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Município de Mer edes 
Estado do Para á 

Ofício nO 06/2021 

Mercedes-PR, 18 de fevereiro de 2021 

Excelentíssimo Prefeito, 

Considerando que até a presente data n - o se verifica a existência de qualquer 

interessado no credenciamento objeto do Edita de Chamamento Público n." 04/2020, 
deflagrado em 29/10/2020, vimos por meio dest solicitar a deflagração de procedimento 

idêntico, agora voltado ao credenciamento de p ssoas físicas, reiterando a manifestação 
constante do Ofício n.? 40/20, de 05 de outubro d 2020. 

Respeitosamente, 

Exmo. Sr. 
Laerton Weber 
Prefeito 
MUNiCíPIO DE MERCEDES 
Mercedes - PR 
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Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

Exmo. Sr. Prefeito Municipal, 

Mercedes, 19 de fevereiro de 2021. 

Pelo presente solicito a Vossa Excelência competente autorização para a abertura 
de CHAMADA PÚBLICA n." 1/2021, que tem or objeto a seleção de proposta visando 
o credenciamento de pessoas físicas prestado as de serviços profissionais médicos, 
registradas no Conselho Regional de Medicina, ara realização de plantões diurnos para 
atendimento de urgência e emergência (sá ados, domingos, feriados e pontos 
facultativos) e plantões noturnos, segundo escal organizada pela Secretaria de Saúde. 

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

02.007.10.302.0006.2029 - Gestão da Unidade de Pronto Atendimento. 
Elemento de despesa: 333903400 
Fonte de recurso: 303 

Sendo o que tínhamos para o momento, subscre emo-nos. 

-- 
Atenciosamente, 

f 
Edson Kn ul 

SECRETÁRIO DE PL NEJAMENTO, 
ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS 

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

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45) 3256- 000 - CEP 85.998-000 - Mercedes - PR 



Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

Mercedes, 19 de fevereiro de 2021. 

Ilmo. Sr. Secretário de Planejamento, Administr ção e Finanças, 

Considerando as informações e par cer contido no presente processo 
administrativo, AUTORIZO a abertura de CH MADA PÚBLICA n." 1/2021, que tem 
por objeto a seleção de proposta visando credenciamento de pessoas físicas 
prestadoras de serviços profissionais médicos, registradas no Conselho Regional de 
Medicina, para realização de plantões diur os para atendimento de urgência e 
emergência (sábados, domingos, feriados e po tos facultativos) e plantões noturnos, 
segundo escala organizada pela Secretaria de Sa de. 

Anexo ao presente, a Portaria n." 039/202 ,na qual estão designados os membros 
da Comissão de Abertura e Julgamento, a qu I deverá ter sido publicada no Diário 
Oficial, anteriormente à publicação do Extrato d Edital de Licitação. 

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

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

Rua Or. Oswaldo Cruz. 555 - Fone/Fax (45) 3256- 000 - CEP 85.998-000 - Mercedes - PR 



111 , umc O es 
Estado do Paraná 

Município de Mercedes, Estado do Par ná, em 07 de Janeiro de 2021. 

_L.(.~. , L,-I!:.e~ 
./ Laerton W ber 

.~ ..... __"-_I"'-___"··""· 

PORTARIA N° 
DATA: 

039/ 021. 
07 D JANEIRO DE 2021. 

o Prefeito do Município de Mercedes, E tado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, e na forma do disposto no rtigo 71, 11, "c" da Lei Orgânica do 
Município e para atendimento ao disposto no artigo 1 do Decreto Lei n°. 8.666/93, 

Artigo 10 _ DESIGNAR Roberto Schaufelbe ger, portador da Cédula de Identidade 
RG n°. 5.053.961-0 SSP/PR, Jéssica Gabriele Finc er, portadora da Cédula de Identidade 
RG n° 12.857.209-0 SSP/PR e Jaqueline Stein, po adora da Cédula de Identidade RG n°. 
7.785.147-0 SSP/PR, servidoras públicas Munic pais, como membros titulares; Nilma 
Eger, portadora de Cédula de Identidade RG n . 6.475.622-2 SSP/PR, Edson Knaul, 
portador da Cédula de Identidade de RG n°. 5.81 .820-4 SSP/PR, Guilherme Rodrigues 
de Souza, portador da Cédula de Identidade RG 0. 10.533.280-7 SSP/PR, Felipe Kauan 
Weber, portador da Cédula de Identidade RG n°. 13.875.343-3 SSP/PR, Sandra Regina 
Freiberger, portadora da Cédula de Identidade R n° .4.119.880-0 SSP/PR e Walter Luis 
Friedrich, portador da Cédula de Identidade R n°. 3.932.567-5 SSP-PR, servidores 
públicos Municipais, como membros suplente , para que constituam a Comissão 
Permanente de abertura e julgamento das LlCIT ÇÕES, pelo prazo de 01 (um) ano, a 
contar desta data. 

Parágrafo único. A comissão, na atuação oncreta, deverá ser representada por, 
. pelo menos, 3 (três) membros. 

Artigo 2° Esta Portaria entra em vigor a p rtir de sua publicação. 

_ PUBUC,I\OO - 

DAT/\._oi~1_01 L. 

www.merc.::;des.pr.gov.b 

! ED\·,7.i\o:_i?..~--~,,~ 
R, ,<:> nr ()",..,<:>Irln r'rl''7 """ _ t=nnalt=<:>v (A '" ~?,,~- nnn - r't=D Q" OOQ_nnn'·.-l\it;;;;Z:;;;;:::-~- 



Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

1 PREÂMBULO 

PÚBLICO N° 1/2021 EDITAL DE CHAMAMEN 

1.1 o MUNICÍPIO DE MERCEDE , Estado do Paraná, pela Secretaria de 
Planejamento, Administração e Finanças, atravé da Comissão Permanente de Licitações, 
designada pela Portaria n." 039/2021, com a de ida autorização expedida pelo Sr. Laerton 
Weber, Prefeito, exarada em 19/02/2021, de confo midade com a Lei n." 8.666, de 21 de junho 
de 1993, suas alterações e demais legislação aplic] vel, torna público aos interessados que está 
instaurando processo de Chamamento Público par CREDENCIAMENTO de pessoas físicas 
prestadoras de serviços profissionais médico, registradas no Conselho Regional de 
Medicina, para realização de plantões diurnos ara atendimento de urgência e emergência 
(sábados, domingos, feriados e pontos facultat vos) e plantões noturnos, segundo escala 
organizada pela Secretaria de Saúde. 

2 DO OBJETO 
2.1 O presente Chamamento Público tem 

prestadoras de serviços profissionais médicos 
atendimento de urgência e emergência (sábados 
plantões noturnos, segundo escala organizada 
necessário. 

01' objeto credenciamento de pessoas físicas 
ara realização de plantões diurnos para 
domingos, feriados e pontos facultativos) e 
ela Secretaria de Saúde, quando se fizer 

2.2. A Prestação de Serviços compreend 

a) Médico em Clínica Médica/Ger I: A Clínica Médica será exercida por 
profissionais da medicina, para fins de atendimento em regime de plantão, que 
deverão realizar procedimentos de urg ncia/emergência, com carga horária de até 12 
( doze) horas ininterruptas. Durante o plantões deverão ser prestados os seguintes 
serviços básicos: consultas, suturas, renagem de abcesso, pequenas cirurgias com 
indicação de anestesia local, bloqu io local, triagem do paciente, lavagem de 
ouvido, imobilização e retirada de cor os estranhos e acompanhamento de pacientes 
em observação até 24 (vinte e quatro) horas. No decorrer dos plantões noturnos, em 
regime de Pronto Atendimento Mé ico, ficará de exclusiva responsabilidade do 
contratado, o encaminhamento dos s rviços médicos de apoio, denominados de 23 

(segunda) linha, observadas as esp cialidades que seguem, sem ônus para o 
CONTRATANTE: Clínica Médica, inecologia, Obstetrícia, Pediatria, Urologia, 
Oftalmologia, Cirurgia Geral, Cardi logia, Otorrinolaringologia, Anestesiologia e 
Radiologia. Os atendimentos classifi ados como 'pronto atendimento' deverão ser 
executados de acordo com a dema da existente, sem definição de quantidade 
máxima de consultas ou a faixa etári dos pacientes que necessitarem atendimento. 
Ficará ota) CONTRATADO(A) obri ado(a) a preencher completa e corretamente 
prontuário eletrônico disponibiliza pelo Município. Os serviços objeto do 
presente certame deverão ser prest dos em conformidade com os preceitos do 
Conselho Federal de Medicina, e sere pautados na urbanidade, gentileza e presteza 
para com a população, destinatária fi al dos mesmos. 
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Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

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

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

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

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

2.7 O Período de Credenciamento do C amamento Público será de 23 de fevereiro 
de 2021 a 03 de novembro de 2021, das 8:00 às 1 :OOh e das 13:30h às 17:30h. 

2.8 O credenciamento obedecerá às segui tes etapas: 

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

II - Inscrição; 

III - Habilitação; 

IV - Assinatura do contrato; e 

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

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

3 DOS VALORES 
3.1 Os serviços serão remunerados confo 

a)Médico em Clínica Médica/Ger 
12.791,43 (doze mil, setecentos e 
mensal, já incluído o adicional 

e segue: 
I - 36 (trinta e seis) horas semanais - R$ 
oventa e um reais e quarenta e três centavos) 
de insalubridade. No caso da prestação de 
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Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

ro orcional considerados os lan ões efetivamente restados. ESTIMA-SE A 
CONTRATAÇÃO POR UM PE 'ODO TOTAL DE ATÉ 04 (QUATRO) 
MESES, INCLUÍDAS A COB RTURA DE FÉRIAS E EVENTUAIS 
AUSÊNCIAS/AFASTAMENTOS IVERSOS DE SERVIDORES EFETIVOS, 
PODENDO O VALOR TOTAL TINGIR ATÉ R$ 51.165,72 (CINQUENTA 
E UM MIL, CENTO E SESSEN A E CINCO REAIS E SETENTA E DOIS 
CENTAVOS). 

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

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

3.4 O montante da remuneração prevista foi fixada com base na remuneração básica 
inicial relativa ao cargo paradigma de provimento etivo do Município de Mercedes. 

4 LOCAIS DA PRESTA ÃO DOS SE 
4.1 Os serviços deverão ser prestados no entro de Saúde de Mercedes, sito na Rua Dr. 

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

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

4.2.1 A execução dos serviços deverá se ar mediante e conforme a emissão de Ordem 
de Compra pela Secretária de Saúde, q e especificará as datas e horários/turno do 
serviços a serem prestados. 

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

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

5 CONDI ÕES PARA PARTICIPA O NO CREDENCIAMENTO 
5.1 Poderão participar do presente Cham mento Público as pessoas físicas interessadas 

que atuem no ramo de atividade do objeto e que pr encham as condições exigidas neste edital. 

Rua Or. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45) 3256- 000 - CEP 85.998-000 - Mercedes - PR 
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Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

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

5.2.1 Os profissionais enunciados n s mClSOS I, II e III do art. 9° da Lei n.? 
8.666/93; 

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

5.2.3 - Pessoas jurídicas (o Chamame to Público n." 412020, em vigor, é destinado 
especificamente à pessoas jurídicas). 

6 FORMA DE INSCRI ÃO NO CRED NCIAMENTO 
6.1 Local para informações e obtenção o instrumento convocatório e seus anexos: 

Departamento de Compras do Paço do Município e Mercedes, sito à Rua Dr. Oswaldo Cruz, 
555, Centro, CEP 85.998-000, na Cidade de Merc des, Estado do Paraná, de segunda a sexta 
feira, das 08hOOmin às 12hOOmin e das 13h30mi às 17h30min. O edital poderá ser obtido 
através do site: www.mercedes.pr.gov.br no li EDITAIS E LICITAÇÕES, ou mediante 
solicitação encaminhada para o e-mail: comprasmercedes.pr.gov.br e pelo fone (45) 3256- 
8028. 

6.2 Os interessados deverão protocolar o documentos relacionados no item 7.1 do 
presente edital, no Setor de Protocolo no Paço Mun cipal de Mercedes, sito na Rua Dr. Oswaldo 
Cruz, 555, Centro, CEP 85.998-000, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, de segunda a 
sexta-feira, das 08hOOmin às 12hOOmin e das 13h30 in às 17h30min, em envelope fechado com 
as seguintes indicações: 

CHAMAMENTO PÚBLICO N. o xx/2021 
ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABI ÃO 
PROPONENTE: . 
CPF: . 
ENDEREÇO: . 
EMAIL: . 
TELEFONE: . 

6.3 As pessoas físicas interessadas ser- inicialmente cadastradas pela ordem de 
apresentação dos envelopes contendo os document s de habilitação, junto ao local indicado no 
item 6.2 do presente instrumento. 

