
PREFEITURA MUNICIPAL
* NOVA SANTA BARBARA 01

INEXIGIBILIDADE DE LTGTTAçAO

No 312021,

OBJETO: Credenciamento de serviços especializados de
técnico de enfermagem, enfermeiro padrão, fisioterapeuta
e nutricionista.

VALOR MAXIMO - R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

DOTAÇÃO

Dotações

Exercíci
oda
despes
a

Conta
da
despes
a

Funcional programática Fonte
de
recurso

rupo da fonte

2021 1830 06.002.1 2.361.0210.2016 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

2021 1840 06.002.12.361.0210.2016 103 Do Exercício

2021 1850 06.002. 1 2.36í.0210.2016 104 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

2021 2330 06.004. í 2. 365.027 0.2020 0

2021 2340 06.004. 1 2. 365.027 0.2020 103 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

2021 2350 06. 004. 1 2. 365.027 0.2020 104 3.3.90.39.00.00

2021 2810 08.001. 1 0.301.0320.2025 0 3.3.90.39.00.00

2021 zó ta 08. 00 1 . í 0.30 1 . 0320.2025 a 3.3.90.39.00.00

2021 2820 08.00 1 . 1 0. 30 1 . 0320.2025 303 Do Exercício

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone .13. 3266.8100, CEP - 86.250400 Nova Santa Bárbaru

Paraná ww\\'.nsb,pl.qov.br

Estado do Paraná

CHAMAMENTO PÚBLICO NO 112021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 50/2021

|NSCRIÇÃO: De 28t06t2021 à 02107t2021.

ls s.so.as.oo.oo

lg. s.so.ss. oo. oo lDo Exercício

luo Exercrcro

lDo Exercício

luo Exerclcro

ls.s.so.ao.oo oo



02- Rue: Augusto PereiÍa de OuadÍos, 200, A (43) 3266-1033 -
E-mail: dep_educa@nsb.pr.gov.br - Nova Santa Báôa'a - PaÍaná

C O RRES POND ENCIÁ INTE RNA

DE: SECRETÁNA MUN.
CULTARA

DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E

N" 040/2021

DaÍa:26/0512021

ARA.. SECXETA RIA DE AD MI NI S TRA o

ASSI.INTO.. CHA MADA P (/B LI CA

Tem a presente, a finalidade de solicitar de Vossa Senhoria que seja

realizada Chamada Pública para a contratação de nutricionista, por um período de 180 (cento

e oitenta) dias, para atender as demandas da rede municipal de ensino quanto ao Programa

Nacional da Alimentação Escolar.

Atribuições do nutricionista:

O nutricionista é um profissional essencial para a adequada execução do PNAE.
Compete ao nutricionista responsável técnico (RT) assumir as atividades de

planejamento, coordenação, direção, supervisão e avaliação de todas as ações de

alimentação e nutrição no âmbito da alimentação escolar, calcular os parâmetros

nutricionais para atendimento da clientela com base em recomendações nutricionais,
avaliação nutricional e necessidades nutricionais específicas, definindo a quantidade e

qualidade dos alimentos, obedecendo aos Padrões de Identidade e Qualidade (PIQ),
planejar, orientar e supervisionar as atividades de seleção, compra, armivenamento,
produção e distribuição dos alimentos, zelando pela qualidade e conservação dos

produtos, observadas sempre as boas práticas higiênicas e sanitárias, planejar e

coordenar a aplicação de testes de aceitabilidade junto à clientela, quando da introdução

de alimentos atípicos ao hábito alimentar local ou da ocorrência de quaisquer outras

alterações inovadoras. no que diz respeito ao preparo, ou para avaliar a aceitação dos

cardápios praticados, observando parâmetros técnicos, científicos e sensoriais

reconhecidos e realizando análise estatistica dos resultados, estimular a identificação de

crianças portadoras de patologias e deficiências associadas à nutrição, para que recebam

o atendimento adequado no PAE; elaborar o plano de trabalho anual do Programa de

Alimentação Escolar (PAE) municipal ou estadual, contemplando os procedimentos

adotados para o desenvolvimento das atribuições; elaborar o Manual de Boas Práticas de

4oL 'l%
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA AÁNENNE L.5O

Av.: Walfredo Bitten@uÍlMoÍaes,222, t (43) 3266.1222 C.N.P.J. N.. 95.561.080/000160

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA (l3
Av.: Walfredo Bittencourt MoÍaes, 222, t (43\ 3266.1222 C.N.P.J. N.0 95.561.080/0001-60

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Rua: Augusto Pereira de Quadros, 200, I (43) 3266-1033 -

Fabricação para o Serviço de Alimentação; desenvolver projetos de educação alimentar e
nutricional para a comunidade escolar, inclusive promovendo a consciência ecológica e
ambiental; interagir com o Conselho de Alimentação Escolar (CAE) no exercício de suas
atividades, participar do processo de avaliação técnica dos fomecedores de gêneros
alimentícios, segundo os padrões de identidade e qualidade, a Íim de emitir parecer
técnico, com o objetivo de esÍabelecer critérios qualitativos para a participação dos
mesmos no processo de aquisição dos alimentos; elaborar fichas técnicas das
preparações que compõem o cardápio; orientar e supervisionar as atividades de
higienização de ambientes, arrnazenamento de alimentos, veículos de transporte de
alimentos, equipamentos e utensílios da instituição e dos fomecedores de gêneros
alimentícios; participar do recrutamento, seleção e capacitação de pessoal do PAE;
colaborar na formação de profissionais na área de alimentação e nutrição, orientando
estágios e participando de programas de treinamento e capacitação.

Solicito ainda, que o contratado cumpra uma carga horária de 20 (vinte)

horas semanais com remuneração de R$1.400,00 (Hum mil e quatrocentos) reais mensais.

