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ESTADO DO PARÂtIÁ
PREFEITURA MUNICTPAL DE UNIÂO DA VITóRIA
Rua Dr. Cruz llâchado, 2os - 3' e 4' .ndarês
Fone: 42-3521-120O e-Ínall: ljsil4reg.@tqdasCê.Y!
cNP) 7 5.967 .7 60 I OOOI-7 t
Sitê Oflclãl: & j![iê9r!êú!9!i3,!I qgy.or

3SECRETARIA/DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

- Secretaria Municipal de Saúde;

3ESPECIFICAçÃO DO OBIETO DA LICITAçÃO:

- Chamamento para o Credenciamento de profissional, pessoa física autônoma, para

o cargo de profissional de nível superior Farmacêutico(a), para 30 horas semanais

de prestação de serviços, sem vínculo empregatício, para prestar serviços iunto aos

órgãos da Secretaria Municipal de Saúde - Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e

Farmácia Básica Municipal Dr. Willy Carlos Jung.

3DAS IUSTIFICATIVAS DA CONTRATAÇÃO E A NECESSIDADE DOS

rTENS/SERvrÇOS:

1. fustificamos a contratação de um (01) Farmacêutico devido o afastamento médico

dos profissionais concursados, conforme documentação comprobatório anexa ao

presente processo; e sem previsão no concurso realizado em2012.

2.0 número de profissionais ativos é inconstante, já que há afastamentos em

diversas áreas de atuação, pois os profissionais estão diretamente expostos ao risco

de contaminação. Como exemplo destacamos que no neste mês de setembro tivemos

uma profissional afastada por COVID -19;

3. Nossa necessidade de contratação de mão de obra para suprir a demanda de

atendimento, sendo em caráter de necessidade urgente de contratação de mão de

obra que preste trabalho exclusivamente para o Município.

3DOTAÇOES NECESSÁRIAS (TNFORMAR O NÚMERO E SE É VERBA FEDERAL,

ESTADUAL, MUNICIPAL SE É ORIUNDO DE CONVÊNIO - CASO EM QUE SEIA

JUNTAR A CÓPIA DO CONVÊNIO E SEUS ANEXOS):

1. A previsão de recursos orçamentários para a execução dos serviços durante o
exercício de 202L consta da Lei Orçamentária Anual - 2021, nas seguintes
funcionais programáticas: F 494 D 763 c/c 624035-8

Despesa Descriçâo da Despesa Fonte

163 MANUTENÇÀO DA ATENÇÃO BASICA 08.001.10.301.0024.2071.3.3.90.34.00 00494
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3NOME COMPLETO DE QUEM FEZ OS ORÇAMENTOS (COM NÚMERO DO CPF E

ASSTNATURA EM TODAS AS FOTHAS DOS ORÇAMENTOS):

oBS: Foi feito realizado um levantamento de valores e optou-se pelo menor valor

baseado na convenção coletiva de Trabalho, o qual atende melhor ao interesse público.

3NOME COMPLETO DO FTSCAL DE CONTRATO E DO SUBSTITUTO, PARÁ

ACOMPANHAMENTO (COM NÚMERO DO CPF E O CARGO):

- Andreá Le Sénéchal Duarte - Diretora Geral de Saúde'

3DOS PRAZOS, LOCAIS E CONDIçÕES DE ENTREGA:

2. Os serviços serão prestados junto a unidade de Pronto Atendimento - UPA e na

Farmác a Básica Munici al Dr. Willv Car os luns.

3PRAZO DE UGÊNCIA/EXECUçÃO DO CONTRÁTO:

1. O presente Contrato entra em vigor na data de sua assinatura e terá vigência de

12 (d,oze) meses ou até enquanto perdurar a necessidade em face da pandemia do

COVTD-19 e licença médica dos profissionais concursados.

INFORMAçÕES IMPORTANTES

É necessário conter a especificação completa, precisa, clara e detalhada do objeto a

ser licitado.

O objeto deve ser descrito de forma a traduzir a real necessidade do Poder Público,

com todas as características indispensáveis, afastando-se, evidentemente, as

características irrelevantes e desnecessárias, que têm o condão de restringir a

competição.

FLS

oÉ UÀ

ou

o,

03
t

Página 2 de 3

1. A prestação dos serviços deverá ser iniciada em até 48 [quarenta e oito] horas após o

recebimento da ordem de serviço, nas dependências da contratada, pelo prazo de até

doze meses ou até enquanto perdurar a necessidade em face da pandemia do covlD-19

e licença médica dos profissionais concursados.

1.1. O prazo de contratação poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, nos

termos do art.57,ll, da Lei ne 8.666/1993.

observacão: Não nos responsabilizamos por objeto com especificações imprecisas
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e incompletas que possam resultar na aquisição de itens e/ou serviços

incompatíveis com o desejado pela secretaria solicitante.
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União da Vitória/PR, 13 de outubro de202l
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ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITóRIA
Rua Dr. CÍuz Machãdo, 205 - 3' e 4" Pavimentos
Fone:42-3521-120O
cNP' 75.967.760 I OOOL-7 I
Site Of icial: www.uniaodavitoria.pÍ.gov.bÍ

MEMORANDO - No 433/zozr

De: Recursos Humanos

Para : Departamento de Licitação

Conforme solicitado, informamos de acordo com a Lei 45o6l2ors - o
cargo de Farmacêutico tem carga horária de zoh - Nível 2L - A, no valor de
R$ g.Sgg,zr, sendo acrescido de zo%o de insalubridade - R$ 7o6,64 - Total de
R$ 4.239,8S.

União da Vitóri a, o8 I ro / 2o2t
Atenciosamente.

Carmen Lucia Ma de Albuquerque Winter
Decreto 2ol2o2t - Recursos Humanos
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coNvENçÃo coLETrvA DE TRABALHO 2O2OI2O21

NÚMERO DE REGISTRo No MTE:
DATA DE REGISTRO NO MTE:
NÚMERo DA soLrcrTAçÃo:
NUMERO DO PROCESSO:
DATA DO PROTOCOLO:

PROOO34412021
04t0212021
[/R0055'15/2021
13068.100730/2021-í 8
03t02t2021

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

SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DO PARANA, CNPJ n. 77.ô36.363/0001-42, neste ato
representado(a) por seu Presidente, S(a). FABIO AUGUSTO DO CARI\,4O SANTANA;

E

SINDICATO DO COM ATAC DE DROGAS E MEDIC NO ESTADO DO PR, CNPJ n. 76.683.002/0001-94,
neste ato representado(a) por seu Presidente, S(a). ANTONIO BAREA;

celebram a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as mndiÇões de trabalho
previstas nas cláusulas seguintes:

GLÁUSULA PRIMEIRA . vIGÊNctA E DATA-BASE

As partes flxam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01" de março de
2020 a 28 de fevereiro dê 2021 e a data-base dã categoria em 01ô de março.

cLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA

A presente Convenção Coletiva de Trabalho abraniierá a(s) categoria(s) dos Farmaceuticos (as), com
abrangência territorial em Abatiá/PR, Adrianópolis/PR, Agudos do Sul/PR, Almirante Tamandaré/PR,
Altamira do Paraná/PR, Alto Paraíso/PR, Alto Paraná/PR, Alto PiquiÍi/PR, Altônia/PR, Alvorada do
Sul/PR, Amaporã/PR, Ampére/PR, Anahy/PR, Andirá/PR, Ângulo/PR, Antonina/PR, Antônio Olinto/PR,
Apucarana/PR, Arapongas/PR, Arapoti/PR, Arapuã/PR, Araruna/PR, Araucária/PR, Ariranha do
lvaí/PR, Assaí/PR, Assis Chatêaubriand/PR, Astorga/PR, Atalaia/PR, Balsa Nova/PR,
Bandeirantes/PR, Barbosa Ferra/PR, Barra do Jacaré/PR, Barracão/PR, Bêla Vista da Caroba/PR,
Bêla Vista do Paraíso/PR, Bituruna/PR, Boa Espêrança do lguaçu/PR, Boa Espêrança/PR, Boa
Ventura de São Roque/PR, Boa Vistâ da Aparecida/PR, Bocaiúva do Sul/PR, Bom Jesus do Sul/PR,
Bom Sucesso do Sul/PR, Bom Sucesso/PR, Borrazópolis/PR, Braganey/PR, Brasilândia do SUUPR,
Cafeara/PR, Cafelândia/PR, Cafêzal do Sul/PR, CaliÍórnia/PR, Cambará/PR, Cambé/PR, Gambira/PR,
Campina da Lagoa/PR, Campina do Simão/PR, Campina Grande do Sul/PR, Campo Bonito/PR,
Campo do Tenênte/PR, Campo Largo/PR, Campo Magro/PR, Campo Mourão/PR, Cândido de
Abreu/PR, Candói/PR, Cantagalo/PR, Capanema/PR, Capitão Lêônidas Marques/PR, Carambeí/PR,
Carlópolis/PR, Cascavel/PR, Castro/PR, Catanduvas/PR, Centenário do SUUPR, Cerro Azul/PR, Céu
Azul/PR, Chopinzinho/PR, Cianorte/PR, Cidade Gaúcha/PR, Clevelândia/PR, Colombo/PR,
Colorado/PR, Congonhinhas/PR, Conselheiro Mairinck/PR, Contenda/PR, Corbélia/PR, Cornélio
Procópio/PR, Goronel Domingos Soares/PR, Coronel Vivida/PR, Corumbataí do Sul/PR, Cruz
Machado/PR, Cruzeiro do lguaçu/PR, Cruzeiro do Oeste/PR, Cruzeiro do Sul/PR, Cruzmaltina/PR,
Curitiba/PR, Curiúva/PR, Diamantê do Norte/PR, Dlamantê do Sul/PR, oiamante D'Oeste/PR, Dois
vizinhos/PR, Douradina/PR, Doutor Camargo/PR, Doutor Ulyssês/PR, Enéas Marquês/PR,
Engenheiro Beltrão/PR, Entre Rios do Oêste/PR, Esperança Nova/PR, Espigão Alto do lguaçu/PR,
Farol/PR, Faxinal/PR, Fazenda Rio Grande/PR, Fênix/PR, Fernandes Pinheiro/PR, Figueira/PR, Flor da
Sêrra do Sul/PR, Floraí/PR, Floresta/PR, Florestópolis/PR, Flórida/PR, Formosa do Oestê/PR, Foz do
lguaçu/PR, Foz do Jordão/PR, Francisco Alves/PR, Francisco Beltrão/PR, Genêral Carneiro/PR,
Godoy Morêira/PR, Goioêrê/PR, Goioxim/PR, Grandes Rios/PR, Guaíra/PR, Guairaçá/PR,
Guamiranga/PR, Guapirama/PR, Guaporema/PR, Guaraci/PR, Guaraniaçu/PR, Guarapuava/PR,
cuaraqueçaba/PR, Guaratuba/PR, Honório Serpa/PR, lbaiti/PR, lbema/PR, lbiporã/PR, lcaraíma/PR,
lguaragu/PR, lguatu/PR, lmbaú/PR, lmbituva/PR, lnácio MaÉins/PR, lnajá/PR, lndianópolis/PR,
lpiranga/PR, lporã/PR, lracema do oêste/PR, lrati/PR, lretama/PR, ltaguaié/PR, ltaipulândia/PR,
Itambaracá/PR, ltambé/PR, ltapejara d'Oeste/PR, ltaperuçu/PR, ltaúna do Sul/PR, lvaí/PR, lvaiporã/PR,
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lvaté/PR, lvatuba/PR, Jaboti/PR, Jacarezinho/PR, Jaguapitã/PR, Jaguariaíva/PR, Jandaia do Sul
Janiópolis/PR, Japira/PR, Japurá/PR, Jardim Alegrê/PR, Jardim Olinda/PR, Jataizinhô/pR,
Jesuítas/PR, Joaquim Távora/PR, Jundiaí do Sul/PR, Juranda/PR, Jussara/PR, Kaloré/PR, Lapa/PR,
Laranjal/PR, Laran,jeiras do SUUPR, Leópolis/PR, Lidianópolis/PR, Lindoeste/PR, Loanda/PR,
Lobato/PR, Londrina/PR, Luiziana/PR, Lunardelli/PR, Lupionópolis/PR, MalleUPR, Mamborê
Mandaguaçu/PR, Mandaguari/PR, Mandirituba/PR, Manfrinópolis/PR, Manguêirinha/PR, Manoel
Ribas/PR, Marêchal Cândido Rondon/PR, Maria Helena/PR, Marialva/PR, Marilândia do Sul/PR,
Marilena/PR, Mariluz/PR, Maringá/PR, Mariópolis/PR, Maripá/PR, Marmeleiro/PR, Marquinho/PR,
Marumbi/PR, Mâtelândia/PR, Matinhos/PR, Mato Rico/PR, Mauá da Serra/PR, Medianeira/pR,
Mercedes/PR, Mirador/PR, Miraselva/PR, Missal/PR, Moreira Sales/PR, Morretes/PR, Munhoz de
Melo/PR, Nossa Senhora das Graças/PR, Nova Aliança do lvaí/PR, Nova América da Colina/PR, Nova
Aurora/PR, Nova Canlu/PR, Nova Esperança do Sudoestê/PR, Nova Espêrança/PR, Nova Fátima/PR,
Nova Laranjeiras/PR, Novâ Londrina/PR, Nova Olímpia/PR, Nova Prata do lguaçu/PR, Nova Santa
Bárbara/PR, Nova Santa Rosa/PR, Nova Tebas/PR, Novo ltacolomi/PR, Ortigueira/PR, Ourizona/PR,
Ouro Verde do Oeste/PR, Paiçandu/PR, Palmas/PR, Palmeira/PR, PalmitaUPR, Palotina/PR, Paraíso
do Norte/PR, Paranacity/PR, Paranaguá/PR, Paranapoema/PR, Paranavaí/PR, Pato Bragado/PR, Pato
Branco/PR, Paula Freitas/PR, Paulo Frontin/PR, Peabiru/PR, Perobal/PR, Pérola d'Oeste/PR,
Pérola/PR, Piên/PR, Pinhais/PR, Pinhal de São Bento/PR, Pinhalão/PR, Pinhão/PR, PiraÍ do Sul/PR,
Piraquara/PR, Pitanga/PR, Pitangueiras/PR, Planaltina do Paraná/PR, Planalto/PR, Ponta crossa/PR,
Pontal do Paraná/PR, Porecatu/PR, Porto Amazonas/PR, Porto Barreiro/PR, Porto Rico/PR, Porto
Vitória/PR, Prado Ferreira/PR, Pranchita/PR, Presidente Castelo Branco/PR, Primeiro de Maio/PR,
Prudentópolis/PR, Quarlo Centenário/PR, Quatiguá/PR, Quatro Barras/PR, Quatro Pontes/PR,
Quedas do lguaçu/PR, Querência do Nortê/PR, Quinta do Sol/PR, Quitandinha/PR, Ramilândia/PR,
Rancho Alegre D'Oeste/PR, Rancho Alegre/PR, Realeza/PR, Rebouças/PR, Renascença/PR, Reserva
do lguaçu/PR, Reserva/PR, Ribêirão Clarô/PR, Ribêirão do Pinhal/PR, Rio Azul/PR, Rio Bom/PR, Rio
Bonito do lguaçu/PR, Rio Branco do lvaí/PR, Rio Branco do Sul/PR, Rio Negro/PR, Rolândia/PR,
Roncador/PR, Rondon/PR, Rosário do lvaí/PR, Sabáudia/PR, Salgado Filho/PR, Salto do ltararé/PR,
Salto do Lontra/PR, Santa Amélia/PR, Santa CecÍlia do Pavão/PR, Santa Cruz de Montê Castelo/PR,
Santa FéIPR, Santa Helena/PR, Santa lnês/PR, Santa lsabel do lvaí/PR, Santa lzabel do Oeste/PR,
Santa Lúcia/PR, Santa Maria do Oeste/PR, Santa Mariana/PR, Santa Mônica/PR, Santa Tereza do
Oeste/PR, Santa Terezinha dê ltaipu/PR, Santana do ltararé/PR, Santo Antônio da Platina/PR, Santo
Antônio do Caiuá/PR, Santo Antônio do ParaÍso/PR, Santo Antônio dô Sudoeste/PR, Santo
lnácio/PR, São Carlos do lvaí/PR, São Jerônimo da Serra/PR, Sáo João do Caiuá/PR, São João do
lvaí/PR, São João do Triunfo/PR, São João/PR, São Jorge do lvaí/PR, São Jorge do Patrocínio/PR,
São Jorge d'Oeste/PR, São José da Boa Vista/PR, São José das Palmeiras/PR, São José dos
Pinhais/PR, São Manoel do Paraná/PR, São Mateus do Sul/PR, Sáo Miguel do lguaçu/PR, São Pedro
do lguaçu/PR, São Pedro do lvaí/PR, São Pedro do Paraná/PR, São Sebastião da Amoreira/PR, São
Tomé/PR, Sapopema/PR, Sarandi/PR, Saudade do lguaçu/PR, Sêngés/PR, Sêrranópolis do
lguaçu/PR, Sertaneja/PR, Sêrtanópolis/PR, Sigueira Campos/PR, Sulina/PR, Tamarana/PR,
Tamboara/PR, Tapejara/PR, Tapira/PR, Teixeira Soares/PR, Telêmaco Borba/PR, Terra Bôa/PR, Terra
Rica/PR, Terra Roxa/PR, Tibagi/PR, Tijucas do Sul/PR, Toledo/PR, Tomazina/PR, Três Barras do
Paraná/PR, Tunas do Paraná/PR, Tuneiras do Oestê/PR, Tupãssi/PR, Turvo/PR, Ubiratã/PR,
Umuarama/PR, União da Vitória/PR, Uniflor/PR, Uraí/PR, Ventania/PR, Vera Cruz do Oeste/PR,
Verê/PR, Virmond/PR, Vitorino/PR, Wenceslau BrazlPR e Xambrê/PR.

SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO
PISO SALARIAL

cLÁUSULA TERCEIRA - SALÁRIo DE INGRESSo

Fâce ao disposto na cláusula anterior, o salário de ingresso a partjr de 1'de março de 2020 será de R$ R$
3.455,00 (três mil, qualrocentos e cinquenta e cinco Íeais).

REAJUSTES/CORREÇÔES SALARIAIS

CLÁUSULA QUARTA . SALÁRIo NORMATIVO

O piso da categoria vigente em 'lo de março de 2019, no valor de R$ 3.324,00 (três mil, trezentos e vinte e
quatro reais) será acrescido de 3,92% (três vÍrgula noventa e dois por cento), sendo que o novo valor do

www3. mte.gov.brls stemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?NrSolicilaczo=MR005515/2021&CNPJ=77636363000142&CEl= 2111
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piso da categoria passa a ser de R$ 3.455,00 (três mil, quatrocêntos e cinquenta e cinco reais).

. Março/20'19

. Abril/20'19

. Maio/2019

. Junho/2O í I

. Julho/20'19

. Agosto/2019

3,920/0

3,60%

3,28%

2,96Yo

2,640/0

2,320À

. Setembro/20í I

. Outubro/2019

. Novembro/2019

. Dezembro/2019

. Janeirol2O2O

. Fevereiro/2O20

2,00Yo

1,68Yo

1,36%

1,04%

o,72%

0,400/o

Parágrafo segundo: As emprêsas quê desejarem parcelar o pagamento dos relroativos do reajuste
salarial, referente a março-2020 a janeiro-zo21 , poderão promover em duas parcelas (50% e 50%) e
deverão observar os seguintes critérios:

a) A primeira parcela do reaiuste retroativo deverá ocorrer até o 50 dia útil do mês de Março-2021;

b) A segunda parcela do reajuste retroativo deverá ocorrer até o 5o dia útil do mês de Abril-2021.

Parágrafo terceiro: Os valores estabelecidos na presente cláusula tratâm de remuneragão aos serviços
prestados pelo farmacêutico empregado, considerada a jornada 44 horas semanais.

ParáglAlg_quarto: Fica assegurado aqueles (as) farmacêuticos (as), cuja remuneração seja superior ao
salário normativo, um reajuste na mesma proporcionalidade em que é reajustado o piso da categoria.

PAGAMENTO DE SALÁRIO - FORMAS E PRAZOS

CLÁUSULA QUINTA - COMPROVANTES DE PAGAMENTO

Os empregadores Íornecerão aos seus empregados, comprovantes de pagamento (envelopes ou rêcibos)
especificando o nome da Íirma, o nome do empregado, função, as parcelas pagas discriminadamente e, de
igual modo, os descontos efetuados, inclusive o valor do recolhimento do FGTS.

CLÁUSULA SEXTA.INDENIZAçÃO POR PAGAMENTO EM ATRASO DOS SALÁRIOS

Fica estabelecido o direito à indenização correspondente ao valor de 5% do piso normativo por mês de
atraso no pagamento dos salários, devendo esta indenização ser paga diretamente ao farmacêutico,
calculado sobre o total da remuneração devida, após o 5o dia útil de cada mês, ou quando do pagamento
das verbas rescisórias.

cLÁUSULA SÉTIMA - SALÁRIo SUBSTITUIçÃo

ôr
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fevereiro de 2020 com salário supêrior a R$ R$ 3.324,00 (três mil, trêzentos e vinte e quatro reais), a
correção sêrá aplicada proporcionalmênte êm função da alternativa do reajuste ocorrido, conformê a
seguinte tabela:
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O empregado admitido para a função de outro dispênsado sêm justa causa, têrá direito a igual salário
empregado de menor salário na Íunção, não ôonsideradas as vantagens pessoais.

GRATIFtCAçÔeS, aOlCtONAIS, AUXíL|OS E OUTROS
OUTRAS GRATIFICAÇÔES

CLÁUSULA OITAVA. EMPREGADOS EM VIAS DE APOSENTADORIA

Ao empregado que contar no mínimo 10 (dez) anos de trabalho na empresa, e que na vigência do contrato
de trabalho comprovar por escrito que está na condição de, no máximo 12 (doze\ meses de adquirir o direito
à aposentadoria, na hipótese de sua despedida imotivada, por iniciativa da empresa, Íicará assegurado o
reembolso dos valores por ele pago a tÍtulo de contribuição previdenciária, enquanto não obtiver outro
emprego ou até que seja aposentado, sempre com base e limite no último salário percebido na empresa. O
direito ao reembolso será assegurado por um período máximo de 12 (doze) meses, contados da data da
comunicação da iminência da aposentadoria, não fazendo jus ao mesmo direito o empregado que se
demitir, celebrar acordo ou passar a perceber auxíllo enÍermidade ou se aposentar por invalidez.

ADICIONAL DE HORA-EXTRA

CLÁUSULA NONA . HoRAs EXTRAS

As horas extras serão pagas com aplicação de adicional de 50% (cinquenta por cento) sobre a hora normal

ADICIONAL NOTURNO

CLÁUSULA DÉcIMA . ADICIoNAL NoTURNo

O empregador pagará adicional noturno a seus empregados à razão de 20% (vinte por cento) a incidir sobre
o salário da hora normal.

