boa saüde. impdr{antes no beba lho. FéTiddade no amor.

131 esetecenlose setenta e um reab8Mnbt2ntavos). i

Alt 4'’ As das9asa$ Ubutá Bas o os enxiutr»fetos Irü6eates sd3e a transfcrên. 1

cg da irrtówl de BIB Ir818 esta Lei coínda per conta de óaBHo«çamentáü '
pS,3da,insaR3 nooíçamentogerJ doMunlelpb de Fr:ncl$mBdbãa. suplea»n.

1 bda SB newsdóo.
Parágrafo üréw. Fiaautaizada ainsa#odwvMe$du»nates das p8reda$

unnndas w respeed% lei or«menlâHa de ada exenicb.
&t.5' Fica o Poder Executivo 8ytDtbado a adotar as medidas admb l

ni51raúvas nerxsámsparaaex«rWo dos leFnadesbtel.
Alta E StI LeI en% em vIgor na data da sua putilaçáa

Fwú$oDBdtrão, Estado do Paw6.17der»venüxt> de 2022' CLEBERFOHrANA

PREFErroMUNiciPAL

Prefeitura Munici})al de Cruzeiro do Iguaçu

AViSO DE CHAMA9APÜBUCAN' 0161na
O&IETO: O prnenk edital lem objeto a Cenbabção de prestação c}e«Mços.
sendo pess% jurídica. de 02 médicos, os quais são palte integBrüe deste edital.
OATAE HC>faDE ABERTURA Di8 08 de dez8rN:íode2D22.eDÊO horas

1 UM DACHHIW3APÚBUCA 5918 cb ReJü+368 n?$eRuraHuniüpaJ de Cru
aânciobvaW.$Ru«an8Av.13deír®9D6-CenbaCrwehü19u8Ó,-Pararú. ,
aSFnNÍBIÚDME DO EDML E INFORMAÇÕES:Aprwnte CtTamada Pó{)Ua 1
poderá nr obtcta através da webpagr htlpiÂnm.«ueMç$$r8cu4n9wbrre
demais infmn®% aimvés do iddo@ffax (0u46} 35?2•at)iD e ernái; ncaa.

ao©wzekaddguaa.ptgay.br
Cnaan do Igww•. PR, 21 de noverrlbrD de 202Z

PIBgdenle da Comissão
• Naneb Junior Ferreira Soares

AVISO N'Ot
TOMADADEPREÇO s N'oa5Q022

A PefeJtua MuÊic@1 de Cluzeüo da lguaçdPR, lama púUlco que Má realur
mlaal e dab abaIxo. lidH 6ana lnadaIMãde de Tomaia de Préps, de antt1a
com as andkões i»níaHares do Edital. da Lêiít' &666/93. suas aTIera®es e
demais normas em vigor que regem am3tÊn3.
o&ino: CON TRATÀçÃÔ DE-EM?RESÀ PÁRA OISpoR E RE&imi A iN.

T8RMEaIAÇÃo DE ÊâTÀ61fRlbs ÀihÉÉtÃã-s-Éãülçoi b-iA-PÕliÉhü 1
ESTA MUNIéIPAUDADE. CONFORME CQNuçõES, eM}fnbÓES É inc,eN.
aASESrABR Ec{üASNEsniNSTRUMEFrã

gi;tÊã:T:oã$FglllHiK$'!!SE#da; E: 3l:!:tt-A::?!
1 idlachsaa sededaPrefeüun,aasliasúlebdasonnàs 1133edas 13:00 às

17:pqhfn8 wa&atésdatwbHge: hiDe%78.olvzetaxbIguaabpagoa#/e do
mais Infamapsajnós dofetefoneCOn4B}3S72'8018, hI [onã6ib572.8w1.

Canebc! do IguaçuJPí\ em 18 de noyernbrodeã02Z
MalaIo Jürúar FerleilaSmres

Peádente da Comissão de GeRação

AVISO POI 1

TOMADADEPREÇosti'000zon

:Sãq EEgTEgFJ. 1:EB:::::PJâ$1:5;?:::§115FãKTJgg: S1
9xa is oond!@s eHlcuhm do EdM. da lá n.' &6E6n3. soa; ailarações e
demaIs mlmas &n Ügor que FeQaR a rnatédB+

S>BJ:TO: Ç''nh!©id' e','mRsa pan prBEbçãodêseMçe$ de IIDe.damN, to

gTtrMHêwlu=fàlg!%!:tom
8 trinta emhutos}.

Marc2l6 JüdarF81tdita S9arag

Pruidate dê Comi$são de Ul5tapa

Variedades/Atos Oficiais

Retirado do site dirceu ives.cont.br

21::à
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)- ZR+ - 1CAPRIC

Você tem algumas horas para planejar seus
próHaw pastos. Tenha fé na sua ajaddade
ae venc8f problemas e use sua Intuição para
8vitar desgostos. Desfavorável para-mudah
ças no lac-

33/f)
a/10

Bom dIa para renovar seus negócios e rnu
dar o ruído do trabalho. Os obsÍácütos serão
facilmente resolvIdos. Estará fechando o p&
rtDdO com as finanças posItivas. Lar e afnor
em alto astral.

jÕ:-Tfl: 3ii4?!:?:É{#{

MIEÜRlaIHIT7RBnBnBRl!
rh,b IY,luz e B+ah,1, nu„nl
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EDITAL DE CHA}8{ADAPÜBUCAoaQa2
A Prefettun Hunicipat db P&da D'Qeslê. npíesentada neste ato pela Prefeito

Municipal, em pleno ex&'cIda de au mandato e hnçNs, o Sr. EDSON{ LUiZ
BAGETTI, nsideateedomkgiado na Rua MaraeIRb6s. n'’ 22.nata dd2da par.

'tadordaCêdda de Id€nttlade sob ag 3.719.628&SSP4R, cpF 6'’ 629.393.a1g

• 44, no usoee suas pemgalivaslegais eansider8ndo o disputa no»tlgo 24 da
:LeiFalera tIt'' &686. dabdô de 21 de Junho de 1993, tarte público Dara canil&
drnnb dos Interessada, que esQtá rEaIIzando entre os dias 28 de Nov anDO

f tb 2022 a 27 d9 Novembro de 2023, no haüdo das 08:00 horas até as 11:30
b horas, ou das 13:00 horas até as 17:tD horas, CREDENCIAMENTO DE PESSC>
: AS JURÍDICAS, PRESTADORES DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ESTRATEGIA

SAÚDE DA FAMILIA (ESF) - CORGO GERÀL PARA ATENDER A DEMANDA
OEPAatmES NorÔSTÔOESAÜOECENTRÀLDO MUNiCIPiODEPÊROLA
ü’oÉsr€.EgrAoo DO PARANÁ
O Edital de Cr8d8ndawnb qcad 3tzdo Feb pau de 01 {uau ano @ntados a
HrEr da data de sua putJin$3.
LOCAL DE ENTREGA DO ENVELOPE Pam Fnid.Hr do «ed€ndamenla, as
empn3asintuesadas deverão paüt8dar o en#elope mntmclo 3 doamen»
go, devIdamente lacGeb e iderüfiado com a bsa@o edema. endençada a
CoMssâo Permaner@ tb Liçita®es, 3 sw poDalado Jtrüo ao Protocdo Ced
do Muricípfo, in Rua P3gdente Costa & Silva n'’ 290. 8airo Centro, Pinga
eyc3este . PR

Iibf81hid6EscolapLEMENIAREs:oEdiw?d„ás,lexa„in,d„adn„i,b
do. através do stu v.w«peaiadgwlaptgov.breu no Delndarnênlode Compras1

büzçaa das 088C1h àsl133h e das 13:Ô0 às 17X}{h. OUlraShrmIa®es parK 1

IgO ser obtIdas pdotdeá3ae: {46} 3381223. - 1

Pérola D'Oute. Esbd€>do Paraná. 18 de NoveIBbro ds ã)22. )
EDSQMLuizBAarrn JOSÉ VALDiR PEREiRA

Prefeib Munk,irnl Ser/ebna Mun. cleSÜde

?RÊFEITURÂUUNICIPÂL OÉ?ÊROLAO'O€STE»R l

EDITAL DE PREGÃO Ne45ü022 :TIpo PRESENCIAL
O HUUIcIF40 DE PERQLÀ DOESTE Estada do Paraná. FOI seu P,ef&rú1 Mp

iltdpal, SBdhn EDSON LUZ 8AGETn, e a SerÊora Laís Bemanda Gtndri
1 Pleg@inI deggnada pda P«taóa de n' gQ/2021 de 30/12Q021 alterada nela
1 Peluda n’ 19812022 dB 10/11/2022, mago dB $uas 8ttihüpeq lqais, faz 6;Mt
a TORNA púBLIco aa inien668Úo$, que se anwlh3 aLdo c,-M,en 1;-EdC

' FI dâlidlaW, na maHidade PREGÃO PRESENCIAL dp HEhoR PREço
POR REM, We será ngHo pda LeI Federal dg rf IGi2à de 17 de julh3 -de

zaR DeaeloMnb@ de e wa187 eeoutl?EztK)1. LeiCompbnenhM 123.

de 1.41p?Rg98. ngd3menbtla pela Id 14uniciwl nç 52112008. de 26/1123308
e subsldhHammb pla Lei rP 8666 ch 21 de jÚrIhO de 1993 e idas pjg;doro;
3hençôes 9 legtgaéoconelata. pata a linalitta ababo espeü}cad;:–--

EOITÂt aE PRÊGÃa PRESENcIALOEn'45e022.

l.DO08Jrro DAuctTAÇÃQ. Apresente E©bçáodo nH) merw [FaÇO por KelP 1
tnr pty ütj810 8 çarWçào de empresa para '8qüs4io de Gên'eniÁüunIF

g;3ÍMeaiHWMMoggâf:depaRamen MesuMa @
2.PREÇOM.A#üotofALÓãiTTÉNÉ:'iÉ3ii.252.20 tua2Rb„q„au„.8
daentoseúqwntaedob leabevint8centavosj.

â:81Ê{}3Ej$:4HgáEogT€{373:{ãb11Ei:33iI;IEI:pET:1 •pé1r1E): a

Pôda CFOes 18, Estado db Paraná, 21 de Novemiro-ie a)22.

EDsoN LUZ BÂGEnl
A
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REQUERiMENTO DE CREDENCiAfaENTO

AO
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.
MUNiCiPIO DE CRUZEIRO DO
IGUAÇU - PR
REF.: CHAMAMENTO PÚBLICO N' 016.2022

OBJETO: A PRESENTE LICZTÂÇÃ© TEM POR 083ETO A CONTRÂTAÇÃO PE
PESSOA JURÍDICA ESPECIALiZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MÉDICOS DE CLíNICOGERAL/ CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO
TERMO DE REFERÊNCIA -ANEXO I DO EDiTAL.

Empresa Avive Gestão de Serviços Médicos LTDA, cadastrada no CNJP sob número

33.458.003/0001-22, sediada na Rua Santos Dumont n'’ 620, Sata 73 na cidade de

Rolandia - PR, por intermédio de seu Sócio Administrador Sr. Thiago de Castro Silveira,

CPF n'’ 022.279.289-21, vem requerer por meio deste junto ao Município de Cruzeiro do Iguaçu

- Pr, o credenciamento no chamamento público, no(s) item (ns) abaixo relacionado(s):

I. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

RAZÃO SOCIAL: Avive Gestão de Serviços Médicos LTDA
CNPJ e INSCRiÇÃO ESTADUAL 33.458.003/0001-22 - isento.
REPRESENTANTE E CARGO: Thiago de Castro Silveira - sócio administrador.
CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF: RG n'1. 5.921 .030-0 / CPF na 022.279.289-21

EN[?EREÇO e TELEFONE: Rua Ayrton penna, 500 Sala 1703, Londrina PR – Tel.: 43 3337-0426
AGENCIA e N'’ DA CONTA BANCARIA Banco Inter - Agência 009-1 – conta corrente cIc 3091923-1

ENDEREÇO ELETRÔNiCO licüacoes@avive.srv.br

tJrlielacie Valor Unitário

01 Contratação de empresa com disponibilidade
de 01 (UM) profissional qualificado e
habilitado em CLÍNICA GERAL, para
prestação de sewiços médicos, com arga
horária de 48 (quarenta) horas
seIlramais, para atendimento da ESF -
Estratégia Saúde da Família do mLnicípio.

Mensal R$ 18.025,00
(dezoito mil, e vinte
e cinco reais)

1

02 Contratação de empresa com disponibilidade
de 01 (UM) profissional qualificado e
habilitado em CLÍNICA GERAL, para
prestação de serviços médicos, com carga
horária de 4€> {quarenta) horas
sei3ramais, para atendimento nas Unidades
de Saúde do Município.

Mensal R§ 18.025,00
(dezoito mil, e vinte
e cinao reais)
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MÉDICO GENERALISIA/CLÍNICO GERAL (ESF - AB)
- Realizar a atenção à saúde às pessoas e famílias sob sua responsabilidade;
- Realizar consultas dínios, pequenos pro@dimentos cirúrgicos na UBS e quando indicado ou necessário, no domicílio
e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações entre outros); em conformidade com protocolos, diretrizes
clínicas e terapêuticas, bem como outras normativas técnicas estabelecidas pelos gestores (federal, estadual ou
municipal), observadas as disposições legais da profissão;
- Realizar estraüfim do de risco e elaborar plano de cuidados para as pessoas que pqssuem condiçges cr6pims no
território, junto aos demais membros da equipe;
- Encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, respeitando fluxos locais, mantendo sob sua
responsabilidade o acompanhamento do plano terapêutico prescrito;
- indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento da
pessoa;
- Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas em conjunto com os outros membros da equipe; e
- Exercer outras atribuições que sejam de responsabilidade na sua área de atuação.

MÉDIco PLANTONigrA CLiNICO GERAL
- Fazer atendimento de urgência e emergência adulto e pediátrico;
- Atender com prioridade os pacientes de urgência e emergência identIficados de acordo com a classificação definida
pelo enfermeiro classificador de risco;
- Receber e acompanhar clientes em consultas, exames.clínicos, prescrever medicamentos e orientar os pacientes;
- Dialogar com o paciente para ouvir sua história médica, queixas e descrição dos sintomas;
- Examinar, auscultar e apa lpar o paciente para fazer o diagnóstico;
- Encaminhar para realização de exames específicos da sua área de atuação;
- Requisit2r e analisar exames complementares de imagem e laboratoriais;
- Quando apropriado, prescrever, medicamentos, tratamentos, seguir determinada dieta e programa de exercícios, que
podem contribuir para a cura ou melhora do paciente;
- Prestar assistência a qualquer pessoa em casa de urgência médica.
- Executar outras tarefas correlatas à área.

Informamos abaixo o(s) profissional(is) à
ser(em) disponibilizado(5) pela empresa
para prestação dos serviços referentes ao(s)

ns) acima descritos: Nomelte

ALLAN LEON GOLFEFO PEREiRA

ISABELLA UE TOY

i3aea do Registro

PR-50502

PR-47838

27/09/2022

08/12/2021

042.891.159-50

000.607.761-70

RESPONSAVEL TÉCNICA Registro CRM .

45039MARIA PAULA RAMOS DE MENEZES

Rolandia - PR, 07 de Dezembro de 2022.

THIAGO DE CASTRO { Assinado de forrnadlgiü1 par THiAGO

SILVEIRA:0222792892'P1hq1;T2TiTi#i%q2j332i:

Avive Gestão de’Serviços Médicos Ltda.
Thiago de Castro Silveira
RG: 5921030-0
CPF: 022279289-21

Avive Gestão de Serviços Médicos LTDA.
Fone: 043 3337.8426, email: iicitacaes@avive.srv.br
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AViVE GESTÃO DE SERViÇOS hnÉDicos LTDA
CNPJ 33.458.003/0001-22

NIRE 41.2.0916168-3
OiTAVA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

THIAGO DE CASTRO SILVEIRA, brasileiro, empresário, casado sob regime de

comunhão parcial de bens, natural de Bandeirante/Pr., nascido em 10/07/1977, inscrito

no CPF/MF sob o n. a 022.279.289-21, RG sob n. ' 5.921.030-0 SESP/PR, portador da

CNH de n'’ 01478425950 DETRAN-PR, residente e domiciliado à Rua Eurico Humming,

n'’ 840, Gleba Fazenda Palhano, CEP 86050464, na cidade de Londrina;

IASM INE SALLE SILVEiRA, brasileira, Investigadora, casada sob regime de

comunhão parcial de bens, nascida no município de Londrina, Estado do Paraná, em

25/04/1981, inscrita no CPF/MF sob o n. D 034.333.009-17, portadora do RG sob n. '

7.712.355-5, residente e domici[iada à Eurico Humming, no 840, Gleba Fazenda Palhano,

CEP 86050464, na cidade de Londrina;

MARIA PAULA RAMOS DE MENEZES, brasileira, casada sob o regime de

comunhão parcial de bens, médica, devidamente inscrito no CRM/PR n'’ 45.039, nascido

em 24/02/1995 no município de S. Gonçalo do Sapucaí/MG, portador do RG nQ

40.180,740-X e inscrito no CPF na 440,300_068-17, residente e domiciliado na Rua

Gomes Carneiro n'’ 75, apto 703, Bairro Boa Vista, CEP 86045-240, na cidade de

Londrina -PR.

Únicos sócios da sociedade empresária limitada AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS

MÉDICOS LTDA, com sede a Rua Santos Dumont, n' 620, Sala 73, Centro; CEP 86.600-

109, na cidade de Rolandia, Estado do Paraná, devidamente inscrita no CNPJ sob n'’

33.458.003/0001-22, com registro na Junta Comercial do Paraná sob N IRE

41209161683, por este instrumento decidiram por unanimidade e na melhor forma de

direito, alterar seu contrato social, mediante as cláusulas e condições a seguir
articuladas:

Cláusula Prirneira: DA ABERTURA DE NOVA FILIAL: A sociedade resolve abrir

uma filial na cidade de Itajaí, estado de Santa Catarina, sito a Rua Samuel Heusi, n'> 463,

sala 4021 box 139, Centro, CEP: 88301-320, possuindo mesmo capital social da matrjz,

exercendo as seguintes atividades:
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AVÊVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CNPJ 33.458.003/0001-22

N:RE 42.2.0916168..3

OiTAVA ALTERAÇÃO DO eONTRÂTQ SOCiÃL

> Atividade Principal:

8630/5-99 – Atividades de atenção ambulatorial não esppcificadas

anteriormente;

> Atividade Secundária:

8610/1-02 – Atividades e atendimento em pronto-socorro e unidadçs

hospitalares para atendimento a urgências;

Cláusula Segunda: DAS DiSPOSIÇÕES FINAIS: Ficam inalteradas as demais

cláusulas do Instrumento Constitutivo que não colidem com as disposições do presente

dispositivo.

Cláu$ula Terceira: DA CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO: Em

consequência das alterações, resolve o titular consolidar o ato con$titutivo o qual, já

refletindo as alterações acima, passa a ter a seguinte redação:

CONSOLiDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

CNPJ 33.458.003/0001-22
HiRE 41.2.091 6368-3

THIAGO DE CASTRO SILVEIRA, brasileiro, empresário, casado sob regime de

comunhão parcial de bens, natural de Bandeirante/Pr., nascido em 10/07/1977, inscrito

no CPF/MF sob o n. ' 022.279-289-21, RG sob n. ' 5.921.030-0 SESP/PR, portador da

CNH de n'> 01478425950 DETRAN-PR, residente e domiciliado à Rua Eurico Humming,

n'’ 8401 Gleba Fazenda Palhano, CEP 86050464, na cidade de Londrina;

IA§MIBIE SALLE SiLVEiRA, brasileira, Investigadora, casada sob regime de

comunhão parcial de bens, nascida no município de Londrina, Estado do Paraná, em

25/04/1981, inscrita no CPF/MF sob o n. Q 034.333.009_17, portadora do RG sob n. o
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7.712.355-5, residente e domiciliada à Eurico Humming, n'’ 840, Gleba Fazenda Palt\anal

CEP 86050464, na cidade de Londrina;

MARIA PAULA RAMOS DE MENEZES, brasileira, casada sob o regime de

comunhão parcial de bens, médica, devidamente inscrito no CRM/PR nQ’ 45.039, nascido

em 24/02/1995 no município de S. Gonçalo do Sapucaí/MG, portador do RG no

40.180.740-X e inscrito no CPF n'’ 440.300.068-17, residente e dQmiciliadp na RUa

Gomes Carneiro n'’ 75, apto 703, Bairro Boa Vista, CEP 86015-240, na cidade de

Londrina -PR.