7. DOCUMENTA ÃO REFERENTE À HABILITA ÃO 

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

Rua Or. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45) 3256-8 00 - CEP 85.998-000 - Mercedes - PR 
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Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

a) Documento de identificação; 
b) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Físicas (CPF); 
c) Comprovante de endereço; 
d) Prova de Regularidade fiscal unificada RFB/PG N para com a Fazenda Federal, mediante a 

apresentação de Certidão Conjunta Negativa d Débitos Relativos a Tributos Federais e à 
Dívida Ativa da União; 

e) Prova de Regularidade fiscal para com a Faz nda Estadual mediante a apresentação de 
certidão de regularidade fiscal emitida pela re pectiva Secretaria de Estado da fazenda do 
Estado, do domicílio ou sede do proponente; 

f) Prova de regularidade fiscal para com a Faz nda Municipal, mediante apresentação de 
Certidão de Regularidade Fiscal, expedida ela Secretaria Municipal da Fazenda, do 
domicílio ou sede do proponente, ou outra equiv lente, na forma da lei; 

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ( NDT), expedi da gratuita e eletronicamente, 
para comprovar a inexistência de débitos inadi plidos perante a Justiça do Trabalho através 
do site: www.tst.jus.br. 

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

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

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

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

7.3 Deverão apresentar para fins de h bilitação, ainda, declaração Unificada do 
proponente, declarando cumprimento ao disposto o inciso XXXIII do art. 7° da Constituição 
federal e a inexistência de impedimento para licita e contratar, conforme modelo constante no 
Anexo 2. 

7.4 Os documentos necessários à habilita ão do proponente poderão ser apresentados 
em vias originais ou por qualquer processo de cópia (com exceção de fotocópias em papel termo 
sensível - fax) autenticada por cartório compe ente, pelo Presidente, pelos membros da 
Comissão Permanente de Licitação ou ainda public ão em órgão de imprensa oficial. 

7.5 Certidões disponibilizadas por intermé io da Internet dispensam autenticação. 

7.6 A Certidão Positiva com efeitos de egativa, expedida por qualquer órgão da 
Administração Pública direta ou indireta, exi ível para este Credenciamento, constitui 
documento hábil para a comprovação da regularida e fiscal da licitante. 

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

Rua Or. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45) 3256-8 00 - CEP 85.998-000 - Mercedes - PR 
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Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

7.8 Todos os documentos deverão estar de tro dos respectivos prazos de validade. 
7.9 No caso de existirem, dentro do Envel pe documentação de habilitação, cópia(s) de 

documento(s) sem autenticação, a Comissão de Li itação exigirá apresentação dos originais na 
própria sessão de abertura. 

7.10 A não apresentação ou a apresentaçã dos documentos especificados nos itens 7.1, 
7.2 e 7.3 em desconformidade com o disposto o edital ou com os modelos descritos nos 
respectivos anexos, será fundamento para inabilitaç o do interessado. 

8. ANÁLISE DA DOCUMENTA ÃO - ULGAMENTO 
8.1 A análise dos documentos apresenta s para a inscrição no credenciamento será 

feita pela Comissão Permanente de Licitações, c nforme a sua apresentação no decorrer do 
prazo de vigência do presente Chamamento, não cr denciando as proponentes que apresentarem 
documentos desconformes ou incompatíveis com as exigências do presente Edital. 

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

9. DA PUBLICAÇÃO 
9.1. A Comissão Permanente de Licitaç es publicará a relação das pessoas físicas 

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

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

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATI OS 
10.1. Aos credenciados é assegurado o di eito de interposição de Recurso, nos termos 

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

10.2. O recurso limitar-se-á a questões de abilitação, considerando, exclusivamente, a 
documentação apresentada no ato do credencia ento, não sendo considerado documento 
anexado em fase de recurso. 

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

10.4. Não serão aceitos recursos fora dos p drões e prazos estabelecidos neste Edital. 

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

10.6. Não será admitido mais de um recu o do interessado versando sobre as mesmas 
razões. 
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Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

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

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

11.2 A(s) contratação(ões) serão reali adas mediante solicitação da Secretaria 
Municipal de Saúde, de acordo com a ordem de cre enciamento e a demanda existente. Para fins 
de contratação, serão considerados os eventuais cr denciamentos de pessoas jurídicas por meio 
do Edital de Chamamento Público n." 4/2020, dev ndo ser elaborada lista única, por ordem de 
credenciamento. 

11.3 O(s) credenciado(s) poderá(ão) ser c nvocados(s) a qualquer momento, durante o 
prazo de validade do credenciamento, conforme a necessidade da demanda da Secretaria 
Municipal de Saúde, permanecendo vinculados ao ompromisso assumido perante o Município 
de Mercedes. 

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

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

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

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

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

12. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
12.1 O pagametno se fará mediante emi são de Recibo de Pagamento Autônomo - 

RP A, atestado pela Secretaria de Saúde, devendo oc rrer até o dia 10 ( dez) do mês subsequente a 
prestação de serviços. 

12.2 Os recibos deverão ser emitidos e nome de Município de Mercedes, CNPJ: 
95.719.373/0001-23, Rua Dr. Oswaldo Cruz, 55 , Centro, CEP 85.998-000, na Cidade de 
Mercedes, Estado do Paraná. 

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45) 3256-8 00 - CEP 85.998-000 - Mercedes - PR 
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12.3 Do recibo deverá constar à discrimi ção dos serviços, o n° do contrato e outros 
dados que julgar convenientes, e não apresentar ras ra e/ou entrelinhas. 

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

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

12.6 Os recursos financeiros para cump imento deste chamamento, originam-se do 
Tesouro Municipal correndo à conta da seguinte dot ção orçamentária: 

02.007.10.302.0006.2029 - Gestão da Unidade de ronto Atendimento. 
Elemento de despesa: 333903400 
Fonte de recurso: 303 

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

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

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

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

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

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

13.6 Quaisquer outras informações pode ão ser obtidas pelos interessados, em dias 
úteis, no horário de expediente, junto ao Paço Mu icipal, sito na Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555, 
Centro, CEP 85.998-000, na Cidade de Mercedes, stado do Paraná, ou na Secretaria Municipal 
de Saúde, situada a Rua Dr. Oswaldo Cruz, 707, n Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, ou 
ainda pelos telefones (45) 3256-8028 e (4) 3256-8113, bem como pelo e-mail 
compras@mercedes.pr.gov.br. 

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45) 3256-8 00 - CEP 85.998-000 - Mercedes - PR 
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14. CASOS OMISSOS 
14.1 Os casos omissos serão resolvidos à I z da Lei n.? 8.666/93 e dos princípios gerais 

de direito. 

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

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

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

15.3 Fazem palie integrante deste Edital: 
• Anexo 01 - Minuta do contrato de Prest ção de Serviços; 
• Anexo 02 - Modelo de Declaração Uni cada; 
• Anexo 03 - Modelo de Declaração de isponibilidade de Carga Horária e Aceitação 
dos Valores. 

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

quaisquer dúvidas oriundas da execução deste instr 

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45) 3256-8 00 - CEP 85.998-000 - Mercedes - PR 

Mercedes- PR, em 19 de fevereiro de 2021. 

/~~ 
Laerton Weber 
PREFEITO 
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ANEXO 01 

PROCESSO LICITATÓRIO N.O /2021 
CHAMAMENTO N.O /2021 
INEXIGIBILIDADE N." /2021 

Contrato de restação de Serviço que entre si celebram o 
Município d Mercedes e , nos termos da 
Lei n° 8.66 /93 e suas alterações posteriores e na forma 
abaixo: 

CONTRATANTE: MERCEDES, pessoa jurídica de direito 
público interno, com sede administrativa na Rua . Oswaldo Cruz, n.? 555, Centro, na Cidade 
de Mercedes, Estado do Paraná, neste ato repres ntado por se Prefeito, Sr. Laerton Weber, 
inscrito no CPF sob n°. xxxxxxx, portador da Carte ra de Identidade n". xxxxxxxx, expedi da pela 
SSPIPR, residente e domiciliado na Rua xxx xxxx xx xxxx, n" xxx, xxxxxxxxxx xxxxx, nesta 
Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, e 

CONTRATADO: , ortador da Cédula de Identidade n" . 
SESP/PR e do CPF/MF n? , residente e domiciliado na , n° , Centro, 
Município de , Estado do , CEP , acordam e ajustam o presente contrato, nos 
termos da Lei N.O 8.666/93, de 21 de junho de 19 3, suas alterações subseqüentes e legislação 
pertinente, nos termos do procedimento de INEXI IBILIDADE N." ./2020, segundo as 
cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direito ,observações e responsabilidades das partes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 Pelo presente Contrato, o Contratado com romete-se realizar prestação de serviços 
profissionais médicos de plantões diurnos par atendimento de urgência e emergência 
(sábados, domingos, feriados e pontos facultativ s) e de plantões noturnos, segundo escala 
organizada pela Secretaria de Saúde, quando se izer necessário, sendo: 

a) Médico em Clínica Médica/Ger I - 36 (trinta e seis) horas semanais - R$ 
12.791,43 (doze mil, setecentos e oventa e um reais e quarenta e três centavos) 
mensal, já incluído o adicional e insalubridade. No caso da prestação de 
servi os or eríodo inferior a u mês o a amento será realizado de modo 
ro orcional considerados os lan ões efetivamente restados. 

1.2 A Prestação de Serviço compreende: 

a) Médico em Clínica Médica/Gera: A Clínica Médica será exerci da por 
profissionais da medicina, para fins e atendimento em regime de plantão, que 
deverão realizar procedimentos de urg ncia/ernergência, com carga horária de até 12 
( doze) horas ininterruptas. Durante o plantões deverão ser prestados os seguintes 
serviços básicos: consultas, suturas, d enagem de abcesso, pequenas cirurgias com 
indicação de anestesia local, bloqueio local, triagem do paciente, lavagem de 
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ouvido, imobilização e retirada de corp s estranhos e acompanhamento de pacientes 
em observação até 24 (vinte e quatro) oras. No decorrer dos plantões noturnos, em 
regime de Pronto Atendimento Médi o, ficará de exclusiva responsabilidade do 
contratado, o encaminhamento dos ser iços médicos de apoio, denominados de 2a 
(segunda) linha, observadas as espe ialidades que seguem, sem ônus para o 
CONTRATANTE: Clínica Médica, G necologia, Obstetrícia, Pediatria, Urologia, 
Oftalmologia, Cirurgia Geral, Cardiol gia, Otorrinolaringologia, Anestesiologia e 
Radiologia. Os atendimentos classific os como 'pronto atendimento' deverão ser 
executados de acordo com a deman a existente, sem definição de quantidade 
máxima de consultas ou a faixa etária os pacientes que necessitarem atendimento. 
Ficará a CONTRATADA obrigada a p eencher completa e corretamente prontuário 
eletrônico disponibilizado pelo Municí io. Os serviços objeto do presente certame 
deverão ser prestados em conformida com os preceitos do Conselho Federal de 
Medicina, e serem pautados na urb nidade, gentileza e presteza para com a 
população, destinatária final dos mesm s. 

1.3 As instalações físicas, equipamentos e materia s necessários para os atendimentos, são de 
responsabilidade única e exclusiva do CONTRATA TE. 

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

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RESPONSABILI ADE PROFISSIONAL 
2.1 - A responsabilidade profissional pela exec 
Contratada, caberá ao(à) Senhor(a) , 
................ , e do CPF n." , inscrito(a) 

ção dos serviços, conforme indicado pela 
rtador(a) da Cédula de identidade RG n.? 
o Conselho Regional de sob, n." 

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E CON ÕES DE PAGAMENTO 
3.1 - Os serviços serão remunerados da seguinte for a: 

a) Médico em Clínica Médica/Gera - 36 (trinta e seis) horas semanais - R$ 
12.791 ,43 (doze mil, setecentos e n venta e um reais e quarenta e três centavos) 
mensal, já incluído o adicional e insalubridade. No caso da prestação de 
servi os or eríodo inferior a u mês o a amento será realizado de modo 
1'0 orcional considerados os lant 

3.2 O valor total máximo do presente contrato é d R$ 51.165,72 (cinquenta e um mil, cento e 
sessenta e cinco reais e setenta e dois centavos); 

3.2.1 O valor máximo mensal para a realizaçã do objeto deste contrato é de R$ 12.791,43 
(doze mil, setecentos e noventa e um reais e q arenta e três centavos) mensais. 

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

3.4 Os recibos deverão ser emitidos em no e de Município de Mercedes, CNPJ: 
95.719.373/0001-23, Rua Dr. Oswaldo Cruz, 55 , Centro, CEP 85.998-000, na Cidade de 
Mercedes, Estado do Paraná. 

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

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

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

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

CLÁUSULA UART A - DOS RECURSOS OR AMENT ÁRIOS 
4.1 Os recursos financeiros para cumprimento desta Licitação, origmam-se do Tesouro 
Municipal, correndo à conta da seguinte dotação or amentária: 

02.007.10.302.0006.2029 - Gestão da Unidade de ronto Atendimento. 
Elemento de despesa: 333903400 
Fonte de recurso: 303 

CLÁUSULA UINTA - DO PRAZO DE VIGÊ CIA E DE EXECU ÃO 
5.1 O prazo de execução e de vigência vigorarão 
até a data de 03/11/2021. 
5.2 A execução dos serviços deverá se dar mediant e conforme a emissão de Ordem de Compra 
pela Secretária de Saúde, que especificará as d tas e horários/turno do serviços a serem 
prestados. 