COMISSÕES

cLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - coMIsSIoNADos

AUXíL|O ALTMENTAçÃO

cLÁusuLA DÉcrMA SEGUNDA - REFETçÃo

Os empregados que, em regime de trabalho extraordinário, trabalharem após as 20hrs., desde que
excedido 01h:OOmin da jornada normal, Íârão jus a refeição fornecida pelo empregador ou a um pagamento
equivalente a 0,5% (zero vÍrgulâ cinco por cento) do valôr do saláÍio normalivo de ingresso na empÍesa, por
dia.
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Aos empregados comissionados será íornecido, mensalmente, o valor de suas vendas e a base de cálculo
correspondente ao pagamento das comissões e do repouso semanal remunerado.

Parágrafo único: As comissões, para efeito de cálculo de 130 salário, férias e inclusive proporcionais,
indenizações por tempo de serviço e aviso prévio indenizado, sêrão corrigidas com base no INPC ou
qualquer outro índice que venha a substituÊlo por determinação do governo. Para cálculo do 13o salário,
adotar-se-á a média corrigida das comissões pagas no ano, a contar de janeiro; no caso de férias
proporcionais, indenizações e aviso prévio indenizado, adotar-se-á a média mensal das comissôes,
corrigidas, pagas, nos 12 (doze) meses anleriores ao mês da rescisáo; e no caso de férias integrais será
considerada a média das comissóes, corrigidas nos doze meses anteriores ao período de gozo.
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CONTRATO DE TRABALHO - ADMISSÃO, DEMISSÃO, MODALIDADES
DESLIGAMENTO/DEMISSÃO

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA. RESCISÃo GoNTRATUAL PoR JUSTA cAUsA

No caso dê denúncia do contrato dê trabalho, porjusta causa, o emprêgâdor indicârá, por escrito, a Íalta
cometida pelo empregado.

AVISO PRÉVIO

CLÁUSULA oÉcIMA QUARTA - AVISo PRÉvIo

O aviso prévio será proporcional ao tempo de serviço, que poderá ser trabalho ou indenizado, atendendo
ao disposto na no 12.506/20'11 .

OUTRAS NORMAS REFERENTES A ADMISSÃO, DEMISSÃO E MODALIDADES DE
coNrRArAçÃo

CLÁUSULA oECIMA QUINTA .INDENIZAÇÃo PoR RETENÇÂo DA CTPS

Fica estabelecido o direito à indenlzação correspondênte ao valor de um dia de salário por dia de atraso
pela retenção da CTPS após o prazo de 10 (dez) dias contados da entrega para anotações contra recibo,
estabelecendo a multa em no máximo o valor de uma remuneração do proÍssional.

RELAçOES DE TRABALHO * COND!çÔES DE TRABALHO, NORMAS DE
PESSOAL E ESTABILIDADES

QUALIFICAÇÃO/FORMAÇÃO PROFISSIONAL

CLÁUSULA OÉCIMA SEXTA . cURSo DE APERFEIçoAMENTo oU TREINAMENTo TÉcH|co

As emprêsas podêrão promover cursos técnicos, com presenÇa obrigatória do farmacêutico, em no máximo
5 (cinco) dias por ano, sem que seja considerado trabalho extraordinário. O curso deve ser de
aperfeiçoamento ou treinamento técnico, com emissão de certiÍicado, sem qualquer custo ao fârmacêutico.

oUTRAS NORMAS REFERENTES A CONDTÇÕES PARA O EXERCÍCIO DO TRABALHO

cLÁusuLA DÉctMA sÉrMA - coNDrçôEs BÁsrcAS DE TRABALHo

As empresas deverão possuir ou manter no estabelêcimento assentos para uso dos Íarmacêuticos que
tenham por atividadê o atendimento ao público nos lermos da Portaria 3.214178 do l\íTE, bem como
deverão disponibilizar em suas dependências, bebedores com água Íiltrada, dêntro dos padrôes de higiene

OUTRAS ESTABILIDADES

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - ESTABILIDADE Do DIRIGENTE SINDICAL EM cAso DE
FECHAMENTO OU EXTINÇÃO DA EMP

É vedada a demissão do dirigente sindical não liberado, quando a empÍesa em que trabalhava for
extinta ou fechada, pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar do encerramento de suas atividades, devendo

www3.mte.gov.br/sistemas/mediêdor/Resumo/Resumovisualizar?NrSolicitacao=À/R005515/2021&CNPJ=77636363000142&CEl=
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o empregador liberá-lo para o Sindicato em que é dirigentê, em regime de disponibilidade
remunerada. Em caso de não disponibilizaÇão, lal período deverá ser indenizado.

JORNADA DE TRABALHO - DURAçÃO, D|STRIBU|çÃO, CONTROLE, FALTA
CoMPENSAÇÃO DE JORNADA

CLÁUSULA DÉGIMA NoNA . BANco DE HoRAs ANUAL

19.1 - OBJETO

As horas trâbalhadas acima dajornada contratual dos empregados serão creditadas no BANCO DE
HORAS.

A jornada diária está limitada ao máximo de 10 (dez) horas diárias de trabalho efetivo.

19.4 - DÉBITO NO BANCO DE HORAS

A diÍerença a menor entre a jornada conlratual semanal e as horas efetivamente trabalhadas será debitada
no BANCO DE HORAS, com exceção daquelas reíerentes à faltas e atrasos não justiÍicados.

19.5 - RESCISÃO CONTRATUAL

Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho, qualquer que seja a causa, o saldo crêdor do êmpregado
será pago como hora extra, com os âdicionãis legais. Se, ao contrário, o saldo for dêvedor, o empregado
será rêmido, não sendo descontadas as horas não compensadas.

,I9.6 - TRABALHOS EM DIAS DE DESCANSO

Na hipótese dê convocâção do êmprêgado para o trabalho em dias de descanso semanal ou feriados, o
crédito do BANCO DE HORAS será considerado em dobro, desde que as referidas horas náo sêjam
compensadas através de folga no decorrer da semana, ôu nos primeiros dias da semana seguinte.

19.7 - CONVOCAÇÃO DOS EMPREGADOS COM HORAS NEGATTVAS

Os empregados com horas negativas, quando convocados para o trabalho, terão obrigaçáo do
comparecimenlo no horário e data determinados, sob pena do desconto das referidas horas, se a ausência
for injustiÍlcada, não gerando qualquer eÍeito para o BANCO DE HORAS.

INTERVALOS PARA DESCANSO

CLÁUSULA VIGÉSIMA - LANCHES
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As horas extras trabalhadas sêrão compensadas através do sistema BANCO DE HORAS, conforme
permissivo do parágrafo 2o, do artigo 59 da CLT, com a nova redação que lhe foi dada pela Lei no 9.601/98 e
MP 2J64411O1, sem que referido banco de horâs intervenha ou abone faltas junto ao CRF/PR.

Assim, a compensação pode ocorrer no prazo dê vigência do presente instrumenlo normativo, ou seja, entre
1o de março de 2020 a 28 de íeve.eto de 2021 .

A presente cláusula convencional não impede que empregados e empregadores negociem de forma direta
a instituição de Banco de Horas com prazo de compensação semestral.

19.2 - ABRANGÊNCIA

O BANCO DE HORAS abrange os empregados que assinarem o termo de adesão ao mesmo, que fará
parte integrante do pÍesenle acordo, depositado no Sindicato dos Farmacêuticos no Estado do Paraná.

19.3 _ CRÉDITO NO BANCO DE HORAS
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Os intervalos de quinze minutos para lanche, nas emprêsas que observam tal critério, seráo compu
como tempo de serviço do empregado.

CLÁUSULA VIGESIMA PRIMEIRA. INTERVALO INTRAJORNAOA

Mediante negociação entre as partes, o intervalo intrajornada poderá ser rêduzido a 30 minutos, nos lermos
do artigo 6'11-4, lll, dâ CLT.

É proibida a inclusão da parcela salarial correspondente ao repouso semanal remunerado (Lei nô 605/49)
nos percentuais de comissões; o cálculo do valor do repouso semanal será feito mediante a divisão do total
das mmissões percebidas no mês pelo número de dias efetivamente trabalhados, multjplicando-se o
resultado pelo número de domingos e Íeriados do mês correspondenle-

ParágraÍo único: O repouso semanal remunerado será Íruído aos domingos. Nas atividades que por
natureza determinem trabalho aos domingôs será garantido aos empregados, rêpouso em pelo menos dois
domingos ao mês.

CONTROLE DA JORNADA

cLÁUSULA uGÉSIMA TERGEIRA - coNTRoLE DE FREQUÊNCIA E HoRÁRIo

Nas empresas com mais de '10 (dez) empregados, será utilizado obrigatoriamente livro, cartão ponto ou
contÍole altêrnativo de regislro de jornada.

cLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - SISTEMA ALTERNATIVO DE CONTROLE DE JORNADA DE
TRABALHO

Com base na fundamentação no disposto no lnciso XXVI do artigo 7o. da Constituição Federal que trata do
reconhecimento das Convenções e Acordos Coletivos de Trabalho e ainda, no artigo 2" da Portaria do n"
373 de 2510212011, do Ministério do Trabalho, Íica Íacultado à categoria econômica abrangida pela
presente Convenção Coletiva de Trabalho a instituição de Sistema Alternativo de Controle de Jornada de
Trabalho, onde serão anolados, pelo próprio empregado, os horários relativos à sua jornada diária de
trabalho - início, término e intervalos (exceto nos caso de pré-anotação)

Parágrafo Primeiro - Eslão contemplados pela presente cláusula convencional todos os empregados
sujeitos ao controle formal de jornada, nos termos da lei.

Parágrafo Segundo - A adoção do Sistema Alternativo de Ponto Eletrônico dispensa as outras exigências
contidas na Portaria no 1.510/2009 do MTE, em espêcial a aquisiçáo e a utilização obrigatória do
Rêgistrador de Ponto Eletrônico - REP, assim como do fornecimento de comprovantês a cadâ registro.

Parágrafo Terceiro - O empregado deverá ter acesso diário ao seu espelho de ponto, a ím de que faça o
controle e conferência de sua jornada de trabalho, a qualquer tempo.

Parágrafo Quarto - O Sistema Eletrônico de Controle de Jornada de Trabalho Alternativo adotâdo pela

empresa e autorizado pelo presente instrumento normativo não deve admitir:

| - restrições à marcação do ponto;

ll - marcação automática do ponto, não sêndô considerada como tal a pré-anotação da jornada normal e do
inlêrvalo intrajornada;

www3.mte.gov.br/sistemês/mediedôr/Resumo/Resúmovisualizâr?Nrsolicilacao=[rR0055'15/2021&CNPJ=77636363000142&CE'=
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DESCANSO SEMANAL

CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA - REPOUSO SEMANAL REMUNERADO
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lll - exigência de aulorização prévia para mãrcação de sobrelornada;

lV- alteração ou eliminação dos dados registrâdos pelo empregado

ParágraÍo Quinto - INAPLICABILIDADE DA PORTARIA GM / MTE 1.510 de 2'tl08/09

Com adoção do sistema altemativo eletrônico de controle de jornadâ de trabalho de que trata a Portaria n"
373 de 2510212011, Íica acordado que a empresa esta liberada da utilizaçáo obrigatória do Registrador
Eletrônico de Ponto - REP, previsto no artigo 31 da Portaria GM/MTE no 1.510 de 21108/09, não
caracterizando tal comportamento descumprimento da menciônâdâ Portaria, isentando-a das penalidades
previstas no artigo 28 da mêsma.

Parágrafo Sexto- A caracterizaçáo de adulteração de ponto por parte dâ empresa acordante, ou ainda o
náo fornecimento semanal de espelho de ponto ao empregado é considerado ato atentatório à dignidadê do
trabalhador e fraude a Lei, nos termos do artigo go da CLT, respondendo a empresa acordante por danos
morais individuais e coletivos, cumulativamente a pena cominatória prevista no caput deste item.