Únicos sócios da sociedade empresária limitada AViVE GESTÃO DE SERViÇOS

MÉDICOS LTDA, com sede a Rua Santos Dumont, n' 620, Sala 73, Centro; CEP 86.600-

109, na cidade de Rolandia, Estado do .Paraná, devidamente inscrita no CNPJ sob n'’

33.458.003/0001-22, com registro na Junta Comercial do Paraná sob NIRE

41209161683, por este instrumento decidiram por ’unanimidade e na melhor forma de

direito, consolidar seu contrato social, mediante as cláusulas e condições a seguir

articutadas:

Cláusula Prirneira: A sociedade empresária limitada girará sob o nome

empresarial de AViVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA será regida por este

contrato social, pelo contido Lei n'> 10,406/2002 CC.

Cláusula Segunda: A sociedade terá a sua sede, à Rua Santos Dumont, n' 620,

Sala 73, Centro; CEP 86.600-109, na cidade de Rolândia, Estado do Paraná, resolvem,

que é seu domicilio, podendo, a qualquer tempo, a critério de seus sócios, abrir ou fechar

filiais em qualquer parte do território Nacional.

Parágrafo Prirneiro: A sociedade possui a seguinte filial:

> No município de itajai, estado de Santa Catarina, sito a Rua Samuel Heusi,

n'’ 463, sala 402, box 139, Centro, CEP: 88301-320, possuindo mesmo

capital social da matriz, exercendo as seguintes atividades:

> AÉiviciade Principal:
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8630/5-99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas

anteriormente;

> Atividade Secundária:

8610/1-02 – Atividades e atendimento em pronto-socorro e unidades

hospitalares para atendimento a urgências;

Cláusula Terceira: O objeto da sociedade será atividades de médicos autônomos

em unidades hospitalares e consultórios de terceiros, prestação de serviço médico e

atendimento em pronto socorro, unidades hospitalares, hospitais, clínicas e postos de

saúde. Atividades de enfermeiros autônomos, fisioterapultas, fonoaudiólogos,

nutricionistas legalmente habilitados exercidas de forma independente, atividades de

psicólogos e de psicanalistas, prestadas a pacientes em clínicas e consultórios e

hospitais e fornecimento de mão-de-obra temporária a empresas.

Parágrafo Único: O CNAE da Sociedade será:

Atividade Principal: 8630-5/99 - Atividades de atenção qmbulatc>rial não

especificadas anteriormente;

Atividades Secundarias:

7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária;

8610-1/02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares

para atendimento a urgências;

8650-0/01 - Atividades de enfermagerh;

8650-0/02 - Atividades de profissionais da nutrição;

8650-0/03 r Atividades de psicologia e psicanálise;

8650-0/CM - Atividades de fisioterapia;

8650-0/06 - Atividades de fonoaudiologia.

Cláusula Quarta: O prazo de duração da sociedade é de tempo indeterminado e

o início das operações sociais, para todos os efeitos, é a data do -egistro do instrumento

constitutivo. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimertto por
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força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa

ser alterada para atender uma nova situação.

Cláusula Quinta: DO CAPITAL SOCIAL: O Capital social da sociedade,

inteiramente subscrito na forma prevista neste ato na importância de 850.000 (oitocentos

e cinquenta mil) quotas, ao valor de R$1 ,00 {um real) cada quota, perfazendo o total de

R$850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reds), totalmente integralizados, em moeda

corrente nacional e distribuídos entre os sócios da seguinte forma:

SÓCIO

THIAGO DE CASTRO SILVEiRA
IASMINE SALLE SILVEIRA
MARIA PAULA RAMOS DE MENEZES
TOTAL

QUOTAS
425.000
446.500

8.500
850.000

CAPITAL
R$ 425.000,00
R$ 416.500,00
R$ 8.500,00
R$ 850.000,00

Yo

50cyo

49%
1%

100%

Cláusula Sexta: As quotas sociais são indivisíveis em relação à sociedade, e não

poderão ser cedidas ou transferidas sem o consentimento dos demais sócios, a quem

fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua

aquisição se postas à venda, forrnabzando, se realizada a cessão delas, a alteração

contratual pertinente, de acordo como que estipulam os Artigos 1.056 e 1.057 de

10/10/2002 - CC.

Parágrafo Único: Na falta do sócio THIAGO DE CASTRO SILVEIRA suas quotas

serão transferidas para a sócia IASh/IINE SALLE SILVEIRA, na fa-ta da sócia IASMINE

SALLE SILVEIRA suas quotas serão transfe-idas para o sócio TIIAGO DE CASTRO

SILVEIRA, na falta dos dois concomitantemente seguirá a linha sucessória legal.

Cláusula Séü rna: A empresa poderá, a qualquer tempo, a critério de seu titular,

abriF ou fechar filiais em qualquer parte do território Nacional, mediante alteração deste

ato consütutivo.
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Ciáusula Oitava: A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas

sociais, mas todos respondem sotidadamente pela integralização do capital social, nos

termos do art. 1.052 da Lei n'> 10.406/2002 CC.

Cláusula Nona: O sócio que deseja t{ansferir suas quotas deverá notificar por

escrito a sociedade, discriminando-lhe o preço, forma e prazo de pagamento, para que

através dos demais, caso o quadro social esteja composto por mais de dois sócios,

exerça ou renuncie ao direito de preferência, o que deverá fazer dentro de sessenta (60)

dias, contados do rembimento da notificação, ou em maior prazo a critério do sócio

alienante. Decorrido sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão

ser livremente ofertadas a terceiros, estranhos à sociedade, como se sociedade de

capital pura fosse.

Cláusula Décima: A sociedade será administrada pelo sócio administrador já

qualificados THIAGO DE CASTRO SILVEIRA ao qual compete privativa e

inc$ividualrnente uso da firma e a representação ativa e passiva, em juízo, ou fora dele,

estando os mesmos dispensados da prestação de caução, podendo praticar todos os

atos necessários à consecução do objeto social, sendo-lhes, no entanto, vedado o uso

do nome da Sociedade, sob qualquer pretexto ou modalidade, em operações ou

negócios estranhos ao objeto social, bem amo a prestação de fiança ou aval, e o

comprometimento dos mesmo em atos de liberalidade ou de favor, podendo passar

poderes para terceiros por procuração.

Parágrafo Único: O sócio que paáicipar ativarrlente na administração da

sociedade fará jus a uma retirada mensal a título de pró-labore a ser fixada anualmente

pelo consenso unânime dos sócios, cuja importância, de acordo com a legislação do

Imposto de Renda, será contabilizada como dnpesa de administração da sociedade.

Cláusula Décima Prinleira: O exercício social coincide com o ano civil, devendo

em 31 de dezembro de cada ano ser procedido o Balanço Geral de Sociedade obedecido
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às prescrições legais e técnicas pertinentes a matéria. Os resultados serão atribuídos

aos sócios proporcionalmente as suas quotas de capital podendo os lucros a critérios

dos sócios, serem distribuídos ou ficarem em reserva na Sociedade, conforme determina

o Artigo 1065 da Lei 10.406 de 10/01/2003 – Código Civil.

Cláusula E3écirna Segunda: A reunião dos sócios deve realizar-se ao menos uma

vez por ano, nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, dependem da

deliberação dos sócios, além de outras matérias indicadas na lei ou no contrato: (1) -

tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e o de

resultado econômico; (11) : designar administradores, quando for o caso; (111) – tratar de

qualquer outro assunto constante da ordem do dia.

Cláusula Décima Terceira: Na eventual necessidade de qualquer categoria de

sócios retirar-se da sociedade, por motivo de falecirnento, falência, impedimento ou de

livre e espontânea vontade, a sociedade não acarretará a dissolução, a qual continuará

sua atividade normal com o sócio remanescente e sucesso, mediante alteração do

contrato éocial, indicando o evento e registrado na Junta Comercial, em 30 (trinta) dias

da data da alteração.

Parágrafo primeiro: Para qualquer motivo que seja para a saída de sócio da

sociedade, seja ele fundador, sucessor elou herdeiro, seus haveres sociais serão

apurados em balanço geral especial com dernonstração de resultado, a ser levantado

em 30 (trinta) dias da data da comunicação, e se for do interesse da sociedade ou dos

sócios remanescentes.

Parágrafo segundo: A retirada, exclusão ou morte do sócio não o exime, ou a

seu sucessor, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos

após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas

posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação.
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Cláusula Décima Quarta: Os administrador declara, sob as penas da lei, que não

está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude

de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda

que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de

prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular,

contra o sistema ânanceiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra

as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Quinta: Declaram os sócios, sob as penas da lei, que o porte

da sociedade se enquadra na condição de “DEMAIS”.

Cláusula Décima Sexta: Os sócios elegem o Foro da Comarca de Rolândia,

Estado do Paraná, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para

o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados, íavram, datam e assinam o presente

instrumento, elaborado em via única, para que valha na melhor forma do direito, sendo

esta via destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná,

obrigando-se fielmente pôr si e seus herdeiros,

Rolândia/PR, 25 de julho de 2022.

THiAGO DE CASTRO SILVEIRA

ãASM INE SALLE SiLVEIRA

MARIA PAULA RAMOS MENEZES
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iDENTIFICAÇÃO DOCS) ASSINANTE(S)
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MARIA PAULA RAMOS DE MENEZES
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REPÚBLICA FEDERABVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAiBA

CARTÓRIOAZeVÊÜO 8ÂS70S
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 5803CFOD. Joãi Pessoa PB
Tel.: {83} 32'M-5404 / Fax: {83} 324+5484

http:/A#ww.azevedobastos.not.br
E.mail: cartorío@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Vátber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro CIVil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdiçúes e
Tutelas cam atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos 8ns de direito que, o documento em anexo iáentifi ado individualmente em cada Código de Autenticação Digttal' ou na
referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes3.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança juddia de todos os atos oriundos da atividade Notada 1 e Regisüal no Estado da
Paraíba, foi instituido pela da Lei tW 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de fiscalização Extrajudicial
em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC312345-XIX2) e dessa forma, cada autenticação
processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, endereço https://corregedoHa.jpb.jus.br/selo<!igital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi réalizada. a empresa Avive Gestão de Serviços Médicos LTDA
tinha posse de um documento com as mesmas caracteristicas que foram reprodLzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Avive Gestão de
Serviços Médicos LTDA a responsabilidade, únia e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 25/08/2020 16:22:II (hora local} através do sistema de autenücaçáa digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Ad. 1a, 10'’ e seus 99 1'’ e 2'’ da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Avive Gestão de Serviços Médicos LTDA ou ao Cartório pelo
endereço de e+nail autentica@azevedobastos.nat.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site W ps://autdigital,azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital. .

Esta Declaração é valida por tempo indoterminado e está disponivel para consulta em nosso site.

ICódIgo de Autenticação Digital: 12783100620887727336 bl
=Legislações Vigentes: Lei Federal n'’ 8.935/94, Lei Federal n'’ 10.406/2002, Medida Provisória n'’ 2200/2001, Lei Federal n'’ 13.105/2015, Lei
Estadual n' 8.721/2008, Lei Estadual n'’ 30.132/2013 e Provimento CGJ N'’ 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.
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13/07/2020 httpsJ/api.autdigital.azevedobastos.not.br/dedaracao/127831006206099790685

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DAPARÀiBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO ÊEGISTRO CIVIL DE NAS61MENTQ E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, IVrERDtÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa. 1145 Bairro dos Estados 58030.00, João Pessoa PB
Tel.: {83) 3244-sicn / Fax: {83} 3244-54b!

http://www.azevedoba5tos.not.br
E-mail: cartoüo@azevedobastos.not,br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

a Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Intenlições e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconheoer firmas da Comarca de João Pessoa Capitat do Estado da Paraiba, em virtude de Lei, etc...

4) DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital’ ou na
referida sequência, foi autenticado de acordo oom as Legislações e normas vigentes3.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da
Paraíba, foi instituido pela da Lei Na 10.132, de 06 de novenibro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial
em todos os atos de natas e registro, composto de um código únioo (por exemplo: Selo Digital: ABC;12345-XIX2) e dessa forma, cada autenticação
processada pela nossa Sewentia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for news$ário através do site do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, endereço https://corregedoda. jpb.jus.br/selo<iigital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Avive Gestão de Serviços Médicos LTDA
tinha posse de um documento oom as mesmas míactedstims que foram reproduzidas na cópia autentiada. sendo da empresa Avi\re Gestão de
Serviços Médicos LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 13/07/2020 16:45:02 {hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1'’, 10'’ e seus §§ l'’ e 2'’ da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevêda Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Avive Gestão de Serviços Médicos LTDA ou ao Cartório pelo
endereço de email autentica@azevedabastos.noLbr

Para informações
Declaração.

mais detalhadas deste ato, acesse o site Ul ps://autdigital.azevedobastas_not.br e informe o Código de Consulta desta

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

’Código da Autenticação Digital: 127831006206099790685.1
2Legislações Vigentes: Lei Federal n'’ 8.935/94, Lei Federal nç’ 10.406/2002, Medida Provisória n'’ 2200/2001. Lei Federal n" 13.105/2015, Lei
Estadual n' 8.721/2008, Lei Estadual n'’ 40.132/2013 e Provimento CGJ N' 003/2014.

0 O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

ooo05bld734fd94057nd61 l2293d4baf91cd2c1 d2ec3218dlf7d684288728715774b930a371e3e91ca6f778db5 0

’0603fbe7b7a364nc819447854d4
r14d044e831 fd

Pre$klêndada
casa aa

Wh13 Pmvls&ta N'120G2.
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@
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASBL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMPROVANTE DE INéCRIÇÃO E DE-SITUAçÃO
CADAST

AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA.

b

186:30:5:99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente
O

D VIDADES ECON ICA Humm
78.20-5-00 - Locação de mã@deabra temporária
86.10-1432 - Atividades de atendimento em pront060corra e unidades hospitalares para atendimento a urgências
86.5041411 - AtivIdades de enfermagem
86.50-0432 - AtivIdades de profissionais da nutrição

f_86.504343 . AtivIdades de psicQlogia e psicanálise
86.504344 - Atividades de fisioterapia
86.504416 - Atividades de fonoaudiologia

Eóm
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

R SANTOS DUMONT

CENTRO

ENDEREÇO #8

CONTABILIDADE@AVIVE. SRV.BR

mE bVEL {EFR)

EfFõ
ROLANDIA

(43) 33374426

S

MI no

mEU
25/04/2019

1

P
+#+üubü ®ATADA

+++M+H

Apfovado pela Instrução Normativa RFB n'’ 1 .863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 13/10/2022 às l:7:25:35 (data e hora de Brasilb). Página: 1/1



@88079

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELÀTIVOS ÀOS TRIBUTOS FEDERÂIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: AViVE GESTAO DE SERVICOS IUEDICOS LTDA.
CNPJ: 33.458.003/0001-22

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivó acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da .Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'd a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:13:35 do dia 19/09/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até lg/tJ3/2023.
Código de controle da certidão: 1946.5E8A.FBFI.3621
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

C©M§dã© Narrativa
de Inexistência de Inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS

N' 028537959-04

Certifico, para fins de comprovação perante terceiros, que o CNPJ 33.458.003/0001-22, não
consta do Cadastro de Contribuintes do ICMS da Secretaria da Fazenda do Paraná, não possuindo,
portanto, número de inscrição estadual, de acordo com pesquisa realizada na base de dados do
mencionado cadastro,

Esta certidão não isenta a empresa de inscrever-se no Cadastro de Contribuintes do ICMS do
Paraná, para os casos previstos na legislação.

Válida até,16/12/2ti'22 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet

www.fazenda.pr.gov_br

Pãgina 1 de 1

Emitido via internet Pübtim { la11/2022 18:38:55)
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

e©Nidã© NegaÊÊva
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

NO 028290830-64

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 33.458.003/0004-22
Nome: CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certiücamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e referese a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigaçõe$ tributárias acessórias,

Válida até 25/02/2023\ Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser conílrrnada via Internet
www ,fazenda.pr.gov.br

Página l de 3

EmitIdo via kHemet Pública (28ffa2022 16:21:37)
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PREFEiTURA DO MUNgeiPi© DE R©LÂND8@
AV. PRESIDENTE BERNARDES, 809

c.N.p.J. (ü.f .1 76.288,760nü8 148
SECRETÀ'RT A DE FÁ.ZIP,NDA

bEPARTÀMENTÓ' DÊ TRIBUTÁ@0 EG&DASTRO

Certidão Negativa n'’ 20042 /2022

Nome / Razão . . , . :AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS mÉDicos LTDA.
Endereço. . . , . _ . . :RUA SANTOS DUMONT 620
Bairro . . _ . . . . . . . : CENTRO
01PJ / CPF. . . . . . :33.458.003/0001-22
Requerente. .....:AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDIC
Finalidade . . . . . . ,Licitação

CERTIFICO que o Contribuinte com as características acima
NÃO É DEVEDOR a Fazenda Municipal, nesta data .

ciEadas

A presente certidão não exclui o direit:o de a fazenda municipal de
exigir a qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados .

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua
autenEicidade na Internet , no endereço éhttp : //www .rolandia .pr .gov.br/> .

Certidão emitida com base na Lei Municipal .

!Einitida’'em 28' de Novembro de 2022.
.válidâ até 30 dias após a data de emissão desta .

Código de auEenticidade da certidão: 670351784670351

Certid80 emitida gratuitamente .

ATENÇÃO : QUALQUER RASURÀ OU EMENDA I]WÀLID;IRÁ ESTE DOCUMENTO .
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28/11/2022 13:55 Consulta Regularidade do Empregador

Voltar Imprimir

CAIXA CCONÔMICAÇEOERAL

Cert{©cado de $iegwiariclacle
do FGTS - CM

Inscrição: 33.458.o03/0001-22
RaZãO SOCIaIgVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA

Endereço: R JOÃO WYCLIF 111 SALA 1110 / GLEBA PALHANO / LONDRINA / PR /- 86050-450

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que Ihe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS,

O presente Certificado .não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:!9/11/2022 a\\81\qlVb22
1

Certificação Número: 2022111903461193884386

Informação obtida ern 28/11/2022 13: 55: 22

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www,caixa.gov.br
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Página 1 de 1

PODER JUDICIÁRia_
,]USTIÇ'A DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

No„„, ÀVIVE GESTÃO DE SERVICOS M8DICOS LTDÀ. (MaTRiZ E RjLIÀrS>
CNPJ: 33 .458. 003/0001-22
Certidão n'’ , 21012738/-2022
Expedição , 04/07/2022 , às 22 : 35 : 08
Validade : f3-r/-12'/-20'2.2- - 180 (dento e oitenta) dias,
de sua expedição.

contados da data

Certif ica–se que ÀvrvH 68sTÀO DH s=RVICOS M8DICOS 18TI>À. tMÀTRrz 3
EiLiÀIS) , inscrito (a) no CNPJ sob o n' 33.458.003/0001-22 , NÃO CONSTA

como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas .

Certidão emitida com base nos arts . 642 -A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns . a 12.440/2011 e
13 , 467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJ TF, de 21 de janeiro de 2022 .
Os dados constantes desLa Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho .

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais .
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http : //www . tst . jus . br) .

Certidão emitida gratuitamente.

INFORIL4Ção IMPORTÀWTB
Do Banco Nacional de Devedores TrabaThistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transit:ada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas , inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários , a honorários , a custas , a
emolumentos ou a recolllimentos determinados em lei ; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva .

Dúvidas e sugestões : cade@tst . jus .br
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19/05/2022 09:47 https://www.empresafaciLpr.gov.br/sigfacü/processo/imprim&moddo®o_alwra/l/cad_alvara/19112421/cojrotocoto/PRP2...