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

data de assiantura do presente instrumento 

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

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

6.1.1 - Advertência; 
6.1.2 - Multa correspondente a 5% (cinco p r cento) sobre o valor contratual mensal, nos 
seguintes casos: 

6.1.2.1 - Deixar de prestar o plantão médic ; 
6.1.2.2 - Deixar de fornecer o resultado da onsultalatendimento; 
6.1.2.3 - Deixar de atender o paciente do S S, por ocorrência; 
6.1.2.4 - Não tratar com dignidade e r speito os pacientes, demais contratados e 
servidoes do Município de Mercedes. 

6.1.3 - Pelo atraso injustificado na execução o objeto, será aplicada multa de 1 % (um por 
cento) por dia de atraso, incidente sobre o val r contratual mensal, limitada a 10 (dez) dias; 
6.1.4 - Suspensão temporária de licitar e c ntratar com a Administração Municipal no 
caso de inexecução total ou parcial; 
6.1.5 - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração, 
enquanto perdurarem os motivos determinan es da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação. 
6.1.6 - A inexecução total ou parcial d contrato enseja à sua rescisão, com as 
conseqüências contratuais e as previstas em 1 i. 

CONTRATADA 
7.1 Constituem obrigações do CONTRATADO: 

7.1.1 atender todos os usuários do SUS qu procuram os serviços Centro de Saúde de 
Mercedes; 
7.1.2 atender o paciente do SUS com ignidade e respeito e de modo universal e 
igualitário, mantendo-se a qualidade na presta ão do serviço; 
7.1.3 esclarecer ao paciente do SUS sobre seu direitos pertinentes ao serviço; 
7.1.4 responsabilizar-se pela locomoção e emais encargos que incidam ou venham a 
incidir na execução do serviço; 
7.1.5 responsabilizar-se por todos e quaisqu r danos e/ou prejuízos que vier causar aos 
usuários do SUS em decorrência da prestação do serviço; 
7.1.6 apresentar o CONTRATANTE sempre ue solicitado, comprovação de cumprimento 
das obrigações tributárias e sociais legalment exigidas; 
7.1.7 aceitar, nas mesmas condições contratu is, os acréscimos ou supressões até o limite 
fixado no § IOdo artigo 65 da Lei n" 8.666/93 
7.1.8 manter durante toda a execução do con rato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação qualificação exigidas na licitação; 
7.1.9 executar diretamente o Contrato, s m transferência de responsabilidades ou 
subcontratações; 
7.1.10 indicar o responsável por representá-l na execução do Contrato, assim como a(s) 
pessoa(s) que, na ausência do responsável, po erão substituí-lo; 
7.1.11 executar, conforme a melhor técnica, o objeto contratual, obedecendo rigorosamente 
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as normas técnicas respectivas; 
7.1.12 cumprir, dentro dos prazos estabeleci os as obrigações assumidas por força deste 
Contrato; 
7.1.13 permitir o acesso da fiscalização d Secretaria de Saúde para supervisionar e 
acompanhar a execução do serviço de acordo om este contrato. 

CONTRATANTE 
8.1 Constituem obrigações do CONTRATANTE: 

8.1.1 prestar as informações e os esclarecime tos atinentes ao fornecimento que venham a 
ser solicitados pelo contratado; 
8.1.2 efetuar o pagamento devido pelo fome imento do objeto, no prazo convencionado, 
desde que cumpridas todas as exigências do dital de chamamento público, seus Anexos e 
deste Contrato; 
8.1.3 fornecer alimentação ao contratada qu do da prestação de serviços, na forma que 
fornecer aos servidores escalados para a reali ação da jornada de 12 horas de trabalho por 
36 horas de descanso. 

CLÁUSULA NOVA - DA RESCISÃO 
9.1 Constituem motivos para rescisão do presente ontrato o não cumprimento de qualquer de 
suas cláusulas e condições, bem como os motivos p evistos na legislação pertinente à licitações e 
contratos administrativos, sem prejuízo das multas c minadas na Cláusula Sexta. 
9.2 A CONTRATADA reconhece desde já os direit s do CONTRATANTE em caso de rescisão 
administrativa prevista na legislação referente às lic tações e contratos administrativos. 
9.3 O CONTRATANTE poderá rescindir presente Contrato e descredenciar o 
CONTRA T ADO por conveniência administrativa e interesse público ou por fato superveniente, 
devidamente justificado. A rescisão contratual e o escredenciamento poderá ocorrer, ainda, no 
caso de infração as disposições do Edital de Cham da Pública e/ou deste contrato, após regular 
processo administrativo. 
9.4 Em caso de rescisão contratual, se a interrupçã das atividades em andamento puder causar 
prejuízo à população, a critério do CONTRATAN E, será observado o prazo de até trinta (30) 
dias para ocorrer à rescisão. Se neste prazo o C NTRA T ADO negligenciar na execução do 
objeto a multa cabível poderá ser duplicada. 
9.5 A contratada poderá solicitar rescisão contr ual e descredenciamento mediante pedido 
formulado com 30 (trinta) dias de antecedência. 

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

11.1 O presente contrato será publicado, por extrat , no Diário Oficial Eletrônico do Município 
de Mercedes, obedecendo os prazos previstos na Le n" 8.666/93. 
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12.1 A legislação aplicável à execução deste contr o é composta pela Lei Federal n.? 8.666, de 
1993 e suas alterações posteriores, fazendo parte int grante deste termo o Edital de Chamamento 
Público n." 1/2021 e o Processo de lnexigibilidade d Licitação n." xxx/2021. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO GEST R E DO FISCAL DO CONTRATO 
13.3 Para exercer a função de Gestor do Contrato fi a designado ora) Servidor(a) Sr.(a) 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

13.4 Para exercer a função de Fiscal do Contr to fica designada oCa) Servidor(a) Sr.(a) 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

CLÁUSULA DÉCIMA UARTA - DAS DISPO I ÕES GERAIS 
14.1 Será facultado ao CONTRATANTE, em qual uer tempo, promover diligência destinada a 
esclarecer ou complementar a instrução do Creden iamento e a execução do presente Contrato, 
bem como a aferição dos serviços ofertados, além d solicitar dos órgãos técnicos competentes a 
elaboração de pareceres destinados a fundamentar a 

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

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

Mercedes - PR, de de 2 2 . 

MUNICíPIO DE 
CONTRAT 

Testem unhas: ---------------------- 
NOME: 
CPF: 

N ME: 
CP 
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Prezados Senhores: 

MODELO DE DECLA ÃO UNIFICADA 

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

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

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

de de 2021. ----- --- ---- 

Nome completo e Assinatura 
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Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

ANEXO 3 

(papel timbrado do interessado) 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIB LIDADE DE CARGA HORÁRIA E DE 

ACEITAÇÃO DO VALORES 

EU, , portador da Cédula de I entidade RG n." , inscrito 

no CPF/MF sob o n° , residente e domiciliado na , n° , Centro, 

Município de , Estado do , CEP , DECLARO sob as penas da lei, que me 

responsabilizo pela prestação dos serviços em con ormidade com a legislação pertinente e que 

concordo em prestar serviços objeto deste edital, ac itando receber os valores constante no edital 

de CHAMAMENTO PÚBLICO n° xxx/2021, me di ponibilizando à prestação dos serviços de: 

a)Médico em Clínica Médica/Geral - 36 (trinta e seis) horas semanais - R$ 
12.791,43 (doze mil, setecentos e n venta e um reais e quarenta e três centavos) 
mensal, já incluído o adicional e insalubridade. No caso da prestação de 

eríodo inferior a u mês o a amento será realizado de modo 

--- Por ser expressão de verdade, firmamos o presente. 

,em de de ----+---- --- ------ 

Nome completo e Assinatura 
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Município de Mercedes 
Estado do Paraná 
PARECERJ RÍDICO 

RELATÓRIO 

Trata-se o expediente de análise do E ital de Chamamento Público n." 1/2021, 
realizada em atendimento ao disposto no art. 38, I e parágrafo único, da Lei n." 8.666/93. 

Estudada a matéria, passo a opinar. 

FUNDAMENTAÇÃO 

Inicialmente, cumpre destacar que cons itui objeto do procedimento em epígrafe o 
credenciamento de pessoas físicas prestadora de serviços profissionais médicos para 
realização de plantões diurnos para atendim nto de urgência e emergência (sábados, 
domingos, feriados e pontos facultativos) e plant es noturnos, segundo escala organizada pela 
Secretaria de Saúde, quando se fizer necessário. 

Consta do procedimento o Ofício n." 06 2021, oriundo da Secretaria de Saúde, que 
solicita a deflagração de credenciamento de tinado a participação de pessoas físicas, 
reiterando o Ofício n." 040/20, em que solicitad a contratação de profissionais médicos para 
cobertura de férias concedidas aos titulares do ca go de provimento efetivo de Médico Clínico 
Geral Plantonista, de modo a manter o atendi ento ininterrupto à população. Extrai-se da 
solicitação que o Município de Mercedes não ossui quadro médico próprio apto a suprir, 
temporariamente, as ausências de profissionais édicos em decorrência do gozo de férias. 

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

Aliado a cobertura de férias, verifica se que o edital em tela, ainda, prevê a 
possibilidade da contratação em caso de ausên ias/afastamentos de servidores efetivos, que 
não justifiquem a nomeação de servidor efet vo ou a deflagração de processo seletivo 
simplificado. 

Trata-se, como pode se perceber, de cont atações pontuais e de curta duração, que não 
justificam a nomeação de servidor efetivo Dá mesma forma, não se vislumbra 
utilidade/possibilidade na realização de process seletivo simplificado, dada a exiguidade da 
contratação. Ora, não se justifica a deflagraç o de um procedimento de seleção, que é 
complexo e moroso, para seleção de profission . s que poderão ser convocados para celebrar 
contratos de 15 (quinze) dias de vigência, e qu deverão ser submetidos a registro, junto ao 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no termos da regulamentação da Corte. Não 
havendo certeza das datas e prazos dos pe íodos a serem cobertos pelos candidatos 
selecionados, poderia se chegar a hipótese de t dos já terem celebrado contrato de trabalho 
temporário, e ainda haver demanda a ser suprida o que não se revela difícil em Municípios de 
pequeno porte que geralmente não despertam a a enção de profissionais médicos. 

Rua Or. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45) 3256-8 00 - CEP 85.998-000 - Mercedes - PR 
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Estado do Paraná 

No credenciamento, por seu turno, a possibilidade de cadastro fica permanente aberta, 
durante seu prazo de validade, não havendo ób ce a renovação das contratações, desde que 
oportunizada a todos os cadastrados de modo iso ômico. 

Destaca-se, por oportuno, que o Tribun I de Contas do Estado do Paraná admite a 
utilização do expediente do credenciamento par contratação de serviços médicos de forma 
residual e complementar, consoante se denota a análise dos Acórdãos 201/20 - Tribunal 
Pleno e 359/20 - Tribunal Pleno. 

Vencida tal introdução, cabe discorrer so re o procedimento em tela para contratação 
de prestadores de serviço, qual seja, o credencia ento. 

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

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

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

Por isso, não haverá ne essidade de licitação quando for viável um 
número ilimitado de c ntratações e (ou) quando a escolha do 
particular a ser contratad não incumbir à própria Administração. Isso 
se verificará especialme te quando uma alternativa de contratar não 
for excludente de outras, de molde que a Administração disponha de 
condições de promov r contratações similares com todos os 
particulares que preeche em os requisitos necessários. Sempre que a 
contratação não caract izar uma "escolha" ou "preferência" da 
Administração por u a dentre diversas alternativas, será 
desnecessária a licitação. 

Nessas hipóteses, em q e não se verifica a excludência entre as 
contratações públicas, a solução será o credenciamento. A 
Administração deverá e itar um ato de cunho regulamentar, fundado 
no reconhecimento da a sência de excludência de contratação de um 
número indeterminado e particulares para atendimento a certas 
necessidades, no qual se ão estabelecidas as condições, os requisitos e 
os limites não apenas pa a as futuras contratações como também para 
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que os particulares obten am o credenciamento - ato formal por meio 
do qual o particular é rec nhecido como em condições de contratação. 
( ... ) 
Nas situações de ausênci de competição, em que o credenciamento é 
adequado, a Administra ão não precisa realizar licitação. Sob certo 
ângulo, verifica-se inexi ibilidade de licitação, por inviabilidade de 
competição. Na verdade, a inviabilidade de competição consiste, no 
caso, na ausência de e cludência entre os possíveis interessados. 
(JUSTEN FILHO, Març . Comentários à lei de licitações e contratos 
administrativos. 14. ed. S o Paulo: Dialética, 20 1 O. p. 49/50.) 

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

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

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

Neste caso, possibilitando-se a contrataç o de todos os interessados que atenderem as 
condições do instrumento convocatório, adeq ado se revela a adoção do procedimento 
administrativo do credenciamento e, atendidos s requisitos, a formalização da contratação 
através de procedimento inexigibilidade de licit ção, nos termos do art. 25, caput, da Lei n." 
8.666/93. 