Parágrafo Sétimo - REINCIDÊNCIA

Havendo reincidência de descumprimento do acordo, esle Íicará automaticamente revogado.

FERIAS E LICENçAS
DURAÇÃO E CONCESSÃO DE FÉRhS

CLÁUSULA VIGESIMA QUINTA . FERIAS PROPORCIONAIS

Na cessação do contrato de trabalho por pedido de demissão, os empregados perceberão férias
píoporcionais à base de 1112 (úm doze avos) por mês ou fração superior a 14 (quatorze) dias, sem
computar o aviso prévio.

O pagamento das férias, a qualquer título, inclusive proporcionais, será sempre acrescido com o terço
constitucional, aplicável o disposto no Art. 144 da CLT.

ParágraÍo único: O inÍcio das Íérias, coletivas ou individuais, não poderá coincidir com sábados, domingo,
feriados ou dia de compensação de repouso semanal.

LICENÇA REMUNERADA

cLÁUSULA vIGÉSIMA SÉTIMA - LIcENÇA REMUNERADA DIRIGENTE SINDICAL

cLÁUSULA uGÉsIMA oITAVA - LIcENçA REMUNERADA

As empresas concederão licença remunerada aos funcionários Farmâcêuticos, no número máximo de cinco
dias aô ano, para participação de reuniõês, conferências, congressos e simpósios, mediante comprovação
da participação.
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REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS

cLÁUSULA uGÉSIMA SEXTA . FÉRIAS

As empresas concederão licença remunerada aos dirigentes sindicais eleitos e no exercício de seu mandato
para participaçâo de reuniões, coníerências, congrêssos e simpósios, licença que será solicitada pela
entidade sindical, com antecedência mínima de 10 (dez) dias e pôr prãzo náo superior a 10 (dez) dias do
ano.
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Parágrafo primêiro: Para os farmacêuticos que compÍovarem sua matrículã e participação em aulas
cursos de pós-graduação, desde que diretamente vinculadas à formação na área de atuação do
Íarmacêutico nos estabelecimentos de farmácia abrangidos por esta Convenção Côletiva de Trabalho, a
licença será para todas as aulas no ano letivo. A licença deverá ser solicitada à empresa, côm ântecedência
mínima de 30 (trinta) dias e por prazo não superior a 24 (vinte e quatro) dias do ano.

Parágrafo sêgundo: Nos casos de mâlrícula e participação em cursos que não estejam vinculados à
atuação do Íarmacêutico nos estabelecimentos de farmácia abrangidos por esta Convenção Coletiva de
Trabalho, Íca à liberalidade das partes a concessão da licença rêmunerada ao funcionário.

SAÚDE E SEGURANçA DO TRABALHADOR
UNIFORME

CLÁUSULA uGÉSIMA NoNA - UNIFoRMES

ACEITAÇÃO DE ATESTADOS MÉDICOS

cLÁusuLA TRrcÉsrrul - aresnoos

Serão aceitos atestados médicos ê odontológicos fornecidos pelos profissionais da Previdência Social, do
Sindicato dos Empregados, dâs empresas ou organizações por ela contratadas; os atêstados de
profissionais particulares serão sujeitos à apreciação dos médicos da emprêsa.

Parágrafo pj44giIe: Os atestados médicos deverão ser entregues à empresa pelo farmacêutico, mediante
recibo, no prazo de até 48 horas do retorno e, em casos de afastamento superior à 15 dias, até o 16" dia de
afastamento.

Parágrafo sêgundo: Noscasos de afastamento previdenciário, deverá o trabalhador informar à empresa,
por escrito, mediante meios fÍsicos ou telemáticos, a data de sua alta médica programada pelo INSS,
visando à reapresentação ao trabalho

RELAÇOES STNDTCATS
ACESSO A INFORMAÇÔES DA EMPRESA

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - RELAçÂo DE EMPREGADoS

Obriga-se a empresa a remetêr ao Sindicato dos Farmacêuticos do Paraná, uma vez por ano, quando
solicitado, a relação dos empregados pertencentes à categoria, sob pena de multa de 20% sobre o piso da
categoria.

Parágrafo único: obriga-se o Sindicato laboral a remeter relação de empresas cadastradas ao Sindicato
Patronal, em até í0 dias da homologação da presente CCT, quando solicitado.

coNTRrBUrçÔES STNDTCATS

cLÁusuLA rRrcÉstul secuuoA - coNTRrBUrçÃo srNDrcAL

A contribuição sindical será recolhida na forma da legislação vigente
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Exigidos ou necessários o uso de uniforme, o custo será de rêsponsabilidade dos empregadores, vedada
qualquer forma de desconto ao empregado, direta ou indiretamente.
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cLÁusuLA TRtcÉstMA TERcEtRA - coNTRtBUtçÃo ASStsrENctAL PATRoNAL

cLÁusuLA TRtcÉsrue euanra - coNTRtBUtçÃo NEGoctAL Dos FARMAcÊuTtcos

As empresas descontarão diretamente dos salários, referente ao mês de fevereto de 2021, a quantia de 5%
(cinco por cento) do salário base do farmacêutico, deslinando-o ao Sindicato dos Farmacêuticos no Estado
do Paraná, mediante repasse que será feito até o dia 20/03/2021, mediante boleto a ser solicitado junto ao
SINDIFAR-PR, pelo e-mail financeiro@sindifar-pl-alg.br até o dia 1OlO3t2O21. O recolhimento será devido a
todos os empregados farmacêuticos abrangidos pela presente Convençáo Coletrva de Trabalho,
sindicalizados ou não, associados ou não.

Este valor se referê à taxa de contribuição assistencial aprovada em Assembleia Gêral da categoria
proÍissiônal.

Parágrafo Primeiro - Os empregados admitidos após a data prêvista na cláusula anterior e que não
sofreram o desconto previsto nesta cláusula, o sofreráo no primeiro mês de contratação.

Parágrafo Segundo - Em caso de atraso no desconto ou no repasse dos valores descontados, a empresa
pagará uma multa de 10% (dez por cento) ao mês, calculada sobre os valores devidos.

Pârágrafo têrcêiro: As empresas poderão colher dos empregados da categoria, manifestação por escrito,
se os mesmos se opõem ao desconto, com antecedência mínima de 10 (dez) dias da data prevista para o
desconlo. As cartas de oposição poderáo ser enviadas, no prazo estabelecido, pelo e-mail:
financeiro@sindifâr-or.oro.br.

Fica instituído um canal permanente de negociaçÕes e entendimentos entre os sindicatos ora acordantes,
durante a vigência desta ConvenÇão Coletiva, objetivando atender as necessidades e anseios dos mesmos.

MECANISMOS DE SOLUçÃO DE CONFLITOS

CLÁUSULA TRIGÉSIMA sExTA . DIVERGÊNCIAS

Na hipótêse de ocorrerem divergências relativamenle ao cumprimento das cláusulas desta Convenção, as
partes se comprometem a negociar diretamente entre si.

APLICAçÃO DO ÍNSTRUMENTO COLETTVO

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA. DIREIToS E DEVERES

Todos os trabalhadores e empresas abrangidas por esta Convenção Coletiva de Trabalho deverão acatar e
aplicar as normas nela contidas, na forma da legislaçáo em vigor, na área de abrangência do Estado do
Pa raná.
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DrsPosrçÓES GERAIS
REGRAS PARA A NEGOCTAÇÃO

CLÁUSULA TRIGÉsInm QuIITa - NEGocIAçÃo PERMANENTE

Sáo devidas à êntidade sindical patronal, parc 2O2O,as contribuições Assistenciais ê/ou Confederativr", Ç
fixadas pela respectiva assembleia e cujos valores e datas de vencimentos serão consignados nas guias /
próprias fornecidas pela referida entidade. " 

J
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA oITAVA - PRAzo PARA CUMPRIMENTo DA ccT

Considerando a conclusão da negociação coleliva de trabalho a pós a data base estipulada em Cláusul
Primeira, bem como aos ditames do artigo 614, s3o , da CLT, Ílca oportunizado às empresas prazo de
adequaÇão às normas pactuadas na presente Con
fevereiro de 2020.

venção Coletiva de Trabalhô até a data limite de 29 de

DESCUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO COLETIVO

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NoNA - MULTA coNVENcIoNAL

Estipula-se a cláusula penal no valor de 20% (vinte por cento) do salário mensal, em Íavor do empregado,
sêmpre quê houver descumprimento por parte do emprêgador, de quaisquer das cláusulas contidas nêsta
Convenção Coletivã de Trabalho, por instrumento normalivo violado.

oUTRAS D|SPOS|çÔES

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - GARANTIAS GERAIS

Dêntro dos princípios que orientam o Direito do Trabalho, ficam asseguradas as condições mais favoráveis
já existentes em cada empresa, com relaçáo a qualquer das cláusulas aqui pactuadas.

ANTONIO BAREA
PRESIDENTE

SINDICATO DO COM ATAC DE DROGAS E MEDIC NO ESTADO DO PR

ANEXOS
ANEXOI-ATAAGE

ATA AGEAnexo (PDF)

A autenticidade deste documento poderá sêr conÍirmada na página do l\,4inistério da Economia nâ
I nternet, nô endereço http://www.mte.gov.br.
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FABIO AUGUSTO DO CARMO SANTANA
PRESIDENTE

SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DO PARANA
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PATO BRANCO

EDITAL N."38/202I

PROCESSO SELETIVO SIMPLÍFICADO _ PSS

O Prefeito do Município de Pato Branco. Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere a Lei

Orgânica Municipal, através do Art. 47, XXIII e XXV, na forma do Art. 62, inciso II, letra "e".

CONSIDERANDO:

I. A Portaria MS/GM n' 188, de 03 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que declara

Emergência de Saúde Pública de lmportância Nacional - ESPIN. em decorrência da Infecção Humana

pelo novo Coronavírus;

II. A Lei Federal n" 13.979. de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para

enfrentâmento da emergência de saúde pública de importância intemacional deconente do Coronavírus

responsável pelo surto de 2019;

[I. Que a Câmara de Deputados. em l8 de março de 2020. e o Senado Federal, em 20 de março de

2020, reconheceram a existência de calamidade pública nacional, para fins do artigo 65, da Lei

Complementar Federal n' l0l , de 04 de maio de 2000;

tv. O Decreto Estadual n'4319, de 23 de março de 2020, que reconhece o Estado de Calamidade

Pública decorrente da pandemia COVID l9 e o Decreto no 7899, de. que atinge o Estado de do Paraná;

O Decreto Municipal n" 8.663, de 09 de abril de 2020. que Declara Situação de Calamidade

Pública no Município de Pato Branco em razão da pandemia do Coronavírus - COVID-19;

VI. O Decreto Municipal n'8.849, de 07 de Janeiro de 2021, que prorroga a Situação de Calamidade

no Município de Pato Brânco;

VII. O fundamento previsto no artigo 37, IX, da Constituição Federal;

VIIL A Lei Complementar Municipal no 60. de 1710712014 - AÍt.2o, lncisos, I e ll e Art. 5':

A Lei Municipal 5.767 de 02 dejunho de 2021;IX.

x.
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A Lei Municipal 5.765 de 02 dejunho de 2021.
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RESOLVE:

TORNAR PÚBLICO

O presente edital que estabelece instruções especiais. destinadas a realização de Processo Seletivo
Simplificado, para atuar no enfrentamento a situação de emergência de Saúde Pública, conforme as
necessidades e estratégias ao combate da infecção humana pelo novo Coronavírus, nas unidades de
atendimento da Secretaria Municipal da Saúde - SMS, exclusivâmente para atender à necessidade
temporária de excepcional interesse público, em todo o território municipal para os empregos públicos
abaixo relacionados:

2. DAS VAGAS OFERTADAS

2.1. O Processo Seletivo Simplificado destina-se ao provimento das vagas para o emprego público
temporário no Município de Pato Branco, discriminados na tabela abaixo, atendendo as designações de
ocupação de vagas a critério da administração municipal, a ordem de classificação e as demais
determinações Iegais e do presente editâI.