1

ESTADO DO PARANÁ Emp?e§ü»§§ãc8
PREFEITURA MUNICIPAL DE

ROLÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA

FAZENDA

ahHa

ALVARA DE LOCALIZAÇÃO E
FUNCiONAMENTO
Número 702866

Nome Fantasia: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS

Razão Social: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.

CNPJ: 33.458.003/0001-22

Inscrição Municipal: 543345

Atividade Principal (CNAE) 8630-5/99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas
anteriormente (Não exerce no endereço)

Atividade(s) Secundária(s) {CNAE):8610-3/02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades
hospitalares para atendimento a urgências (Não exerce no endereço), 8650-0/02 - Atividades de
profissionais da nutrição (Não exerce no endereço), 8650-0/01 - Atividades de enfermagem (Não exerce no
endereço), 7820-5/00 - Locação de mão«ie-obra temporária (Não exerce no endereço), 8650-0/06 -
Atividades de fonoaudiologia (Não exerce no endereço), 8650-0/03 - Atividades de psicologia e psicanálise
(Não exerce no endereço), 8650-0/04 - Atividades de fisioterapia (Não exerce no endereço)

Município: Rolândia Endereço: RUA SANTOS DUMONT, 620, SALA 73, CENTRO

CEP: 86600109

Local e data: Rolândia, quarta, 18 de maio de 2022

Validade:

"' ESTE DOCUMENTO É VÁLIOO ENQUANTO A EMPRESA PERMANECER NO MESMO
LOCAL E SEM QUALQUER TIPO DE ALTERAÇÃO EM SUAS ATIVIDADES -'-

EDER JUNIOR EVANGELiSTA
Secretaria Municipal da Fazenda

Observação(ões)

Código de Autenticidade: 22Q$U2A7VK

"EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO MARIANNE CRISTINA BAUDFMZ-

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial
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P

PODER JUD}CiARTO

CARTÓRIO DO Bi§TRIB{JÍBOR E ANEXOS
COMARCA DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ.

Av. Presidente Bernardes, n'’ 723 – Centro, CEP 86.600- 117, Telefone: (43) 3256-6190_

.,fo,m, $btoao N' 2.906/2022

exclusi

de 2,

is\l,eri6que:DIS' Is m.

iarGa

Em{!re

de pessoa

interessada, para fins

Corregedoria-Geral da

Provimento N'’ 294, de

REGISTROS e

desde a instalação

lfêonforme Artigo 97 do Código de Normas da

Justiça do Estado do Paraná, Foro Judicial

revendo em cartório a meu cargo, os livros de

1949, Lei n'’ 93/1948) até a presente data,

1

NADA HAVER DISTRIBUÍDO,

AÇÕES de

que figure como

.:. AVIVE GESTAO Dê

"“;;~-;-----'-x[{zz
==i=ii\€g§Íx;E:.F=iiiia

©;&#&#à-&MaXoW
Esd}eveilte JurarnenÉlado

33.458.003/0001-22. eb+ab:elecida
$paN>s Dumont. n' 620, Sala 73

7

JUDICIAL e EXTRAJUDiCiAL, em

LTDA. inscrita no C:tUPiT sob o N<’

EVANiDRa (;A?sjnado debrma

NORiO }{2&gjt:IEgNORIO

: 4ll1111111: la :J71 #8g= 726
rT lqTAq. pq iR«i{/i qs 19 vpn
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CONSELHO REGiONAL DE MEDiCiNA DO PARANA

G@Kidã© de gn$er§çã©

Cerüücamos, a pedido da parte interessadal que o(a} Dr. Ca) ISABELI.A UE_TOy, é
médico(a) inst.ri 10(a) perarite o Conselho Regional de Medicina do Paraná, sob o
n'. 478bã desde 'oéi12/2021, estando habilitado(a) a exercer a medicina neste
Estado

Sem mais para o momento, firmamos o presente.

Esta Certidão terrl validade até o dia 20/ei1/2023:

Chave de validação 35e8a9054cde27e9a57db4f5784e629920d908ec,

Emitida eletronicamente via internet em 20/10/2822.

Sua autenticidade poderá ser confirmada no site do CRM-PR: www.crrnpr.org.br
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IP

CONSELHO REGÊONAL DE MEDielNA DO PARANA

e erlic1ão Negativa de Cor8duM Étic©-Pr©fis$i©rrai

Certificamos, a pedido da parte interessada, que junto aos arquiyos do Conselho
Regional de Medicina do Paraná, nada consta, na presente data, que desabone a
conduta ética-profissional do DR.(A) ISABELLA UE TOY, inscrito(a) neste órgão sob
o n'. 47838 conforme períodos abaixo:

Períodos

08/12/2021 a presente data

Sem mais para o momento, firmamos o presente.

Chave de validação no. 86df566745c9dle541a2aa8d7ef916f076f4e02b

Emitida eletronicamente via internet em 26/10/2022

Sua autenticidade poderá ser confirmada no site do CRM-PR: www.crmpr.org.br
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IP

CONSELHO REGiONAL DE R8EDge 8NA DO PARANA

Certidão Negativa de Déb§{os

Certificamos para os devidos fins que oCa) Dr.(a) ISABELLA UE TOY, ci)rp situaçÕo
Ativo, possui registro neste Conselho Regional de Medicina do Paraná sob o n'’. 47838
e encontra-se quite com esta tesouraria até 31/03/2023.

Finalidade: Simples verificação.

Chave de validação 53ddb48c951 ca05b9285cbf6f1 d87279024ece7f

Emitida eletronicamente via internet em 20/10/2022

Sua autenticidade poderá ser confirmada no site do CRM-PR: www.crmpr.org.br
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS

CONTRATANTE: - Avive Gestão de Serviços Médicos LTDA, estabelecida na cidade de
Rolândia/Pr., à Rua Santos Dumont, n' 620, Sala 73 Centro, CEP 86.600-109, na cidade de

Rolândia, Estado do Paraná., inscrita no CNPJ sob número 33.458.003/0001-22, representada neste
ato pelo sócio administrador Thiago de Castro Silveira portador do RG n'> 5.921.030-O CPF n'’

022.279-289-21, residente e domiciliado nesta comarca de Londrina - Estado do Paraná.

(.FONTRATADO(3):

médico(a), inscrito(a) no CRM/PR sob n' m$:
portador do RG n,No 1.851.?79 CPF n'

000.607_761 -70

residente a maM 4&lo ang 97 – h@dngá{Pr ,

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente contrato tem por
objeto a contratação de serviços médicos em regime de plantões de 12 horas ou, em outros regimes de
horas reduzidas de prestação de serviços médicos para os órgãos do Sistema Único de Saúde e UPAs,
dos quais a CONTRATANTE detém contrato administrativo entabulado através de credenciamento ou por
qualquer outro processo licitatório legítimo.

prestados correspondem: Consulta rféLillJs!!rus:rE:FEJLi;errrá:LosàE:RE:121s! ugãs }ea7Jç::
quais a CONTRATANTE presta o serviço médico, incluindo quando necessário a soticitação de exames
para diagnóstico, execução de procedimentos diagnósticos, execução de serviços de urgência/
emergência e demais condutas que se fizerem necessárias ao atendimento completo do paciente.

CLÁUSULA TERCEIRA – Dg{$} PLANTÃO{ÕES): A Contratada
realizará os plantões apresentados pela CONTRATANTE por meio de escala mensal, quinzenal ou
semanal, podendo a Contratada exercer sua atividade profissional para outra empresa desde que
respeitado os dias esca:onados pela Contratante.

Parágrafo primeiro: O Contratante divulga os plantões disponíveis,
de forma esporádica ou fixa, por meio de aplicativo de mensagens, onde concordam as partes, que os
aceites estabelecidos, por estas mensagens, servem como formalização de formação de escala, estando a
CONTRA-T4DA ciente que este aceite integra o compromisso firma-do no Art. 8; e 9'’ do Capitulo III do
Código de Etica Médica Sobre responsabilidade profissional.

Parágrafo segundo: Os serviços estabelecidos por este instrumento
não possuem qualquer vinculação trabalhista com o contratante, sendo de exclusiva responsabilidade da
COI:tFatada quaisquer relações legais com o pessoal necessário à execução dos serviços, possuindo este
?ontrato um cunho independente e devendo a Contratada manter em ordem as obrigações previdenciárias
decorrentes da vinculaçãol assumindo responsabilidade integral e exclusiva quanto-aos salários e demais
encargos previdenciários de seus profissional(is).

Avl1/e GesHo de Serviços MédIcos LTDA.
Av• Aylton SenT da SlvaF 500- Sala 1703 - 17Q andar- Gleba PaK7ano Londrina - PR, 86050 _ 460
email: contato@at/ive.SIV.Dr -–-–-- ' -



808096

CLÁUSULA QUARTA - DAÍS) OBRIGAÇÃOÍÕES} DA
CONTRATANTE.

A CONTRATANTE fica obrigada a:

1 - Pagar os serviços prestados
11 - Zelar para que os serviços ora contrqtados sejam executados

com diligência e perfeição, cumprindo rigorosamente o estabelecido neste contrato, sem que, com isso
interfira na relação médico-paciente, bem como na conduta diagnóstica e/ou na proposta terapêutica
adotada pelo Contratado desde que consentâneos com a ética e o saber ciçntífico preconizados na
atualidade;

IiI - zelar para que o Contratado atenda o usuário do hospital, UPA
ou UBS dentro das normas impostas pelo exercício da profissão.

CLÁUSULA QUINTA - DA(S) OBRIÇAÇÃO(ÕES) DO
CONTRATADO.

O CONTRATADO fica obrigada a

1 – Atender os usuários do Pronto Atendimento para os quais a
contratada presta serviço com obsen/ância de suas necessidades, privilegiando os casos de emergência
ou urgência e observar com rigor os preceitos éticos pelo Conselho Federal de Medicina e constantes no
Código de Ética Médica;

II – Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços prestados, sob
pena de responder por danos causados aos usuários/pacientes;

IÊ 1 - prestar serviços obedecendo ao disposto nas Normas Básicas
de Atendimento, para o qual estiver prestando atendimento;

IV - Acatar integralmente o cÓdigo de ética Médica (resolução CFM
1.931/2009 de 17.09.2009 DOU 13/04/2010); – - - -

V – Prestar esclarecimentos que forem solicitados;

VI - Assumir inteira responsabilidade por quaisquer acidentes de que
possa ser vítima; - ’ '

VII - assumir inteira responsabilidade por danos causados aos
pacientes, por ação, omissão, culpa ou.dolo, na execução do atendirnento do paciente;

+ € _ . _ . VIiI - Fica expressamente vedada, no todo ou em parte1 a
tran?fe[ên fia_ou cepsão dos serviços- plantonista de que trata o presente instrumento, a não ser coA a
anuência da Contratante; - ’ - ’ -- ---–'--–--–’

Adm Gestão de Serviços Médico::iii
IL:ff:DJi:3gáS#y::=:j5oo-Sala 1703 - Ir andar- Gleba %hanD hndHna _ PR, 86050 . 460
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IX - É expressamente vedado à Contratada a utilização de
profissional médico sem a devido registro no CRM, para prestação dos serviços médico de em Fegime de
plantão ou congênere;

X - Fornecer ao Contratante toda a documentação soticitqda para
efetivação do profissional médico plantonista ou congênere.

xl - No Caso de necessidade de repassar o plantão assumido no

prazo inferior à 40 dias da data e horário do Plantão, fica o CONTRATADO responsável por providenciar
outro médico para substituí-lo.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO: O pagamento será
efetuado por plantões de 06 (seis) rdc o médico efetuar o registro dos
plantões por ele realizados em folha de ponta presente no local.

Parágrafo único: O pagamento será efetuado até o décimo oitavo
(18'’) dia útil do mês subsequente aos serviços prestados, desde que apresentado a neta. 8sc 9lt
àischminando o número exato de plantão(ões) -realizado(s) até o décimo quinto (15Q) dia útil do mês
subsequente ao da prestação doCs) plantão (ões). . Nota(s) Fiscal(is) emitidas fora do ,prazo estipuladol
será(ão) paga(s) somente no mês subsequente.

CLÁUSULA sÉTIMA - DO LAPSO CONTRATUAL: O lapso

temporal do presente contrato será indeterminado, podendo ser rescindido por qualquer uma das paítesl
desde que ressalvado a manifestação de desajuste no prazo mínimo de 15 (quinze) diasJ ou até
cumprimento das escalas já assumidas pela Contratada.

Parágrafo único: Havendo a substituição do profissional médico
plarüonista para realização da(s) escala(s), poderá ser liberado a Contratada do cumprimento do prazo
face a medida de rescisão contratual manifestada.

CLÁUSULA OiTAVA - DO iNADiMPLeWENTO ENTRE AS
PARTES: Em caso de inadimplemerüo por parte do Contratante quanto ao pagamento do serviço
prestado, deverá incidir sobre o valor do presente instrumento, muIta pecuniária de 3% sobre o valor em
atraso e, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária. Em caso de inadimplemento por parte da
Contratada quanto a ausência de execução doCs) plantão(ões) assumido(s), será devido a contratante o
valor da multa de 20% sobre o valor doCs) plantão(ões) não realizados pela contratada.

Parágrafo primeiro. Será devido a multa e juros moratóúo, quando
comprovado que a culpa se deu por exclusiva da Contratante.

Parágrafo segundo. Ficará isenta a contratante de pagar multa e
correção monetária ao valor devido a contratada, quando está última, a saber, contratada, der causa no
atraso na emissão do da nota fiscal, e qualquer outro documento solicitado pela contratante para sua
efetivação na prestação de serviço.

Parágrafo terceiro. Também ficará isenta de pagar multa e correção
monetária ao valor devido a contratada, quando esse atraso for dado por ausência ou atraso de repasse
do órgão público denominado órgão contratante do Poder Público.

A\live GesHo de Serviços Médicas LTDA.
Av. Ayrton Senna da Silva, 500- Sala 1703 - Ir andar - Gfeãa Palhano Londrina - PR, 86058 _ 460
email: contato(gavive.SIV.br
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Parágrafo único. Em caso de cobrança judicial, deyem ser
acre$cidas custas processupis e, 10% de honorários advocatícios a seíem suj>ortados pela parte
devedora.

CLÁUSULA NONA - DOCS) , PREJUiZO{S)
A Contratada responderá por qualquer prejuízo que direta ou indiretamente cause ao Contratante, beja por
ação ou omissão, sua ou de seus prepostos.

CLÁUSULA DÉClfWA – DO FORO: Os contratantes elegem o foro
da cidade de Londrina/PR com renúncia de qualquer outro para dirimir dúvidas de interpretqção de
aplicação deste contrato, bem como para a execução.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente em
três (03) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas instrumentérias, obrigando-§e por si
e seus sucessores, para que produzam todos os efeitos de direito.

28 de Dezembro de 2021

Avive Gestão de Serviços Médicos LTDA.
Av. Ayrton Senna da Silva, 500 - Sala 1703 - 17' andar- 61eba Palhano Londrina _ PR 86050 _ 460
email: contato@êvive.SIV.br
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©uÊen€iqu©
Autenticação eletrônica 5/6

Data e horários em GMT -03:00 Brasilia
última. atualização em 29 dez 2021 às 16:03:02

Identificação: #45e0221 db2al 455d649091 47c519208da3fa097061 bb5a420

Página de assinaturas

Thiago Silveira
Avive Gestão de Serviços Médicos LTDA

Signatário

Isabella Toy
000.607.761 -70

Signatário

Fernanda Silva
129,501.799-75

Testemunha

Grasiely Silva
993.576.829-53

Testemunha

HISTÓRICO

28 dez 2021

1 1 :21 :32 4
<8)

Thiago de Castro Silveira criou este documento. (Empresa: Avive Gestão de Serviços Médicos LTDA,

E-mail: thiago.silveira@avive.srv.br, CPF: 022.279.289-21)

28 dez 2021
11 :21 :43

Thiago de Castro Silveira (Empresa: Avive Gestão de Serviços Médicos LTDA, E-mail:

thiago.silveira@avive.srv.br, CPF: 022.279.289-21 ) visualizou este documento por meio do IP 177.16.89.1 59

localizado em Londrina - Parana - Brazil.

28 dez 2021

1 1 :23:1 5 # Thiago de Castro Silveira (Empresa: A 1/ive Gestão de Serviços Médicos LTDA, Email:

thiago.silveira@avive.srv.br, CPF: 022.279.289'21) assinou este documento por meio do IP 177.16.89.159
localizado em Londrina - Parana - Brazil.

29 dez 2021

16:03:02 .<0>

#
dê>

Isabella Ue Toy (E-mail: allebasi_96@hotmail.com, CPF: 000.607.761 -70) visualizou este documento por
meio do IP 177.79.IC)4.65 localizado. em Curitiba - Parana - Brazil.

29 dez 2021

16:03:02
Isabella Ue Toy (E-man: allebasi_96@hotmail.com, CPF: 000.607.761 -70) assinou este documento par meio
do IP 177.79.1 04.65 localizado em Curitiba - Parana - Brazil.

28 dez 2021

11 :23:26
Fernanda Marques de Castro da Silva (E-mail: fernanda.silva.avive@gmail.com, CPF: 729.507 .799.75)

visualizou este documento por meio do IP 177.16.89.1 59 localizado em Londrina - Parana - Brazil,

28 dez 2021

1 1 :23:45 (J Fernanda Ma?ques de Castro da Silva (E-mail: fernanda.silva.avive@gmail.com. CPF: 129.501 .799-75)

assinou como testemunha este documento por meio do iP 177.16.89,1 59 localizado em Londrina - Parana -
Brazil

a Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #f05df7a7723a2aae986acf35c1 28e65bfaed6788fa3dab364cd3a27cb]fca077

https://valida.ae/45e0221 db2a1455d64g)9147c51 9208da3fa097063bb5a420
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Autenticação eletrônica 6/6

Data e horários em GMT 43:00 Brasília
Última atualização em 29 dez 2021 às 1 6:03:02

Identificação: #45e0221 db2a1455d64909147c519208da3f8097061bb5a420

28 dez 2021

11 :23:1 3 (6,>

#

Grasiely Cristina dos Santos Silva (E-mail: grasiely,silva.avive@gmail.com, CPF: 993.576.829-53) visualizou

este documento por meio do IP 177.34.34.121 localizado em Londrina - Parana - Brazil.

28 dez 2021

11 :23:27
Grasiely Cristina dos Santos Silva (E-mail: grasiely.silva.avive@gmail.com, CPF: 993,576.829-53) assinou

como testemunha este documento por meio do IP 177.34.34.121 localizado em Londrina - Parana - Brazi}.

m Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF Oíiginal #f05df787723a2aae986acf35c128e65bfaed6788fa3dab364cd3a27cb1 fca077
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CONSELHO REGIONAL DE MEDiCiNA DO PARANÁ

Certidão de In$criçã©

Cer$ficamos, a pedido da parte interessada, que oCa) Dr.(a) ALLAN LEON GOLFETO
PEREIRA, é médico(a) inscrito(a) perante o Conselho Regional de Medicina do
Paraná, sob o n'’. 50502 desde 27/09/2822, estando habilitado(a) a exercer a
medicina neste Estado.

Sem mais para o momento, firmamos o presente.

Esta Certidão teia validade até o dia 25/01/2023.

Chave de validação 60b557289cccf1 222celad3cd56a828f3522148c

Emitida eletronicamente via internet em 25110/2022.

Sua autenticidade poderá ser confirmada no site do CRM-PR: www.crmpr.ora.br
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CONSELHO REGIONAL DE MEDiCBNA DO PARANÁ

Certidão Negativa de Conduta Étic©-Pr®fissiQna§

Certificamos, a pedido da parte interessada, que junto aos arquivos do Conselho
Regional de Medicina do Paraná, nada consta, na presente data, que desabone a
conduta ética-profissional do DR.{A) ALLAN LEON GOLFETO PEREIRA, inscrito(a)
neste órgão sob o nQ. 50502 conforme períodos abaixo:

Períe€ã©§

27/09/2022 a presente data

4

Sem mais para o momento, ©rmamos o presente.