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

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

CONCLUSÃO 

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

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

rV1ll>-bU."" de Mello 
URÍDICO 
2531 
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OBJETO: Credenciamento de pessoas físicas pre tadoras de serviços profissionais médicos, 
registradas no Conselho Regional de Medicina, ara realização de plantões diurnos para 
atendimento de urgência e emergência (sábados, omingos, feriados e pontos facultativos) e 
plantões noturnos, segundo escala organizada pel Secretaria de Saúde. 

PERíODO DE CADASTRAMENTO: Entre os dias 3 de fevereiro de 2021 a 03 de novembro 
de 2021, das 8:00 às 12:00h e das 13:30h às 17:3 h. 

ENDEREÇO: Rua Or. Oswaldo Cruz, n° 555, Centr , Mercedes, Estado do Paraná. 

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

. __ ~9~- 
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DIARI OFICIAL 
DEMERCEDES 

1019 - Bloco de Custeio das Ações e Se iços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVI - 
19) R$ 1.563,98 

TOTAL...................................................................... . R$ 1.563,98 

Artigo 30 - Este Decreto entra em vigor na data de sua pu 

Município de Mercedes, Estado do Paran ,em 19 de fevereiro de 2021. 

OBJETO: Credenciamento de pessoas físicas orestaooras de serviços profissionais médicos, registradas 
Conselho Regional de Medicina, para realização de plantões iurnos para atendimento de urgência e emerg 
(sábados, domingos, feriados e pontos facultativos) e plantões segundo escala organizada pela Secretaria 
Saúde. 

PERíODO DE CADASTRAMENTO: Entre os dias 23 de 
às 12:00h e das 13:30h às 17:30h. 

reiro de 2021 a 03 de novembro de 2021, das 8: 

ENDEREÇO: Rua Dr. Oswaldo Cruz, n° 555, Centro, M es, Estado do Paraná. 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O Edital com e demais informações encontram-se à disposição 
interessados, no Departamento de Administração da Prefeitura d Município de Mercedes, de segunda a sexta feira, 
horário de atendimento ao público, das 8:00 às 12:00h e das 13:3 às 17:30h. 

Mercedes - PR, 19 de fe 

ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado 
Tem 
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DIto diesel. lI'soIlN comum e tlólnOl nldrala<lo) põlra ab.mecimenlo da 1'011 de vtlCulos e m~qu,.,u 
perlfnCtnl"10 Mu",cipjot:lt PaIo B,aladQ-PR,conlormf QUinltd.d" e re nd",õ4Im''''fIl.Il,rl;o('Gn"dillno 
lermo de Reff,~nc'i IM~O ao (d,ul. 
(MPIllSll V[HCfOORA: AUTO POSTO EMMU LIDA - (PP 
IIEM:1 
VALOR DO DESCONTO POlI mM;O.S1"I2E~O VI!tGULA CINQUENTA r UM POR CENTO) 
tMHUSA V(NCEOOItA: AUTO POSTO unR lIOA 
IHNS:2.1l'. 
VALOR 00 DESCONTO POR !UM: O.SI" IlERO VIRGULA CINQUENTA [UM PO~ CENTO) 

E!CI!!ATO DE HIIMO ADIlIVO 
f{AMO AOIT1VO N.' 001 QO COHTI\ATO NI ZOlGU,1l010 
1I(JTAÇ.lO:PRl(;ÃOHElRONICOUIPAlSSNtor;7/)010 
CONTRATAHTE: MUNICff'1O DE ~ATO SItAGAOO 
CONTRATADO: CARDIOESTE CL(NICA CAROIOlOGICA lTO"'· M[ - CNPJ 00.622 417/0001·67 
OBJHO. CONTAATAÇ.lO OE EMPlI,lSA [$I'fCIAlIZAOA PARA OISPOtlI8111l.lÇJ,.O DE PRonSSIQNAl MlDI(:O 
CtlN:CO GERAL pAiU AlENOtMENTO /UNTO AS UNIDAD{S DA SECUTAAIA MUNICIPAL DE \AUrJE DO 
MUNlCiplO Df PATO WGADO' PII. EM D[CORRtNOA DA PANOEMIA DO COVIO-19 
OlJfTOADlTAoo:PAOItltQGAÇ.l.oDEpRAZQl AOIC AI. OE l~" 

MUNIC!PIOOEMERCEDEI_pR 
EXTRATO DE PORTAA!A' 

PORTARIAN" 1iS11011 
OATA: 11 oW f._.Iro d. 2021 
SlÍMUlA: H.moIG~. p"".~_ntD lIcltal"". n' 2112021. n. mod~lid"'. 1"''01'''' lorm~ Pr ••• n(,a!. 

n·,J/1011 •• tr •••• doSi.ttm.d.R.g,tV"d.p'.çu. 
'0 Inltiro Ilor do .IG .~Im, tn~orllr'-ft dI.pGfWV.1 fIO 01 ••• 10 Ofle'" EI.WniCO do "'""Ic/plo, no .nd''''ÇD: 

mf!f,du.er-qoyb! 

\l1'.';j(·irIOOl;.\UII.(I"Ur.S-I:.,r\l,utJHPARl",1. 
~:XTII.A10 111: I'ROC.:SSO VI: IJI~I"_,"M IJ~: 1,ICITA(.\O: ••.• ImU!1 
MIII'.tc.,i~dcM"",Nt. 

C •• I"'.", 1I:c!r __ C_I1IÇÕç>C"IJ IJJ. FPp.c:>:rJ n· 06 01'1~4~1)II(Il.oS 
Ob_itte; Aq~l>l(lotlll.I,1.i;io.crnColl"'''Ó<".fJb'''l~'li",-",.dcrotl;u,·I~'''''lObomb.ol1.)Jlr./'4'' 

.lIhl~ rnI p<+CtI ok clpl.'fioo d<- .1,,,, puU\<l .• ot\l..klu 1 •• Io •..• bcU& "" S ••• M.c...,;. ,n •• :n ••• ,jo 
ftlllrlKiplO""M •• roJ.. ..•. 

V.I.r, RS 6.&oO.751 ••. il m,l. KIJ<.-;l!IUJ I;'" (:""I.cijll ~ eu ••. ·., ,m!.1\1IJ1 
,\lDpar.(-t"J:_I, AJ1t,,"!~.IIK...,I\'.d.l.t,n·JOof.·n 

M.,<td •.• _rlLl',I.r.·,.,,,,,,cl.!021 
l""rI""W~b<, 
I'lu:n:no 

11 . 
~ ...•.. ~ .. , Entld.1deCi'I"lllemflnsluc.rat 5cri.da em 24/01/2013 

ReoooMcld. dI Ulilid;ode Publlc lei Municlpil n' 4.73&/2015 

Relida pelo Códiao Civil Bruile O. lei Fedeul n' 10.406/02 

Edital de Convccaçâo Ng 003 

Eu, MARCOS J05t MANTOVANI, rd~ileiro, u!>Jdo, empreWrio. 

residente e domldildo "i Rua MiillO Grono n' 1685, oes • ckíade de Milrechóll Cândido 

Rondo", Estado do Puan'. Inscrftc no CPF soe o n' 031. 3.889-40 r portador do RG n' 

6.966.180·7, no ta(iO de Presidente do Clube Amigos da Pe i de Marechal CirtdlClo Rondon 

Pr. CONVOCO a todos 05 usodados do clube pari que se faç m presentes à AS5f:mbleia G~ral 

Ordinária a ser realll8d.1 dltU de março de 2021 com iorclo 19:30 hf5. OiS depend!nci.s d. 
Anemar, Iocalilada na rua SuburbanJ Chieara n·5O. no unkipio d. Mar~lwl CJndido 

Rondofl·PR, com a presença de 5OMo dos sócios quites em pri ir.1 ccnvocaçâo, ou em segunda 
convcceçãc as 19:4$ h,s com um quórum nunu Inferior .1/3 dos sócios quites e em tefceiu e 

últim.1 oonvocilçlo '5 20:00 hrs com qu.lquer número de sõc s quitei presentes, o qU.J1 ler', 
fin,lkladededelibrritrMlbf.Dsseaulmuas5untos: 

1. Abertur.1 di Auemblei. Geral Ord!~,ia 

2 Pl"i!staç~o de Conlu d, Atual 0,le10rl. 

3. Elelçlod. Nov.Olretori. 

4. En(err.1mento. 

Pila ~Ielldimenla de ordem lellal este fdllal seri enviado de Ima vtnu •• la todos os sõccs do 

Clube e publicado em ;ornal de c.irculaçlo do Mur.iciplo. 

MU~~~~ ~;.~~~E' 
AVISO DE CHAlllAOAPlÍBUCA N' 1 021 

OBJETO Clod"""IIITIOnled.p6SIO •• n.IC •• "' •• la<1Or •• d • ........,.,. prol ."""' ••. m •..•• COI."g •• ~<ltlal""COn •• 1r>o 
~~nel'" _""' •. _. f.w...oç", d. flI.nl6ol d •.• mo. 113" ••• _ 10 dt Uf06_ ••••• t<9.IlCI. (dDafloS 
dC"""gJl. fONt!ot; 'IXI"IOI f~). pIM~o)t, 1\(1\"""", l~g"'dO " etrg~n~. pN ScQç..".., 9~ s.tlóo. 
PERlooo DE CADASTIt.UI!I.rO, e.n.. o. <in 21 dI r ••••••.•• eM 2112 .03.s. _o d. 2921. Ga. 800 •• 
12.00h •• dn 13.3OI'M 11.)Oh. 
ENDEREÇO' R •• 0.. OoW$ltJo Cru<. n' 5~5. c.nuo.I.\<>",_E--..do ar •••• 
INFORMACOES COMPLE,.ENTARES: O EdrI."'II r.omptelo ~ dotrM" ••• ;t_ •••. .ofIIram ..••• dIs",,>Iç.Ao dtlII 
Int •••• tot<l<l$, no Oepw'.am ••.•• o d.I\dm •••• Ir~~'" lia p,.,!.dura do Ut.\Ic:j d. Mcfeod •• "<I •• ~nd~ a 'u"'~ "' •••. 
Ml\DrlorlO<I08I..-.:1"".nt",or>Yb\oCO.dt.18.00"12.00r..dMI33Ohà".3011. 

Ulfeodel-PL~:'~~::''''oo:~ ". 

pltEFEITO 

P,..., ••••••• ComI"''''' n'1:II1UII 
Ih4.M<lido;PttjpoEIo,,0n0c0n<241202O 
hp'd.:_'_ConIr\Il~"""",""._n052.2020 
=.la:AQUllo;AodfOl Cor\'IIf>IO~."",8po1. P"'....,.,m ••. ~\' 11)m',~'nIIWUMCA 'j..!"' .•• ki.I...:,,,mfn 

Co"t,at.~.· EdIn.olo ~aF \'MQI.>o,BflIOCQi"",ciolS."IÇOI· ME -G •• ", 
""iXln •• ~.I·Ed","+<II~F6"' ••• \IO'Qu •• 8""". 
J ••• Uk.tl<;", P""'_ •••• "'_,. ~ •• «uç .••••• .gano. tltllt •• ~"" em <Ioao r_~ "'" H al.!M>I ,te 2021" 2l 
~,,"_"'õ'911 ~_0 • .iIoJ ••.•• ••• ~nlo5Olr aet(:.,....,. 
run_.n~ ~ •• ~, AIt. H.1nCOO."" d. L., nO. H ••.•• J 
D •••• A ••••• IUO" •• 'r.&.1tod\ •• C_Rct.oo..tPR~OI<1eI •• "."""'202' V_~.Di ••• ""bo<_.E •• n.odo e.,,-,,_v ••••...•• _.Con,,_ •. 
·Oocu..,_na Inl!'l.dllfl(ltll ••• no""""'q;;::::"~~=~::':~L( 

Con"".hp.d&ln·111201t 
hp.cltt'NI;" •••• V 
CIt>jo,,,, " ••••••••••• ntod •• gu.IKIIA ••• _.II'_ •• u ••••.•••. 
Co •• " ••• do'~~doAo •••• ·E~_s.v..E_0I~J78 .• 7aseiOilOl-42 
eo..".,.nlo Coos:" •••••••• __ ~-CNPJ 1i ~U.27tJOOo:Il. 
11 •• "", ••••• 1: Rtt:Ird<I_Cltf060 
J ••• bllcall •• : ,_"""' •••.•••••• ~_""Con\IaIMlIeCOQ,.'a~.a ••• !JI.1 •• rio.! COfl'5If'Iq ••• ~ ••••• a ••• ~.w 
C_ ••••••.•• fI'Olndw.""iII «111\ CNPJ to' 17.7~2.1\o1lO1r,.a12. ENlorllÇO ,.11011. PR 4~7 1.11\ ~ii IlOIn _ r.JAf..,,,.1 
C.lndkIDII.on<Ion-PR,CEP!S.9bO-OOO; 
II.AJt'faç40doROj>t., ••• "nl.L.Conlralinl •. D •• IOr.P ••• "",nll.51r'1 RIc.-"'gS!MoCl'lap •• <i'>lp •••••••••• '»O 
S • .....,.nlrine.d.lC •• IIR.driu ••• I.Pr •• Id ••.•••.• J.lrJoo6M.y.'.Su __ lIIt. 
Vlgincl.:O'IOII202,.ll"21202'. 
0 ••••• u'n.lu •.• .,N ••. ..ch •• C'""õdgRondt>n(PR).I\I""_ •• ou"X>2 •••••••• Gie«tbbt> º,,"""ú_ ",,,,,,,,,," 
Cooll RCl<IrIi •••• 'JOIJoW~~.ConIr.lI~ F," •.• :Ol.l_R~ _dosSir~.~.A_"tr"'WO. 
no.. Sdwr.'" C_-".AQwoIo'" produç"'. O!:W~'~. 