QUADRO DE VAGAS, REQUISITOS MÍNIMOS DE INGRESSO, CARGA HORÁRIA
SEMANÀI, E REMIINERA AO

aI

_lt
FLS

REM UNERAÇÃOVAGAS EMPREGO
PÚBLICO

REQUISITOS MINIMOS

SALAR IO ABONO
SALARIAL

0l Médico (a) Superior Completo -
Graduação em Medicina e

registro no Conselho da
Categoria

20 8.676.88 222.82

Superior Completo -
Graduação em Medicina e

registro no Conselho da
Categoria

40 17.353.78 )11 a)01 Médico (a)

4.1 87,83 )ll al05 Farmacêutico (a) Graduação

Registro

Categoria

em Farmácia e

no Conselho da

,10

222.8201 Enfermeiro (a) Superior Completo - Oraduado

em Enfermagem e registro no

Conselho da Categoria

,10 4.909. t 5

222,8201 Técnico (a) em
Enfermagem

Ensino Médio Completo
Formação específica
legalmente reconhecida e

Inscrição no Conselho de
Classe

40 I .791.52

222.8204 Fisioterapeuta Graduação em Fisioterapia e

registro no Conselho de Classe

corespondente

20 2.915.80
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Atendente de
Farmácia

Ensino Médio Completo. Curso

de atendente/balconista/auxil iar
de àrmácia e /ou período

mínimo de 6 meses de

experiência comprovada na

área

.10 r.638,0s 22.82

0l Advogado Graduação em Direito e

Carteira da OABi PR

40 5.95 l.6l 222.82

t0 Servente Ensino Médio Completo 40 I .229,1 4 2)2.82
06 Motorista Ensino Médio Completo,

Carteira de Habilitação
Categoria mínima "D" e

conhecimentos específi cos para

exercer o cargo.

40 1.630.97 222.82

*Além das que surgirem dentro do prazo de vigência do PSS, em face da evolução das estratégias de
atuação da Secretaria Municipal de Saúde no curso da situação de emergência em Saúde Pública. pelo
Coronavirus.
+* Será acrescido à remuneração abono salarial no valor de R§ 222,82 confôrrne autorização dada pela
Lei Municipal n." 3.227 de 04 de setembro de 2009 e Decreto n" 3226i2019
**+ Poderá haver a necessidade do profissional médico contratado pelo PSS também realizar horas

extras e plantões em unidades como UPA24h e Hospitais de Campanha conforme necessidade do
serviço e autorização prévia.

1 I)O RE(;IME.IURIDICO

3.1 O Pessoal contratado pelo Processo Seletivo Simplificado - PSS - será regido pela Consolidação
das Leis Trabalhistas - CLT, em especial pelo seu artigo 481 .

3.2 O pessoal admitido através do Processo Seletivo Simplificado terá contrato de trabalho fimado
pelo prazo de até 0l (um) ano.

4. DAS INSCRIÇOES

4.1 Os interessados em concoÍrer as vagas ofertas neste edital deverão efetuâr a sua inscrição no site
www.patobranco.Dr. gov.br/concursos , no período de 2l a 29 de junho de 2021 através do link:
hups:/iforms.gle/Et2TRnSdtx2eprwVA . Para o envio da inscrição e para acessar o link, deverão possuir
um endereço eletrônico do provedor "gmail", pois o formulário de preenchimento é feito pelo Google.
4.2 A ficha de inscrição (anexo XXI), deverá ser preenchida com todos os dados e anexada
juntamente com os demais títulos.
4.1,1 E imprescindível o candidato imprimir o seu comprovante de inscrição caso haja necessidade de

impetração de recurso.
4.3 Antes de efetuar a sua inscrição, o candidato deverá conhecer o edital de abertura de inscrições e

certificar-se de que preenche todos os requisilos exigidos.
4,4 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições
estabelecidas neste edital, em relação às quais não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento.
4.5 Não haverá cobrança de taxa para participar do Processo Seletivo Simplificado.
1.6 O candidato deverá fazer uma leiturâ atenta no edital.
4.7 Não poderá o candidato argumentar o desconhecimento das normas deste edital.
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Página: 1/1w ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA
Rua Dr. Cruz Machado, 205 - Centro - União da Vitória - PR
CEP; 84605-575 CNPJ: 75.967.760/0001-71 Telefone: {42) 3521-1200
E-mail: gabinete@uniaodavitoria.pr.gov.br Site: uniaodavitoria.pr.gov.br/

Este documento solicitâ a abertura de procedimento licitatório conÍorme especiÍicações abaixo. A existência dê
recursos orÉmentários foi conÍirmada pelo parecer contábil expedido pelo setor de contabilidade, estândo de âcordo com â
Iegislação em vigor.

Processo Administrativo

Modalidade:

Forma de Julgamento:

=orma dê Pagamênto:

Prazo dê Entrega:

Local de Entrega:

Vigência:

Obieto da Licitação:

Observaçóes

Convidados:

't7 512021

lnexigibilidade de licitação Chamamento Público: 712021

IVELHOR PROPOSTA

30 (trinta) dias.

Conforme Termo de Referência.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

í2 (doze) meses.
Chamamento para o Credenciamento de profissional, pessoa física autônomâ, para o
cargo de profissional de nível superior Farmacêutico(a), para 30 horas semanais de
prestação de sêrviços, sem vínculo empregatício, para prestar serviços junto aos órgáos
da Secretaria Municipal dê Saúde

oEu 4o

E rLS
€o

Despesas
Recursos orçámêntários: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRlA

Orgânograma Descrição da Despesa N,4ásca ra

O8,OO1 MANUÍENÇÃO DA AÍENÇÃO BASICA 08.001.1 0.301.0024.2071.3.3.90.34.00

Totâl dâ êntidadê

Total geral: R$ 49.752,00

\-Í1enS

R$ 49.752,00

R$ 49.752,00

Quantidade Unid Código Descrição Valor LJnitário Valor Total

12.000 [,4 ES 9S023388 Chamamento para o Cíedenciamento dê
profissional, pessoa Íísicâ âutônoma, para o cargo
de proÍlssionâl de nível superior Farmacêútico(a)

RS 4.146,0000

Valor lotal dos itens

R$ 49.752,00

R$ 49.752,00

S

União da Vitória, 13 de Oulubro de 2021

el pela solicitação

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA OE LICITAçÃO

Valor Estimado

1
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ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL OE UNIÃO OA VITÓRIA
Rua Dr. Cruz [rachado, 205 - Centro - Uniáo da Vitória - PR
CEP: 84605-575 CNPJ: 75.967.760/0001-7'1 Telefoner (42\ 3521-1200
E-mêil: gabinete@uniaodavitoria.pr.gov.br Site: uniaodavitoria.pr.gov.br/
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AUTORTZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO ADM|NISTRAT|VO D crrAçÃo

O(a) responsável por esta entidade, no uso das atribuições que lhe conÍere a legislaçao em vigor,
especialmente a Lei Nr.8.ô66/93 e suas alterações legais, resolve:

I - Autorizar a abertura do presenle processo administrativo de licitação, assim idenliÍicâdo:

Processo AdminislJalivo: 17 512021

Modalidade: lnexigibilidade de licitação Chamamento Público i 712021

Forma de Julgamento: MELHOR PROPOSTA

Forma de Pagamento: 30 (trinta) dias.

\-,.,razo dê Entrêga: Conforme Termo de Referência.

Local dê Entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Vigência: 12 (doze) meses.

Obieto da Licitação: Chamamento para o Credenciamento de proÍissional, pessoa física autÔnoma, para o
cargo de proÍissional de nível superior Farmacêutico(a), para 30 horas semanais de
prestagão de serviços, sem vínculo empregatÍcio, para prestar serviços junto aos órgáos da
SecretaÍiâ Municipal de Saúde

Observaçóes:

Recursos orçamentários: PREFEITURA tüUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRlA

Organograma Descrição da Despesa [,4ásca ra Valor Estimado

R$ 49.752.00

R$ 49.752,00

TolalEntidade

Gi is Gonçâlves
P."âecfe 4ç, âd 0lllL.[",ÇÊ&r.-p,

Gilbcrto Lui(
3acrGtário ltun;rip!t

ri^...f^ O

conçarvci

R$ 49.752.00

União da Vitóriâ, 13 de Outubro de 2021

de Ad.ni.rirtnçáo
2 !2021

.2r

O8,OO1 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA 08.001.10.301.0024.2071.3.3.90.34.00

Total Entidade:
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ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA
Rua Dr. Cruz Machado, 205 - Centro - União da Vitória - PR
CEP: 84605-575 CNPJ: 75.967.760/0001-71 Telefone: (42\ 3521-1200
E-mail: gabinete@uniaodavitoria.pr.gov.br Siter uniaodavatoria.pr.gov.br/

PARECER CONTABIL

Em atenÇão a solicitação do setor de compras e licitaçóes para veriÍicar a existência de recursos
orçamentários para assegurar o pagamento das obrigaçóes decorrentes do objeto especiícado abaixo,
certiÍco que:

tX 1- Há recursos orçâmentários pâra pagamento das obrigações conforme dotâções especiÍcadas

[ ]- Náo há recursos orçamentários pâra pagamento das obrigaçoes

Páginê: 1/1

175t202',1

lnexigibilidade de licitação

1311012021

Chamamento Público | 712021

Chamamento para o Credenciamento de profrssional, pessoa física autônoma, para o cargo de
proÍissional de nÍvel superior Farmacêutico(a), para 30 horas semanais de prestaÇão de

serviços, sem vínculo empregatício, para prestar serviços iunto aos órgãos da Secretaria
l\runicipal de Saúde

Recursos orçamentários: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRlA

Procêsso

Modalidade:

Data do Processo:

Ob.ieto do Processo:

Cod Descriçáo da Despesa N.4áscara Fonte Valor Estimado

163 I\,1ANUTÊNÇÃO DA ATENÇÃO BASICA 08.001.1 0.301.0024.2071.3.3.90.34.00

Total

Total Geral

R$ 49.752,00

R$ 49.752,00

R$ 49.752,00

00494

,r?. l_L-^-a OL
uniáo da Vitória, 13 de Outubro de 2021

osemer i Ferreira de Souza - CRC 035498/0-3

FLS
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EsraDo Do PÂR NÁ
PREFEITURA MUNIcIPAL DE UNIÃo DÂ VITóRIÂ
Ruô Dr. Cruz l{âchado, 2O5 - 3" e 4" andares
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cN"J 7 5.967 -7 60 / OOOI-7 7
Site Oficiel: ury]&,uEiêlda]dlgriê=!Í.ggy.bl
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EDITAL DE CHAMAMENTO N9 07 /2O2I
CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAL FARMACÊUTICO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 17 5 /2021
TNEXTGIBTLIDADE DE LTCTTAç 

^O 
Ne 72/2027

O MUNICÍPIO DE UNÉO DA VITÓRIA, Estado do Paraná, pessoa lurídica de direito
público, nos termos da Lei n.a 8.666/93, e suas alterações posteriores, torna público que

está procedendo o Chamamento para o Credenciamento de profissional, pessoa
fisica autônoma, para o cargo abaixo descriminado, para atuar junto aos órgãos da

Secretaria Municipal de Saúde, nas condições estabelecidas neste Edital e seus anexos,

que deste fazem parte, conforme adiante especificado:

01 [umJ profissional de nível superior FARMACÊUTICO (a), para 30 horas semanais de

prestação de serviços, pelo período de 12 (doze) meses.