Chave de validação no.

Emitida eletronicamente via ihternet em 2511012022

Sua autenticidade poderá ser confirmada no site do CRM-PR: www.crmpr.org.br



080Í03

CONSELHO REGiONAL DE MEDICiNA DO PARANÁ

eertic§ão Negativa eg e Dé&>iÊ©s

Certificamos para os devidos fins que o(a} Dr.(a) ALLAN LEON GOLFETO PEREIRA,
com situação Ativo, possui registro neste Consetho Regional de Medicina do Paraná
sob o n'). 50502 e encontra-se quite com esta tesouraria até 31/03/2023.

Finalidade: Simples verificação.

Chave de validação c951 bd68b92aegf822265416c0966b774614815a

Emitida eletronicamente via internet em 25/{ 0/2022

Sua autenti?idade poderá ser conârmada no site do CRM_PR: WMW.crmpr.orq.br
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L§FPR
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

Rodovia PR 182, S/N - KM 320/321, . , Toledo/PR, CEP 85919-899
Telefone: {45} 32774950 -\\\\v.llwww .ukpart)

CERTiFICADO

Processo ng 23075.050768/2022-70

Certificamos que ALLAN LEON GOLFETO PEREiRA, registrado(a} sob 9 número GRR20161003,
CPF 042.891.159-50, no curso de Mediçina - Bacharelado - Integral da Universidade Federal do Paraná,

concluiu o curso no 2' Semestre letivo de 2021 com carga horária tÓtal de 7760 horas, tendo colqdo grau em
16/09/2022, estando apto(a) a prosseguir seus éstudos em riível de pós-graduação (Lato Sensu e- Stricto
Sensu)

E, por ser verdade, 6rmamos o presente certíficado.

TOLEDO, 19 de Setembro de 2022.

Prof.a Prirna Soledad Montiel Lezcano
Coordenadora do Curso de Medicina

Campus Toledo
Universidade Federal do Paraná

Documento assinado e]e&onicameníe par PRaiA SOLEDAD MONTUEL LEZCANO.

COS)RDENADOR DO CURSO DE MEDICINA - CAMPUS TOLEDO, em 19/09/2022, às ]4:55,
conforme art 1 '’, III, "b’', da Lei 11.419/2006. ’ ’ ’

A autenticidade do documl pode ser co: lo o código verificador 4903550 e o
código CRC 9D68B031

SEt ng 4903550
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CONTRATO PE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS

CONTRATANTE: - Avive Gestão de Serviços Médicos LTDA, estqbelecida na cidade de
Rolandia/Pr., à Rua Santos Dumont, N'620 Sala 73, Centro. Rotandia PR, CEP 86.600-109,: inscrita

no CNPJ sob número 33.458.003/0001-22, representada neste ato pelo sócio administrador Thiago
de Castro Silveira portador do RG nc’ 5.921 .030-0 CPF n'’ 022.279.289-21, residente e domiciliado
nesta comarca de Londrina - Estado do Paraná.

CONTRATADO(4:
i

+JI

médico(a), inscrito(a) no CRM/ÉR sob no @ i

portador do RG n' ___.__}. c/PF nd__@_2:WI.15_9:50

residente a ruaC EP
1

1' Hn +' " 1

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente contrato tem por
objeto a contratação de serviços médicos em regime de plantões de 12 horas ou, em outros regimes de
horas reduzidas de prestação de serviços médicos para os órgãos do Sistema Único de Saúde e UPAs,
dos quais a CONTRATANTE detém contrato administrativo entabulado através de credenciamento ou por
qualquer outro processo licitatório legítimo.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO{ S) SERVIÇO{S): Os serviços
prestados correspondem: Consulta médica aos usuários do Sistema Único de Saúde e UPAs para os
quais a CONTRATANTE presta a serviço médico, incluindo quando necessário a solicitação de exames
para diagnóstico, execução de procedimentos diagnósticos, execução de serviços de urgência/
emergência e demais condutas que se fizerem necessárias ao atendimento completo do paciente.

. . CLÁUSULA TERCEIRA - DOB) PLANTÃOfÕES): A Contratada
íeaiizaPá os plantões apresentados pela CONTRATANTE por meio de escala 7Mt, quinzenal ou
sernanal, podendo a Contratada exercer sua atividade prcessional para outra empresá desde que
respeitado os dias escalonados pela Contraíznte.

Parágrafo prkneiro: O Contratante divulga os plantões disponíveis,
de Tf>rma e 9po[állica ou fixa, por meio de aplicativo de mensagens, onde concordam as partes1 que o;

Av/ve Gestão de Serviços Médfca; Lt;;;
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cunho independente, cabendo exclusivamente à Contratada se responsat}i:izar pelas obrigações
previdenciárias, fiscais, tributarias, e demais decorrentes da sua vinculação.

CLÁUSULA L OBRIGAÇÃO(ÕE9) DA
C'ONTRATANTE.

A CONTRATANTE fica obrigada a:

1

11 – Zelar para que os serviços ora contratados sejam executados
– Pagar os serviços prestados

com diEigência e perfeição, cumprindo rigorosamente o estabelecido neste contrato, sem que, cpm isso
ínterüra na relação médico-paciente, bem como na conduta diagnóstica e/ou na proposta terapêutica
adotada pelo Contratado desde que consentâneos com a ética e o saber cientíüoo preconizados na
atualidade:

111 - zelar para que o Contratado atenda o usuário do hospital, UPA
ou UBS dentro das normas impostas pelo exercício da profissão.

CLÁUSULA QUINTA - DAÍS} OBRIGAÇÃO(ÕES) DO

CONTRATADO.

O CONTRATADO fica obrigada a

1 - Atender os usuários do Pronto Atendimento para os quais a
contratada presta serviço corn observância de suas necessidades, privilegiando os casos de emergência
ou urgência e observar com rigor os preceitos éticos pelo Conselho Federal de Medicina e constantes no
Código de Ética Médica;

11 – Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços prestados, sob
pena de responder por danos causados aos usuários/pacientes;

Iii – prestar serviços obedecendo ao disposto nas Normas Básicas
de Atendimento, para o qual estiver prestando atendimento;

IV - Acatar integralmente o código de ética Médica (Resolução CFM
n' 2.217, de 27 de setembro de 2018, modificada pelas Resoluções CFM n'’ 2.222/2018 à 2.226/2019).

V – Prestar esclarecimentos que forem solicitados;

VI - Assumir inteira responsabilidade por quaisquer acidentes de que
possa ser vítima; - ' ' ' - – -

VII - asbumir inteira responsabilidade pgr danos causados aos
paclentesl por açãot omissão, culpa ou dolo, na execução do atendimento do pacibnte;

JMYe Ges60 de Serviços Médicos 11:;;:

::: 1i :51: 8 :ão:3 4!!fp:722? 1::f;:171:o3;;?gg :33;p=b:: 1 h7 1caaPr = 1cep : 8 6• 6: o (1hI o 9
Site: httpsY/avive.srv.br/ -



880187

(+9k! 11g

VIII - Fica expressamente vedada. no todo ou em parte, a
transferência ou cessão dos serviços plantonista de que trata o presente instrumento, a não ser com a
anuência da Contratante;

IX - É expressamente vedado à Contratada a utilização de
profissional médico sem o devido registro no CRM, para prestação dos serviços médicos çie em regime de
plantão ou congênere;

X - Fornecer ao Contratante toda a documentação solicitada para
efetivação do profissional médico plantonista ou congênere.

Xl – No Caso de necessidade de repassar o plantão assumido no
prazo inferior há 10 dias da data e horário do Plantão, fica o CONTRATADO responsável por providenciar
outro médico para substituí-lo.

Parágrafo Primeiro - Fica entre as partes estipula a aplicação da
muIta indenizatória de R$ 2.000 (dois mil reais) por falta injustificada da CONTRATADA, ressaivando para
tantos as tidas como força maior devidamente previstas no código de ética médica, ficando desde já
autorizada à CONTRATANTE a efetuar o abatimento do valor da multa aplicada dos valores a serem a
pagos à CONTRATADA dentro do mês.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO: O pagamento será
efetuado por plantões de 06 (seis) horas e 12 (ddze) horas, devendo o médico efetuar o registro dos
plantões por ele realizados ern folha de ponto presente no local.

Parágrafo único: O pagamento será efetuado até o trigésimo (30'’)
dia útil do mês subsequente aos serviços prestados, desde que apresentado a nota fiscal, discriminando o
número exato de plantão(ões) realizado(s) até o décimo quinto (15'’) dia útil do mês subsequente ao da
prestação doCs) plantão (ões). Nota(s) Fiscal(is) emitidas -fora do prazo estipulado, será(ão) paga(s)
somente no mês subsequente.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO CONTRATUAL: O lapso
tempoFal do presente contrato será de 12 meses, sendo automaticamente prorrogado em todos os seus
temos. se não declinado em até 30 (di.as) do seu término, podendo pinda rescindido por qualquer uma das
paítes, desde que ressalvado a manifestação de desajuste no prazo mínim.o de 15 (quinze) dias,
condicionado ao cumprimento das escalas já assumidas pda Coritratàda.

Parágrafo único: Havendo a substituição do profissional médico
plantonista.. para realiza®o da(s) esca lqr liberado a Contratada do cumprimento do prazo
face a medida de rescisão contratual manifestada.

P 11gL R T E s : E 1rr1 ? ?s o o g e i n a d i rT1 p 1 e rT1 :el:[ By ?: d :17:\ X:: n ;at aDNà &?31::W :: Eg2: :rE : tf ::Rfe rvE
prestado, deverá incidiF sobre o valor do presente instrurnento, muIta pecuniária d'e ã% sobre o valor e;n
atraso el jUFOS de mora de 1% ao mês e corre@o monetária. Em caso de inadimplemento por parte da

Aave Gestão de Serviços Médr181111,8

IE: : 1É f1:::jo353g; \ \1l2F2n6? 13::1 : 1l2/:o3;:%;!:{;!;SE;H1#8HPr = 1:e1p •• 8 6+ 90 M 09

Site: httpsJ/avive.srv.brl –



000108

Contratada quanto a ausência de execução doCs) plantão(ões) assumido(s), será devido a cantQtante o
valor da multa de 20% sobre o valor doCs) plantão(ões) não realizados pela contratada.

Parágrafo primeiro. Será devido a multa e juros moratório, quando
comprovado que a culpa se deu por exclusiva da Contratante.

Parágrafo segundo. Ficará isenta a contratante de pagar multa e
correção monetária ao valor devido a contratada, quando está última, a saber, eontratada, der cpusa no
atraso na emissão do da nota fiscal, e qualquer outro documento solicitado pela contratante para sua
efetivação na prestação de serviço.

,Paráqrafo terceiro. Também ficará isenta dp pagar multa e correção
monetária ao valor devido a contratada, quando esse atraso for dado por ausêneia ou atraso de repasse
do órgão público denominado órgão contratante do Poder Público.

parágrafo úniçp. Em caso de cobrança judicial, devem ser
acrescidas custas prowssuais e, 10% de honorários advocatícios a serem suportados pela parte
devedara

CLÁUSULA NONA . - DOCS) PREJUÍZOfS}
A Contratada responderá por qualquer prejuízo que direta ou indiretamente cause ao Contratante, seja por
ação ou omissão, sua ou de seus prepostos.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO: Os contratantes elegem o foro
da cidade de Londrina/PR com renúncia de qualquer outro para dirimir dúvidas de interpretação de
aplicação deste contrato, bem como para a execução.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente em
três (03) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas instrumentárias, obrigando-se por si
e seus sucessores, para que produzam todos os efeitos de direito_

quarta-feira, 9 de novembro de 2022

Av;ve Gestão de Serviços Médicos Ltda.
eua: Santos Dumont 620 Sala 73 - Cen&o- RolândiafPr - Cep: 86.600.109
Fone: 043 3337.0426, email: conbto@avive.SIV.br '
Site; httl>sJ/av}vesrv.br/
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©utemÊêqu©
Autenticação eletrônica 5/5

Data e horários em GMT -03:00 Brasília
Última atualização em 09 nov 2022 às ll :52:07

Identificação: #7e23ad4dd991 6072fcd64831563147e4bca9bbOc291aOb99a

Página de assinaturas

T7z.=»,,- a
Thiago Silveira

Avive Gestão de Serviços Médicos LTDA
Signatário ,

Àllarl Pereira
042.891.1 '59-50

Signatério

HISTÓRICO

09 nov 2022
09:55:37

Thiago de Castro Silveira criou este documento. (Empresa: Avive Gestão de Serviços Médicos LTDA,

E-mail: thiago.silveira@avive.srv.br, CPF: 022.279.289-21 )

09 nov 2022

09:55:42 /0>
Thiago de Castro Silveira (Empresa: Awve Gestão de Serviços Médicos LTDA, E-mail:

thiago.silveira(Q>avive.srv.br, CPF: 022.279.289-27) vi$ualizou este documento por meio do iP 200.150.98.14
localizado em Curitiba - Parana - Brazil.

09 nov 2022
09:55:47 a

<’0>

g

Thiago de Castro Silveira (Empresa: Av\\le Gestão de Serviços MédIcos LTDA, E-mail:

thiago.$ilveira@avive.srv.br. CPF: 022.279.289-21 ) assinou este documento por meio do IP 200.1 50.98.14
localizado em Curitiba - Parana - Brazil.

09 nov 2022

11 :52:07
Allah Leon Golfeto Pereira (E-mail: ailart9otfeto93@hotmail,com, CPF: 042.891 . 759-50) visualizou este

documento por meio do IP 45.71 .141 .17 localizado em Maripa - Parana - Brazil.

09 nov 2022

11 :52:07
Allan Leon Golfeto Pereira (E-mail: allangolfeto93@hotmaII.com, CPF: 042.891.1 59-50) assinou este

documento por meio da IP 45.71.141.17 localizado em Maripa - Parana - Brazit,

a Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #385949f3f1404065ad384a1 aa46bf8936b9d9695aff42d94373c.60e8e174e7c0
https://valida.ae/7e23ad4dd991 6072fcd6483 1563147e4bca9bbOc291aOb998
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CONSELHO REGgoMAL DE MEBÊelMÀ DO PARANÁ

Certidão tie Bm§criçã©

Certifjcamos, a pedido da parte interessada que oCa) Dr.(a) MARIA PAULA RAMOS
DE MENEZES, é médico(a) inscrito(a) perante o Conselho Regional de Medicina
do Paraná, sob o nD. 45039 desde 09/09/2020, estando habilitado(a) a exercer a
medicina neste Estado.

Sem mais para o momento, õrmamos o presénte.

Esta Çerticião tern validade até o dia qB/02/2023.

Chave de validação 7ece48d90da1 af7fffb68d9e9d7deb07e51ba14d

Emitida eletronicamente via internet em 48/11/2022.

Sua autenticidade poderá ser confirmada no site do CRM-PR: www.crmpr.org.br
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REPÚBLiCA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DA PARAi8Á
CARTÓRIO A7FVÊDO BASTOS

FUNDADa EM 188é
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDtÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DF JOÃO

PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00,- João Pessoa PB
Tel.: (83) 32'W5404 / Fax: (83) 324+5484

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro OMI de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Inteniiçõe s e Tutelas
com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado indMdualmente em cada Código de Autenticação Digital1 ou na referida
sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigenteg.

DECLARO ainda que, para garantir transparênda e segurança juddica de todos os atos oriundos da atividade Notarig l e Registral rio EstadQ da Paraíba. foi
instituido pela da Lei N' 10.132, de 06 de novembro de 2013, a apjicação obrigatória de um Selo Digital de Rscalização EHrajudidal em lados os atos de
notas e registro. composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-XIX2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa

–SeNentia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba, endereço
https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa A\live Gestão de Serviços Médicos LTDA tinha
posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autertticada, sendo da empresa A\ive Gestão de Serviços
Médicos LTDA a responsabilidade. única e exclusiva, pela idoneidade da dowmentoapresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 12/I1/2020 11:45:57 (hora local} atraVés do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêda Bastos, de acordo
com o Ad. 1'’, 1 CP e $eus SS I' e 2a da MP 2200/2001, corno também, o documento eletrônico auteilticado contendo o Certificado Digital do titular do
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Avive Gestão de Serviços Médicos LTDA ou ao CartóHo pelo endereço de email
autentica@azevedobastos.nat.br

Paía infoímações mais detalhadas deste ato, acesse o site Wps://autdigital.azevedabastas,nat.br e informe o Código de Autenticação Digital..

Esta Declara@o é valida por tempo indeterminado e está disponivel para consulta em nosso site.

ICódigo de Autenticação Digital: 127831211200126038615-1 a 127831211200126038615.2
=Legislações Vigentes: Lei FedeFat n'’ 8.935/94, Lei Federal rf IO.406/2002, Medida Provisória n' 2200/2001. Lei Federal n'’ 13.las/2015. Lei Estadual nç’

8.721/2008. Lei Estadual rP 10.132/2013 e Provimento CGJ N' 003/2014. - '

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

Ooo05bld734fd94n57ad69fe6bc05b2623o43bblbf2d4 18226d18f7ddf72e752d38b239614b51ebb79c7blba39ac38feal14232db77efd3e21d37
854d49ba2f3: l7b70364B

g©@PnrtdênciadaRcpúb Rca
Cbn Gvil

MddidaPravi$eITa N, 22(8.z
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R-EPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DA PARAiBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS

FUNDADa EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO
PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 324+5404 1 Fax: (83) 32W5484

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

a Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo deCasamerltos, Interdiçõe s e Tutelas
com atribui go de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital1 ou na referida
sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes3.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi
jnsütuido pela da Lei N'’ 10132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de nsca[ização Extrajudicial em todos os atos de

f--']tas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-XIX2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa
rventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for nemssário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba, endereço

https://conegedoHa.tjpb.jus.br/selo<iigital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Avive Gestão de Serviços Médicos LTDA tinha
posse de um documento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Avive Gestão de Serviços
Médicos LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartó-rio.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 17/11/2020 08:24:48 (hora local} através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo
aom o Art. 1'’, 10c’ e seus SS 1'’ e 2'’ da MP 2200/2001, como também, o documento eletrôhico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Avive (iestão de Serviços Médicos LTDA ou ao Cartório pelo endéreço de email
autentica@azevedabastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site UI p=//autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital..

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponivel para consulta em nosso site.

ICódigo de Autenticação Digital: 127831211204226936920-1
2Legislações Vigentes: Lei Federal rI' 8-935/94, Lei Federal n'> 10.406/2002. Medida Provisória n'’ 2200/2001, Lei Federal n'’ 13.105/2015, Lei Estadual n'’
8.721/2008, Lei Estadual n'’ 10.132/2013 e Provimento CGJ N' 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

id734fd94n57f2d69 14818: ifbec2dlffe6aOd9887aa10b22a1 -134@dOd5b20c5fb98f67c57162b257cfeOce54667
49ba2f135c9: bf9
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CONTRATANTE: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n'>. 33.458.003/0001-2?, Rua
João VWclif, n'’ 111 -Sala 1110/1:L'’ andar, Gleba Palhano, Londrina/PR – CEP:
86050-450, neste ato representada por seu sócio administrador THIAgO DE
CASTRO SILVEIRA, brasileiro, . casado, empresário, portador da Cartéira de
Identidade (RG) 5.921.030-O SESC)/PR e CPF/MF 022.279.289r2:L, doravante
denominada CONTRATANTE.

As paRes livremente e de comum acordo firmam o presente contrato de
prestação de serviços médicos que reger-se-á pelas seguintes cláusulas e condições,
atendendo ao que dispõe as Leis 9.656/98 e 13.003/14. bem como a Resolução C.F.
M. 1.931/09 (Código de Ética Médica).