ltRMODEAC~AOfM.ISTRAnvoPARA T1lUÇ OE 
lf1MOÃOA!)IMI!S11lA11Y •••• 0NER0SA_ U?II21 

OIUETO, O u,undo .""" ••• ,,,. tomo ""filmo pfO"..t.I&l1<I do """"01, l R, •.• I n' 175117U2~5.""" _ 35° f'.f",,"UO_ 
llnl •• Gbr ••. 0'",,00., '''" R_. Muni<,lplo d. loI •• ottuotC __ R _ Eoto.do da P., ••••. c_.a p,Im.I,o 
tonlr ••• ",. ""'" 'rUlMdlndo 1!)o.OOm'I~m m."", qu •••••• ~~~). ,...1Int _"b~O' irlll"'C,,"d. "'" r ••••.. ,·.,6r., 
IPCb"JOdo~p<JI.fOtI_.OOd1O~._ •••• ~ ••• _ •••. 
PfWoIEIROCQNTIlATIJfTE ~ALtflrrDn>.l""J.wo .•• f.ov,Ao-SME'" 
nGUl«)()COH1IIA1AMTE:JQUl_~-CPrllt1.U'i.Ol~,).~ 
~UND.u.t(""O·o.c._~,,'O'iSI1'l" 
0.r"IE"'1II1N"TUAAS'Mtot6dlll~R_tPR),21"".~Of •• O 2Q21_V>IOrc;.oc_.tJooOl<ol"E'<lWIr..., 
J.>o~L.,,",O<"9"'"IQT"'K<!INo<_.,.ptO~." •• c .••• ,lalt"""; .L"" •••• Scllnadeo<r" •••• oA""' .•.••• I'.tt.O. 
Bt',lI)ftctO':'egcIT_~S"""""""". 

lfRMDOI!ACORDO~l1Va_ TriiiÇlõDE 
SE.lMlJ.lt,oAOMHlSlllAm •••• ONEIt06A. K'2021 

OBJetO: O •• ,,,,,". co •••• _. """'" """"" """pidaio "" ""'w.!: 0\. _~ n' 03111 _ 16' fO_o· l •.••• 
•.•••••• ~. ~ •• IoI .••• <f<,OICiMdoRond""_bWlodof> •••• """. oIOpflrnOltt)conttllonl.""",""U""'_ 
~2"'1Im'1_.nI~._ •••••• O •• qJ.ront,. _COtnlÕmeu""quadt_ jIIf.wd.U1ftt~ ••••• t.I •.•••••.••••• 
f ••••••••• _d • ...,... ",<.I~M.I9do"'do~ ••• "atJ.o"'OCH"" 
PRlMEflOCONTRATIJfTE.5outo;o~"'IIgo..-.EIQOIO-SMEdo 

SECONQOCONlAATANlE, Voon 03'0'1 K_. CPF UB.135.6S9·20. 
fUNOA"'éNTo:o.<:tel)~n·1}57f2021. 
DATA EA.SINATURA1:U,,~ C$ndldDRondontMloI.22del.VOf de 1021 _V!l",,(;i.l_, D:rAtor E .•• cut ••.•• 
~!c":':::S':=_. ,,_ du T",n"'. E_"L""_ Sd_ TkI_Adnwn.\f;on'". B_to Ro!<.~. 

de A,....... EOV<>1Ddl Ma,.c"'~C •• ","", 
•.••• ""., "",mil do o'pçdo.IIIO. o •• 

0Ih(l(I0rW, •• 'Ih4Sm",-.dtclllll5rnk! . .ul1hOOmin .. "".tr'·/~ldo'I.~iM.Utu<;ôe1,,",,,IIIAl. 
o.Io\oÇl6ts.'"_oodolll.l.l •••. e~"" •• ""'~. 

~.:.~~""l2:to~R.OUo~:::~:!::~;~; I. ~!.~~~~:.:.~ 
"'unt~IOOr'2Q2I. 
QJ.I.Oot"""""_""'InOogr.<h.,....J ••••• ""Ot.inoOl'IC...rEIo~ÕI\l<:edo 
G~.-.eI~doOJ(;\:lI'[J:.oçUI;"lOdoSorvlçoAutOnomO<IOAftII'a.E·90(o- 
01 lewr"",o20ll.vtotGil<:oIlOO·0It.,,,,E>t.."uI/yQ.P"",,1o1A""""pal 
'Pub~clo.~.up"""nllf.n.'o ••••• dalol ••. • •. lllrlO"."'_l·.1 

Editais 
MUNIC!PIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 

ESTAOO 00 PAAANÁ 

EXTRATO OE CONTRATO OE FORNECIMENTO N' H.12021 
PROCESSO: O,~pfn$ll.n'00712021 
OBJETO: Aqu,sição de malooal, ela comllu"'" (cimento, Iljolo, e lrnol) para manule~o de bueir 
rlKOup,,,.ç;\Od.,,,,,,g-IIo.c.lçadu.!10lenu,d"drfln·llemurben •. 
ESPECIE:Fomeetmenlo 
CONTRATANTE; l.!unocfplI) dll !.I.t<:haI Cln!tdo Roodon-PR 
CONTRATADO; VOl'pag~ Malonls do Cons~ lld. 
CNPJ 00 CONTRATADO: 71.26006331llOOl·91 
PRAlO DEVlGENCIA: 90 (novenla)liIts 
VALOR 00 CONTRATO: RU.355 00 (0,10 m~. \flZO,.,IOI o d"'lu.n". cinco rull) 
FORMA De PAGAMENTO: Confe'mft wnlr.le. 
fUNDAMENTO LEGAL: M. 61. Pa'/ig';olo únee. ela Lei de L.icilaç6e1 e ConI,;otOI n" 8.66611i93 
OATA E ASSINATURAS: M",eetlal Clooodo RGfldon .pR, em 11 di I.v.re.o d. 2021 _ ~t •••. çtO And 
Raubot, Prele,lo e Vcrpl\If:l Malen311; de eoniUuç:\I) LiU. Te~lftmunl\a. Jrlfrr$On E~andro O"lYner 
Secntl"no MIIIHClp,,1 de V •• çao. Se/VJÇo, P';'bIic.ol. Walltr c..lnoItO I<rull ••.. F,SCôII d. COfItr;o:o· S 

'Qoeumenla na Inle~rB dll;POfII~el f\Q.Rdereço: hllQsllç AlcaM netlpM2(a!bQTT~29 
ou8tra'lhdosil&:w.ow.mo;"pr.gO'l.brIlLil::itaçOesIISe""ç",IIConsuI!aLil::rt~. 

EXTR .••• TO DE CONTRATO DE fORNECIMENTO N' 1412021 
PROCESSO, D;ll""n •• n' 00512021 
OBJETO. AQ\lllÇioo •• nG,,~do 5OO1~nul1) k.n ••••• d. ~1\\" ••. Il.n!ivl •••• I)'riII projlÇ'O 
cr:"nOUladorM pertenc<M!e" 'mllnldpal:dade. 
EspEcIE: fomeamento 
CONTRA fANTE: Munil:::pio d. MilocnO>l C~nddo RRI'IIIon ·PR 
CONTRATADO' Soaety Inlormãlka ComcrCJ11 EI,,~ 
CNPJ 00 CONTRATADO. 00.333 91810001-75 
PRAZO Of VlGtNCIA: 12 (OO1e) m.", 
VALOR 00 CONTRATO: RS10.500.ooíOnmil'qJ;nnenlO~ ru,,} 
FORMA OE PAGAMENTO: Con'""". "",1'110. 
fUNOAMENTO LE(iAL: M. 61. ParágrafO Ún>e.O. d3Ltl de l.ic>Iaç6el. Cootralol n" 8.66611993 
DATA E ASSINATURAS: MI,ochel c..\oolllO Rondon.pR. em 11 ISO 1 ••••••.• "0 de 2021 _ Marco<> 
Rit\1!)(1I. PII!rtlo 8 SOciety Inlorrn~lic.a Comereo31 Eif.~. TUlllmunhaS: AndetWl'llotfl SthlnOlller. S 
MunicIpal de AClminil;:'lIçao e Redrlgo Emo,"" COp.UI. Fiscal ce Contralo- SMAO 

• Documenlo,.,~ Inlegr" dt~poOnf"elno endereço. hllQ!Jlt 'Ifade ne!lp60?tfdI37RM 
ou W.w, do ,il" _ .•••.. 1TICf p'.go"'.brlllfl;l\açbH /I S''''IÇOIIlConsuIUI Licit.ç6e1 

EXTR.ATO OE CONTRATO DE FORNfC!MENTON'11J2021 
PROCfSSO:O;spG"'ln'OO8/2021 
OBJETO: Aq"ós;ç,b d. "'11"'1105 m6docO-l>Q'j)IIalM •.••• d~ pt'Oli~O 1 •• gurançl ",ri .uprif. d 
at.nd'I1I ••• lol no HOlp'IAI Mlll1Ic:ipl11 Or. Cruz'lI; I na UPA - Unidade di Plonto Atend!m&lll0. 
ESPECIE:ForMClmento 
CONTRATANTE: MUN~,PIl) d. M.a,oc~;oI C'ndodo Rondon _PR 
CONTRATADO: Aabil Comen:io de EQU(l9mtf'11OS lA'dicos Eir&il 
CNPJ 00 CONTRATAOO: 80.392 SlWOOOI-4!; 
PRAZO DE \lICENCIA: .S jquo1r •• nla e CInCO) d •• 1 
IIALOR 00 CONTRATO: RS3.300 00 (T,al m~ o LreLrnl05 rll ••• il) 
FORMA OE PAGAMENTO: ConfOfTrte COI,UftIO 
fUNDAMENTO LEGAL: ArI. 61. p,.,,!t~mlo Ún'GO. d8Lel d. LlclIaçOea r Contratol n' a 66GlI99J 
DATA E ASSINATURAS: MI'e-ch11 C~nd,lkJ Rendon -PR. em 18 d.llvtt,."Gd. 2021 _MiII'uo 
R a ~a.f. Plllf, to 11 Aaba ComolClO de Equip.~tos """'0c01 Ehli. T,,'omunl>n. MirClltne ",an. nl, 
S;JOeI"ril UtJooç,pal d. S.iJd." SWt"l{l. Graoeh W •• K",. FISCal d. COntr!tlo - S!.ISA. 

-Docum~nIOnlfnll!qf.dtspoolvolf\Q6ndet&ÇO:bt1plf(ça!toq,ne:lP§Oj>!I!!Ii2fI3:;13 
ou atravu do IH.: ........w.I'tI(:t.pr.V(lv brll Liet'.açtillsll S.,..,.;ço,; 11 Consulta lC~&Ç6e1 

PROCESSO: P.~~Pt".ncl!ol n" 13&'20Ig 
OBJETO: Con:rilo+;b de WfVlÇO~ dll segur" p.tJ os IITIÓ\<O" da fl" •• lfIltI",~d;,)tje. 
ESP,,"CIE:PnrnewoT&rmoAd!l.No;aaContraton·I!I2029.frmadotm3Or'01r.!020. 
CONTRATANTE: M....::lp", de M:.rechotl Ci<oddo Ronóon _ PR 
CONTRATADA: MAP~RE SEGUROSGEFWS S,A. 
CNPJ DA CONTRATADA 81.074.115t'OOO1-3& 
RESPONSAVEl:RicardolMou5cof.qu. 
VALOR' RS11.213.1310nz.mi4. duuf(os .Ir.u 'oa", .lnnll •• tr •• contive.). 
FUNOAMENTO LEGAL: ArI. 57.11. S 2'<taL" doUC~Dç6eI' ConIr;olot. n'I.6M193. 
JUSTIFICAlIVA:PrOltilg.fADdGpfuod •••.• cutio.,Ig&nclllporI2tt!oz.I""·iS. 
DATA. ASSINAtURA: I.' •• oeh~ C'~do Rf)nd()n. 20.0,12021 _ MargoAnd,e, Raubor. ProfOllo. 
M<;II,j"I)f$Q~I. MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 

'Do<;umenlO nllnlogra d'sPOfIt'l61no E"de,oço: nnos'/le 'le!'l!)&l!lI!lpóO?~I§§a'}!,aS 
uulwavti'du~~I:~I/LiI;illIÇ6tt5I1S.fVlçe.IICon&u_3UciI9Ç6tt1 