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente,

arec tsraz íe Líma7

Secretária Municipal de Educação, Esporte e Cultura

Portaria N" j

slnatura

?b roS rzo|
ome

Recebido por:
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NOVA SANTA BARBARA
CO RRESPO I,I O ÊT,ICIA I NTE RNA

DE: Secretaria Municipal de Saúde N" 173t2021

PARA: Secretaria de Administração DATA: 28105121

ASSUNTO: Solicitaçáo de abertura de Chamamento

Mediante Autorização desta Secretaria Municipal de Saúde, solicito a

Vossa senhoria, a abertura de chamamento público por um período de 06 (seis) meses para

contrataçâo dos seguintes proÍissionais:

. 02 (dpisl Técnicos de Enfermagem, para realizaçâo de plantáo de 12 horas,
para suprir a demanda de atendimentoyinternamentos no período noturno das 19 às 07

horas, pois antes da pandemia conseguíamos que apenas um profissional de enfermagem
permanecesse na Unidade de Saúde no período noturno. Com valor de Rg 2.200,00 (dois

mil e duzentos reais) mensal; 4 | '. \ 4A,
o 0'l (um) Fisioterapeuta com carga horária de 20 horas semanais, pois a

fisioterapeuta concursada encontra-se gestante, impossibilitando a continuidade do trabalho

no atendimento de contato direto ao paciente, pois a mesma náo foi imunizada contra a
COVID 19, devido a náo disponibilizaçáo de doses para o grupo de gestantes. Sendo assim

a mesma se encontra susceptível a contrair o vírus o que pode causar grandes danos tanto
para a Íuncionária quanto para o bebê. Além do mais a mesma irá usufruir do direito de

licença matemidade. Com valor de R$ 2.í00,00 (dois mil e cem reais) mensal.

. 0í (um) Enfermeiro Padrão, com carga horária de 40 horas semanais, pois

segundo regulamentação do COREN é necessário a supervisão deste profissional durante

24 horas na Unidade de Saúde, sendo assim necessitamos desta contrataçáo pois a

unidade funciona 24 horas e náo temos todos os profissionais no quadro de enfermagem.

Com valor de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais) mensal.

Segue atribuições em anexo

Atenciosamente,

R n Souza
S I de Saúde

Recebido por:
Nome fa Data

toS t_?od2e

Rua: Anton
E-mail: nsbsaude@gmail.com - Nova Santa Bárbara - Paraná

io Joaquim Rodrigues s/n, l(43) 32ôô-8050 CNPJ no 08.854.896/0001-BB
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NOVA SANTA BARBARA
Atribuições do cargos:

TÉcNlco DE ENFERilIAGEM: Auxiliar o Enfermeiro na realizaçáo de procedimentos,

compor a equipe multidisciplinar na assistência ao paciente, auxiliar demais profissionais

da equipe na realização de procedimentos sobre a supervisão do enfermeiro, bem como
auxiliar no desenvolvimento de programas de saúde. prestar assistência de enfermagem
de caráter preventivo e/ou curativo interno e externo da unidade, conforme planejamento

de trabalho estabelecido pelo enfermeiro; participar das atividades nos programas

específicos desenvolvidos na secretaria de Estado da saúde; executar e auxiliar na

supervisão e no controle de material permanente, de consumo e no funcionamento de
equipamentos; colaborar na elaboração de relatórios; realizar levantamento de dados para

o planejamento das ações de saúde; partrcipar de reuniôes, treinamentos e reciclagem;
proceder ao registro de dados estatísticos e dos procedimentos realizados; preparar

pacientes para consultas, exames e tratamentos; observar, reconhecer e descrever sinais

e sintomas; ministrar medicamentos por via oral e parenteral; realizar controle hídrico,

fazer curativos, nebulização; executar tarefas referentes a conservação e aplicaçáo de
vacinas; colher material para exames laboratoriais; executar atividades de desinfecção e

esterilizaçáo; orientar pacientes no pós consulta; executar outras atribuições afins.

FISIOTERAPEUTA: Atuar no atendimento de FIS|OTERAPIA GERAL, integrado com

equipe multiprofissional, que se enquadram dentro dos variados quadros patológicos

existentes na demanda da atençáo primária, em especialidades tais como: ortopédicas,

reumatológicas, neurológicas, cardionespiratórias, saúde da Mulher e da criança, na área

de saúde ocupacional, incluindo avaliaçôes e intervenções ergonômicas, prática de

ginástica laboral e atendimentos domiciliares em pacientes portadores de enfermidades

crônicas e/ou degenerativas, pacientes acamados ou impossibilitados quando necessário.

Realizar avaliações fisioterapêuticas, prescrevendo e realizando condutas terapêuticas

apropriada e necessárias para o processo de tratamento, reabilitação e prevençáo das

doenças e complicações que estas podem trazer. Encaminhar para atendimentos mais

complexos quando julgar necessário; fazer conscientização ao paciente e a família quanto

aos procedimentos realizados, agravos, resultados do tratamento e demais orientaçôes
que devem ser seguidas por ele. Bem como outras tarefas conelatas determinadas pelo

seu superior hierárquico imediato. Tendo funçáo de ser a base resolutiva e coordenação

Rua: Antonio Joaquim Rodrigues s/n, l(43) 326G8050 CNpJ no 08.854.896/0001-BB
E-mail: nsbsaude@gmail,com - Nova Santa Bárbara - paraná

PREFEITURA MUNICIPAL



06PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
do processo de cuidado com açôes especificas dentro de sua área e através de redes de
serviços para assistência aos diversos níveis de atendimento na atenção primária a saúde.

ENFERilIEIRo PADRÃo: Administrar equipe de Enfermagem no desempenho de
atividades de prestaÉo de cuidados integrais, com base nas rotinas da sistematizaçáo de
assistência de Enfermagem, às pacientes sob sua responsabilidade. Acompanhar e avaliar
pacientes da unidade Básica de saúde. Desempenhar atividades de gerenciamento de
Enfermagem respondendo pera equipe de trabarho no seu horário de atendimento e as
demais atribuiçôes previstas no contrato.

Rua: Antonio Joaquim Rodrigues s/n, t (43) 3266-8050 CNPJ no 08.854.896/0001-88
E-mâil: nsbsaude@gmail.com - Nova Sanla Bárbara - paraná
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
RlzÃosocrAL h^il^r. .l^ Ç-!^/^ G-l^\»
ENDEREÇo, Q,,[ ]/o., ^,-la,^rtt dt ,r*.-^,. r' g "/
c|Np,t t92.1aq 2 G- q,
TELEFoNE ( 4zl 9 37 C ? - 2 ttq a

Á Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - Pr.