CLÁUSULA PRiMEiRA - Do objeto:
Congtitui objeto do presente contrato a atuação da CONTRATADA como

Diretora Técnica da Contratada, com ingresso no quadro societário da
CONTRATANTE, nos seguintes termos:

a)

b)

c)

d)

e)

Escaneie a imagem pan verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #4bbé3f5b7bb38dd40842d6a62b5dOd264edde3d80e6e1 ft.,eH)580bc,541e90c802

https://painel.autentique.com.br/documentos/af68e6cf60323e705e038871bed3c,f7a98b09b01848€,a1 075

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO$

CONTRATADA: MARiA PAULA RAMOS MENEZES DORETTO, brasileira,

médica, portadora da cédula de identidade Cl RG 40180740-X S$P/SP, emitida
em 15.07.2014, inscrita no CPF 440.300.068-17 e no CRM/PR 451039, residente

e domiciliada à Rua Gomes Carneiro, 75, apartamento 703,- Bairro Boa Vista, na
cidade de Londrina/PR, doravante denominada simplesmente CONTRATADA

A CONTF:ATAE>A assumirá a direção clínica da CONTRATANTE, assumindo
corno responsável técnica, assinando os documentos necessários perante
todos os órgãos e para todas as atividades que se mostrem necessárias.
Na qualidade de diretora clínica, a CONTRATADA assume a responsabilidade
de acompanhamento do desempenho dos demais médicos que prestam
serviços para ou através da CONTRATANTE, em todos os segmentos,
inclusive perante órgãos e secretarias de saúde, bem como em qualquer
empresa pública ou privada onde a CONTRATANTE seia prestadora de
serviços
Na qualidade de diretora clínica, a CONTRATADA deverá participar de
reuniões de cunho técnico sempre que solicitado pelos órgãos, empresas
públicas ou privadas para as quais-a CONTRATANTE preste serviços;
A CONTRATADA deverá realizar a cobertura emergencial de plantões, quando
se mostre necessário, limitando esta atividade a 4 (quatro) coberturas por
semana, sendo que essas coberturas nunca ultrapassarão a distância de 100
km de Londrina.

A CONTRATADA passará a integrar o quadro societário da empresa
CONTRATANTE, corn participação de o,1%, devendo para tanto assinar iodos
os documentos necessários para o ingresso na sociedade e para a realização
das atividades necessárias durante o período que perdurw a contratação,
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Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA não exercerá atos de gestão societãria da
CONTRATANTE bem como não será por eles responsável.

Parágrafo Segundo: As partes poderão solicitar a alteração do contratQ social, com a
retirada da CONTRATANTE, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, atrayés de
comunicado formal.

CLÁUSULA SEGUNDA - Prazo De Validade
o presente contrato é celebrado pelo prazo de 12 (doze) meses a corltar da data da
assinatura, renovável por igual período mediante concordância das partes.

CLÁUSULA TERCEIRA - Jornada
Na qualidade de diretora clínica, a CONTRATADA não sofrerá qualquer controle de
jornada posto que exerce função de confiança. Com relação aos plantões realizadas,
estes deverão ser registrados para fins de cálculo dos valores remuneratórios
correspondentes.

CLÁUSULA QUARTA - Da ausência de vínculo:

A CONTRATADO não manterá qualquer tipo de vínculo hierárquico ou empregatício
com o CONTRATANTE e tampouco com seus representantes legais, haja visto a
participação societária e a ausência dos elementos que compõem a relação de
emprego.

As partes declaram não haver entre si vínculo empregatício, tendo o (a)
CONTRATADO (A) plena autQnomia na prestação dos serviços, desde que prestados
conforme as condições ora pactuadas e demais exigências legais do Conselho
Regional de Medicina quanto à responsabilidade técnica. O (a) CONTRATADO (A)
responde exclusivamente por eventual imprudência, negligência, imperícia ou dolo na
execução de serviços que venham a causar qualquer dano à CONTRATANTE ou a
terceiros, devendo responder regressvamente caso a CONTRATANTE seja
responsabilizada judicialmente por tais fatos, desde que haja a denunciação da lide1
salvo no caso de conduta da própria COMTRATANTE contrária à orientação dada pelo
(a) CONTRATADO (A).

Tendo em vista a importância da responsabilidade técnica assurrlida, o (a)
CONTRATADO (A) deverá fazer por escrito suas orientações à COFÜTRATANTE é
aos seus prepostos, mediante protocolo de recebimento ou ciência.

Paíágrafo prirneiro: Caso a CONTRATADA, para eãcaz cumprimento de suas
funções venha a se utilizar de mão de obra de terceiros, fica estabelecido que é de
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA quaisquer relações legais1 possuindo
este contrato um cunho independente e devendo a CONTRATADA manter em ordem

ps obrigações previdenciárias decorrentes dp vinculação, assumindo responsabilidade
lntegral e exclusiva quanto aos salários e demais encargos previdenciários de seus
contratados.

PaFágFafo segundo: Com exclusividade a CONTRATADA responderá por ,eventuds
custos e despesas decoííentes de eventuais ações ou exigências, inclusive custas
processuais e honorários advocatícios, que recaiam sobre a CONTRATANTE em

a Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documen{o

HT:[1 sf1+2 e6 cIo PDF oNgina! #4bbe3f5b7bb38dd40842d6a62b5dOd254edde3d80e6elfc00580bc541e90c802

https://painel.autentique.com.br/documentos/3f68e6cf60323e705e038871 bed3t..f7a98b09b01 aB; ii;;
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razão de sua inclusÕo no polo passivo de demanda relativa a fatos ou atos.praticados
pela CONTRATADA ou por seus prepostos, obrigando-se a promover a imediata
exclusão da CONTRATANTE do polo passivo de ações e a manter livres e indenes
seus bens e direitos, assim como a substituí-los no menor prazo possível em caso de

sua constrição, penhora ou oneração judicial, obrigando-se, para tal fim, a intervir ou a
aceitar pedido de que intewenha em tal(is) demanda(s), por meio de quaisquer das
modalidades de intervenção de terceiros admitídas em lei.

CLÁUSULA QUINTA – Ausência de exclusividade:
O presente contrato não é gravado com cláusula de exclusividade ficando livre a
CONTRATADA para atender em seu domicílio profissional, pacientes panicplares,
bem como beneficiários de operadoras de planos de saúde e outros convênios
públicos ou privadas, na forma que melhor Ihe convier;

CLÁUSULA SEXTA - Da remuneração:
O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor mensal de R$ 3.000,00 (três
mil reais) a título de remuneração pelo desempenho da função de diretora clínica e
participação societária. No caso de realização de cobertura emergenciais e
plantões, a CONTRATADA pagará à contratante o valor de R$ 33,33 (Unte a três
reais e trinta e três centavos) por hora, nos termos da legislação vigente.

Parágrafo Único. Os pagamentos serão realizados mediante emissão de notas de
serviços médicos. Os pagarnentos se efetivarão no dia 27 do mês, à exceção dos
valores relativos aos plantões, que serão adimplidos em até 5 (cinco) dias posteriores
à data na qual forem recebidos os pagamentos oriundos dos respectivos serviços de
saúde onde os plantões foram realizados.

CLÁUSULA SÉTIMÃ - Rescisão !motivada
O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, a qualquer tempo,
mediante comunicação por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias,
sem qualquer ônus, assegurando-se à parte CONTRATADA o recebimento dos
valores devidos até a data ajustada para que se efetive a rescisão.

CLÁUSULA OiTAVA - Da Rescisão Motivada
Sem prejuízo das penalidades previstas em lei, constituem justos motivos para a
rescisão contratual:

a) O não cumprimento das cláusulas contratuais;
b) O cumprimento irregular das cláusulas contratuais;
c) Atraso contumaz no pagamento das faturas pela CONTRATANTE, aqui

entendido atraso continuado de pelo menos 03 (três) faturas;
d) Infração às normas sanitárias em vigor;
e) Alteração dos atos constituüvos do CONTRATADO que prejudique a

execução do objeto contratual;
f:> Concordata ou decretação dafalência do CONTRATADo:
g) Fraude ou dolo praticado e devidamente comprovado;
h) Impedimentol obstrução ou embaraço para fins de realização de qudquer

exame ou diligência necessária ao resguardo dos direitos d'as partes;
5 paralisaçqo temporária dos serviços sem prévia comunicação de 60
(sessenta) dias; ’ ' –=

O An?of cyíTprimentol por qualquer das partes, de cláusula ou condição
?stabelecida no presente contrato, inclusive o não pagamento tIos
impostos devidos por parte do C9NTRATADo;

i)

j)

'a
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k) A transferência total ou parcial deste instrumento, a subcontratação do
objeto contratual, a associação com outrem, a cisêQ, fusão QU

incorporação que afete a boa exéeução deste contrat9, sqm prévjp
anuência da CONTRATANTE: e

1) O cometimento reiterado de faltas na execução deste contrato.

Parágrafo único: Em qualquer das hipóteses, a CONTRATADA fará jus ao
recebimento de valores de serviços já prestados- e ainda não pago$ pelã
CONTRATAiVFE;

CLÁUSULA NONA - Da Responsabilidade Técnica e Civil
A CONTRATADA se compromete a prestar os serviços com diligência, prudência e
respeito aos beneficiários da CONTRATANTE assumindo toda responsabilidade
técnica e civil pela execução deles. Se compromete ainda, no exercíciQ da função de

direto clínica representar a CONTRATANTE de forma adequada ao çargo, zelando
pela imagem e bom nome da CONTRATANTE, respondendo civilmente caso atue
com negligência, imperícia ou imprudência.

Parágrafo Único: As partes se obrigara a respeitar e cumprir o Código de Ética
Médica e as Resoluções emanadas dos Conselhos Federal e Regionais de Medicina,
arnparados em lei,

CLÁUSULA DÉCiMA - DoCS) Prejuízo( S)

A CONTRATADA responderá por qualquer prejuízo que direta ou indiretamente cause
ao CONTRATANTE, seja por ação ou omissão, sua ou de seus prepostos.

CLÁUSULA DÉCiMA PRIMEIRA - Da Cooperação Entre As Partes

As partes desde logo se obrigarn a firmar, ratificar ou retificar todos os instrumentos
públicos ou particulares, termos, contratos ou requerimentos que se façam
necessários, bem como a cumprir quaisquer outras formalidades com os objetivos de

garantir a plena eficácia do presente contrato, e de éumprir as obrigações nele
estabelecidas.

CLÁUSULA DÉCiMA SEGUNDA - Do Foro
As partes elegem o Foro da Comarca de Londrina parq dirimir qualquer dúvida ou
demanda judicial a respeito do presente contrato.

AssIm acordados, assinam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igud teor e
forma, na presença de duas testemunhas, para que surtam seus efeitos legais, sendo
que o presente documental altera e substitui todo e qualquer contrato, termo ou
assemelhado que tenha sido formalizado anteriormente pelas partes.

© Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
H?sh SH+256 do PDF Oíiginal #4bbe3f5b7bb38dd40842d6a62b5dOd264edde3d80e6elfc00580bc541 e90c802

https://painel.autenüque.com.br/documentos/af68e6cf60323e705e038871 bed3<.,f7a98b09b01 848t.,a1 07;’
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Londrina, IO de setembro de 2020.

AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CONTRATANTE

MARiA PAULA RAMOS MENEZES DORErro
CONTRATADA

Testemunhas:

Nomé:
CPF:

Nome:
CPF:

a Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #4bbe3f5b7bb38dd40842d6a62b5dOd264edde3d80e6elfc00580bc541e90c802
https://painel.autentique,coIn.br/documentos/af68e6cf603239705e038871 bed3(,f7a98b09bol 848ca1 075
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Autenticação eletrônica 6/6

Data e horários erri GMT -03:00 Brasília
Última atualização em 14 Sep 2020 às 10:1 0:17

Identificação: #8f68e6cf60323e705e038871 bed3cf7a98b09b01 848ca1 075

Página de assinaturas

Assinado eletronicamente aüK©
Thiago Silveira

Avive Gestão de Serviços Médicos LTDA

MARIA DORETTO
440.300.068-1 7

HISTÓRICO

1 0 Sep 2020
15:1 8:45

Thiago de Castro Silveira criou este documento. (Empresa: Avive Gestão de Serviços Médicos LTDA,

E-maH: thiago.silveira@avive.sw.br, CPF: 022.279.289-21 )

10 Sep 2020
15:1 8:49 /9/>

P

Thiago de Castro Silveira (Empresa: Avive Gestão de ServIços Médicos LTDA, EmaIl

thiago.silveira(a)avive.srv.br. CPF: 022.279.289-27) visualizou este documento por meio do IP
186.236.377.246 localizado em Londrina - Parana - Brazil.

la Sep 2020
15:1 8:52

Thiago de Castro Silveira (Empresa: Ávive Gestão de Sewiços Médicos LTDA, E-mail:

thiago.silveira@avive.srv.br, CPF: 022.279.289-21) assinou este documento por meio do IP 186.236.177.246
localizado em Londrina - Parana - Brazil.

14 Sep 2020
10:10:1 6 <3)

g

MARiA PAULA RAMOS DE b{ENEZES DC>RETTO (E-mail: maria,menezes2021 @gmail.com, CPF.

440.300.068-1 7)visualizou este documento por meio do IP 201.54.69.8 localizado em Londrina - Parana -
Brazil

14 Sep 2020
10:10: 17

MARIA PAULA RAMOS DE MENEZES De>RETTO (E-mail: maria.menezes2021@gmait.com, CPF:

440.300.068-1 7) assinou este documento por meio do IP 201 .54.69,8 localizado em Londrina - Parana -
Brazil

a Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF odginal #4bbe3f5b7bb38dd40842d6862b5dOd264edde3d80e6e]fcO0580bt.541 e90c802
https://painel.autentique.com.br/documentos/af68e6cf60323e705e038871 bed3c.f7a98b09bOI 848ca1 075
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CONSELHO REGIONAL DE MgB§GÊNA DO PARANÁ

Certidão de inscrição de Pessoa Jurídica

Cerüficamos que a empresa AViVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA,
CNPJ 33.458.003/0001-22, foi inscrita em 06/05/2019, neste Conselho, na
modalidade de Registro, sob o n'’. 12011, atendendo à solicitação de seu responsável
técnico MARIA PAULA RAMOS DE MENEZES, inscrito sob o n'’. 45039 em
cumprimento à Lei ne’. 6.839 de 30/10/1980 e às Resoluções CFM n'). 997 de
23/05/1980 e 1.980 de 11/07/2011.

Esta certidão NÃO VALE como prova de regularidade e sorrtente será atestada
através do Certificado de Regularidade de inscrição de Pessoa Jurídica, a ser
solicitada anualmente a este Conselho, após o devido cumprimento de todas as
exigências pertinentes.

Esta Certidão terrl validade até o dia 37/01/2023,

Chave de validação dbc8afea8b7e2cca60f5e169509f7c3f167f7353

Emitida eletíonicarnente via internet em 17/30/2022.

Sua autenticidade poderá ser confirmada no site do CRM-PR: www.crmpr.org.br
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MUNICIPiO DE CONTENDÁ
ESTADO DO PARANÁ

Secraaüa Municipal de Saúde
Rua Des. Lauro Lopes, 385- Centro - Contenda – Paranã- 41- 3625-1013

ATESTADO DE CAPACnDADE TÉCNiCA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho que a empresa
AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, CNPJ rf 33.458.003/0001-22, com sede na

rua João Wyclíf, n'’ 111, sala 1110, 11'’ andar, Gleba Fazenda Palhano na cidade de Londrina, no
estado do Paraná, CEP 86.050450, Telefone (43) 3337-0426, endereço eletrônico e-mail
avive.serv.med@gmail.com, representada pelo(a) Senhor(a) Thiago de Castro Silveira, residente e
domiciliado(a) na avenida Madre IJonia MUito, n'’ 615, apto 603, Jardim Bela Suíça, na cidade de

Lnndrina estado Paraná, portador do RG sob o n'’ 5.921 .030-0 SESP/PR e CPF sob o n' 022.279.289-

21, prestou e presta serviços decorrente do processo de licitação Pregão Eletrônico N' .049/2020 e 1a

TERMO ADmvo AO CONTRATO DE FORNECIMEIVFO N' 045/2020, e em observância da

Lei n' 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, da Lei n'’ 8.666, de 21 de junho de 1993, e apIIcando-se

supleti%mente os princípios da teoria geral dos contratos. O Contrato tem por objeto Contratação de

empresa especializada para prestação de serviços médicos plantonista clínico geral para atender
as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde/C(3VI1>19, conforme segue:

CONTRATO 45:

LOTE 01 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECEALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MÉDICOS PLANTONISTA CLÍNICO GERAL PARA ATENDER AS NECESSÜDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE/COVID]9.

VALOR
TOTAL R$

UNI QUAN
D. l T.DESCRIÇÃO

Prestação de serviço r;e
plantonista para o Hospital Mtmicipa! (pronto
atendimento urgência/emergência 24 horas adulto

iátrico/ intel ,ção clínil

96,00 214.272,002.232

VALORTOTAL 214.% 00

(Duzentos e quatorze m 1 e duzentos e setenta e dois reais)
O prazo de execução é de 03 (três) meses, com plantões ininterruptos de 12 horas cada, após o recebimento da
Ordem de Serviços, recebida em 13 de agosto de 2020.

I' ADITIVO:
LOTE 01 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MÉDICOS PLANTONISTA CLÍNICO GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE/COVID 19

mAmo
UNIT. R$ TOTAL R$

53.568,0096,00

DESCRIÇÃOITEM QUANT.

ema01 558Hora
Hospital Municipal atendimentolronto

P É

C’artóri9Azevêdo É2stoé
{145

b PB

= 2 0Ng+ 3 2 l11RE:1:! ;E!!!!!

Autentiwl 42783271020
Data: 27/1 ia:i
Valor Total da Ata:

Í#!ÍÊ - Selo Digital Tipoaormãl Ci- AKP13699#T65j
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MUNiCiPIO DE €ONTENDÀ
g
E

ESTADO DO PARANÁ
€
1l:

b

Secretaria Mwücipat de Saúde
a

Rua Des. Lauro 'es, 385- Centro
r e
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O PRAZO DE EXECUÇÃO de 16 de novembro de 2020 até 09 de demmbro de
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2020.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos

apresentaram born desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas

obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data

Contenda, 26 de outubro de 2.020.

&amJ@pal
Depto de Cornpras

Secretari3 Municipal de Saúde
Prefeitura Municipal de Contenda

Rua Desembargador Lauro Lopes, 385- Centro
Contenda- Paraná
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DA PARAiBA
CARTÓRIO ÂZEVÊOO 8ASTOS

FUNDADO EM 1888
PRiMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇ,ÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO

PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58039-00, João Pessoa PB
Tel.: (83} 324+5404 / Fax: (83) 324+5484

http:/fwww.azevedobastos.nat.br
E-mail: artorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bet. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro eMI de Nascimentos e Óbitos e Póvativo de Casamentos, Interdições e Tutelas
com atribui Po de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de JoãoPessoa Capital do Estado da Paraiba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em ada Código de Autenticação Digital’ ou na referida
sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes3.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança juridica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi
tituido pela da Lai N' 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de

Wtas e registro, composto de um oõdtgo único {por exemplo: Selo Digital: ABC1234&XIX2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa
$eNen tia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for néwssáHo através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba, endereço
https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo<iigita[/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e horà em que ela foi realizada, a empresa Avive Gestão de Serviços Médicos LTDA tinha
posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Avive Gestão de Serviços
Médicos LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 2711012020 10:39:23 {hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo
com o Art. 1', 10' e seus §§ I' e 2' da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digi jal do titular do
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Avive Gestão de Serviços Médicos LTDA ou ao Cartório pelo endereço de oman
autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site UI !n,s://autdigitpl.a2evedqbastos.not.br e inforrne o Código de Autenticação Digital..

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponivel para oonsulta em nosso site.