PERIODO, DATA, HORARIO E I,OCAL PARA CREDENCIAMENTO:

Período de Abertura: de 15 de outubro de 2021a 22 de outubro de 2o21.
Data da entrega dos envelopes lacrados com os documentos e proposta da adesão:

até às 18h00min do dia 22 de outubro de2O21.
Data de abertura dos envelopes: 26 de outubÍo de 2ozl.
Horário: 14h00min
Local: Sala de Licitações, situada na Rua Dr. Cruz, n.q 205, União da Vitória/PR.

1. DO OBJETO
1.1 O presente Edital tem por objeto o credenciamento de pessoa física para prestação

de serviços na área da Saúde, objetivando, para tanto, o Chamamento para o

Credenciamento de profissional, pessoa física autônoma, para o cargo de
profissional de nível superior Farmacêutico(a), para 30 horas semanais de
prestâção de serviços, sem vínculo empregatício, para prestar serviços iunto aos

órgãos da Secretaria Municipal de Saúde - Unidade de Pronto Atendimento (UPAI e

Farmácia Básica Municipal Dr. Willy Carlos Jung, e demais condições especificadas no

Termo de Referência e no contrato a ser assinado, conforme minuta em anexo ao

presente edital, assim como, de acordo com as normas dos programas e ações da

Secretaria Municipal de Saúde.

QTDE. NÚMERo DE HoRAs DE

PRESTAÇÃO DE SERVrçOS

VALOR MENSAL EQUIVALENTE
A 30 HORAS SEMANAIS OU

PLANTÃO
01 Farmacêutico 0l 30 R$ 3.455,00 + 20% Insalubridade

1.2. Descrição de cargo e valores:

Página 1de 18
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ESTADO DO PARANA
PREFEITURÁ MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITóRIA
Rua Dr. Cruz Machado, 2OS - 3'e 4'andares
Fone: 42-3521-12OO e-mail: licitacao«Duniãodavitoria.or.oov.br
CNPJ 7 5 -967 .7 60 / OOO1-7 a
Site Oficial: www.uniaodavitoria.pr.oov.br

OBS: Foi feito realizado um levantamento de valores e optou-se pelo menor valor
baseado na Convenção Coletiva de Trabalho, o qual atende melhor ao interesse públic

2. DA PARTTCTPAÇÃO

2.1. Poderão participar profissionais que possuam qualificações para atuar na área

descrita no item 01 que define Objeto a ser contratado.

3. DOS DOCUMENTOS

3.1. Documentação obrigatória exigida para a habilitação no processo de

credenciamento, a serem apresentados em cópia autenticada em cartório, ou cópia
simples acompanhadas das originais para autenticação pela Comissão de Licitação, são

os seguintes:

3.1.1. Pessoa Física:
3.1.2. Cópia da Carteira de Identidade;

3.1.3. CPF;

3.1.4. Cópia da Carteira Funcional expedida pelo órgão da categoria;

3.1.5. Cópia do Diploma e outros documentos/títulos para atribuição de pontos;

3.1.6. Cópia do comprovante de endereço;

3.1.7. NIT ou PIS/PASEP;

3.1.8. Requerimento de Vaga/Serviço preenchido pelo profissional interessado ou

representante legal habilitado;

3.1.9. Declaração se exerce função pública ou não, indicando a entidade empregadora,

forma de provimento, cargo e horário de trabalho caso exerça;

3.1.10. Declaração do Órgão de Classe que está em dia com sua anuidade dado que o

contratado irá assumir a responsabilidade técnica na prestação dos serviços junto ao

CRF.

5.2. Os interessados deverão protocolar os envelopes com os documentos relacionados
no item 3.1 no Setor de Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de União da Vitória, sito

à Rua Dr. Cruz Machado, n.a 205, andar térreo, Centro - União da Vitória/PR - Horário
de Atendimento das 12h00min até às 18h00min, aos cuidados do Departamento de

Licitações Contratos, em envelope lacrado com as seguintes condições:

OL UN/,{o

o
E

€(

ôt

CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS FARMACEUTICOS
EDITAL NA 07 /2027 - CHAMAMENTO PÚBLICO

INTERESSADO:
CPF:

ENDEREÇO:
TELEFONE PARA CONTATO:
E-MAIL:

Página 2 de 18
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Esraoo Do PÂRANÁ
PREFEITURA MUNICIPÂL DE UNIÃo DA vITóRIA
Rua Dr. Cruz Mâchado, 2O5 - 3" e 4" andares
Fone: 42-352 1-12OO e-mail: !&j!e!e-9.@-U-nie-gCê
cNP) 7 5.967.7 60 I OOOIT a
Site Oficial: lutgtg,UniagÍ!êyilgdê=!Í,9pr.bl

4. DAS CONDrçOES peRe pRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1. Apresentar a documentação indicada neste Edital e ser detentor do pleno direito
exercício da profissão correspondente;

4.2. Atender a todas as condições deste edital e do contrato a ser firmado, conforme

minuta que deste faz parte integrante;

4.3. É vedado o credenciamento de profissionais pertencentes ao quadro permanente

do Município;

4.4. O Município reserva-se o direito de fiscalizar, de forma permanente, a prestação dos

serviÇos pelo credenciado, podendo realizar o descredenciamento em caso de má

prestação, verificada em processo administrativo específico, com garantia do

contraditório e da ampla defesa;

4.5. O credenciamento configurará uma relação contratual de prestação de serviços sem

qualquer vínculo funcional ou trabalhista;

5. DOS CRrTÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE:

5.1. A classificação dos candidatos dar-se-á conforme a análise dos critérios, pontuação

e apresentação de cópias autenticas ou cópia simples acompânhadas das originais para

autenticação pela Comissão de Licitação abaixo definidos:

o
2FLS

VALOR
MÁXIMO DA

ALÍNEA

QUANTIDADE
MÁXIMA A SER

CONSIDERADA

VALOR
UNTTÁRIO DA

ALÍNEA

TÍTULOAI,INEA

2O PONTOS 20 PONTOS01Diploma, devidamente
registrado, de

conclusão de doutorado
acompanhado do

histórico do curso, na

área específica de

atuação do cargo de

Farmacêutico(al

A

15 PONTOS01 15 PONTOSDiploma, devidamente
registrado, de conclusão

de mestrado,
acompanhado do

histórico curso, na área

específicâ de atuação do

cargô de

Farmacêutico(aJ

QUADRO DE ATRTBUIçÃO DE PONTOS PARA AVALIAçÃO ne rÍrulos r oE
AVALIAçÃO DO TEMPO DE EXPERTÊNCIA

Página 3 de 18
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Site Oficial: wwur.uniâodavitoria.or.oov.br
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§
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C Certifi cado de conclusão
de curso de pós

graduação, em nÍvel de

especialização na área de
prestação dos serviços,

acompanhada de

histórico escolar,

conferido após atribuição
de notâ de

aproveitamento, na área

especÍfica de atuação do

cargo de

Farmacêutico(a), com

carga horária mínima

02 10 PONTOS POR

CURSO

20 PONTOS

D Exercício de

atividade profissional de
nível superior na

Administração Pública
ou Privada, em

empregos/cargos
especializados na área de

Farmacêutico(a)
comprovado por

contrato, carteirâ de
trabâlho.

07 05 Pontos por
ano[Entre6a11

meses de

experiência será

considerado 1

ano).

35 PONTOS

E Curso acima de oitenta
(80) horas na área

especíRca de atuação do

cargo de

Farmacêutico(a).

05 02 Pontos por
curso

10 PONTOS

5.2.Para a classificação de desempate dos candidatos terá preferência o candidato que

tiver nesta ordem:

a) Maior experiência na área específica;

b) Curso de aperfeiçoamento de sua classe, igual ou acima de 100 horas; pós-graduação,

mestrado e doutorado, e se persistir o empate;

c) A maior idade;

5.3. Na data de 28 de outubro de 2021, será publicado no "Diário Oficial dos Municípios
do Paraná", a classificação final do credenciado(a), já aplicados os critérios de

desempate.

6. DOS RECURSOS ORçAMENTARIOS
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6.1. O objeto desta contratação terá seu custo coberto com os recursos provenientes da

Lei Orçamentária para o Exercício de 2021, sendo assegurada dotação orçamentári
para o exercício seguinte e a disponibilidade financeira em acordo ao cronograma

mensal de desembolso:

Despesa DescriÉo da Despesa Dotação

1.63 MANUTENÇÃO DA ATENÇÂO BASICA 00494

7. DO PAGAMENTO

7.1.0 pagamento será efetuado até dia 10 (dezJ de cada mês, depois de avaliado os

relatórios de produtividade e de atividades mensais que deverão ser entregues para a

gestora até dia 30 ftrinta) de cada mês com definição da produtividade do profissional,

mediante deposito em conta bancária indicada pelos profissionais contratados.

8. DA FORMALIZAÇÃO

8.1. O credenciamento será formalizado mediante termo contratual próprio, contendo

as CIáusulas e condições previstas neste Edital.

8.2. O presente Chamamento de Credenciamento faz necessário para a contratação de

pessoa física autônoma, devendo para tanto contratá-los na medida das necessidades e

prioridades existentes junto à Secretaria Municipal de Saúde do Município de União da

Vitória, Estado de Paraná.

9. DO PRAZO DA CONTRATAÇÃO

9.1s O credenciamento será formalizado por contrato de forma de prestação de serviço

sem vínculo de emprego se tratando de um contrato temporário, com prazo de vigência

estipulado para o cargo na descrição e requisitos acima, a contar da data de sua

assinatura.

10. DA ALTERAçÀO DO OBJETO
10.1. No interesse do serviço público, segundo as necessidades da Administração, para

atender a demanda por serviços, o contrato de credenciamento poderá ter seu objeto

aumentado, ou mesmo reduzido, na forma e limites estabelecidos na Lei 8.666/93.

11. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

11.1. A Gestora do Contrato será a Secretaria Municipal de Saúde.

11.2. O fiscal do Contrato será Andreá Le Sénéchal Duarte - Diretora Geral de Saúde.

12. DA RESCISÃO DO CONTRÁTO DE CREDENCIAMENTO

12.1. O Contrato de Credenciamento poderá ser rescindido, a qualquer tempo, a partir

do momento que o profissional credenciado der causa à rescisão por negligência,

oFLS
o.l
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imprudência, imperícia ou descumprimento das Normas estabelecidas pela Secretaria

Municipal de Saúde.

12.2. Havendo rescisão de contrato o Município poderá contratar outro proÍissionalque

tenha acorrido ao chamamento, durante o exercício, para substituir ao rescindendo.

13. DOS ANEXOS

13.1. Fazem parte integrante do edital os seguintes anexos:

13.1.1. Anexo [ - Termo de Referência;

13.1.2. Anexo ll - Minuta do Contrato de credenciamento;

13.1.3. Anexo III - Requerimento de Vaga/Serviço;

13.1.4. Anexo IV - Declaração se exerce função pública ou não.

14.2. A cópia integral deste edital pode ser obtida no site da Prefeitura Municipal de

União da Vitória - www.uniaodovitoría.pr,gov.br

14.3. Outras informações podem ser obtidas no Departamento de Licitações da

Secretaria Municipal de Saúde, no endereço Rua Castro Alves, n.e 50, Centro, União da

Vitória - PR, telefones (4?) 3522 2871', (42) 3522 4194, {42) 35zz 4967 ' (42) 3522

4869 , (42) 3522 4889 , (42',) 3522 4439 .

14.4. Fica eleito o foro da cidade de União da Vitória, Estado do Paraná, como

competente pâra dirimir todas as dúüdas oriundas deste termo e questões decorrentes

do credenciamento.