CNPJ: 95.561 .080/0001-60 - Fone/ Fax - (43) 3266-81 00

Email: compras@nsb. pr.qov. br

"COTAÇÃO DE PREÇO"

CarimbocomCNPJ - Cfl.L, - 1'/ 7 I I

Assinatura - )-.- S;.Lil,o, C"là»"

Data- JJ/oS/2oLl

Rua Walfredo Bittencourt de Mo,aes ne 222, Centro, Íl 43. 3266.8100, X - 86.250-000

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.or.gov. br - www.nsb.pr.gov.br

Horas
trabalhadas

1 Fisioterapeuta

2 Nutricionista Horas
trabalhadas Va

Plantáo 12hrsTécnico de enfermagem

EMAIL

Item Nome do produto Unidade Va lor

a
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,*.-1. PREFEITURAMUNICIPAL

ttT NOVA SANTA BARBARA
09

RAzÃo socrAl: A. DE oLtvEtRA poNcE FlslorERApEUTA
ENDEREÇO: Rua Claudío Ferreira da Costa, n" 209, Centro, São Jerônimo da

Serra/PR.

CNPJ: 22.025 .842lOoO1 -3O

TELEFONE (43) 991 3í-0817

EMAIL: alexponce456@hotmail.com

Á Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara ' Pr'

CNPJ: 95.561.08010001-60 - Fone/ Fax - (43) 3266-8100

Email: compras@nsb. pr.qov br

"coTAÇÃo DE PREçO"

t,6

I

Carimbo com CN

Ízz.o zs .a4 2/o o o 1 - 3 o-l
A. DE OLIVEIRA PONCE

FISIOTERAPEUTA
Rua Cláudio Ferreita da Costa' 209

Cenlío - GEP 86270-000

çaJJàránimo 
da Sena'Paraná |

"\

Assinatura -

Data - iZ 0tI l>r*t

Rua Walfredo Eittencourt de Moraes ne 22
100, I - 86.2s0-000

Va lorU n idaderod utoNome doItem
Rs 2.100,0020 Horas

trabalhadas
Fisioterapeuta1

Rs 2.800,0040 Horas
trabalhadas

Nutricionista)

R$ 2.200,00Plantão í2hrsTécnico de enfermagem3

Nova Sanla Bârbara' Paraná - E - E-mail - - www.nsb.Pr.gov.bí



UP SERVIÇOS
TERCEIRIZADOS

10

Á Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - Pr.

CNPJ: 95.561.080/0001-60 - Fone/ Fax - (43) 3266-8100

Email: comoras@nsb. pr.qov.br

.,coTAÇÃo DE PREçO"

Os valores contemplam todos os encargos sociais de contratação, tais como fgts - inss -
iss - pis - cofins - adicional noturno - na modalidade CLT.

Cornélio Procópio í2 de MAIO de 2021.

Paulo Roberto Morêira
Gerente Administrativo

l-tr .214.840n001'1il
-:,l':;;onlo mRtlRA' 

tP?

rAu":l::;;*"*',í*ffi1

ui$ilnt*;ll;;:

pAULo RoBf,RTo TToREIRA - Epp cNpJ r-o 1r.214.840/000r-73 -RUA JoÃo HENRIeUEJAeUETA N" I0-J.4RDIÀI Dos PloNf,IRos

Item Nome do produto ora trabalhada
1 Fisioterapeuta Horas trabalhadas R$70,00

2 Nutricionista R$ 90,00

3 Técnico de enfermagem Plantão 12hrs R$ s5,00

cEp 86300{00 coRNÉLIo pRocópro (pR) E-M-{lL: pâul_ozjr@hotmâit.com t (.í3) 9 912ó 6165 - §\r $.studioüDcu rso§.conl

-.-'7

Unidade

Horas trabalhadas
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PREFEITURA IVUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PAR,{NÁ

CORRESPONDENCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 2810512021

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Encaminho ao Setor de Licitação |s correspondências expedidas
Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Educação, Esporte e
Cultura, solicitando o credenciamento de serviços especializados de técnico de
enfermagem, enfermeiro padráo, fisioterapeuta e nutricionista, para que sejam
tomadas todas as providências necessárias para abertura de procedimento
licitatório.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

c lério
cipal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43.3266.8100, I - 86.250-000

Nova Santâ Bárbam" Parâná



§ PREFETTURA MUNTcTPAL

Serra/PR.

CNPJ: 22.025.842n0Ü-30

TELEFONE; (43) 991 31 -081 7

EMAIL: alexPonce456@hotmail'com

Email: comoras nsb. or.oov.br

"corAÇÃo DE PREÇo"

3 Técnico de enfermagem

Carimbo com CNPJ -

NOVA SANTA BARBARA
RAZÃO SOGIAL: A DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA

ENDERÉÇo: Rua Claudio Ferreira da cos!â, n'209' Centro' sâo JerÔnimo dâ

13

Á PreÍeítura Municipal de Nova Santa Bárbara'Pr'

CNPJ: 95.561 08010001-60 - Fone/ Fax - (43) 3266-8100

Assinatura

Data - .fc

Rua W

l,rlw7-^

fzz.ozs.aq?Jooo1-3dl

A. DE OLIVEIRA PONCE
FISIOTERAPEUTA

Fluâ Cláudio Foíícirr da Co3ta, 203

Centro. CEP 0827&000

,. §áo Jerônimo da §ena ' Patrnl I

Scannerl hv TanScanner

Rs 2.1Ú0,0{)20 Horas
trabalhadas

Fisiotêrapeuta1

R$ 2.800,Ú040 Horas
trabalhadas

Nutricionista2

Rs 2.200,00Planião 12hrs

RS 4.600,0040 HorasEnfermeiro Padráo4

Nova

§8100,::l - 86.250-000

§ www.nsb.or.sqy.br

V alorUnNome doItem



NOVA SANTA BARBARA 1[
ESTADO DO PARANÁ

coRRESpoNDÊttcll tureRNA N. o7B/202i

Nova Santa Bárbara, 1010612021

De: Setor de Licitações

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Contratação de serviços especializados de técnico de
enfermagem, enfermeiro padrão, fisioterapeuta e nutricionista.

Senhora Contadora:

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elaine Cristi na dos S ntos
Setor de LicitaçÕes

PREFEITURA MUNICIPAL

Tem esta finalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotaçáo
orçamentária para contratação de serviços especializados de técnico de
enfermagem, enfermeiro padrão, fisioterapeuta e nutricionista, conforme solicitaçáo
da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura e Secretária Municipal de
Saúde, num valor previsto de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), para um
período de 06 (seis) meses.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100, I - 86.250-000

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL
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NOVA SANTA BARBARA

CORRESPONDÊNCA INTERNA

Nova Santa Bárbara, í0 dejunho de2021.