ICódigo de Autenticação Digjtal: 12783271020063137204$1 a 127832710200631372(K&2
=l..egislaçõas Vigentes: Lei Federal n' 8.935/94, Lei Federal n'’ 10.406/2002, Medida Provisória nç’ 2200/2001, Lei Federal n'’ 13.105/2015, Lei Estadual rP
8.721/2008, Lei Estadual n'’ 10.1:32/2013 e Provimento CGJ N'’ 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DiGITAL

ibld734fd94f057E2d69fe6bc05b5690be83a32aecOd521 Êfaee3a2c84, 156fla5dOcf69Mf70ed7f4e2d9978'9«134ef5462d7c5e6a
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E PORTAL DO SUDOESTE
Praça Getúlio vargas, n'. 71, Centro, Cleveiãndia-Paraná

Cx. Postal n', 61, CEP, 85.530.000 -.FoneHax: {046} 3252-8000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa AViVE GESTÃO DE SERVIÇOS
MÉDICOS LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ n'’
33.458.003/0001.22 executou para o MUNICIPIO DE CLEVELÂNDIA pessoa juridice
de direito público interno, inscrito no CNPJ n'’ 76.161.199/0001-00, com sede na Rua
Praça Getúlio Vargas, 71 - Centro - Clevelândia/PR, o(s) serviço{$), abaixo
especificados:

A) coNTRATO N'. ooin021 - p-REGÃo ELETRÔNico N'. ooi/2021 - PROCESSO
NO. 001/2021

B} Objeto do contrato: realização de consultas médicas, para fins de atendimento aos
pacientes da Secretaria Municipal de Saúde.

Totala ValorLote mem Un. Om
(R$){R$)
0m-IF--%míaTMmFnRiF16.9993T2l 7

Geral, devidamente habilitado no

CRM, para exercer todas as
atribuições da função na ESF
Soledade, podendo ser
remanejado para qualquer UBS da
cidade ou interior, conforme
determinação e cronograma de
trabalha estabelecido pela

Secretária Municipal de Saúde.
Carga horária de 40 horas
semanais, sendo de 08 (oito) horas
diárias de segunda a sexta-feira,
independentemente do número de
consultas no dia, conforme
preconiza a Portaria MS/GM 2488
de 21/10/2011.

Periodo: 1-me) mesenmmâ

1
1

c) até a presenb data.

1'’ Temo Aditivo ao Contrato n'’ 01-21 - Municipio de Clevelândia em 04/02/2022.
2'’ Termo Aditivo ao Contrata n'’ 01..21 - Município de Clevelândia em 08/03/2022.

D) Valor do contrato: R$ 203.995,00 (Duzentos e três mil e rlovecentos e noventa e
cinco reais).

Atestamos, ainda, que os serviços estão sendo/foram executados satisfatoriamente.

Esap: :!!:: : : 3 :1 :ol:7 :: : : 3 :sjrfãs: sa :és : uS:1:::t e fa t o s q u e d e s a ban em sua conduta e

\&eSEt!!i;Dá:DJ:DgSa
MUNICÍPIO OE cLEVELANDIÂ

e março de 2022.

gIo em: ou Consult8 o Ooalmento em:

:20 lçãp Digit;1 c:6:nga: 127831 :o;;á;;;7i;;;5;-
Data: 11/03/202289:11:410

iI do Âto: 168,DáValor

Selo Digital Tipo Normal C: AMR625ÊI'WHA;

g Cartirio À;;védbb;s-;;é
Av, P}edldeaie EptddD Pes8üa + 4145
Balíi&doü E3ndo, João Pessoa-e PB

2 mu 8bjg;
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTÂOO OA PÂRAi8Â
CARTÓRIOÂZEVÊüO 8ÀSTOS

FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E Ô81TOS E PRIVÂTIVO DE CASAMÊN70S, INTERDIÇÓES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO

PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 5803(baG, João Pessoa PB
Tel.: {83) 324ç54C14 1 Fax: {83} 324+9184

http://www.azevedobastos.not.br
Eqnail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e PrivativQ de Casamentos, !nterdi®es e Tutelas
com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO aInda que. para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi
instttuido pela da Lei ND 10.332, de 06 do novembro db 2018, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em tçrdos os atos do
notas e registro, composto de um código úniw (por exemplo: Selo Digital: ABC1234&XIX2) e dessa forma, cada autenticação processada péla nossa

jervenüa pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. enderep
( jtps;//conegedoria.tjpb.jus.br/selo4igitat/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Avive Gestão de Serviços Médicos LTDA tinha
posse de um documento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na cópia autenücada, sendo da empresa Avive Gestão de Serviços
Médicos LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a Avive Gestão de Serviços Médicos LTDA assumiu, nos termos do artigo 8', §1', do Decreto n' 10.278/2020, que
íeguSamentou o artigo 3', inciso X, da Lei Federal n' 13.874/2019 e o artigo 2'-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de
digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiras, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2'.A, S7', da Lei Federal rf 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de
Autenticação Digital’ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou ern qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 11103/2022 15:49:32 {hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo
com o Art. 1'’, 1-0'’ e seus 59 1'’ e 2'’ da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autentimda contendo o Certificado Digital do titular do
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Avive Gestão de Serviços Médicos LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail
autenUca@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://8utdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de
Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para éonsu Ita em nosso site.

’Código de Autenticação Digital: 127831103221207313957-1
=Legislações Vigentes: Lei Federal n'’ 8.935/94, Lei Federal n'’ 10.406/2002, Medida Provisória nç’ 220012(>OI , Lei Federal n' 13.105/2015, Lei Estadual n'
8.721/2008. Lei Estadual n'’ 10.132/2013, Provimento CGJ N' 003/2014 e Provimento CNJ N' IOD/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005bld7BlfdgK05?f2d69íe6b 16e799f482d3c3147f9aB18ea75c81831bd650b3f802e09c9bb099ba34db28fdde61
54d4 16Q3ft>e7b70364f96
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@e
Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

@ÂRANÁ®
e avc RH o oo c 81 Aa o

JUeEPAR

CERTiDÃO SiMPLiFiCADA

-siReaalqãiml;H®ãfraiiE®J ésã:MmãFslÚREM
Certiílcamos que as informações abaixo constam das dacumentas arquivadas

nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome EmpresarIal: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. Protocolo: PRt32213410394

Natureza JuHdlea: Sociodado Empresária Umitada

NIRE {Sede)
412091 61683

CNPJ
33.458.003/0001-22

Data de Ato Constitutivo
25/04/2019

Início de Atividade
25/04/2019

Endereço Completo
Rua SANTOS DUMONT, Ng 620, SALA 73, CENTRO - Rolândia/PR - CEP 86600-1 09

1 ATIRA?ggIDE MEDIcos AUTONOMOS EM UNIDADES HOSPITALARES E coNsuLTORias DE TERCEIROS, PRESTACAO DE SERVICO
MEDICO E ATENDIMENTO EM PRONTO SOCORRO, UNIDADES HOSPITALARES, HOSPITAIS, CLINICAS E POSTOS DE SAUDE. ATIVIDADES
DE ENFERMEIRos AUTONOMOS. FISiOTERAPELrrAS. FONOAUDIOLOGOS. NUTRICIONISTAS LEGALMENTE HABILITADOS EXERCiDAS DE

t FORMA INDEPENDENTE. ATIVIDADES DE PSICOLOGÓS E DE PSICANAUStAS. PRESTAOAS A PACIEhrrES EM CLINICAS E coNSULTORlos
1 E HOSPITÂIS É FORNECIMENTO DE M AO-DE-OBRATEMPOR ARIA A EMPRESAS.

Capital Social
R$ 850.000,00 {oitocentos e cinquenta mil reais)
CapItal Integrallzado
R$ 850.000,00 (aitocentas e cInquenta mil reais)

Porte
Demais

Prazo de Duração
Indeterrninado

I Dados do SócIo
Nome
THIAGO DE CASTRO
SILVEIRA
Nome
IASMINE SALLE SILVEIRA
Nome
MARiA PAULA RAMOS DE
MENEZES1

CPF/CNPJ
022.279.289-21

Participação no capital Espécie de sócio

+a-+-4

Administrador
S

Término do mandalo
Indeterminado 1

CPF/CNPJ
034.333.009-17
CPF/CNPJ
440.300.068-17

Administrador
N
Administrador
N

Término do mandato
!ndeterminado
Término do mandato
Indeterminado

I Dados do Administrador
Nome
THIAGO DE CASTRO SILVEIRA

T::{Í4io d o r1r1 a n d a t o

Ir{detbí{nhado
qq,

Última Arquivamento
Data

7
Número

Aà2022478'

-( -r

::
Ato/efe PRos

/ oaá /.-02ê
UF

/

Situação
ATIVA

SEM STATUS

FiIIal(aIs) nesta Unidade da Federação ou fora del;h1.>./
42902093589
Como letoEnderl

RUA IEL HEUSI. Ng 463, SALA 402 BOX 139 , C

CNPJ:

eCP!;r
Esta certidão foi emitida automaticamente em 2Ó/lã/2022, às 14:15:15 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.pr.gov_br, com o código OBEMJSAN.

ilIHIHRIHIHHHl$HEJ]}]H!1ljlMHHH i81
LEANDRO MARCOS RAYSEL BiSCAIA

Secretário Geral

1 de 1



088129

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS }MPEDITIVOS.

AO
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.
MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO
IGUAÇU - PR
REF.: CHAMAMENTO PÚBLICO NO 016-2022

OBJETO: A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OB3ET© A CONTRATAÇÃO DE
PESSOA )URiDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MÉDICOS DE CLÍNICOGERAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO
TERMO DE REFERÊNCIA -ANEXO 1 DO EDITAL.

Empresa Avive Gestão de Serviços Médicos LTDA, cadastrada no CN JP sob número

33.458.003/0001-22, sediada na Rua Santos Dumont n' 620, Sala 73 na cidade de

Ralandia – PR, por intermédio de seu Sócio Administrador Sr. Thiago de Castro Silveira,

CPF n'’ 022.279.289-21, DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem

fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo de credenciamento, ciente da

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Rolandia - PR, 07 de Dezembro de 2022.

THIAGO DE CASTRO Ç AssInado deformadigüa[ por

? l LV E 1 R A : 0 2 2 2 7 9 2::} • 5:g?5:f;3}ilr121B1 o 4 yo o 1

Avive Gestão de Serviços Médicos Ltda.
Thiago de Castro Silveira
RG: 592103 DO
CPF: 022279289-21

Avive Gestão de Serviços Médicos LTDA.
Fone: 043 3337.0426, email: licitacoes@ayjve.SIV.br
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DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADES

AO
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.
MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO
IGUAÇU - PR
REF.: CHAMAMENTO PÚBLICO NO 016-2022

OBJETO: Â R@E$EWTE LICITAÇÃO TEM POR Og:IETO À CONTRATÂÇÃ© DE
PESSOA ]URÍDiCÂ ESPECiALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MÉDICOS DE CLÍNICOGERAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO
TERM© DE REFERÊNCIA -ANEXO I DO EDITAL.

Empresa Avive Gestão de Serviços Médicos LTDA, cadastrada no CNJP
sob número 33.458.003/0001-22, sediada na Rua Santos Dumont n'’
620, Sala 73 na cidade de Rola.ndia - PR, por intermédio de seu Sócio
Administrador Sr. Thiago de Castro Silveira, CPF nc’ 022.279.289-21,
DECLARA, sob as penas da lei, QUE:
* assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados,
sujeitando-nos a e/entuais averiguações que se façam nemssáüas;
* cornprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
* comprometemo--los a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços
decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornedmento do objeto, em
função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do Contrato, assim
como sujeitamo-nos as condições expressas no art. 65 da Lei 8666/93.
+ temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei no. 8.078 – Código de Defesa do

Consumidor, bem- como, a esse Edital, seus Anexos e ao Contrato resultante do

Chamamento/credenchmento no..., realizado pela Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu

Estado do Paraná.

Rolandia - PR, 07 de Dezembro de 2022.

THIAGO DE CASTROI Assinado dehrma didtd por

s 1 L\1 r E 1 1f111 111r\11b : 1C) 1l2 gl2 l112 v1/ 9298RagEH;ci 21
- Dada: 2022.1207 12:34:15 .03'OQ'

Avive Gestão d'e Serviços Médicos Ltda.
Thiago de Castro Silveira
RG: 5921030-0
CPF: 0222792@-21

Al/fIre Gestão de Serviços Médicos LTDA.
Fone: 043 3337.0426, email: tic}tacoes@,avive.srv.br
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DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI FUNCIONÁRIOS pÚBLICOS NO QUADRO
SOCIETÁRIO.

AO
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.
MUNiCÍPIO DE CRUZEIRO DO

IGUAÇU - PR
REF.: CHAMAMENTO PÚBLICO N' 016-2022

OBJETO : A FRESENTE LrcrTÃçÃo TEM POR 083rro A coNTnATAçÃO DE
PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MÉDICOS DE CLiNICOGERAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO
TERMO DE REFERÊNCIA -ANEXO I DO EDITAL.

Empresa Avive Gestão de Serviços Médicos LTDA, cadastrada no CN:IP
sob número 33.458.003/0001-22, sediada na Rua Santos Dumont n'’
620, Sala 73 na cidade de Rolarldiâ – PR, por intermédio de seu Sócio
Administrador Sr. Thiago de Castro Silveira, CPF n'’ 022.279.289-21,
Declara sob as penas da Lei, em observância ao disposto no art. 9Q, inciso III, g 30, da Lei no
8666/93, que não possui servidor integrante do quadro funcional do Município de Cruzeiro do
iguaçu - Pr, mesmo que inativo, seja sócio, cotista, dirigente ou empregado, ou ainda, como
cônjuge, companheiro, parente em linha reta ou colateral, consanguíneo ou afim de servidor
públio do Município de Cruzeiro do Iguaçu – Pr) que nele exerça cargo em comissão ou função de
confiança, ou seja membro da comissão de Êidtação, pregoeiro ou autoridade ligada à
contratação.
Por ser o<pressão da verdade, firmamos a presente.

Rolandia - PR, 07 de Dezembro de 2022.

THIAGO DE CASTRqHFEãLf&:Pita1 w'
SILVEIRA:022279289$tLVEIRA,02227928921
3 .1 /++0>da: 2022.12.07 12:36:30

z 1 Ó/ 43'OOi

Avive Gestão de Serviços Médicos Ltda.
Thiago de Castro Silveira
RG: 592103GO
CPF: 022279289-21

Avive Gestão de Serviços Médicos LTDA.
Fone; 043 3337.0426, email: Hcítacoes@avivesrv,br
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ATA DE CHAMAMENTO N' 016/2022
EÔITAL NO..;016/2022 ' . 1

OBJETO: Contratáção de .prestação de serviços, sendo pessoa jurídica, de 02 médicos. os quais são
parteifitegrante deste edital.:

DATA DA SESSÃO: 0811212022
f{ORÁFilO: 09h00mirl
Às nove horas do dia oito do mês de Dezembrb do ano dois mil e vinte e dois, na sala de Licitações da
Prefeitüra Municipal de Cruzeiro do Iguaçu, situada a Av. Treze de Maio, 906, Centro, em Cruzeiro do
Iguaçu Estado do Paraná, reàlizou-se a. sessão pública para recebimento e abertura dos envelopes
cóntehdo as propostas de preços e a documentação de ,habilitação. apresentados em razão do certame
licitatório na modalidade Edital de Chamamento em refér&lcia. Presentes o Presidente Marcelo Junior
Ferreira Soares, bem comÓ os componentes da equipe de apoio Sirlei da Rocha Wosniak e Kelli
Móresqui, que esta subscreve.

REDENCIADOS
Ão

Dando início a sessão, o presidente recebeu os credenciamentos, bem como os envelopes contendo a
proposta de preços/relação dos cargos pretendidos e a documentação de habilitação doCs)
credenciado(s). Seguindo com a fase de abertura do-s envelopes contendo as propostas de preços dos
credenciados que aceitaram, referente aos lotes propostos. Foi realizado diligência pois o diploma não
se encontrava autenticado, realizado a diligência confirmando sua autenticidade. O participante AVIVE
GESTÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA apresentou em conformidade com as exigências do edital.
credenciando as 07:49 horas.
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IAVIVE GESTÃO DE:

:SERVIÇOS MEDICOS LTDA
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Ato continuo, procedeu-se a classificaêão do participante que aceitaram o credenciamento, conforme
tabelas acima. Nada houve a registrar em ata. Os cargos pretendido está em conformidade com o edital.
Em razão disso o presidente e a Comissão resolveram adjudicar o objeto do certame para AVIVE
GESTÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA com o valor mensal de 18.025, (dezoito mil e vinte e cinço
reais) perfazendo um valor tota! de R$: 216.300,00- (duzentos e dezesseis mil e trezentos reais) para o
lote 01 e 18.025, (dezoito mil e vinte e cinco reais) perfazendo um valor total de .R$: 216.300,00
(duzentos e dezesseis mil e trezentos rêais) para o lote 02. Os autos seguirão para análise jurídica e
homologação pela autoridade superior. Nada mais havendo a relatar, deu-se por encerrada a reunião às
nove horas e vinte e nove minutos do dia oito do mês de Dezembro do ano de dois mil é vinte e dois

(08/12/2022).. Eu, Keili Moresqui }mb) YNUÁ\ A/ lavrei o presente registro de acontecimentos
que, após lido e achado conforme, segue assinádo -pela Comissão e pelos representantes que
permaneceram até a lavratura do mesmo.

MARCELO JUNIOR FERREIRA SOARES – Presidente

KELLI MORESQUI – Comissão de Apoiq

SIRLEI DA ROCHA WOSNIAK – Comissão de Apoio
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A vedncação de autentIcidade da mat&ia pode ser feita informando o código identificador no site:

http://dloems.com.br
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Cruzeiro do Iguaçu, 05 de janeiro de 2023.

Ofício n'. 004/2023– SMSCI

mmo. Sr (a).

Departamento de Licitação

Vimos através deste solicitar a contratação/chamamento
público/credenciamento 016/2022, o profissional médico clinico geral para prestação de serviços
médicos com carga horária de 40 horas semanais, para atendimentos nas Unidades de Saúde do
Município de Cruzeiro do Iguaçu A Secretaria de Saúde informa que necessita desse profissional,
para poder dar continuidade pos ’atendimentos de demanda livre diária de urgência e emergia que

procuram pelos serviços nas_-'UBS--do’munkípio.
Sendo o que se apresenta para o momento, aproveito o

ensejo para externar protestbs dçeátima e distinta consideração.

Atenciosamente

' Secretária Municipal-de Saúde
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Municipio de Cruzeiro do Iguaçu
Solicitação 7/2023

000137

Solicitação
Nünero

7
Solicitante
C&lg> Na72

689380 CLHUSA BOSA HNZON
Local

7001

Órgão
07 SECREIARIA DESAÚDE
Forma de pagamento
Descrição

30 DIAS APOS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL
Entrega
trx:al

• Os serviços de consultas nÉdicas clinica geral deverão ser efetuados aos pacientes no estabelecimento
da Unidade Básica de Saúde central e R)sto de Saúde Foz do Chopim.

Pá9iru1

npo

Contratação de Serviço
Enititk> em

09/01/2023
Processo Gerado
Nürnro

13/2023

QuanlldaIe de itens

.2-

A . .1'\S
e

•

Secretaria de Saude

boo

Depósito bancário

Prazo

5 nas

Déscrição:

O objeto do presente termo é a contratacào da prestacão de serviços médicos pessoa juridicã por
chamamento público/credenciamento, na especialidade CLINICO GERAL para atender na unidade de saúde .•
UBS e CLiNiCO GERAL para Ea zer parte da equipe Estratégia Saúde da família ESF e conforme condições ,
quantidades e ezigências estabelecidas neste instrumento.