AVISO DE LICITAÇÃO 
IoIDd •• ld.do: PREG.lO ElETRONICO N' OO~OZI. 
Tipo: Mtf\OI'preço 
Regime d, Compf.: M."", ",IÇO. por +Iem. com Iomtó'nenlo ISO 1OI'~'i m.d,al. 
ObJ'lo: ACIt".'ç;)g a. ~ ItlnCD) ~."'I agrícola. b •• ~~I.1 hod"""~ •• 03 (tris) dl.trrbu"""OI d 
9tQlnICD liqlllóc. 01 lum) d,~~ibuldot de adubo or~II'lICD sólido lOCO. calcáf\o • 01 100\') I 
tohe,JOIa do lOI'tallen., .m~v" do Ç<)flv6nt<1 MAPA N·1I91~30120'&. 
V.le' Mhlmo: R$33' .879 n ITfaz~nlo •• tnnlo • uni m~, t.lI.c",to •• "'I ••. r •• noVI , •• Is • ti 
nov'C'''lavOll). 
R.c.l>lm.nle eM p,OpG.I •• : Ol~ 08:1)(1 ttoril1lkJ diI 22 d.JeVOf""" de 2021. ""$ 07;59 hor., 
de" •••• e de 2021. 
R •• Unç60 d ••• ulo públlcJ: A srullo putka it!,oan!' àJ 01.00 notu no di. Gt d. ",ltÇO do 
Pott:.l de Cor •.• pr •• ~ dD GCTUmo fO<Mtrel- "_.~JlIlI'iI<' ••• amamllfllai1.9O't.b< 
L •••• I d. Ab.rtural •• alluçle da st •• b pilbMc:.a: Port.1 di Comp,as óc Gor.r"" F 
.••• ww C9Il1QfUOOVQ,nam.nW' goy b, 
Editei: O Ed,t.ll 111'" dill)Onlv,1 01>1 int.ruudOl na Pr~r,~ura Muni:i~al de Marocl\al CAnd:oo 
SflJ.lldJ 'RUi Es.p,nfO SanlO. n' 177. n."'o .•••• Me'oc:naI C,indodG Ron~OfI. EIIIKIo do P.r."'. 
norino "",mal de uoed,enl', du O!!hOOm". h ItMSmn .•• d •• 11II15mn. ai 1111OOmin. ou. 
u.:~~nIt:LIOI a ÇÕft.CClrllulld.'IC~iÇlieo •.• scoIMroedt!.)l.downIoitd.no 
C,,",prIlJdoGovtlfI\QFIId.'-':h:.!PJt_OCfl'tJI'.tntl.g(ylb</conwlt.kIIi<:oeIIConsLlc~_FlI\te 
IJuvodat: Por emai!: Ktlot.G!!!!!:L~ou ptl<)F_: (45) J18'~655 ou 3211'-8661. no horMo d. 
e.ped.&n~e. P~bIi"",·,.. Mlt'ecl'tal Ctodldo Rondon-PR,.m 19 di f •• Ift'!lfo de 2021. í"") Mlfcl ndrel 
Ravb.r.p"r.lto 

",J~~ 9tt.unidpio tft Qu4tro C1tJntlJ - 'Estaá., do fl'araná 

o) AIIIS Ojiciui~, 1111 ;/I/tl:r(l, f'~'lulI publicllIJIIJ tflf 12/011101/. tlfl: 
"'''''''.qulllroptJlllt$.pr./tDI·.hr - Di6rin Ufiei" E/tlríhrko 

E.\TRATO DO l'RIAlJ::/JWADITII'O AO CONTRATO N·1U11102(J 
PROCESSO DF. COMPRA N- OUI2020 - PR/;"cio N- OU/l0JU 

08.1ETU' EmJlm("õ" di' IwtJtl'nl<ls dus f/(UdIl/IJS, cnmprovmkrpor ,w/usjisrlli.f,[icu rrl.'sciJu 
o 1·"lor d.' RS 416.65. 1/ (/11(' corresponde fI j5.0J~i do valor total ,"OIll(tlIIU/O p IJ item 
IIlmi.m (r/llcwnllda .• ~ujtl .Wlnm/oI'UI //(/sso de R$ I.:!/ 7,NJ I,am um novo valor 1 I dt }(j 

1.6U.50.IHlfll est •• i/l.'nr .. CU/I'TR.-fTADA: CARDOSO & GE/J.ER LTIJA .. P .0: 18J 
J/Us. - J"/CEA'CI,I' 2/8 dias. - (lua/fi) POlllts. f:.slodo do I'aratlã. 22 de frl'l.'rtim dt 2 J. 

.I0tiO INÁCIO LAUFER - Prl.'{t'lto 

•

1", "'"'dp"'"Q."m PO"'" 
ext ~A~·~~dl~I~;~~:~~(~A\·Ó!:S 

••• mos n~ Ull.t:rl d"ponh·tls no I),lino Olicl~1 hkl,ôn!c("l - endereço: 
w_uu'l.noonlur, •• oyhr 

EDHAlN'011/20l1 ~ 
O Prelelle em ,"~rtlc,o do MunlClp,o de Qu.tro Pontes. no uso de su"s alriDulçOes It'ill 
candidit~, EMANUElI KflACkH[CKE 80NOlOI, port.dora do flG tl' 10.691.522-0, CPF N' 
·/~. CIUi,fic.da na Con(ur$O Ptlb~ito n' 001/2018. 'ciIohndo em 19 de ailo~tD de lrJ 
homologadD conlolme Ed'lil nt 136/2018 de 08 de DtllUblO de 1018, Car 
aprrU"lil<liDlvtSJod.Recurlo,Huminosd3PrefriluridoMunICÍDiodeQu"IOPOfIle, 
Gup., Mifl,ns. n~ S60. e 11 sub ••••• le' it iVII~çSo medica no prrlodGde H d~ fr.rrr.r,o de 2 
mJ'~O dI 2rJ21. no naritrio d;1I 01:00 ~I 12:00 ou du 13:30 ~s 11:00 horu. 
Prefelturl do Munlclplo d. Qual,o PonlU, E,tado dOPifln',Im22defev ,,"lrodI2021. 

TLAGO fEflNANDO HANSH 
PREfEITO EM EXERC/cIO 

SÚMULA DE PEDIDO D 
LICENÇA DE INSTALAÇ 

Leandro Luis Volkweis torna público q 
requerer ao IAT a Licença de Instalação par 
dade de suinocultura, porte médio, modalid 
lerminação, a ser implantada na linha São 
distrito de Vila Nova, município de Toledo, 
do Paraná. 



A~IOOEU(11Aç),O 
o /Jw0pio de ~"",,te O'o.te~'; 1o",,, 110 CHPI,l.if 17.Sil,41i,!XXIl-ll, t." 

póblioo que, f~!a ru'im I) promso lidWôlio sob n1 10/2021, na rrod.ttdJdt pret20~ fofm~ 
tI~lrlln;ta sob n! ~'2021, da Upo menor ~reço por lote, 'ristndo i conlr.l~~lo de fmli'e~ da 
irea d~ seAuro), pcn lim~f um. ap:ól:Ce de ~rG com tOlal tohffiuri de I'e~uhl di hot~ 
m~n:tip.l!; SeCft{2Jjilí Mun:(~a:~ dt Saúde, Educação, Cu!tura e Esportes, Agrm~l1I"f e Me1(l 
Amlllen\e, ornas, lkba~)IlI() e f.odO'iijrkl do mu"kíp«> de Oi~nte O'Oeste/PR; Ot-.'Uld:l ~ 
propllSl.5 e dctumentlíõeí, seem aqe.gjils no POlui de Cori'praí do Go~em(l fi1delol 
W';'ílII.(om~~igo,tmiffienlajs.tod)(, at~ o dia !li!HW.ül~. FGm tonlOCado~ a 
{OI:'II't'~t,j.j ti<ilalÓ(~ tc41s iQ\Ieks t;ue li';mm o iMe.-.:,st ~f ma!êri.l. e que se loquad •• rel1l 
lIaS(cnd~íe!l.b~:HidasnointiúíotrordoEOlrAt"ujillcópitSpod!riosefobtKIiS,no 
se:Of de lió!açio, em q~lGlJHd!a li!~ e M enc'e~ I) ilCI!Il, men60r..oo. M.itll'e5 irJM1lõÇlies. 
pelo t~l~kl1e (45)3212- 1141 e PEla site WK-N.dia ntt~;!e.pr,go~.bc. 

Oi.lm;ot.O'tJe"" 12 f'':l~.~ll. 

Gu4!ffi~~~) 
P/eleito 1 

2 I ClassiTudo I Publicidade Legal za de Fevereiro de 2021 I Edição de Terça-feira I GAZETA 00 PARANÁ 

CAKfOKIO IHS'I RIT.\1. DO HM"ACIH:JH 
A'~nÍfll P~IW, lHO -CEP &OO3~-BOFooe(41)3011·700) 

CunllbJ-PR 
W!!1LÓ~l>!./m)j,Lfr_l!x.d!.u.J!i.'lJl!: 

l'Iu:n:l'rtJRA i\IlINICU' AI. nt: i\J..\(;(i IRI~IIÁ 
,\ VISO IJE LlCIT.~ÇÁO 

EDITAL DE PROCLAMAS 
fa~lIb.!fqU(DrSI(CartórlOfOfamaU1Wdv1(lsaul0)5dclubihtoi;\QdecilSJlllCnl,J(mqUo:sio 
reql>e!tnlroo GUllHr.KME KUSIEVICl S,\N ros 8: ANORESSA EGEKLAN\). UlISSES 
FABIAN PORrES I.:. DANIEllE MAl"YE MAKIVAMA: BRUNO FERl'ANOO VIANNA 
BADELIIUKN & MORGAN,\ AELlYN MARTlNS: ALEXANDRE CESAR SELBACH &: 
PAMEllA ROMAN PROIIMANN; JAOSON PAI.t\NDI &: H:.RNANDA GRAZltlE DA 
SILVA VAl,,e IIi!utlll soubr:11X31b'IJ1I11IllpedlnlCmo,wonl)l-Ol~ f()ll1ll~ UI( eo unzo 
dtqu,nzedw 

Cumiba. !1de r~\Ctl:IfO Ik 2021 

EUSA •••• C..J.A [)I'\S FI.OIH::-.-no llf: 01.1\ t:!IIA 
T AIIEl.IÃ [OFICIAL DESIr.;'ô,\D.-\ 

SERViÇO DISTRITAL DAS MERCÊS 
Av Manoel Rlbas. n 13G5. MM:é1. FOI'\e (41)J13~9119-CEP.ao 81(1..(OO.O)nt~·PR 

EDITAIS DE PROCLAMAS 
FBI;O seber QUe p!elerdem esse-se e apresentaram os liocurrIen:os fJ0900s pebllJtgo 

EDUARDO GAEIN5~~: =:~a~~~T~r;t~;!~A GONÇALVES 
RODRIGO ABU.JAMRA CORREA com BRUNA AORIELY CORREA OZIEOICZ 

MARCO TOMICH BUCHMANN com MARIANA LOPES BALDO 
ALESSANDRO DA SILVA OLIVElRAcom MARIANA ESCANI GUERRA 

DERICK MAlCA BEDUSCO com ANDRESSA SlOMPO 
FERNANDO PROCOPtAK MONTEIRO DE AlMEIOA com JANAINA BRUGNERA GOTO 

FERNANOO PEREIRA ADAD com BRUNA DE ABREU E SILVA 
Se a:I1J~~ldealgommpeOimffikl>oço.tu.ona Iomla((a Lei 1'10 Pf810 tIe quinze dias 

CalltOil. 23 de le,ae,0((e:?0'21 
ANDRÉA BORDIN JACOS 

-OfICIal· 

SERViÇO DISTRITAL DAS MERC~S 
,,"v ManodRlbe~n 1395.Mer~,FoW'("')3l35-9119-CEP.ao8'(1.((X)..QxICba·PR 

·EDIT/>JS DE PROCLAMAS· 
Faço saber que preleroem eonvrrtllf I unilo estãvtl em !;.aumenlo e apieseolaram os 

doc:u'!1eOO~eQ!Jdospeloar1lÇ01S25doC~CrtJBrasAeifO,ostMb'at!rltes: 
PAULO RICAROO RUBE DE ALHEIDA com DANIELA CRISTlNADE CARVAlHO 
SealglJemWJber((e~l.{I1rnpeQrr~.pooI\a-onalorfTllldaLeiooprazodequinzeaas 

DsI~bI, 23 ce te\'llflll'O de 2021 
ANDRÉA BORDIN JAtOS 

.()feal· 

LEILÃO DE 2') IMO~ -6 @ 
[)1t.dol..HAo:U/l:U/~21.1> • .,~_llhOO • bradesco ZU~,~,~~~AN 