De: Departamento de Contabilidade

Para: Departamento de Licitação

ASSUNTO: Dotação orçamentária

Venho por meio desta, em resposta a Correspondência lnterna n" 07812021

que solicita Dotações Orçamentárias para contratação de serviços especializados de

técnico de enfermagem, enfermeiro padráo, fisioterapeuta e nutricionista,

encaminhar relatório anexo.

Sendo o que se apresenta para o momento,

Atenciosamente,

Laurita de So c Almeida
Contad

Rua WalfÍedo Bittencourt de Moares no 222,Íone 43.3266.8100 C.N P.J. N.o 95.561.080/000160
E-mail: pplsbl@19b"prgg11[ - Nova Santa Bárbara - Paraná

Recebido por:
inaturaNome

fu*z-:L
data
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Saldo das contas de despesa
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NOVA SANTA BARBARA

coRRESPoNDÊr.rcrl rrutenrua

Prezada Senhora,

Em atenção às correspondências expedidas pela Secretaria
Municipal de Educação, Esporte e Cultura e Secretária Municipal de Saúde,
solicitando a contrataçáo de serviços especializados de técnico de enfermagem,
enfermeiro padrão, fisioterapeuta e nutricionista, conÍorme solicitação da Secretaria
Municipal de Educação, Esporte e Cultura e Secretária Municipal de Saúde, num
valor previsto de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), para um período de 06
(seis) meses, sendo que foi informado pela Divisáo de Contabilidade a existência de
previsâo orçamentária.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elaine Cris dos antos
Setor de LicitaçÕes

Rua WalfÍedo Bittencoun de Moraes, 222 - Cep. 86250-000 - FondFar (043) 3266.8100 - C.N.P.J

E-mail: licitacaoar sb.plcgtl.br - Nova Santa Barbara - Paraná
N.' 95.561.080/0001 -60
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De: Setor de Licitação
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 1010612021 .

Outrossim, solicito a emissáo de um Parecer Jurídico, levando-
se em consideração a possibilidade de lnexigibilidade, tendo em vista que as
Secretarias solicitaram que seja realizado uma Chamada Pública.
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PARECER JURíDICO N' 14912021

Assunto: Chamamento Público para Contratação de Serviços Especializados de

Técnico de Enfermagem, Enfermeiro Padrão, Fisioterapeuta e Nutricionista.

Solicitante: Departamento de Licitação

Trata-se o presente expediente de solicitação do Setor de Licitação, visando

manifestação desta Procuradoria Jurídica, quanto a realizaçáo de processo de

inexigibilidade de licitaçáo para credenciamento de serviços especializados de

técnico de enfermagem, enfermeiro padrão, fisioterapeuta e nutricionista,

conforme correspondência interna da Secretaria de Saúde.

Face ao posicionamento esboçado na correspondência interna, oriunda da

Secretaria de Saúde, que tece longa justificativa quanto a necessidade de

contrataçáo dos profissionais descritos para continuidade do atendimento da

população, frente ao aumento expressivo de casos de covid 19, e da extrema

necessidade de manter a Unidade de Saúde em plantão de 24 (vinte e quatro)

horas, dando suporte aos pacientes contaminados, passamos a análise do

procedimento.

A contrataÇão emergencial de pessoal deve se dar, preferencialmente, por meio

de processo de seleçáo simplificado, mediante publicaçáo de edital com ampla

divulgação, admitindo-se a ausência de provas de seleção e a adoção de outros

critérios para classificação, em casos de extrema urgência ou impossibilidade

técnica de realizaçáo de testes. A formalização do vínculo ocorre por meio de

contrato.

Todavia, excepcionalmente para o enfrentamento da Covid-19, diante de

eventual insucesso do processo de seleção simplificado - PSS, admite-se a

possibilidade de chamamento/credenciamento mediante ampla divulgaçáo de

edital estabelecendo todos os requisitos e condições de contrataçáo, de

prestaçáo dos serviços, valores, forma de pagamento e outros atinentes às

contrataçôes. Essa Íorma de contratação é residual (devem ser comprovadas a

inviabilidade ou impossibilidade da contrataçáo por meio de PSS).
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Analisando, de modo específico, tem-se quê a Lei Federal no 8.666, ao regrar o

instituto da inexigibilidade licitaçáo, náo mencionou o credenciamênto. Como

esclarece Joel de lvlenezes Niebuhr, "Não há qualquer dispositivo que aborde o

assunto, regrando suas premissas." Trata-se de um procedimento administrativo

que ganhou os seus contornos conceituais a partir da atividade de controle

exercida pelas Cortes de Contas que, como a doutrina, reconheceram o fato de

a inexigibilidade não depender de autorização legal, tanto que ocorre em todas

as situações de inviabilidade de competição, o que'remonta à questão fática.

"Destarte, a ausência de dispositivos normativos em torno das hipóteses de

credenciamento não obsta lhes reconhecer a existência, bem como a

inviabilidade de competição, o que acarreta inexigibilidade.

Passou a se admitir que, para haver inexigibilidade, basta que náo haja

competição possível entre interessados, como expressamente exige o "caput"

artigo 25 da Lei Federal no 8.666. E a inviabilidade de competição pode resultar

de duas hipóteses: a) na primeira hipótese, náo há possibilidade de competição

porque só existe um único parceiro que atenda às necessidades da

Administração; b) na segunda hipótese, a Adminiskação aceita como

colaborador todos aqueles que, atendendo as motivadas exigências públicas,

manifestem interesse em Íirmar o vínculo com o Estado. Em outras palavras, há

inexigibilidade de licitação em virtude da singularidade do objeto (há um único

bem ou serviço que lhe satisfazer) ou em razão da possibilidade de contrataÇáo

de todos os que satisfaçam as condições exigidas (a Administração não precisa

escolher um único licitante para satisfazer os fins perseguidos, mas admite,

isonomicamente, estabelecer vínculo com todos os interessados).