União da Vitória - PR. 13 de outubro de 2O2l
BACHIR A$n.dodeíorm. drqirar

ABBAS:58058842 ABBA5,s8os88a2er s

Dadot 2021.10.11 I l:50l18

9.15".....'........... ...."rÀ1'04....'.....".....'-
BACHIR ABBAS

Prefeito MuniciPal
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14. DAS DTSPOSTçÔES GERAIS

14.1. Esclarecimento relativo ao presente chamamento público e às condições para

atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu obieto, somente serão

prestados quando solicitados por escrito, encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde,

junto à sua sede.
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1. DO OBIETO

1.1. O presente termo de referência tem por ob.ieto ao Credenciamento para contratação
de pessoa física para prestação de serviço de Profissional Farmacêutico, para 30 [trinta]
horas semanais, sem vínculo empregatício. Caso exista mais do que um profissional
com credenciamento, deverá existir desempate de acordo com regras ditadas abaixo. Os

serviços serão prestados junto a Unidade de Pronto Atendimento - UPA e na Farmácia
Rásica Mrrnicinal Dr Willv {-arlns Iu

2. DA fUSTIFTCATIVA
2.1. fustificamos a contratação de um (01J Farmacêutico devido o afastamento médico
dos profissionais concursados, conforme documentação comprobatório anexa ao
presente processo; e sem previsão no concurso realizado em 2012.

2.2. O número de profissionais ativos é inconstante, já que há afastamentos em diversas
áreas de atuação, pois os profissionais estão diretamente expostos ao risco de

contaminação. Como exemplo destacamos que no neste mês de setembro tivemos uma
profissional afastada por COVID -19;

2.3. Nossa necessidade de contratação de mão de obra para suprir a demanda de

atendimento, sendo em caráter de necessidade urgente de contratação de mão de obra
que preste trabalho exclusivamente para o Município.

3. DAS ATRIBUTÇOES DO FARMACÊUTTCO

Gerenciar, assessorar, responder técnica e legalmente pelas atividades relacionadas à
assistência farmacêutica, entre elas, seleção, programação, aquisição, armazenamento,
distribuição e dispensação de insumos farmacêuticos. Participar do processo de

implantação do serviço de fitoterapia. Responder técnica e legalmente pela produção de

fitoterápicos. Organizar e estruturar a Central de Abastecimento Farmacêutico e a
farmácia do município, de acordo com as normas vigentes. Participar da elaboração da

Política de Saúde e de Assistência Farmacêutica do Município.

Coordenar a elaboração de normas e procedimentos na sua área de atuação. Coordenar
e participar dos processos de seleção e padronização de medicamentos com base em

protocolos clínicos reconhecidos pelas sociedades científicas e instituições congêneres.

Coordenar, monitorar e responsabilizar-se pelo fracionamento de medicamentos,

quando necessário. Participar da Comissão de Farmácia e Terapêutica do Município.

Participar com outros profissionais da saúde, de atividades de planeiamento, execução,

acompanhamento e avaliação, de atividades relacionadas às ações de saúde e a

.OE 
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racionalização dos recursos financeiros disponíveis

Promover, no seu âmbito de atuação, o uso racional de medicamentos e o

acompanhamento farmacoterâpêutico. Identificar a necessidade e promover a

educação permanente dos profissionais que se encontrem sob sua responsabilidade de

atuação. Promover e participar de debates e atividades informativas com a população e

com profissionais e entidades representativas, acerca dos temas relacionados à sua

atividade. Participar da organização de eventos, simpósios, cursos, treinamentos e

congressos relacionados à sua área de atuação.

Atuar, em conjunto com as Vigilâncias Sanitária, Ambiental e Epidemiológica, nas ações

de educação em saúde e nas de investigações epidemiológica e sanitária. Divulgar as

atividades de farmacovigilância aos profissionais de saúde, notificando aos órgãos
competentes os desvios de qualidade e reações adversas a medicamentos. Participar de

comissão municipal de controle de infecção em serviços de saúde. Acolher, orientar e

prestar informações aos usuários e aos outros profissionais acerca dos medicamentos e

demais assuntos pertinentes àAssistência Farmacêutica. Tendo em vista que se trata de

contratação de serviços, sem vínculo empregatício e de forma autônoma, quando

solicitado que o profissional realize atividades noturnas ou em finais de semana, para

cumprir demandas do departamento, será comunicado o profissional com 24 horas de

antecedência. Não serão aceitos atestados médicos para justificar as horas não

trabalhadas.

O profissional deve estar ciente que a Secretaria Municipal de Saúde solicitará eventuais
plantões em horários diurnos e noturnos podendo ser em finais de semana também.

Serão solicitadas, eventualmente, ações individuais ou coletivas, domiciliares ou em

outros locais a serem definidos pelo departamento; apresentar relatório das visitas e
palestras realizadas com lista de presença assinada pelo participante;

4. DAS ESPECTFICAçÕES cERAtS
4.1. Quadro de Especificações dos valores de piso salarial, para fins de valores, foi

solicitado o parecer do Departamento Municipal de Administração que através do Setor

de Recursos Humanos, com o demonstrativo dos salários pagos aos profissionais no

nosso Município, o qual utilizaremos somente o valor para o Profissional Farmacêutico.
Também foi utilizado para esta média salarial o Piso Salarial da Convenção Coletiva do
Trabalho dos Farmacêuticos do Estado do Paraná para 202O/2027 e o valor do salário
utilizado para o Processo Seletivo Simplificado do Município de Pato Branco, Estado do
Paraná:

L
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programas municipais. Analisar custos relacionados aos medicamentos, promovendo a
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4.2. Outras especificações:
4.2.7. Para a classificação de desempate dos candidatos, terá preferência o candidato
que tiver, nesta ordem:
a) Maior experiência na área específica;

c) A maior idade, se persistir o empate;

dJ Curso de aperfeiçoamento de sua classe, igual ou acima de 100 horas; pós-graduação;

mestrado e doutorado, se persistir o empate.

e) Não será permitido que pessoas maiores de 60 fsessenta] anos participem deste

certame devido a Pandemia COVID-19;

f,) Mulheres amamentando não será permitido que participem deste certame devido a

Pandemia COVID-19;
g) Pessoas diabéticas, hipertensas, cardíacas, portadores de problemas respiratórios,
obesidade e demais comorbidades que possam acarretar em prejuízo para sua saúde,

conforme diretriz da OMS, do Ministério da Saúde, da SESA-PR e do Município de União

da Vitória não será permitida que participem deste certame devido a Pandemia COVID-

79;
h) Para evitar que pessoas possam ficar doentes devido a pandemia COVID-19, será

necessária a apresentação de atestado médico de perfeitas condições físicas e
inexistência de comorbidades pré-existentes.

5. DAS ESPECIFICAçÕES TÉCNICAS

5.1 Quadro de proÍissionais que serão contratados

5.1. Nos valores acima estão incluídas todas as despesas necessárias à sua execução,

incluindo encargos trabalhistas e demais tributos que venham a incidir sobre o obieto
deste termo contratual.

6. DO PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
6.1. A prestação dos serviços deverá ser iniciada em até 48 fquarenta e oito) horas após

o recebimento da ordem de serviço, nas dependências da contratada, pelo prazo de até

oq
'gÉ uNqo

oFLS

CARGO/FUNçÂO VENCIMENTO BASICO I NSALIJBRIDADE

CONVENÇÃO COLETIVA DO

PARANÁ
R$ 3.455,00 R$ 691,00 (200lo) R$ 4.146,00

PSS PATO BRÁNCO . PR R$ 4.187,83 R$ 837,56 (20%) R$ s.02s,39

SALARIO BASE DO
FARMACÊUTICO DA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
UNIÃO DA VITÓRIA

R$ 3.533,21 R$ 706,64 (21o/o) R$ 4.239,85

ITHM PROFISSIONAL QUANT NÚMERo DE HoRÂ§
DE PRESTAçÃO DE

sERvrÇos

VALOR MENSAL BRUTO
EQUIVALENTE A 3O

HORÂS SEMANAIS OU
PLANTÃO

VALOR GLOBAL
PARA 12 MESES

01 Farmacêutico 01 30 R$ 49.752,00

Página 9 de 18
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doze meses ou até enquanto perdurar a necessid
e licença médica dos profissionais concursados.

ade em face da pandemia do COVID-19

6'7'7' O prazo de contratação poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos,
nos termos do art. 57, II, da Lei ne 8.666/1993.

6.2 Os serviços serão prestados junto a
F

n r -U
r

7. DO FISCAL DO CONTRÁTO
7 1 0 fiscar do contrato será Andreá Le sénéchar Duarte - Diretora Gerar de saúde.

8. DAS OBRTGAÇÕES DA CONTRÁTANTE
8'1' Solicitar a execução do objeto ao(àJ GREDENCIAD.(AI através da assinatura do
contrato;

8'2' Notificar o(à) .REDENCIAD.(AJ sobre qualquer irreguraridade decorrente da
execução do obieto contratual e em desacordo com o estipulado no editar e contrato;

8'3' solicitar a execução do obieto ao(à) GREDENCIADO(AI através da assinatura do
contrato;

8.4. Efetuar os pagamentos devidos ao[à] CREDENCIADO(AI nas condições e preços
pactuados;

8'5' Acompanhar e fiscalizar a execução do serviço e dar as devidas orientações; EPrestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
contrâtada;

9. DAS OBRTGAÇôES DA CONTRÁTADA
9'1' os profissionais, sejam contratados diretamente credenciada, deverão prestar
serviço exclusivamente para o Município de União da Vitória _ pR;

9.2. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a prestação dos serviços;

9'3' Assumir inteira responsabilidade pela prestâção dos serviços, que deverão ser
realizados com a observância das normas técnicas e legais aplicáveis;

9.4. Responsabilizar-se pelo cumprimento das normas técnicas;

9'5. Responsabilizar-se, excrusivamente, pero pagamento da prestação dos serviços;

oFLS
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9.6. Notificar à Administração Pública, com antecedência mínima de 30 ftrinta) dias,

caso tenha interesse em se descredenciar, sob pena de incidência de sançõe

administrativas previstas neste instrumento, independentemente das sanções civis
pertinentes;

9.7. Fornecer quando solicitado, elementos necessários à avaliação dos serviços, bem

como dados estatísticos e demonstrativos de custos;

9.8. Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e

qualificação exigidas no Edital de Credenciamento;

9.9.1. A substituição do plantão deverá se fazer no próprio local de trabalho;

9.9.2. As eventuais trocas de plantão, da escala de serviço, deverão ser realizadas

mediante solicitação e autorização prévia, e por escrito, com antecedência mínima

de 24 horas;

9.9,3. No caso de eventual troca de plantão não autorizada, incidirá em multa de

10o/o;

9.9.4. Cumprir com pontualidade seus horários de chegada aos plantões

determinados, com o mínimo de quinze minutos de antecedência;

9.9.S, Tratar com respeito e urbanidade os demais prestadores de serviço,

servidores e população;

9.9.6. Utilizar-se com zelo e cuidado das acomodações, veículos, aparelhos e

instrumentos colocados à sua disposição para o exercício de sua profissão, ajudando

na preservação do patrimônio;

9.9.7. Dominar o conhecimento necessário para o uso adequado dos equipamentos

colocados à sua disposição;

9,9.8, Acatar e respeitar as rotinas estabelecidas e

convocadas pela direção do serviço;

participar das reuniões

9.9.9. Ser Íiel aos interesses do serviço público, evitando denegri-los, dilapidá-los ou

conspirar contra os mesmos.

oOf. Urü,,4
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9.9. Comparecer ao seu local de trabalho conforme escala de serviço predeterminada e

dele não se ausentar até a chegada do seu substituto, atuando ética e dignamente;
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10. DAS QUATIFICAÇÕES TÉCNICAS

10,1. Registro de ordem de classe.