=~.~~=~"~.;~~?,:~1I1~O~~.·..!:=IA~~~;"~:'·'!!":=~O 
"'''''''.Od •• l.,Io<"o.o.".m~"n'C''·I"j 
••• ,.II~"o~" ••• b'.ov.lo<d"".m",(I~ 
o .dõ", <omnl"G (dC""I'" do, Im~ •• h, 
< •• M'I~ •• d ••.• M"I'",.m.nlo).,,,,,,,,u •. 

~~~~~ ~;:~~~~_ IltlA V'STA ;~,~~::'~"~~~':..::,~:.c~·'C~:" ~::'~~:.:: --...~lj.I._ •• '".·""A .•. _, ...• h'O''''.'. '"dd'" d. Com., •• de ~Io '.ul •• ,,' 

~t~~::~~~:~~~)~~~I,JW ~ ••• ~~{iiü~jig~~~tb~~g~~~~ 
HALS1NFQRMAC6u, 10010617 

eAHçO I!RAQUÇO/l.E'Lon t _ •• lUItERMAN com b> 

EXTRATO DE E01TAl DE lEILÃO N' 01/2021 O MINIST{RIO DE JUSTiÇA E 
SEGURANÇA PÚBLICA E A SECRETARIA NACIONAL DE POlfT!CAS SOBRE 
DROGAS - SENAD por meio de contratação dê Leiloeiro Público Oficial 
IOAClR MONZDN POUEV (por força de contraio ns 105/2020), inscrito na 
Junta Comercial do E s lado do Para na, sob a matricula nO 18/295, torna 
público, para conhecimento dos interessados que realizará LEILÃO 
ElETRÔNICO para ahenação de bens méven - veículos diversos. DATA DE 
REALl2AÇÀQ - 11/03/21 às 10:00h, atreves do endereço eletrônico 
www.monLOnle.!QE.s.com.br mediante cadastro prévio. CONDiÇÕES E 
FORMAS Df PAGAMENTO - será emitida Guia de Recolhimento da União 
- GRU para pagamento, O ed'tal na Integra encontra-se disponível no site 
www.mcmonleríoes com brv Mats Informações poderão ser solicitadas 
com o leiloeiro no telefone (~1)995SS·7864. 

!Il»ICiPKl[lfM[RCEDES 
ESTAOOOOFARANÁ 

AVl50{{CIWIAllAPOsUCA",tnm 
O8JETO(l~ur.e;1;ldtoru..~r~~asOtw,~~~rr.td.:ol,reOm~·tIlCu,Xkl 
Rt9D">ildi!~CN ~iNII:i'~~~W':'C$çon.nroimot'!'~I~(~. 
~,~-oIÓ:Ile~lia.tt~llp'.imIdJ'roõ.r.tl.r..:i:lt%aliOl'i*'il.lj3~$eae'.ndeSl:tI! 
PERb::()DfCUlASTP.AMEH1O:éltl(lO"JsZ3!leftMmde2021iQ36!I'ítfI! •. :md!~í1.~!.OO~ 
lN)uÓJS11~",I1.))t 
6'!lEREÇQ f!;;iO'~,,))v..:,r.·~,Citi:o.l.mns,ES' •. :klOJPirw 
1NFOIUIAçÓESCOllli>LEilEHTAAfS:OEO'ai~eoer.sr#oorJÇ6!stx:con'MtI~~ 
~oo~oeM1I'1StaÇitl!:l~.I00"",~Ó!'Me't((leS,oe~lseofKl. 
M/'a1n)éE~it1fro.iUil:OO.liI2(.(t,iGõI13ltlisll:Jí11. 

~-P!I,'l~~~tdo!2011 
~1Q'I,~fr 
P'ilUElTO 

_<O. 
AA. Y 8HOM ,LOCACOCS DE. IIJ.OOH,U.t(JJf.I.IEII'TOS ( SüMCO$CII'J 11211JU1W11"')!;tnIpb<l>","° 

~ •• OIIôUl~IT" •••• l~lla!IÇIl1Mp#."""""'Z~~IN.\ltIW1(ll",,,"IIoII~ 

rtlnlb'\"Jnr.n~I~lm,coa.C",~-III'_'l~O!M.f'R 

rREFEITUlU i\1FNJCIPAL DE MA:'IiGllEIRl~ILJ, 
.\ \'I~() DE I.1C1T'\~',\O 

t:l>JTAL DE CONCOImf:NClA 1\"' 00111021 

o MumcipLo de Mangucmnha I", 10m.' publico que tara rcauzar. iI~ 09:00 
bom do d1.126 de Março do ano de 1021, na Sede d~ prefcnura MUlK"iJl~1 n6 
106-1 em M:!.ngutlnnha , P~ra:1.l, Hmsil, C()~CORK~:l'\CI,\ , sob regime de 
emprtMdJ por preço global, tipo menor preço. por lote. ,bls) SCgUILI1C(J) 
obrn(l)' 

L01e Local do 
Quanudadc c Prazo de 

Objeto unidade de execução 
n objdo medida diílj 

01 I)I~lnIO "O Pavimentaçâo eru l.752,-I9m' 90 
("0\6 (,IlUQ 

02 Sol, Pavunentnçâo em "2 "g0,16m' '" CRUQ 
A l'a~ta 'récmca com o Inteiro 1~'Or (lu hditnl c ~,.Li., respectivos modelus, 
ad,nJo) e anexos, pOI.kr.i ~~r examinnla 110 eoôereçc a.:inL.l indicado. 1\0 
oorjri", com'I\'~1l ou SOIJc·ildUd urravés do e-mml 
hCllac,1o(tlmang\lt'lnnb~ pr ~O\" br IlIfornI.1çl\c.~ adíctouus , dúvidas e pedidos 
de esclarcermcnrc deverão ser ercammhados ~ Cnml~~ão de LL,'iL'Ç~O no 
~ntkrcço ou e-rrual acima l~llC1()n.lJo~ - Tddol)C 46 J243 • iS~ 

r..langLl,irinh,l, Iç de Fevereuo de 1021 

DorhNcuo 
preodcnte d:l comissão permanente de Li('1L1Ç;\0 

EDITA!. DE CONCORRÊNCL\ X' 002/202 - Mllnlludrinhll. 

o MUNicíPIO DE Mangueirinha toma público qu far;Í re:llim. â~ 09.00 
horas do dia 30 de março do ano tk 2021, na sede a prefcuura municipal. 
praça Francisco Assis ReIS nO 1064 em Mang linha. Par.m.1. Bra~lt 
CONCORRÇ:NCLt hpo Menor Preço. para a ela ~çiio da REVISÃO do 
PLANO DJRETOR MliNICIPAL 
A Pasta Técnica com o inteiro teor do Ednal (se respccl1vus modelos, 
ndrndos c anexos, poderá ser exammada no endereço CiLl\1 indicado a partir 
dodm23dcrc\"cTcirudc2021,nuoormocolTlt:Ttial, u solicitada através do 
c-mlillidacao@mangueirinh,1pr.gov,br.lnform.1çõc adicionaiadúvidas c 
pedidos de esclarecimento dcwrào ser encammhados Comissão de l.icinçâo 
ro eoícrcço 00 e.mail acima nenconados - Telefone 6 J143 800~ 

\languclrinha.22 de Fevc ·iTol.k2011 

DorhNcuo 

MUN~P1OJ)[IAUOAll!OO~UAí\lIlTIOOOOPAAIJlI 
AVllOOtllCIUçio 

PROCISSOOO6M2t 
PREGÃOPR[l[N(tAlN!,OOI/20l1 

REgVklpelalftn?lO.520!,02epelaleir.!Uó6{93 
OBJOO; R[GISTRO Df P?;[ÇOS Pira 1I~~ão de lieia preta 'ifm Pila S€fem doados toS 
a61K:~t()feí 00 muni:ípio,ron!oo:le lei municipal ll38/20l!de~ de deremb'o2018,coo!onne 
(~ões,espOO~YaloreletltKn~NilSde(OOíUlOOroffilantesnoAneloledem~I;r.elOSoo 
ed;talepmfQ/ll€cinen!o~acordo(OOlilnems«!cdc! 
TlPOOEIKITAÇÀIl:MWilIPREÇOPORJl[M, 
ABERWOiaOld<m"~dI~llll~OO",,,. 
~\'fORMAÇÕ[S RmRENTt AO tOOA!.: Nl ~(Jflaria de Mministrar,ão - ~rwnento de COOIpm e 
ltit~resdaPfefeitUt"aMun(ipaldeSa!.llfuieoolg~u,àRuaFrtiVttol8ersch6J,1{6-(entro 
ll00lile do l~ti,PI" ">!are 10. [0l6[ ll"ll~ w ~. ;te: 
'tIfr'W,~~dfOO~1Jl(U·~ffJI·l:tn(iticoej,php 

01 
()i.< emre i te:"am de um lado o MUNKiPlo DE lIlAMANTE OBl1, e de OOIia .'~ j 
emple" abailo QlJalf~da; ~Q(eIlO ltHal&~ lOb o' 18/lO11 ~xig~o~e de Ikilaçio 
lOb o' Ol/ml, oruUO:Coolralaçãode em~", opro",adl/U ""da, p.a ,qo!içilde 
PlÇal e l€1\ÍÇo de maoo1eltÇio ~ev!l1lwa e t«relVa do m"" 001 V~lf€, """'10 VOIAR! 
W8C mCUTNO, EURO Y, pia<l8AE47IS; leuel'" Muni<ip. 5<ú<ie, COIIlRATO 108 N' 
íl@11 d<tadotk 19~1,2011, 'Iin Vi,."," de ~ [.:,) me •• , 

OARWTRENTO 
PrfftiloM~lllir.oJ 

MUNlClPlO!XSAUOAOíDOIGU,f,ÇUmADODOPAAAItÁ 
AVISODEUCITAÇ.J.O 

PROCESSO Nf 00112011 
PREGAOPRESlNOAlPolf.006/2011 

Relldopelilein!lo.S2O/t12tptbLtlntl.666/93 

EMPRElACOIflRlTADA 
'1000 DEITE VEículOl E PEÇAI LTOA', CHPI/Mf, 
2O,190JIJftX)lI-40; 

OOETO: Rt~\UO ~ Pl~O p.lll ~ui>lç~ !uM' de ,ãl dE (ozÍl"h.i t proiJtos ensaH~!al):» p.u~ 
m~llUle~.lo di> SeueliJia •• OOIW, Centro> ~6uu(IOI\l;s, ueULe., ~nho cI! ~(lOfte e FuMos 
MUIltlPiIS, (oofofme Co:lI:iç~ewet{lU\ões, ~,Iorr>e t1t~lrYiS dt (.QIUIJ/1'KI comliltt1 no NIno 
leno>lellM$doedllileltUlwlos,tpJi"ilorneomenlodtiCorooCOlll~nects;id~d:. 
Adrnll',ilul\ioMU!;l(I~!. 
TI?ODtt1ClTJ.ÇÃO:MEM)tPR!:ÇO~ITEM 
Ae[RTUAA.!Ml)Sdentif~dtl(l21all(:oor.eru 
INfORMAÇOiS WUiEHT! AOWITAI., N) Swmlia de Mrn:Mtr~-Drpirumen:06e(tnlpiSt 
l.(u~õts ~ Prefe~uro! Muniopõ! dt )oiudiót do 19u1ÇU, i Ruo! frei VIIof 8tOOIe:d, 7C&- {MirO' 
S:.~df' do I~rr" ltlo!lone No. IMbI 12'&'1166 ou ~ Jilt: 
trt!j)Jt_",",Sl~~priO'/br/licil~(OO:Ip/',p 

~ 
O MIII1Itip1G de Di~II'~ntl D'OtIte/Pft; InKm~ !lO CN 

pUOl"OqIJt.lIr~ rulil~1 Q Pro<tSl'llkrl~tó<1C ~~! 2l/2011;N 
.ItIIlnlC8/1011,dt\lroMlNo~n.[çoroftUIlE.~",*,' 
~t'1tl1 ~OI ~ prod!l101 Ot Itr.pt:~; T~ Ó! {""'f'" 
48000019$.t . mó'l.ldu ~! b:nohs dOi ok!ti. "":tIW 'k 
~I dt •••• 1l(lj~oJI'l I).) Mow:Ipio de o-.tr.lf li'"0t\! ~ •• d~ 1$ 1)I'0i)IXUI ~ 
dowm..uçóH. ~IMl MIr~ t;{J $tI •••. Ot lxoU(~ts di Ptt ·t..,,,, iIu.J I.úttdul CJILIIo 

8<iIIltl), ~~7· CtfIOO, 11' odi.!fl:91"()l! h09;OO~cm, ~.ÓQ wu lbeno no I!IfYl;,J dl~ 
hotinQ F>C:Iln O>II'o«õÓOI' j 1;OIOIpt\"io 1.K~,tQo. \Qd.), ~"". QIK IBwtm o 1IIt<t'>l.f "" 
lIIi1ft'l e QO.t se f •• qu.lrlfefll nn~bHtlttl~1 no' t~ll'DI'do !(!TAL I.lIl(ft\ 

•. ~f"'lJ1N'_(45IJln.ll~lI!U2 sJi5f'_wlil", ~<d""" •. pr.CQ\'.bt 
OI;wnJ~:.In'Ot1:f.n~fNtf~'QÓf 1. 

oLu:;;;4,v 
~'r!tlLO,!;r 

[).IJIUITROOO 
Pr~e,10MLroopal 

8 PARA TRAZER _ ~ \'_ 
"FA IN ORMAÇAl3 " , 
+P RTO DE 

.I\. 

VOCE 
A GAZETA 00 PAIW /, AEr<OVOU TUOO 
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EDES Pág 1 I 
Processo 

Comprovante de 

COMPROVANTE DE BERTURA 
Processo: N° 344/2021 Cód Verificador: 1069 

Requerente: 
Endereço: 
Cidade: 
Bairro: 
Fone Res.: 
E-mail: 
Assunto: 

32301 - RONALDO BRANCO DE SOUZA 
RUA ESPERANCA N° 573 
Mercedes 
RUA ESPERANÇA 
Não Informado 
Não Informado 
REQUERIMENTOS 

CEP:85.998-000 
Estado:PR 

Fone Cel.: Não Informado 

Subassunto: OUTROS 
Data de Abertura: 01/03/2021 10:41 
Previsão: 16/03/2021 

RONALDO BRANCO DE SOUZA, CPF W 315.191.480-20 
DOCUMENTAÇÃO PERTINENTES A CREDENCIAMENTO 
TANTO, PEDE DEFERIMENTO. 

POR MEIO DESTA FORMALIZAR ENTREGA DE 
CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2021. PARA 

Recebido 



Exmo. Sr. 
Laerton Weber 
MO. Prefeito Municipal de 
Mercedes - PR. 

CRC: 33.006/0-4 PR 

Nome: RONALDO BRANCO DE SOUZA 

CPF: 315.191.480-20 
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, n° 385, CENl RO, Marechal Cândido Rondon- PR. 

CEP: 85.960-000 
Telefone: (45) 3284-1545 
Contador: Cleomar Cota Fone: (Oxx45) 3284- 545 

Infra-firmado, vem muito respeitosamente reque er a V.As., seja deferido o que requer: 

01 - ( x ) CREOENCIAMENTO PARA O CHAMAMEr TO PÚBLICO 01/2021. 

Nestes Termos, 
Pede Deferimento. 

Marechal Cândido Rondr n (PR), 01 de Março de 2021. 

COTA bpCAO.z6NIrNBIL LTDA 
CONTADOR: CLEOMAR COTA 

CPF: 783.646.p49-53 



CHAMAMENTO PÚBLICO N° 01/2021 

ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PROPONENTE: RONALDO BRANCO DE SOUZA. 
CPF: 315.191.480-20 
ENDEREÇO: Rua Sete de Setembro, 385, Centro, Marechal Cândido Rondon-PR 

~ 
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26/02/2021 

Ministério da Faze da 
Secretaria da Receita Fed ral do Brasil 

Comprovante de Situação C dastral no CPF 

N° do CPF: 315.191.480-20 

Nome: RONALDO BRANCO DE SOUZA 

Data de Nascimento: 01/06/1957 

Situação Cadastral: REGULAR 

Data da Inscrição: anterior a 10/11/1990 

Digito Verificador: 00 

Comprovante emitido às: 17:23:15 do dia 26/02/ 021 (hora e data de Brasília). 
Código de controle do comprovante: 8E95.COOA 2DE7.C966 

Este documento não substitui o "Comp- ovante de Inscrição no CPF". 

(Modelo aprovado pela IN/RFB nO 1 548, de 13/02/2015.) 
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26/02/2021 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacion 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DíVIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: RONALDO BRANCO DE SOUZA 
CPF: 315.191.480-20 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional co rar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado q e vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a crédi os tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições m Dívida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo o 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 n? 
8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verific ção de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br . 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Co junta RFB/PGFN nO 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 17:25:48 do dia 26/02/2021 <hora e data de B asília>. 
Válida até 25/08/2021. 
Código de controle da certidão: 3756.C867.D061.6026 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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Estado do Par 
Secretaria de Estado . a Fazenda 

Receita Estadual d Paraná 

Certidão Neg tiva 
de Débitos Tributários e de Dívi a Ativa Estadual 

N° 023568402- O 

Certidão fornecida para o CPF/MF: 315.191.480-20 
Nome: RONALDO BRANCO DE SOUZA 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Esta ual inscrever e cobrar débitos ainda não 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos q e, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências m nome do contribuinte acima identificado, 
nesta data. 

Obs.: Esta certidão engloba pendências do propno CPF ou pelas quais tenha sido 
responsabilizado e refere-se a débitos de natureza tr butária e não tributária, bem como, ao 
descumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

Válida até 26/06/2021 - Fornec mento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá s r confirmada via Internet 
www.fazenda. r. o . r 

Páaina 1 de 1 



Requerente: 
Contribuinte 
CNPJ/CPF: 
Endereço: 
Cidade: 

RONALDO BRANCO DE SOUZA 
315.191.480-20 
RUA SETE DE SETEMBRO 
Marechal Cândido Rondon 

39306 

MUNiCíPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 
ESTADO DO PAF~ ANÃ 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRI3UTOS MUNICIPAIS 
N° 2975/2021 

CONTRIBUINTE utencidade: WGT211206-000- 
AAGPIFQUQBQAAR-5 

3 5 
PR 

FINALIDADE 

COMPROVAÇÃO PRÓPRIA 

INF. ADICIONAIS 

CERTIFICO, para os devidos fins, que de confor nidade com as informações prestadas pelos 
Órgãos competentes desta Prefeitura, sobre o Contribuinte, NÃO CONSTAM DÉBITOS referentes a 
Tributos Municipais, vencidos, inscritos ou não em Dlvide Ativa, até a presente data. 

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar inscrever quaisquer ívidas sobre o contribuinte acima identificado que vierem a 
ser apuradas. 

A presente CERTIDÃO é válida sem rasuras por 60(sessenta) dias. 

[!J~nt[!J ~":4~~..s.1·~: ~ fl~~, ~I 