Sobre essa última hipótese, Jorge Ulisses Jacoby Fernandes explicita:

Se a Administraçáo convoca Íodos os profissionais de determinado setor,

dispondo-se a contratar Íoclos os que tiverem interesse e que satisfaçam os

requisitos estabelecidos, fixando ela própria o valor que dispõe a pagar, os

possíveis licitantes náo competirão, no estrito sentido da palavra - inviabilizando

a competição - uma vez que a todos foi assegurada a contrataçáo. E a figura
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do credenciamenÍo, que o Tribunal de Contas da União recomendou para a

contrataÇão de serviços médicos e, quanto a tais serviços e de odontólogos,

pontuou que "a isonomia e a impessoalidade estão garantidas pelo fato de a

escolha dos referidos profissionais, no momento da prestação dos serviços,

recair sobre o usuário direto, ou seja, o paciente é quem escolhê e não a

administração pública".

Em diversas decisÕes admitiu o emprego do credenciamento (Acórdãos

35112010, 14112013,76812013, 1.15012013 e 3.56712014), tendo a 1a Câmara

da mencionada Corte de Contas explicitado, em fins de 2017, que: "Na prática,

vislumbra-se a utilização do sistema de credenciamento, por exemplo, (i) quando

se tem, pelos bens a serem fornecidos ou serviços a serem prestados, uma

demanda muito maior do que o número de interessados e habilitados a fornecê-

los ou prestá-los, ou (ii) quando se trata de fornecimento contínuo de certos

produtos (a exemplo de gêneros alimentícios).

Nessas hipóteses, a administração se dispõe a contratar todos os interessados

e capacitados, sem relação de exclusão, pelo preço por ela definido, devendo

cumprir alguns requisitos (a exemplo dos dispostos no Acórdáo 35112010-

Plenário, ratificados no Acórdão 5.17812013-14 Câmara).

O importante é que seja viável aferir a pré-qualificaçáo dos interessados no

credenciamento, observando-se os princípios da publicidade, da impessoalidade

e da isonomia.

A Procuradoria Federal da AGU exarou o Parecer n"07-

I2II3ICPLCIDEPCONSU/PGF/AGU, em que se fixou o objetivo de "prezar pelos

aspectos essenciais do credenciamento, de modo não desnaturar nem utilizar

de forma indevida", pelo que foram apresentadas diretrizes a serem aferidas em

cada caso concreto, em especial que: "a. haja possibilidade de contratação de

quaisquer dos interessados que satisÍaçam às condições exigidas; b. preço de

mercado seja razoavelmente uniforme e que Íixaçáo previa de valores seja mals

vantajosa para Administração, cjevendo ficar demonsirada nos autos vantagem
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ou igualdade dos valores definidos em relação aos preços de mercado; c. seja

dada ampla divulgação, mediante aviso publicado no Diário Oficial e/ou em jornal

de grande circulação local, sem prejuízo do uso adicional de outros meios que

se revelem mais adequados ao caso; d. sejam fixados os critérios exigências

mínimas para que os interessados possam credenciar-se; e. seja fixada, de

forma criteriosa, tabela de preços que rêmunerará os diversos itens de

serviços; Í. sejam estabelecidas as hipóteses de descredenciamento; g. seja

prevista a possibilidade de denúncia do ajuste, qualquer tempo, pelo

credenciado, bastando notificar a Administração, com antecedência fixada no

termo; h. a possibilidade de credenciar-se fique aberta durante todo período em

que Administração precisar dos serviços, conÍorme fixado em

Edital; i. possibilidade de os usuários ou administrados denunciarem qualquer

irregularidade veriÍicada na prestaçáo dos serviços; j. sejam fixados critérios

objetivos de disúibuição da demanda, por exemplo, sorteio público, excluindo-se

os sorteados anteriormente, escolha pelo próprio usuário-interessado etc."

A normatização federal foi se aperfeiçoando, tendo sido editada a lnstruçâo

Normativa no 0512017 do lVlinisterio do Planejamento, Desenvolvimento e

Gestão, que no item lV do Anexo I definiu o credenciamento como "ato

administrativo de chamamento público destinado à pré-qualificaçáo de todos os

interessados que preencham os requisitos previamente determinados no ato

convocatório, visando futura contratação, pelo preço definido pela

Administração."

O Anexo Vll-B da lN no 05/2017, que trata das diretrizes específicas para

elaboração do ato convocatório, trata do credenciamento no item 3, nos

seguintes termos: "3.1. Para a contratação de prestação de serviços, os órgãos

e entidades poderão utilizar o sistema de credenciamento, desde que atendidas

às seguintes diretrizes: a) justificar a inviabilidade de competição pela natureza

da contrataÇão do serviço a ser prestado; b) comprovar que o interesse da

Administração será melhor atendido mediante a contratação de um maior

número de prestadores de serviço; c) promover o chamamento público por meio

do ato convocatório que definirá o objeto a ser executado, os requisitos de
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habilitação, as especificações técnicas indispensáúeis, a fixaçâo prévia de

preços e os critérios para convocação dos credenciados; d) garantir a igualdade

de condiçôes entre todos os interessados hábeis a contratar com a

Administração, pelo preço por ela definido; e e) contratar todos os que tiverem

interesse e que satisÍaçam as condlções fixadas pela Administraçáo.

O Sistema de Credenciamento ficará aberto pelo prazo estipulado no ato

convocatório, renováveis por iguais e sucessivos períodos, para inscrição de

novos interessados, desde que atendam aos requisitos do chamamento."

No âmbito dos Estados e Municípios, identificam-se normatizações do instituto,

com destaque para Lei Paranaense no 15.608/2007, além do tratamento

normativo dado em sede de decretos e outros atos regulatórios de órgáos e

entidades administrativas.

A nova Lei de Licitações, Lei no 14.133, de '1o de abril de 2021, fez previsão para

o credenciamento, conforme se observa:

Art. 60 Para os fins desta Lei, consideram-se:

XLlll - credenciamento: processo administrativo de chamamento público em que

a Administração Pública convoca interessados em prestar serviços ou Íornecer

bens para que, preenchidos os requisitos necessários, se credenciem no órgáo

ou na entidade para executar o objeto quando convocados;

Art. 28. São modalidades de licitação:

| - pregão;

ll - concorrência;

lll - concurso,

lV - leilão;

V - diálogo competitivo.
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§ 1" Além das modalidades referidas no caput deste artigo, a

Administração pode servir-se dos procedimentos auxiliares previstos no art. 78

desta Lei.

Art. 78. São procedimentos auxiliares das licitaçôes e das

contratações regidas por esta Lei:

| - credenciamento;

ll - pré-qualificação;

lll - procedimento de maniíestação de interesse;

lV - sistema de registro de preços;

V - registro cadastral

§ 1o Os procedimentos auxiliares de que trata o caput deste artigo

obedecerão a critérios claros e objetivos definidos em regulamento.