O programa Estratégia Saúde da Família (ESP) íoi criada pelo Ministério da Saúde e visa à

reorgani:ação da atenção básica no País , de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde SUS , e
é a forma preferencial para a OI:gaRi :ação da Atenção Primária à Saúde (APS} no BIas 11. A ESF deve
ser composta por um médico clinico geral 40 horas semanais , agente comunItário de saúde , enfermeiro
e técnico de enfermagem e equipe multiprofissional, que devem assumir a responsabilidade pelos
cuidados em saúde da população que reside no território que atendem, buscando o acompanhamenEO e a

melhor estratégia de atendimento eficaz . Por essa razão, a secretaria de saúde necessita a
contratacào de um profissional médico pessoa jurídica clinica geral para compor a ESF que acende a
populacào do interior e de Foz do Chopim, e também medico clinico geral para atender a demanda
espontânea, diária do município, que precisa de atendimento emergencial na Unidade Básica de Saúde .

aDI Loté o01

Unidade Quantidade

MS 12.00

Código Nome

046218 Contratação de empresa com disponibilidade de 01 (UM) profissional qua

Contratação de empresa com disponibilidade de 01 (UM) profissional qualificado e habilitado em
CLINICA GERAL. para prestação de serviços médicos. com carga horária de 40 {quarenta)
horas semanais. para atendimento da ESF . Estratégia Saúde da Família do municipio

Unitário
18.025.00

Valor

216.300.00

Lae

OÔ2; Lêtà:-ÓOi::':

TOTAL 21 6.300,00
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Unidade Quantidade

MS 12.00
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C&ligo Nome

046219 Contratação de empresa com disponibIlidade de 01 (UM) profissional qua

ContFatação de empresa com disponibilidade de 01 (UM) profissional qualificado e habilitado em

CLiNICA GERAL. para prestação de serviços médicos, com carga horária de 40 (quarenta)
horas semanais. para atendimento nas Unidades de Saúde do Município

Unitário
18. 025.00

Valor

216.300.00
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TOTAL 21 6.300.00
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800138AViVE GESTÃO DE SERViÇOS MÉDiCOS nDA
eNPJ 33.458.083/000i-22

NiRE 41.2.0916168..3

OiTAVA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

TbiÊAGO DE eA§TRO SILVEIRA, brasileira, empresário, casado sob regime ge

comunhão parcial de bens, natural de Bandeirante/Pr., nascido em IC)/07/1 977, inscrito

no CPF/MF sob o n. o 022.279.289-21, RG sob n. ' 5.921.030-0 SESP/PR, portador da

CNH de n'’ 01478425950 DETRAN-PR, residente e domiciliado à Rua Eurico Humming,

no 840, Gleba Fazenda Palhano, CEP 86050464, na cidade de Londrina;

e
IASMINE SALLE SILVEiRA, brasileira, Investigadora, casada sob regime de

comunhão parcial de bens, nascida no município de Londrina, Estado do Paraná, em

25/04/1981, inscrita no CPF/MF sob o n. D 034.333.009-17, portadora do RG sob n. a

7.712.355-5, residente e domiciliada à Eurico Humming, n'> 840, Gleba Fazenda Palhano,

CEP 86050464, na cidade de Londrina;

MARIA PAULA RAMOS DE MENEZES, brasileira, casada sob o regime de

comunhão parcial de bens, médica, devidamente inscrito no CRM/PR nc’ 45.039, nascido

em 24/02/1995 no município de S. Gonçalo do Sapucaí/MG, portador do RG nQ

40.180.740-X e inscrito no CPF na 440,300.068-17, residente e domiciliado na Rua

Gomes Carneiro nc’ 75, apto 703, Bairro Boa Vista, CEP 8601 5-240, na cidade de

Londrina -PR.

Únicos sócios da sociedade empresária limitada AV IVE GESTÃO DE SERVIÇO$

MÉDICOS LTDA, com sede a Rua Santos Dumont, n' 620, Sala 73, Centro; CEP 86.600-

109, na cidade de RolarIdia, Estado do Paraná, devidamente inscrita no CNPJ sob n')

33.458.003/0001-22, com registro na Junta Comercial do Paraná sob N IRE

41209161683, por este instrumento decidiram por unanimidade e na melhor forma de

direito, alterar seu contrato social, mediante as cláusulas e condições a seguir

articuladas:

Cláusula Primeira: DA ABERTURA DE NOVA FILIAL: A sociedade resolve abrir

uma filial na cidade de Itajaí, estado de Santa Catarina, sito a Rua Samuel Heusi, n'’ 463,

sala 402, box 139, Centro, CEP: 88301-320, possuindo mesmo capital social da matrjz,

exercendo as seguintes atividades:
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060{39AViVE GESTÃO DE SERViÇOS MÉDiCOS nDA
CNPJ 33.458.O03/OQOã„.22

NgRE 41.2.0916â68..'3

OITAVA ALTERAao DO CONTRATO soCIAL

> Atividadé Principal:

8630/5-99 - Atividadbs de atenção ambulatorial não esppcificadRS

anteriormente;

> Atividade Secundária:

8610/1-02 – Atividades e atendimento em pronto-socorro e unidad9s

hospitalares para atpndimento a urgênciaF;e

C,1áu$ula Segunda: DAS DISPOSIÇÕE$ FINAIS: Ficam inalteradas as demais

cláusulas do Instrumento Constitutivo que não colidem com as disposições do ptesente

dispositivo.

Cláusula Terceira: DA CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO: Em

consequência das alterações, resolve o titular consolidar o ato constitutivo o qual, já

refletindo as alterações acima, passa a ter a seguinte redação:

CON$OLBDAÇÃO DO C©NTRATO SOCiAL
A\fIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDiCOS LTDA

CNPJ 33.458.003/0001 -22
N IRE 41.2.0916168-3

da

e

THIAGO DE CASTRO SILVEIRA, brasileiro, empresário, casado sob regime de

comunhão parcial de bens, natural de Bandeirante/Pr., nascido em 10/07/1977, inscrito

no CPF/MF sob o n. ' 022.279.289-21, RG sob n. D 5.921.030-0 SESP/PR, portador da

CNH de rlo 01478425950 DETRAN-PR, residente e domiciliado à Rua Eurico Humming,

no 840, Gleba Fazenda Palhano, CEP 86050464, na cidade de Londrina;

IASMiINE SALLE SiLVEIRA, brasileira, Investigadora, casada sob regime de

comunhão parcial de bens, nascida no município de Londrina, Estado do Paraná, em

25/04/1981, inscrita no CPF/MF sob o n. D 034.333.009-17, portadora do RG sob n. o



AviVÊ GESTÃO DE SERViÇOS MÉDieos LTDA
CNPJ 33.458.003/0001-22

NiRE 41.2.0916â68-3

OiTAVA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

@00 t46

7,712.355-5, residente e domiciliada à Eurico Humming, n'> 840, Gleba Fazenda Palhano,

CEP 86050464, na cidade de Londrina;

Ê\fiÂRiA PAULA RAWiC}S DE fVIENEZES, brasileira, casada sob o regime de

comunhão parcial de bens, médica, devidamente inscrito no CRM/PR no 45.039, nascido

em 24/02/1995 no município de S. Gonçalo do Sapucaí/MG, portador do RG no

40.180.740-X e inscrito no CPF n'’ 440.300.068-17, residente e dQmiciliadp na Rya

Gomes Carneiro n'’ 75, apto 703, Bairro Boa Vista, CEP 86015-240, na cidade de

Londrina -PR.

Únicos sócios da sociedade empresária limitada AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS

MÉDICOS LTDA, com sede a Rua Santos Dumont, n' 620, Sala 73, Centro; CEP 86.600-

109, na cidade de Rolandia, Estado do .Paraná, devidamente inscrita no CNPJ sob n'>

33.458.003/0001-22, com registro na Junta Comercial do Paraná sob NIRE

41209161683, por este instrumento decidiram por ’unanimidade e na melhor forma de

direito, consolidar seu contrato social, mediante as cláusulas e condições a seguir

articui8das:

eiáusuga Primeira: A sociedade empresária limitada girará sob o nome

empresarial de AV IVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA será regida por este

contrato social, pelo contido Lei nc’ 10.406/2002 CC.

0

V

eBátlsula Segunda: A sociedade terá a sua sede, à Rua Santos Dumont, n' 620,

Sala 73, Centro; CEP 86.600-109, na cidade de Rolândia, Estado do Paraná, resolvem,

que é seu domicilio, podendo, a qualquer tempo, a critério de seus sócios, abrir ou fechar

filiais ém qualquer parte do território Nacional.

Parágrafo Primeiro: A sociedade possui a seguinte filial:

> No município de itajaí, estado de Santa Catarina, sito a Rua Samuel Heusi,

nc’ 463, sala 402, box 139, Centro, CEP: 88301-320, possuindo mesmo

capital social da matriz, exercendo as seguintes atividades:

> Atividade Principal:
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806-{ 4 iAViVE GE$TÃ© DE SERVIÇOS &#ÉDBC©$ LTDA

CNPj 33.458.003/0001-22
NêRE 42.2.0926168-3

OITAVA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

8630/5-99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas

anteriormente;

> Atividade Secundária:

8610/1-02 – Atividades e atendimento em pronto-socorro e unidades

hospitalares para atendimento a urgências;

eIÊátl suBa Terceira: O objeto da sociedade será atividades de médicos autônomos

em unidades hospitalares e consultórios de terceiros, prestação de serviço médico e

atendimento em pronto socorro, unidades hospitalares, hospitais, clínicas e postos de

saúde. Atividades de enfermeiros autônomos, fisioterapeutas, íonoaudiólogos,

nutricionistas legalmente habilitados exercidas de forma independente, atividades de

psicólogos e de psicanalistas, prestadas a pacientes em clínicas e consultórios e

hospitais e fornecimento de mão-de-obra temporária a empresas.

Parágrafo Único: O CNAE da Sociedade será:

Atividade Principal: 8630-5/99 - Atividades de atenção pmbulatoüaÉ não

especificadas anteriormente;

Atividades Secundarias:

7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária;

8610-1/02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares

para atendimento a urgências;

8650-0/01 - Atividades de enfermageü;

8650-0/02 - Atividades de profissionais da nutrição;

8650-0/03 = Atividades de psicologia e psicanálise;

8650-0/CM - Atividades de fisioterapia;

8650-0/06 - Atividades de fonoaudiologia.

dA

W

CÊáuslIIa Quarta: O prazo de duração da sociedade é de tempo indeterminado e

o início das operações sociais, para todos os efeitos, é a data do registro do instrumento

constitutivo. É garantida a continuidaqe da pessoa jurídica diante do impedimento por
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$08142ÂViVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDiCOS LTDA

CNPJ 33.458.003/0001-22
RliRE 4Z.2.©916168-3

OiTAVA ALTERAÇÃO DO eONTRATO SOCiAL

força maior ou impedimento ternporádo ou permanente do titular, podendo a empresa

ser alterada para atender uma nova situação.

Cláusula Quinta: DO CAPiTAL SOCIAL: O Capital social da sociedade,

inteiramente subscrito na forma prevista neste ato na importância de 850.000 (oitocentos

e cinquenta mil) quotas, ao valor de R$1 ,00 (um real) cada quota, perfazendo o total de

R$850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais), totalmente integmlizados, em moeda

corrente nacional e distribuídos entre os sócios da seguinte forma:

ant

-=Hp

SÓCIO
THiAGO DE CASTRO SILVEiRA
IASMINE SALLE SILVEIRA
MARIA PAULA RAMOS DE MENEZES
TOTAL

n/CAPiTAL
4 503/o

49%416,500
1%8.500

8850.000 100%

Cláusula Sexta: As quotas sociais são indivisíveis em relação à sociedade, e não

poderão ser cedidas ou transferidas sem o consentimento dos demais sócios, a quem

fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua

aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração

contFatual peftinente, de acordo como que estipulam os Artigos 1.056 e 1.057 de
10/10/2002 – CC.

Parágrafo Unico: Na falta do sócio THIAGO DE CASTRO SILVEIRA suas quotas

serão transferidas para a sócia IAShIINE SALLE SILVEIRAf na falta da sócia IASMINE

SALLE SILVEIRA suas quotas serão transferidas para o sócio THIAGO DE (,-/ASTRO

SILVEIRA, na falta dos dois concomitantemente seguirá a linha sucessória legal.

Ciausu ia Sétima: A emp©sa poderá, a qualquer tempo, a critério de seu titular.

abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território NacionaIl mediante alteração deste
ato constitutivo.
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©§${-ã3AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

CNPJ 33.458.003/0001-22
NIRE 41.2.0916168-3

OiTAVA ALTERAÇÃO DO C©NTRATO SOCIAL

Cláusula Oitava: A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas

sociais, mas todos respondem solidadamente pela integnlização do capital social, nos

termos do art. 1.052 da Lei n'’ 10.406/2002 CC.

Cláusula Nona: O sócio que deseja transferir suas quotas deverá notificar por

escrito a sociedade, discriminando-lhe o preço, forma e prazo de pagamento, para que

através dos demais, caso o quadro social esteja composto por mais de dois sócios,

exerça ou renuncie ao direito de preferência, o que deverá fazer dentro de sessenta (60)

dias, contados do recebimento da notificação, ou em maior prazo a critério do sócio

alienante. Decorrido sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão

ser livremente ofertadas a terceiros, estranhos à sociedade, como se sociedade de

capital pura fosse.

A

*ap

Cláusula Décima: A sociedade será administrada pelo sócio administrador já

qualificados THIAGO DE CASTRO SILVEIRA ao qual compete privativa e

individualmente uso da firma e a representação àtiva e passiva, em juízo, ou fora dele,

estando os mesmos dispensados da prestação de caução, podendo praticar todos os

atos necessários à consêcução do objeto social, sendo-lhes, no entanto, vedado o uso

do nome da Sociedade, sob qualquer pretexto ou modalidade, em operações ou

negócios estranhos ao objeto social, bem como a prestação de fiança ou aval1 e o

comprometimento dos mesmo em atos de liberalidade ou de favor, podendo passar

poderes para terceiros por procuração.

PaFágPafo Unico: O sócio que participar ativarnente na administração da

sociedade fará jus a uma íetirada mensal a título de pró-labore a ser fixada anualmente

pelo consenso unânime dos sóciosl cuja importância) de acordo com a legislação do

Imposto de Renda, será contabüizada como despesa de administração da sociedade.

Cláusula Décima Primeira: O exercício social coincide com o ano cMl1 devendo

em 31 de dezembro de cada ano ser procedido o Balanço Geral de Sociedade obedecido

A
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$$61&&AViVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDiCOS LTDA
CNPJ 33.458.003/0001-22

NiRE 41.2.©9â6168-3

OITAVA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCiAL

às prescrições legais e técnicas pertinentes a matéria. Os resultados serão atribuídos

aos sócios proporcionalmente as suas quotas de capital podendo os lucros a critérios

dos sócios, serem distribuídos ou ficarem em reserva na Sociedade, conforme determina

o Artigo 1065 da Lei 10.406 de 10/01/2003 – Código Civil.

HUb Cláusula Décima Segunda: A reunião dos sócios deve realizar-se ao menos uma

vez por ano, nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, dependem da

deliberação dos sócios, além de outras matérias indicadas na lei ou no contrato: (1) –

tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e o de

resultado econômico; (11) : designar administradores, quando for o caso; (111) – tratar de

qualquer outro assunto constante da ordem do dia.

Cláusula Décima Terceira: Na eventual necessidade de qualquer categoria de

sócios retirar-se da sociedade, por motivo de falecimento, falência, impedimento ou de

livre e espontânea vontade, a sociedade não acarretará a dissolução, a qual continuará

sua atividade normal com o sócio remanescente e sucesso, mediante alteração do

contrato éocial, indicando o evento e registrado na Junta Comercial, em 30 (trinta) dias

da data da alteração.

Parágrafo pdmleira: Para qualquer motivo que seja para a saída de sócio da

sociedade, seja ele fundador, sucessor e/ou herdeiro, seus haveres sociais serão

apurados em balanço geral especial com demonstração de resultado, a ser levantado

em 30 (trinta) dias da data da comunicação, e se for do interesse da sociedade ou dos

sócios remanescentes.

PaFágFafo segundo: A retirada, exclusão ou morte do sócio não o exime, ou a

seu sucessoR da tesponsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos

após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casosf pelas

posterlore s e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação.

==b

==
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OiTAVA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Cláusula Décirrla Quarta: Os administrador declara, sob as penas da lei, que não

está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude

de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda

que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de

prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular,

contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra

as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

A

Cláusula Décima Quinta: Declaram os sócios, sob as penas da lei, que o porte

da sociedade se enquadra na condição de “DEMAIS”.

Cláusula Décirna Sexta: Os sócios elegem o Foro da Comarca de Rolândia,

Estado do Paraná, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para

o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente

instrumento, elaborado em via única, para que valha na melhor forma do direito, sendo

esta via destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná,

obrigando-se fielmente pôr si e seus herdeiros.

a

Rp

Rolândia/PR, 25 de julho de 2022.

THIAGO DE CASTRO SILVEiRA

jASMiNE SALLE SiLVEIRA

MARIA PAULA RAMOS MENm
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Departamento-Nacional de Registro Empresarial e Integração

Â§$8mÂTUnÂgLETRÕNICÃ

Certificamos que o ato da empresa AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. consta assinado

digitalmente por:

tDENTIFIC4Ç,ÃO DOCS) AéSINANtE(S)
Nome

THIAGO DE CASTRO SILVEIRA

jASMINE SALLE SILVEIRA

MARIA PAULA RAMOS DE MENEZES

CPF/CNPJ

02227928921

03433300917

44030006817

A

que

@m8Á®
B+ÇÉb•e 8+ blttBB

C8R:EiEico o 886:STRO gu 27/07/2a22 14,56 soB N' 2022478725a.
PROTOCOLO 3 224787250 DB 26/07/2022.
cÓD:ao nB v821rreAÇÃo= 1220976167s. CRPJ DX S8DB, 334s8003000r22.
XIRg: 41209161683. coB 8r8r=os DO iiBa:sTRO gu, 25/07/2c22.
ÀVIVB Ggslão DB SERVIÇOS }ÚDICOS LTDÀ«

JUNTA COMERCIAL

OOPÀRÂNÁ LEANDRO w\ReDS RÂYSB i, BiSCAiA
SBCRKTÁRiO-@W,

811lfv+a®re6af8cl:1 ,pr , gov,br
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DEPARTAMENTü DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO

Certidão Negativa n' 454 /2023

Nome / Razão . . . . : AVIVE GESTÃO DE SERVICOS &ÉDICOS LTDA.
Endereço . . . . . . . . : RUA SANTOS DUMONT 620
Bairro . . . . . . . . . . : CENTRO
CNPJ / CPF. . . . . . :33.458.003/0001-22
Requerente . . . . . . :Marcelo
Finalidade . . . . . . : Licitação

CERTIFICO que o Contribuinte com as características acima citadas
NÃO É DEVEDOR a Fazenda MunIcIpal, nesta data .

A presente certidão não exclui o direito de a fazenda municipal de
exigir a qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados .

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua
autenticIdade na Internet, no endereço <http : //www . rolandla . pr . gov.br/> .

CertIdão emitida com base na Lei Municipal.
Emitida em 06 de Janeiro de 2023 .

Válida até 30 dEa$ após a data de emissão desta.
Código de autenticidade da certidão : 96540857096540

Certldão emitIda gratuitamente .

0
ATENÇÃO : Qu;uiQUER RASORa ou EMENDA iNVÀLIDARÁ ESTE DOCUMENTO .
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA.
CNPJ : 33.458.003/0001..22

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a ’d' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão,emitida gratuitamente com base na Portaria ConJunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emit{da às 10:39:27 do dia 17/1 1/2022 <hora e data de Brasnia>.
Válida até 16/05/2023.

Código de controle da certidão: 41A5.8822.31FB.155A
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Estádo do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

000149

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N' 029030122-39

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 33.458.003/0001-22
Nome: CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não

registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 06/05/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gQV.br

Página l de 1
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c.ÁixA ccoNÔr\4 iCÂ FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - C:RF

Inscrição:
Razão

:social:
Endereço:

33.458.003/0001-22

AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA

R SANTOS DUMONT 620 SALA 73 / CENTRO / ROLANDIA / PR / 86600-
109

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que Ihe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o

Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:27/12/2022 a 25/01/2023

Certificação Núrnero: 2022122704245132767434

1
Informação obtida em 06/01/2023 11:20 : 19

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

1

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultácrf/pages/consultaEmprbgador.jsi
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: A_VIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA.
CNPJ, 33.458.o03/000r–22
Certidão nc) : 632709/2023
Expedição : 06/01/2023, às 11 : 20 : 46
Validade : 05/07/2023 - 180 (cento e oitenta)
de sua expedição .