~~~'~ Trf~'; ,~ 
-~ • -li ~~~~ 

[!] > .:.i;' '.-' 
WGT211206-000-AAGPIFQUQBQAAR-5 

MARECHAL CÂ NDIDO RONDON, 26 de fevereiro de 2021. 

Emitido por 

Rua Espírito Santo, 777 - Fone/Fax (045) 3284-8828 - Centro - CEP 85960-000 - Marechal Cândido Rondon - PR 
Horne-oace: www.mcríor.oov.br 
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CERTIDÃO NEGATIVA TRABALHISTAS 

Nome: RONALDO BRANCO DE SOUZA 
CPF: 315.191.480-20 
Certidão nO: 7400516/2021 
Expedição: 26/02/2021, às 17:32:11 
Validade: 24/08/2021 - 180 (cento e itenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que RONALDO BRANCO DE 
315.191.480-20, NÃO CONSTA do 
Trabalhistas. 

, inscrito(a) no CPF sob o n° 
Nacional de Devedores 

Certidão emitida com base no art. -A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 1 .440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 147 /2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidã são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão a ualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedi 
No caso de pessoa jurídica, a Certi 
a todos os seus estabelecimentos, a 
A aceitação desta certidão condi 
autenticidade no portal do Trib 
Internet (http://www.tst.jus.br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

a empresa em relação 
filiais. 
verificação de sua 

Superior do Trabalho na 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores abalhistas constam os dados 
necessários à identificação das essoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenató ia transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, nclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a 
emolumentos ou a recolhimentos dete inados em lei; ou 
de execução de acordos firmados p rante o Ministério 
Trabalho ou Comissão de Conciliaç o Prévia. 

custas, a 
decorrentes 
Público do 
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REPÚ8LICA FEDERATIVA DO 8RASIL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇAo E CULTURA 

FUNOAÇAo UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE 
UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE 

o Rei/or da UI1ioersiJade do f<io .(]rcwde f10 uso de suas atribuições e lel-1do em visla a 

conclusão do Curso de MEDICINA em 
confere o líIufo de 

dezembro de 1982 17 de 

MUNIC/PIO DE MERCEDES - PR 
Certifico que B presente cópia confere Médico 

rance u<z.a 
dos Sal'tlos Souza e de .,/11aria Oaf1ilda !3rai1co de SOH"za, 11ascido a 01 de junho de 

1957, naiura] do r<io Grande do 5",d e oH/orga-lhe o presente Cf)iploN10 a lim de que possa gozar de {odos 
os direi/os e prerrogaJioa-s- legais. 

/'«.io '3raMde, 18 de dezemb r o de 1982 
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CONSELHO REGIONAL DE M DICINA DO PARANÁ 

Certidão de Ins 

Certificamos, a pedido da parte interessada, que (a) Dr.(a) RONALDO BRANCO DE 
SOUZA, é médico(a) inscrito(a) perante o Co elho Regional de Medicina do 
Paraná, sob o n", 9786 desde 29/08/1985, estan o habilitado(a) a exercer a medicina 
neste Estado. 

Sem mais para o momento, firmamos o presente. 

Esta Certidão tem validade até o dia 26/05/202 . 

Chave de validação 

Emitida eletronicamente via internet em 2 

Sua autenticidade poderá ser confirmada no site o CRM-PR: www.crmpr.org.br 
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RONALDO BRANC DE SOUZA 
CPF nO 315.191.480-20 G nO 7.574.750-0 

RUA SETE DE SETEMBRO, 385, APTO 401 - CENT O-Marechal Cândido Rondon - PR 
CEP 85.960-00 

Anexo 111 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILlDAD DE CARGA HORÁRIA E DE 
ACEITAÇÃO DOS ALORES 

Eu, RONALDO BRANCO DE SOUZA, portador da édula de Identidade RG n." 7.574.750-0, 

inscrito no CPF/MF sob o nO 315.191.480-20, r sidente e domiciliado na Rua Sete de 
Setembro, nO 385, Centro, Município de Marechal ândido Rondon, Estado do Paraná, CEP 

85960-000, DECLARO sob as penas da lei, que me esponsabilizo pela prestação dos serviços 

em conformidade com a legislação pertinente e que oncordo em prestar serviços objeto deste 

edital, aceitando receber os valores constante no edital de CHAMAMENTO PÚBLICO nO 

01/2021, me disponibilizando à prestação dos serviç s de: 

a) Médico em Clínica Médica/Ger I - 36 (trinta e seis) horas semanais - R$ 
12.791,43 (doze mil, setecentos e noventa e um reais e quarenta e três 

centavos) mensal, já incluído o adicional de insalubridade. No caso da 

prestação de serviços por perío o inferior a um mês, o pagamento será 

realizado de modo proporcional considerados os plantões efetivamente 

prestados. 

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente. 

Mal. do. Rondon, em 26 de fevereiro de 2021. 



RONALDO BRANC DE SOUZA 
CPF n" 315.191.480-20 G nO 7.574.750-0 

RUA SETE DE SETEMBRO, 385, APTO 401 • CENT O· Marechal Cândido Rondon - PR 
CEP 85.960-00 

Anexo 11 

DECLARAÇÃO U IFICADA 

Prezados Senhores: 
Pelo presente instrumento, EU, RONALDO BANCO DE SOUZA, portador da Cédula 

de Identidade RG n.? 7.574.750-0, inscrito no CPFI F sob o n? 315.191.480-20, residente e 

domiciliado na Rua Sete de Setembro, nO 385, Centr , Município de Marechal Cândido Rondon, 

Estado do Paraná, CEP 85960-000, DECLARO: 

1) para os fins do disposto no inciso V do art. 2 da Lei n.? 8.666/93, que não emprego 

menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturn , perigoso ou insalubre e não emprego 

menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condiç o de aprendiz (a partir de 14 anos), em 

cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do Art. 7° a Constituição Federal. 

2) sob as penas da lei, que não estou sujeito a ualquer impedimento legal e que não fui 

declarado inidôneo para licitar ou contratar com o Po er Público, em qualquer de suas esferas 

Mal. do. Rondon, em 26 de fevereiro de 2021. 



Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

RECEBIMENTO E JULG MENTO DE PROPOSTA 
CHAMADA PÚBLI A N° 1/2021 

Às 14hOOmin (catorze horas) do dia 1 ° (primeir ) de março de 2021 (dois mil e vinte e 
um), reuniram-se na Sala de Licitações da Pr feitura do Município de Mercedes os 
membros da Comissão Permanente de Licitaçõe , designados pela Portaria na 039/2021, 
que subscrevem a presente Ata, para proceder à bertura e julgamento de documentação 
referente à Chamada Pública na 1/2021, que em por objeto o credenciamento de 
pessoas físicas prestadoras de serviços profissio ais médicos, registradas no Conselho 
Regional de Medicina, para realização de p antões diurnos para atendimento de 
urgência e emergência (sábados, domingos, fer ados e pontos facultativos) e plantões 
noturnos, segundo escala organizada pela S cretaria de Saúde. Aberta a sessão, 
verificou-se que o proponente, Sr. Ronaldo Br co de Souza, inscrito no CPF sob n°. 
315.191.480-20, apresentou a documentação p evista no Edital de Chamada Pública 
supra referenciado. A CPL DEFERIU solicitaç o de credenciamento apresentado pela 
proponente em questão, visto que a mesma está pta para executar o objeto. Tal decisão 
será submetida à autoridade superior para r ificação e homologação. Nada mais 
havendo a tratar, encerrou-se a presente ata, que ai assinada por todos. 

Comissão de Licitações: 

Rua Or. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45) 3256- 000 - CEP 85.998-000 - Mercedes - PR 