§ 20 O julgamento que decorrer dos procedimentos auxiliares das

licitaçóes previstos nos incisos ll e lll do caput deste artigo seguirá o mesmo

procedimento das licitações.

Art. 79. O credenciamento poderá ser usado nas seguintes hipóteses

de contrataÇão:

| - paralela e não excludente: caso em que é viável e vantajosa para

a Administração a realização de contratações simultâneas em condições

padronizadas;

ll - com seleÇão a critério de terceiros: caso em que a seleção do

contratado está a cargo do beneficiário direto da prestaçáo;

lll - em mercados fluidos: caso em que a flutuação constante do valor

da prestação e das condiçóes de contratação Inviabiliza a seleção de agente por

meio de processo de licitação.

Parágrafo único. Os procedimentos de credenciamento serão

definidos em regulamento, obsêrvadas as seguintes regras:
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| - a Administração deverá divulgar e manter à disposição do público,

em sítio eletrônico oficial, edital de chamamento de interessados, de modo a

permitir o cadastramento permanente de novos interessados;

ll - na hipótese do inciso I do caput deste artigo, quando o objeto não

permitir a contratação imediata e simultânea de todos os credenciados, deverão

ser adotados critérios objetivos de distribuição da demanda;

lll - o edital de chamamento de interessados deverá prever as

condições padronizadas de contratação e, nas hipóteses dos incisos le ll do

caput deste artigo, deverá definir o valor da contratação;

lV - na hipótese do inciso lll do caput deste artigo, a Administração

deverá registrar as cotações de mercado vigentes no momento da contrataçáo;

V - náo será permitido o cometimento a terceiros do objeto contratado

sem autorizaçáo expressa da Administraçáo;

Vl - será admitida a denúncia por qualquer das partes nos prazos

fixados no edital.

A edição de uma nova lei de licitaçôes de âmbito nacional, que regulamenta os

pressupostos e regime jurídico de institutos como o credenciamento, visa evitar

desvios e implicará mais segurança no seu emprego em cada realidade

contratual da Uniâo, Estados, DF ou MunicÍpios.

Ao fixar os requisitos, é importante que a Administração Pública tenha o cuidado

de exigir somente os pressupostos necessários à adequada satisfação do objeto

a ser contratado, sem quaisquer excessos que comprometam a competitividade

e a própria impessoalidade do certame.

Que, de fato, o credenciamento seja uma forma de racionalizar a contratação

administrativa em realidades nas quais o Estado não busca vínculo com somente

um prestador de serviço ou fornecedor de bens, o que torna clara a inviabilidade

fática da competição. E que a importância assumida pelo instituto justifique seja

levada a efeito regulamentação suficiente da matéria, com fixação dos requisitos
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necessários à efetivação do procedimento, com integral observância dos

princípios constitucionais como a isonomia, eficiência e moralidade-

Os incisos do art. 78 estabelecem as hipóteses em que o credenciamento

poderá ser adotado: (i) quando for viável e vantajosa para a Administração a

realizaçáo de contratações simultâneas e padronizadas; (ii) quando a seleção

do contratado estiver a cargo de terceiro; e (iii) quando a flutuação de preços e

da prestação dos serviços impedir a promoção de adequado processo

Iicitatório.

Por sua vez, os incisos do parágrafo primeiro do art.78 da nova lei, definem os

requisitos do credenciamento: (iv) manutenção de chamamento aberto para

que prestadores de serviços possam requerer o credenciamento a qualquer

tempo; (v) adoção de critérios objetivos de distribuiçâo da demanda, quando

não for possível a execução simultânea dos contratos; (vi) o edital de

chamamento deve trazer condições objetivas e padronizadas de contratação,

com predefinição do preço; (vii) a necessidade de a Administração Íealizar

pesquisas de mercado a fim de definir os preços nos casos de credenciamento

em virtude da fluidez do mercado; e (v) a proibiçáo da terceirização do serviço

objeto do credenciamento.

O parecer jurídico se presta a fornecer os aspectos legais para que o gestor

possa decidir sobre o procedimento a ser adotado, abstendo da apreciação dos

aspectos inerentes à conveniência e oportunidade, razão pela qual devolvo o

encaminhamento a decisão da autoridade superior.

É o parecer

Nova Santa Bárbara, 10 de junho de 2021 .

Carmen ortez Wilcken

Procuradora Jurídica
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

CORRESPONDENCIA INTERNA

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Tendo em vista, as informações, bem como,
considerando o Parecer Jurídico contido no presente processo, AUTORIZO a
licitaçáo sob a modalidade de INEXIGIBILIDADE DE LICITAçÁO N'
3l2O2L, que tem por objeto o credenciamento de serviços especializados de
técnico de enfermagem, enfermeiro padráo, fisioterapeuta e nutricionista,
normatização de procedimentos administrativos, consultas, e em todos os
demais âssuntos correiatos à área, de conformidade com a Lei Federal n"
8.666, de 21 10611993 e demais legislações pertinentes.

Anexo ao presente, Portaria n" O34 l2O2l, nomeando o
Comissáo Permanente de Licitaçâo. Ordeno que Extrato do Edital de
Licitaçâo seja publicado no quadro de Avisos e Editais desta Prefeitura e

onde mais convier para que seja data a devida publicidade.

Encaminhe-se
providencias necessárias.

ao Setor de Licitação pâra as

Nova Santa Bárbara, t4 l06l2o2t.

c Grto
cipal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, E 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná
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coRRESPoNDÊrucn nreRrun

De: Setor de Licitações
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 1410612021 .

Prezada Senhora,

Solicito análise jurídica do edital e minuta do contrato referente
ao Processo de lnexigibilidade n" 312021, cujo objeto é o credenciamento de
serviços especializados de técnico de enferinagem, enfermeiro padrão,

fisioterapeuta e nutricionista, em atendimento ao disposto no parágrafo único, art.

38, da Lei n' 8.666/93.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elaine C na Ludi OS ntos

çôesI

Rua Walftedo BittencouÍ de Moraes n" 222, CentÍo, A 43.3266.8100 E - 86.250-000 -Nova Santa Bárbara,

Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.or.sov.br - wrvw.nsb.or.gov.br
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PROCEDIMENTO ADIVINISTRATIVO N" 5O/2021

CHAMAIM ENTO PU BLICO/CREDENCIAIU ENTO NO 1 /2021

Assunto: Chamamento Público para Contrataçáo de Serviços Especializados

de Técnico de Enfermagem, Enfermeiro Padrão, Fisioterapeuta e Nutricionista.