(MATRIZ E FILIAIS)

dias , contados da data

Certi fica-se que AV:EVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA. (MATRIZ E
ErLIAI s) , inscrito (a) no CNPJ sob o n'’ 33.458.003/0001-22, NÃO coNs:rÃ
como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas .

Certidão ernitida ,.-om base nos arts . 642–A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns . '’ 12.440/2011 e
13.467/2017 , e no Ato 01/2022 da C(3JT, de 21 de janeiro de 2022 .
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho .

No caso de pessoa jurídica, a CertIdão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos , agências ou filiais .

A aceitação desta certidão condiciona–se à verificação de sua
autenticidade no portal do TrIbunal SuperIor do Trabalho na
Internet (http : / /www . tst . jus . br ) .

Certidão emitida gratuitamente .

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessárIos à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas , inclusive no concernente aos
recolhimento s previdenciários , a honorários , a custas , a
emolumentos ou a recolhlmentos determinados em lei ; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executIva .

4

8

:,’úvi'âãs c sl1 ;'33:Oas : cridtGt st : i us , br
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Detalhes processo licitaLória
Informações GeraIs -- " --–-–

Entldãd€: àxecutola MUNiCiPiO DE CRUZEiRO DO IGU:\ÇU

Aac>x 2023

N 3 llcitaç,lc;dispensa,/;lreyjçübilióade+ 1

Pcdallaad?' Processo Ire\iqlblllda cic

Número editôl/processo4 007

IRecursos provenientes de organismos internacionais/ multilaterais de crédit
!í:sutuiçã.3 Flnênc=rô

Contrato de Empréstimo

Desolçãc, kêsurnida dc. Objeto*
\ O Gb jeto do presente terIlrí_? é a (clltrataÇãD da prestação de serviços n’écllcos

pessa'3 jurídica por d lanallen:c pliblicQ’credenciamento, nô esp«iaHdade

cuRia) GEra\l para atender na unIdade de saúde UBS e euRico GERAL

para fazer parte da equipe Estratégia Saúde da família ESF e conforme

-v

//
Dotã«o OrçamentaHa' 0700110301000820 193390340000

Pleço n\áxinlo/Referência de preço - 432.600,00
R$+

Data Publicação T'':rIno r3tlftcaçâu \)9..'03/2023

Data de Lançãmento do EdItal

Data de Abertura das Propostas

Há Itens exdusivos para EPP/ME?

Ha cata de participação para EPP/NE? Percentual ce participação: 0l00

Trata-se de abI-a caiu exigência de subcontrateção de EPP/ME?

Há prioridade para aquisições de nlicroempresas regionais ou locais?

Data Cancelamento

V

\/

CPF: 6966554979 (UgeW)

https://servicos.tce.pr.gav.brffCEPR/Municipal/AMLJDetalhesProcessoCompra.aspx 1/1
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PARECER JURÍDICO n'’. 001/2023 - INEXIGIBILIDADE

Do: Procurador Jurídico

Ão: Sr. Prefeito MunicIpal do Município de Cruzeiro do Iguaçu.

Ao: Sr. §ecretario de Adrninistração do iVlunicípio de Cruzeiro do Iguaçu.

Ao: Sr. Presidente da Comissão de Licitações do Município de Cruzeiro do Iguaçu.

2)
Assunto: Possiblidade de Inexigibilidade de licitação para

contratação para prestação de serviços médicos, decorrente de

chamamento público número. 016/2022, para credenciamento
de pessoa física ou jurídica'de um médico clínico geral.

RELATÓRIO

Nos foi solicitado para análise e posterior parecer jurídico sobre
a legalidade e possibilidade de mediante processo de inexigibilidade efetuar para

contratação de pessoa jurídica credenciada em chamamento público (16/2022) que

tem como objeto “... contratação de prestação de serviços, sendo pessoa jurídica, de
02 (dois) médicos ... ”.

')

Sendo que após a análise e estudada a matéria correlata,
passo a opinar, posicionando no seguinte sentido:8

FUNDAR8ENTAÇÃO

Em analise a presente solicitação, verifica-se qué a regra gera1
para todas as compras, obras, serviços, inclusive de publicidade, alienações a serem
realizadas pelo Administraçao Pública devem ser precedidas de licitação, o que inclui

a contratação de serviços, ressalvada as hipóteses de dispensa ou inexigibilidade,
que de igual turno devem ser precedida de processo legal de dispensa ou

InexigibiIidade, nos termos da lei de licitação, Lei 8.666/1.993.

q

A Lei 8.666/93 dispôs em seus artigos 24 e 251 respectivamente

sobre as hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação, que é a exceção a
regra, devendo estar perfeitamente configurada dentre o disposto no artigo 24 e 25
da Lei de Licitações (Lei 8.666/93)1 para que possa ser realizada.

Página 1 de 3
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Vislumbra-se que a Lei n'’ 8.666/93 permite a exclusão da

licitação por meio de dois institutos: o da dispensa de licitação, caso- ocorra uma das
hipóteses do artigo 24 da citada lei, ou pelo da inexigibilidade de licitação, desde que

caracterizada a hipótese do artigo 25 da mesma lei.

Haja vista que o presente caso trazido a estudo em nosso
entendimento não guarda consonância com nenhuma das hipóteses de dispensa de

licitação, cumpre analisar a possibilidade de seu cabimento dentre as hipóteses
previstas no artigo 25 da Lei no 8.666/93, a seguir transcrito: +

8
Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidad; de cdmpetição,
em especial:

1 - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros.que só possam
ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo,
vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade
ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio

do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo
Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades
equivalentes;

Ii - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei,
de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória

especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e
divulgação;

III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente
ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica
especializada ou pela opinião pública.”

5 1'’. Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo
conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho
anterior, estudos, experiências1 pub}i(,ações1 organizaçãoy aparelhamento1

equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas atividades,
permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais

adequado à plena satisfação do objeto do contrato.

8

Da leitura acima se extrai inicialmente que o artigo 25
estabelece em seu Caput ser a inexigibilidade de licitação caracterizada pela
lnviabilidade de competição, e no presente caso, isto se dá pela possibilidade de
contratação de todos os interessados do ramo, objeto do respectivo credenciamento.

em atendimento as normas estabelecidas pela administração e os preços fixados no

processo de chamamento realizado, assim, vislumbra que não há possibilidade de
competiçãol onde todos podem se credenciar.

Neste sentido, decidiu o TCU:
-„ no sistema de credenciamento, quando realizado com a devida
cautela, assegurado tratamento isonômico aos interessados na

prestação dos serviços e negociand p-se as condições de atendimento1

N \ Página 2 de 3
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obtém-se uma melhor qualidade dos serviços além do menor preço,
podendo ser adotado sem licitação, amparado no art. 25 da Lei
8.666/93. (Decisão 104/95 – Plenário)

E, no caso em apreço, vislumbra que é possível a contratação
mediante inexigibilidade desde que atendido o disposto no caput do artigo 25 da lei

8.666/93, eis que a contratação decorre de prévio credenciamento, decorrente de

chamamento público, se tornando inviável a competitividade.
Importante esclarecer que fora efetuado concurso público

para o cargo de médico neste Município, porém, os aprovados, apesar de
devidamente nomeados, não assurniram o cargo, restando a necessidadé de
contratação da forma mencionada.8

CONCLUSÃO

Diante o exposto, e, em razão da consulta realizada,

entendemos que a contratação no caso em tela poderá ser efetuada por
inexigibilidade de licitação, pois a mesma decorre de credenciamento, oriundo de

chamamento público, restando a inüabilidade de competição, nos termos do artigo
25 caput da Lei n'’ 8666/93.

De outra banda, salientamos que a contratação, mesmo que

por inexigibi lidade, deve ser procedida de acordo com o regular procedimento
administrativo em garantia dos requisitos legais, consoante o disposto no artigo 261
da Lei 8.666/93.

8
Este é nosso entendimento jurídico.

É o parecer, de cunho meramente opinativo, que submeto a
Apreciação Superior.

Cruzeiro do lg4açJ le janeiro de 2023
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PROCEDIMBNTO DE INEXIGIBILIDADE DB LICITAÇÃO PROCESSO N' -
001 /2023

DATA – 09/01/2023
OBJETO O objeto do presente termo é a contratação da prestação de serviços
médicos pessoa jurídica por chamamento público/credenciamento, na
especialidade CLINICO GERAL para atender na unidade de saúde UBS e
CLINIC:O GERAL para fazer parte da equipe Estratégia Saúde da família ESF e
conforme condições, quantidades e e:dgências estabelecidas neste instrumento.

As despesas decorrentes da contratação do objeto desta inexigibilidade correrão
por conta da seguinte Dotação Orçamentária:
07- Secretaria de Municipal de Saúde
07.0 1– Fundo de saúde;
10.301 .0008.2019 – Atenção básica;
33.90.34.00.OO – Outros despesas de pessoal decorrentes de contratos de
terceirização ;

FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se tal contratação, baseando-se no
disposto no artigo 25, II, da Lei Federal 8.666/93.
EMPRESA CONTRATADA: AVIVE GESTÃO DE SERVI(,'OS MEDICOS LTDA,
inscrita no CNPJ:33.458.003/0001-22.com sede rua santos dumont,620,sala
73,centro,na cidade de Rolandia-PR.
CONTRATANTE: Município de Cruzeiro do Iguaçu - Paraná.
FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias após emissão de nota fiscal.
PRAZO DE1 EXBCUÇÃO: Imediato.

//

dOMI ;ÃO DE LICITAÇÃO
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ATO DE RATIFICAÇÃO N' 001/2023

Em análise ao processo de Inexigibilidade de Licitação n'’ 001/2023, instaurado
pela Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas atribuições, o LEONIR
ANTÔNIO GELHEN, Prefeito de Cruzeiro do Iguaçu, em exercício R AT IF I C A o
procedimento tomado pela Secretaria Municipal de Finanças com amparo na Lei
n'’ 8.666/93, artigo 25.
PRAZO DE VIGÊNCIA: Até 09/01/2024
VALOR CONTRATADO - R$ GESTÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA com o valor
mensal de 18.025, (dezoito mil e vinte e cinco reais) perfazendo um valor total de
R$: 216.300,00 (duzentos e dezesseis mil e trezentos reais) para o lote 01 e 18.025,
(dezoito mil e vinte e cinco reais) perfazendo um valor total de R$: 216.300,00
(duzentos e dezesseis mil e trezentos reais) para o lote 02.
OBJETO: O objeto do presente termo é a contratação da prestação de serviços
médicos pessoa jurídica por chamamento público/credenciamento, na
especialidade CLINIC:O GERAL para atender na unidade de saúde UBS e CLINICO
GERAL para fazer parte da equipe Estratégia Saúde da família ESF e conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.
EMPRESA CONTRATADA: AvrvE GESTÃO DE SERViÇOS MEDiCOS LTDA,
inscrita no CNPJ:33.458.003/0001-22.com sede rua santos dumont,620,sala
73,centro,na cidade de Rolandia-PR.
CONTRATANTE: Município de Cruzeiro do Iguaçu - Paraná.

Item IDescrição Qu4ntidaden Valor total R$

M;iMmMir
ldisponibilidade de 01
:profissional qualificado el

:habilitado em CLÍNICA GE)RAL„
;para prestação de sewiçosl
jmédicos, com carga horária de:
140 (quarenta) horas semanais„
lpara atendimento da ESF
IEstratégia Saúde da Familia dOI

lmunicípio

12 meses Mensal 18.025l00 1 216.300,00

IAWVEmMDT
IMEDICOS LTDA

2 IContratação de empresa comI

ldisponibüidade de Ol {UM)1

lprofissianal qualificado e
!habilitado em CLÍNICA GE)RAL,1

01

12 meses ' Mensal 18.025l00 216.300,00

:para prestação de serüçosl
:médicos, com carga horüia de.

'40 (quarenta) horas semanais
:para atendimento nas Unidades
'de Saúde do Municipio

.VIVE GESTÃO DE SERVIÇOS
BDICOS LT

CIuzeiro da laçu, 09 de janeiro de 2023

:0 GELHENLEONI:
Prefeita
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nXTRATO Dn rNnxiGiBiLrDADn DE LiCiTAÇÃO PROCESSO ooi/2023

ESPÉCIE
PARTES :

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU - PR
EMPRESA CONTRATADA: AvrvE GESTÃO DE SERViçOS,
MEDICOS LTDA, inscrita no CNPJ:33.458.003/0001-22.comI
sede rua santos dumont,620,sala 73,centro,na cidade de 1

Rolandia-PR.

OBJETO : O objeto do presente termo é a contratação da prestação de:

serviços médicos pessoa jurídica por chamamento1

público/credenciamento, na especialidade CLINICO GERAI'.

para atender na unidade de saúde UBS e CLINICO GERAL para

fazer parte da equipe Estratégia Saúde da família ESF e 1

conforme condições, quantidades e exigências estabelecidasi
neste instrumento.

VALOR TOTAL: R$: com o valor mensal de 18.025,00 (dezoito mil e vinte e cincol
reais) perfazendo um valor total de R$: 216.300,00 (duzentos e:

dezesseis mil e trezentos reais) para o lote 01 e 18.025,001
(dezoito mil e vinte e cinco reais) perfazendo um valor total del
R$: 216.300,00 (duzentos e dezesseis mil e trezentos reais) pará
o lote 02.

' FUNDAMENTO Pundamenta-se tal contratação, baseando-se no disposto nol
LEGAL: artigo 25, Inciso 1, da Lei Federal 8.666/93.

DOTAÇÃO : 07- Secretaria de Municipal de Saúde
07.01– Fundo de saúde;
10.301.0008.2019 – Atenção básica;
33.90.34.00.00 – Outros despesas de pessoal decorrentes de:
contratos de terceirização

Cruzeiro do Iguaçu, 09 de janeiro de 2023.

1.A ht„„»\M
'MIS VÃO DE LICITAÇÃO
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CRUZEIRO DO }GUACU
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HOMOLOGO E ADJUDICO INEXIGIBILIDADE N' 001/2023

Homologo o resultado apresentado pela Comissão de Licitações, referente ao
Processo de Inexigibilidade n'’ 001/2023, em favor AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS
MEDICOS LTDA, inscrita no CNPJ:33.458.003/0001-22.com sede rua santos
dumont,620,sala 73,centro,na cidade de Rolandia-PR, com o valor de R$ com o
valor mensal de 18.025,00 (dezoito mil e vinte e cinco reais) perfazendo um valor
total de R$: 216.300,00 (duzentos e dezesseis mil e trezentos reais) para o lote 01
e 18.025,00 (dezoito mil e vinte e cinco reais) perfazendo um valor total de R$:
216.300,00 (duzentos e dezesseis mil e trezentos reais) para o lote 02.

PREFEITO
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ATO DE RATIFICAÇÃO N' ao1/2023

Em análise ao processo de Inexigibilidade de Licitação n'’ 001/2023, instaurado pela
Comissão Permanente de Licitação. no uso de suas atribuições, o LEONtR ANTÔNIO
GELHEN, Prefeito de Cruzeiro do Iguaçu. em exercício R AT IF I C Ao procedimento
tornado pela Secretaria Municipal de Finanças com amparo na Lei n'’ 8.666/93, artigo 25.
PRAZO DE VIGÊNCIA. Até 09/01/2024
VALOR CONTRATADO–RS GESTÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA com o valor
mensal de 18.025, (dezoito mil e vinte e cinco reais) periazendo um valor total de RS:

216.300,00 (duzentos e dezesseis mil e trezentos reaIs) para o lote 01 e 18.025, (dezoito
mil e vinte e cinco reais) perfazendo um valor total de RS: 216.300.00 (duzentos e
dezesseis mil e trezentos reais) para o lote 02.
OBJETO: O objeto do presente termo é a contratação da prestação de serviços médicos
pessoa jurídica por chamamento públi w/credenciamento, na especialidade CLINIC;O
GERAL para atender na unidade de $aúe UBS e C;UNICO GERAL para fazer parte da
equipe Estratégia Saúda da família ESF e©onform8 condições. quantidades e exigências
estabelecidas neste instrumento.
EMPRESA CONTRATADA: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA. inscrita no
CNPJ:33.458.003/0001-22.com sede rua santos dumont.620.sala 73,centro.na cIdade de
Rolandia-PR. CONTRATANTE: Município de Cruzeiro do lquaçwParaná.

–1-tjTItem ' Desariçüo

Contratação de emplesa em dlsp:,?nhillc18de dê

OI lula} &ulssioBa! quahfiudo e habilitado em
C_tNICA GERAL. para p’esuçáo de serviços

f)1
médIcos coni caRa h3râna co .IO {cuannta)

2

Cruzeiro do Iguaçu, 09 de janeiro de 2023. LEONIR ANTÓNIO GELHEN - Prefeito

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PROCESSO 001/2023

FUNDAMENTO Fu'tdam8nb6e tal ccntralação. b2s€'úndose no disp3sto no art,gs 25, Inaso l. da LeI Federal
LEGAL: 8.666/93

07. SeereBda de Munidpd :iii:7
10.301.cxl08,apg -.AIBnção bás:a:

33.90.31.OG.00 - Outros dunns de dewr9mes do unltatos d9 teneiónção

Cruzeiro do Iguaçu, 09 de janeiro de 2023. COMISSÃO DE LICITAÇÃO

HOMOLOGO E ADJUDICO INEXIGIBILIDADE N' 001/2023

Homologo o resultado apresentada pela Comissão de Licitações, referente ao Processo
de Inexiglbilidade n'’ 001/2023, em favor AVIVE GESTÃO-DE SERVIÇOS MEDICOS
LTDA, inscrita no CNPJ:33.458.003/0001-22.com sede rua santos dumont,620.sala
73,centro.na cidade de Rolandia-PR, com o va19r de R§ com o valor mensal de 18.025900
(dezoito mil e vinte e cinco reais) períazendo um valor total de R$: 216.300.00 (duzentos
e dezesseis mil e trezentos reais) para o lote 01 e 18.025,00 (dezoito mil e vinte e cinco
reais) peffazendo um valor total de R$: 286.300,00 (duzentos e dezesseis mil e trezentos
reais) para o lote 02. Cruzeiro do Iguaçu. 39 de janeiro de 2023.
LEONIR ANTÔNIO GELHEN - PRÉFÉITO

Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICiPIOS DO SUDOESTE DO PAM\NÃ no dia 10/01/2023.
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

http;//dioems.com.br

OHcãat dos Municípios do @ @ 91 $ 6
Sudoeste do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU

Quantidade Un:dado Valor R$ V8l3rlotal RS

Men 6pJ 18.025,CD 2t6 3tD.CO

bolas SBaana6, para atendimento da ESF-

1 Estíalé3ia Saude da Famna do 11111$cIpio

®STÁO DE SERVIÇOS hMs
LTDA

Contntal,ão de en,xesa an d6perúbiHaade da

01 !UM) uo6ssier:1 qualrfimdo e rabii18do em

C ÚNICA GERAL, 9818 8'esuçáo de serviços

medICOS. con carga h3ratio ce a} «,uare:na)

horas $enana6, pala 81onalmcntc) 116)9 Unidades

ae Sa(ISe ao laurIelIEO

12 poses Mensal 186025+00 2168300={101

CONTRATO DE PReSTAÇÃO DE SERviCOS

FIO 3E CRUZEIRO DO IGUAÇU4R

S /EC)ICOS LTDA insana no

73.centro.IIa ddar:8 de Roland:a.PR..22.a:rn seda rua sanlo$

C> ORe:o do presente termo e a ccnlratação da prestação de servlçqs med €os ç€)ssaa lur;dia por
cItamamenlo na espeddidade euRico GERAL para alendef aa unidade de

saüdü UBS 8 CUNICO GERAL luar fazer parto da oaufFW EstratéGIa Saúde da famiIIa ESF 8 eonkrme
, os’ahalecidaç rasto In3tnlm6ntüend: iões.

w s) perfa2endo um v3br totet de

RS: 2 e dezesseis mil e trezentos reais) para o lote 01 e 18.025.60 {dezoito mIl 9

vinte 9 chu mais) çeda7erdo um valor total de RS 216 300.00 (duzentos e dezesa6 mi etrez€ntm
reais) para o loto 02,
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