Solicitante: Departamento de Licitaçáo

Trata-se o presente expediente de solicitação do Setor de Licitaçáo, visando

maniÍestação desta Procuradoria Jurídica, quanto ao edital de processo de

inexigibilidade de licitação para credenciamento de serviços especializados de

técnico de enfermagem, enfermeiro padrão, fisioterapeuta e nutricionista,

conforme correspondência interna da Secretaria de Saúde.

Cumpre a esta procuradoria reiterar posicionamento esboçado no parecer

sobre a modalidade licitatória, onde este departamento fez diversas

orientações legais.

São requisitos necessários no edital de credenciamento: a manutençâo do

procedimento aberto para que prestadores de seúiços possam requerer o

credenciamento a qualquer tempo; a adoção de critérios objetivos de

distribuiçáo da demanda, quando não for possível a execução simultânea dos

contratos; o edital de chamamento deve trazer condiçôes objetivas e

padronizadas de contrataÇão, com predefinição do preço; a necessidade de a

Administração realizar pesquisas de mercado a fim de deÍinir os preços nos

casos de credenciamento em virtude da fluidez do mercado; e a proibição da

terceirização do serviço objeto do credenciamento

O processo veio a esta Procuradoria Jurídica, devidamente autuado, em um

volume, contendo a solicitação da secretaria municipal de saúde e da

secretaria municipal de educação, após o departamento competente procedeu

a pesquisa de preços, a fim de formar diante do que determina a legislação

parâmetros para compor os preços dos serviços a serem contratados e da
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despesa total, o setor contábil indicou dotação orçamentária para Íazer frente a

despesa pretendida, a procuradoria jurídica emitiu parecer sobre a modalidade

escolhida, e Íinalmente a autoridade competente determinou a continuidade do

processo e elaboraçáo do edital convocatório.

Denota-se que a minuta do edital necessita de ajustes que foram enviados por

este departamento ao e-mail do setor de licitações e contratos, e ainda houve

orientação expressa dessa procuradoria jurídica quanto a necessidade de se

ater as regras da legislação pertinente para o procedimento de

credenciamento.

Assim, após cumprida as orientações e seguindo-se os dispositivos legais

vigentes, não se observando ilegalidade ou irregularidade insanáveis no

procedimento, estando o edital convocatório, bem como a minuta do contrato

alinhada aos parâmetros pertinentes a espécie, se encontrará aprovada.

Registro, por fim, que a análise consignada neste parecer se ateve às questões

jurídicas observadas na instrução processual e no edital, com seus anexos, nos

termos do art. 38 da Lei no 8.666/93. Não se incluem no âmbito de análise da

Procuradoria os elementos técnicos pertinentes ao iertame, como aqueles de

ordem financeira ou orçamentária, cuja exatidão deverá ser verificada pelos

setores responsáveis e autoridade competente pela Administração Direta

Municipal.

Nova Santa Bá ara, 18 de junho de 2021.

en Cortez Wilcken

Procuradoria Jurídica

ê-,
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TNEXTGTBTLTDADE DE LTCTTAçÃO N' 3/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 50/2021

Senhor licitante:

A falta de remessa do presente Recibo de Retirada do Edital exime a Comissão de
Licitação da comunicação de possíveis retificações ocorridas no instrumento
convocatório ou outras informações adicionais pertinentes ao certame.

5-'uGh
Pol Simere Sotto

Presidente da Comissão de Licitação
Portaria no 03412021

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, El 43. 3266.8100, X - 86.250-000

Visando possível comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
e a sua empresa, solicitamos o preenchimento completo do Recibo de Retirada de Edital,
abaixo, remetendo-o ao Setor de Licitações por meio do fax (43) 3266-8100 ou para o e-
mail licitacao@nsb. pr.qov. br

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr'.gov.br - rwwv.nsb'or'gov'br

1
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tNEXIGtBtLtDADE DE LtC|TAÇÃO N' 3/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 50/2021

Objeto: Credenciamento de serviços especializados de técnico de enfermagem,
enfermeiro padrão, fisioterapeuta e nutricionista.

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

A Empresa (Razão social, CNPJ e endereço completo), retirou este Edital de Licitaçáo e

deseja ser informada de qualquer alteraçáo pelo e-mail

ou pelo tel/ fax

, aos t t2021

Garimbo Padronizado da Empresa

2
Rua Walfredo Bittencoun de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, X - 86.250-000

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail- licitacao@nsb.pr.gov.br - rvww.nsb.pr.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL
31

í. O MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA-PR, inscrito no CNPJ sob o no

95.561 .080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, no 222, Cenlro,
CEP, em Nova Santa Bárbara-PR, por intermédio de sua Comissão Permanente de
Licitação - CPL, designada pela Portaria no 03412021, Torna Público, que está instaurando o
processo de chamamento público para credenciamento de serviços especializados de
técnico de enfermagem, enfermeiro padrão, Íisioterapeuta e nutricionista. Os

interessados deverão apresentar a documentação de habilitação no perÍodo de 281061202'l à

021071202'|,, das 8h00min. às í2h00mim e das í3h00min. às 17h00mim, no Setor de

Licitâções da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, situado na Rua Walfredo
Bittencourt de Moraes, n" 222 - Cenlro.

2. OBJETO E FINALIDADE
2.1. O presente Chamamento Público tem por objeto o credenciamento de serviços

especializados de técnico de enfermagem, enfermeiro padrão, fisioterapeuta e nutricionista,
para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de

Educaçáo, Esporte e Cultura, nas condições estabelecidas no Anexo l.

3.2. Estão impedidos de participar do presente credenciamento:
3.2.1 Os interessados que estejam cumprindo as sanÇões previstas nos incisos lll e lV do

art. 87 da Lei n 8.666/93.
3.2.2 Os proprietários, administradores ou dirigentes que exerçam cargo de chefia ou função

de confiança no Sistema Unico de Saúde (SUS), nos termos do artigo 26, §4o, da Lei

8O8O/1990 e/ou Prefeitura Municipal de Nova Santa Bqrbara - PR, sempre levando em

consideração ao estabelecidos no artigo 37, XVI da Constituição Federal de 1988.

4. FORMA DE APRESENTAçAO DOS DOCUMENTOS

4.1. Os interessados deverão encaminhar os documentos relacionados no item 6, no período

de 2810612021 à 0210712021 das 8h00min às 12h00min e das 13h00min até as 17h00min,

na Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, na Rua Walfredo Bittencourt MoÂes, 222

Centro, Nova Santa Bárbara- PR, ocasiáo em que deverão entÍegar envelope lacrado, com a

documentação exigida, que deverá ser identificado com etiqueta preenchida, cujo modelo

segue abaixo:

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43.3266.8100, E - 86.250-000
J

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.eov.br - www.nsb r

NOVA SANTA BARBARA
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO NO 112021

INEXIGTBTLTDADE DE LTGTTAçÃO N" 3/202í
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 50/2021

3. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO CREDENCIAMENTO

3.1. Poderão participar no presente Credenciamento empresas cujo ramo de atividade seja

compatível com o objeto da licitação, conforme o disposto nos respectivos atos constitutivos,

e atendidas às demais disposições deste edital.
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ESPECIALIZADOS DE TÉCNICO DE
FISIOTERAPEUTA E NUTRICIONISTA.
RAZÃO SOCTAL:

NOVA SANTA BARBARA

PARA CREDENCIAMENTO DE

ENFERMAGEM, ENFERMEIRO
sERVrÇOS

PADRÂO,

TELEFONE PARA CONTATO:

5. DOCUMENTAÇOES REFERENTES A HABILITAÇAO

5.1. HABTLTTAÇÃO ..rURíOrCA:

5.'1 .1 . Registro comercial, no caso de empresa individual.
5.1.2 Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, acompanhado de todas as

eventuais alteraÇóes contratuais, devidamente registrados no órgão competente, em se

tratando de sociedades empresárias, e no caso de sociedade por ações, acompanhada de

documentos de eleição de seus administradores.

5.2. REGULARIDADE FISCAL:
5.2.1. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentaçáo de

certidão expedida conjuntãmente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributáríos

federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos

tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alineas "a", "b" e "c" do parágrafo

único do artigo 11 da Lei Federal n.o 8.21211991, às contribuições instituídas a título de

substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros;

5.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual relativa aos Tributos

Estaduais, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com

efeito de Negativa ou documento equivalente do Estado sede do licitante na forma da lei:

5.2.3. Prova de regularidade fiscâl perante a Fazenda Municipal relativa aos Tributos

Municipais da sede da proponente, mediante apresentaçáo de Certidâo Negativa de Débito

ou Certidão Positiva com efeito de Negativa ou documento equivalente do Município sede do

licitante na forma da lei;

5.2.4. Prcya de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,

mediante apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, fornecido pela

Caixa Econômica Federal - CEF.

5.2.5. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) mediante a

apresentação do comprovante de inscrição e de situação cadastral emitida pela Secretaria

da Receita Federal do Brasil,

5.2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante

a apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa (CNDT), nos

termos do artigo 642-A da Consolidaçáo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei

5.452, de 10 de maio de 1943.

5.3. QUALTFTCAçÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

5.3.1. Certidâo do Distribuidor Cível da sede da pessoa jurídica, constando a NEGATIVA de

Açôes de Fatência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial, com data de

expedição não anterior a 60 (sessenta) dias da data prevista para a apresentação dos

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100, I - 86.250-000
4

Nova Santa Bárbara, Paraná - ,E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.or.sov.br
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ENDEREÇO:
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5.4. QUALTFTCAçÃO TÉCNtCA:
5.4.í. ComprovaÇão de que possui em seu quadro de funcionários e/ou sócio, profissional
com a qualificaÇão para a prestação dos serviços, através da apresentação de 01 (um) dos
documentos relacionados a seguir:
. Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS;
. Contrato de Prestação de Serviços, em vigor;
. Em se tratando de sócio, está comprovaÇão deverá ser feita pelo Contrato Social em vigor,
devidamente registrado no órgão competente.

5.5. DA QUALIFTCAÇÃO DOS PROF|SSTONATS:

5.5.1. ENFERMEIRO PADRÃO: Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação

em Enfermagem, íornecido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo Ministério da

Educação e registro profissional no Conselho Regional de Enfermagem.

5.5.4. TÉCNICO DE ENFERMAGEM: Certificado, devidamente registrado, de curso de

ensino médio, fornecido por instituição educacional, , reconhecido pelo tt/inistério da

EducaÇão; Certificado de conclusáo de curso Técnico em Enfermagem; e registro

profissional no Conselho Regional de Enfermagem.

5.6. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES:

5.6.1. Prestadores de serviço que por lei são desobrigados de inscrição no cadastro de

contribuintes estadual (ICMS) deverão apresentar prova de inscrição no cadastro de

contribuintes municipal (Alvará de Licença);
5.6.2. Licênça ou Alvará de funcionamento Estadual/Municipal expedida por órgáo da

Vigilância Sanitária competente;
5.6.3. Declaração do proponente, de que não pesa contra si declaração de inidoneidade,

expedida por órgão da Administração Pública de qualquer esfera do Governo. (Em funçáo do

disposto no art. 97 da Lei Federal N.'8.666/93), conforme Anexo ll;
5.6.4. Declaração de não parentesco, emitida pelo proponente, âssinada pelo

representante legal da empresa, conforme modelo no ANEXO lV;

5
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envelopes-

5.5.2. FISIOTERAPEUTA: Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em

Fisioterapia, fornecido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo Ministério da

Educação; acrescido de registro proíissional no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia

Ocupacional.

5.5.3. NUTRICIONISTA: Diploma, devidamente registrado, de curso de graduaçáo em

Nutriçáo, fornecido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo Ministério da

Educação, acrescido de registro profissional no Conselho Regional de Nutrição.

5.7. Quanto aos documentos exigidos neste edjtal e em cumprimento a Lei Federal no

13.726, é dispensada a exigência de:

5-7.1. Reconhecimênto de firma, devendo o agente administrativo, confrontando a assinatura

com aquela constante do documento de identidade do siÓnatário, ou estando este presentê

e assinando o documento diante do agente, lavrar sua autenticidade no próprio documento;

5.7.2. Autenticação de cópia de documento, cabendo ao agente administrativo' mediante a