11. DO PRÂZO E CONDIÇOES DE GARANTIA
11.1. A contratada será responsável pela indenização de danos causados a pacientes,

aos órgãos do SUS e a terceiros, decorrentes de ação ou omissão voluntária, de

negligência, imperícia ou imprudência, praticadas por seus empregados, profissionais

ou prepostos.0 pagamento será efetuado até o dia 10 [dez) de cada mês, depois de

avaliado os relatórios de produtividade e de atividades mensais que deverão ser

entregues para a gestora até dia 30 (trinta) de cada mês com definição da produtividade

do profissional, mediante deposito em conta bancaria indicada pelos profissionais

contratados. A falta à prestação do serviço contratado acarretará em multa de 70o/o (dez

por cento) para cada dia ou plantão não executado.

União da Vi , 13 de outubro de 2027

f,ff ZF

Secre n
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12. DOS VALORES

12.1. A Secretaria Municipal de Saúde utilizou o salário base do farmacêutico da

prefeitura ficando então o valor para a vaga de Profissional Farmacêutico em B$

4.146.00 (Quatro mil cento e quarenta e seis reais] mensais com o valor global da

contratacão em R$ 49.752.00 (Quarenta e nove mil setecentos e cinquenta e dois reaisl

Dara um período de 1 2 meses;

de Saúde

FLS
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CoNTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIçOS va--/2O21

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

SEM VÍNCULO EMPREGATíCIO,

QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE UNIAO

DA VITÓRIA E O(A) SR(A), NA FORMA E CONDIÇÕES

ABAIXO ESTABELECIDAS;

O MUNICÍPI0 DE UNIÃo DA VITÓRn, Pessoa f urídÍca de Direito Público Interno, sita à

Rua Dr. Cruz Machado,205, 3.q e 4.a pavimentos, Centro, Município de União da Vitória,

Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob o n.a 75.967.760/0001-71, neste ato

representado pelo Prefeito, BACHIR ABBAS, portador da cédula de identidade nq

3.570.765-4/SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob na 580.588.429-15, a seguir denominado

CONTRÁTANTE, e de outro Iado Sr.[a). ....., brasileiro(a], casado(aJ [ou

solteiro(a), portador da CI n0 ...................., CPF Ns , inscrição residente

e domiciliado na ................ doravante denominado CONTRATADO(A), resolvem celebrar

o presente contrato mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO IURÍDICO
1.1. O presente contrato é firmado com base no processo de credenciamento

identificado como EDITAL DE CHAMAMENIO po +*/2021 PARA CREDENCIAMENTO

DE pROFISSIONAL FARMACÊUTICO, reger-se-á pelas condições estabelecidas neste

instrumento, bem como pelas normas do direito público aplicável, a organização e o

funcionamento dos serviços correspondente, bem como, pela Lei 8.666/93, que trata

dos contratos e Iicitações, no que for aplicável.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBIETO
2.1. Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços de

Secretaria Municipal de Saúde, órgão do Contratante, segundo as necessidades dos

serviços públicos do Município, devendo o contratado exercer suas atividades de acordo

com os critérios e diretrizes normatizadas e aplicáveis a sua área de atuação, sob a

orientação e supervisão da mesma.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

3.1. O Contratado prestará os serviços objeto deste contrato no horário regular de

expediente dos órgãos da Administração Municipal, sendo 30 (trinta) horas semanais,

observando a forma, procedimentos e as técnicas regulares aplicáveis ao caso, sob a

orientação da Secretaria Municipal de Saúde.

a

ANEXO II
MINUTA DO CONTRÁTO
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CLAUSULA QUARTA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

4.1. O Contratante pagará pelos serviços prestados pela Contratada, a importância to

de R$ (l mensais, a serem descontados os montantes de previdência e impostos legais,

que serão pagas através de credito em conta bancaria até o dia

CLÁUSUIA QUINTA - DO PRAZO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

5.1. O presente contrato vigorará por 

- 
0 meses contados da data de sua assinatura.

cLÁusuLA sExrA - Dos RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

6.1. O objeto desta contratação terá seu custo coberto com os recursos provenientes da

Lei Orçamentária para o ExercÍcio d,e 2021,, sendo assegurada dotação orçamentária

para o exercício seguinte e a disponibilidade financeira em acordo ao cronograma

mensal de desembolso:

Despesa Descriçâo da Despesa Dotaçâo Fonte

163 M AN UT I] N Ç

^o
D TE N ÇÀo B S ICA 08.001.10.301.0024.2071,3.3.90.34.00 00494

CIÁUSUUl SÉTIMA - DAS GARANTIAS EXIGIDAS

Face a prestação de serviços de caráter pessoal não serão exigidas garantias

CLÁSULT OITAVA - DOS DIREITOS, RESPONSABILIDADES E PENALIDADES

8.1. A contratante e contratada gozam dos direitoS pactuados nesse contrato e assumem

as responsabilidades a ele inerente, não podendo opor desconhecimento de seu teor.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

9.1, No caso de não cumprimento das obrigações contratadas, o contratado fica sujeito

as seguintes penas, respeitado o direito ao contraditório e ampla defesa:

9.1.1. Multa de 100/o do valor contratado;

9.1.2. Rescisão do Contrato, na forma d,a Lei 8.666/93 e conforme disposições deste

contrato.

CLÁUSUIA DÉCIMA - DA RESCISÃO

10.1. Este contrato poderá ser rescindido por mútuo consentimento, por inadimplência

das partes ou pelos motivos previstos no Art. 78 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993'

5.1.1. No valor estão incluídas todas as despesas necessárias à sua execução, incluindo

encargos trabalhistas e demais tributos que venham a incidir sobre o ob,eto deste termo

contratual.

Página 14 de 18
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CLÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

11.1. O presente contrato está vinculado ao Edital de Licitação, mencionado no

preâmbulo [fundamentação jurídica) e servirá de base para interpretação dos casos

omissos e que eventualmente surja divergência entre as partes, além de outras técnicâs

de hermenêutica.

CtÁSUtA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LEGISTAÇÂO APLICÁVEL NOS CASOS OMISSOS

11.1.. Serão fontes de aplicação legislativa e de interpretação, além do Edital, a Lei

8.666/93 e as previstas nas técnicas de hermenêutica, tendo sempre a supremacia do

interesse público, a legalidade, moralidade, impessoalidade a eficiência e outros como

princípios norteadores.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÂO

12.1. A Gestora do Contrato será a Secretaria Municipal de Saúde.

CLÁSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

13.1. Fica o contratado obrigado a manter, durante toda a execução do contrato a

compatibilidade com as obrigações assumidas, e todas as condições de habilitação e

qualificaçào exigida na licitação.

CIÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VINCUTAÇÃO

14.1. O presente CONTRATO está vinculado ao AT0 DE CHAMADA PÚBLICA Na

07 /2027.

CIÁUSUIA DÉCIMA QUINTA - DAS ALTERAÇÕIS CONTRÁTUAIS

15.1. O CONTRATO poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos casos

previstos no art. 65 da lei 8-666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal n.a 8.666/93, e dos

princípios gerais de direito.

CtÁUsUtA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICIDADE

17.1. Uma vez firmado, o presente contrato terá seu extrato publicado no Órgão Oficial

do Município, pelo CONTRATANTE, dando-se cumprimento ao disposto no Artigo 61,

parágrafo 1a da Lei n.e 8.666/93.

É frls
UÉ UN,:Á (1

Página 15 de 18

PARÁGRÁFO ÚttlCO - No caso de rescisão por mútuo consentimento, a parte ?
interessada em rescindir este Contrato deverá comunicar à outra parte com,--/
antecedência mínima de 30 [trinta] dias.

12.2. O fiscal do Contrato será Andreá Le Sénéchal Duarte - Diretora Geral de Saúde'

3+



ir.*gà

1&r§5ir-lu'.,*S'

EsraDo Do PARÂNÁ
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CLÁUSUIA DÉCIMA 0ITAVA - Do FoRo
18.1. Fica eleito o foro da Comarca de União da Vitória, Estado do Paraná, para dirimir
toda e qualquer controvérsia oriunda do presente edital, que não possa ser resolvida
pela via adminisfativa, renunciando-se, desde já, a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

E, por estarem acertados as portes, firmam o presente instrumento contratuol em 02
(duas) vias pora que possa produzir os efeitos legais.

União da Vitória (PR), _ de de 2O2l

ut\r/io

o'

OL

FLS
-Y
L

CONTRATADA CONTRATANTE

Testemunhas:

1a Assinatura
CPF:_________-__

23 Assinatura
CPF:

Página 16 de 18
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ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNTÃO DA VITóRIA
Rua Or. Cruz Machôdo, 2OS - 3' e 4" andares
Fonê: 42-3521-120O e-mail: !!§il3seg@]lljegcayúqlla,Brggy:bÍ
cNPJ 75.967.760/0001-71
Site Oflcial: u t {,str!êedêtdlqfiê.Er.gsy.lI

Eu, nacionalidade, estado civil, profissão, RG na

, expedido pela, CPF nq 

- 

inscrito no órgão de

categoria [nome do órgão), sob o número de registro , residente e domiciliado
na .no Município de, Estado do

Venho pelo presente REQUERER MINHA INSCRIÇÃO para a prestação de serviço de

com _ horas, atuação a ser desempenhada junto à Secretaria Municipal
de Saúde, vinculado ao Município de União da Vitória, Estado do Paraná, conforme as

condições e requisitos estabelecidos no referido EDITAL DE CHAI On gSlg 5o +*/2021

PARA CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAL FARMACÊUTICO.

Declaro também, que me submeto a todas as condições estabelecidas no EDITAL DE

CHAMAMENTO NA **/2021, PARA CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAL

FARMACÊUTICO e seus anexos, especialmente o Termo de Referência e a Minuta do

Contrato, e de acordo com as normas de regência da presente seleção pública.

união da vitória (PRJ, _ de de 2027

FL
o

S o

3q
(

OE Ul'J/,{

ANEXO III
REQUERIMENTO PARA PREENCHIMENTO DE VAGA/SERVIÇO

Nome e Assinatura do Requerente
Carimbo ou o no do Registro Profissional

Página 17 de 18
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ÉSTADO DO PARANÁ
PREFEIÍURÂ MUNICIPAL DE UNIÃO DÂ VIÍóRIA
Rue Dr. Cruz Machado, 2OS - 3" e 4' andares
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EDITAL DE CHAMAMENTO N9 07 /2O2I 
^

CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAL FARMACEUTICO.

Eu, nacionalidade, estado civil, profissão, RG

ns expedido pela, CPF na.. inscrito no órgão de

categoriâ (nome do órgão), sob o número de registro. " ' residente e

domiciliado na, ............. no Município de. Estado

do............................, DECLARO, para os devidos fins, e em especial para a Comissão de

Licitação do Município de União da Vitória, Estado do Paraná, que:

( J NÃO EXERÇO CARGO OU FUNÇÃO PÚBLICA.

() EXERÇO CARGO OU FUNÇÀO PÚBLICA.

ENTIDADE EMPREGADORA:

FORMA DE PROVIMENTO:

CARGO:

HORÁRIO DE TRABALHO:

uniào da vitória (PRJ, 

- 
de de 2027

Nome e Assinatura do Requerente
Carimbo ou o na do Registro Profissional

40

Uú
at

f-S o
a

O DE EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA
ANEXO IV

DECLARAÇÃ
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E, por ser esta expressão da verdade, firmo a presente declaração'
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PARECER NO 6MI2O21

De: DepaÍtamento Jurídico
Para: Departamento de Compras e Licitações
Ref.: Chamamento Público 0712021

lnexigibilidade de Licitação no 1212021

Processo Administrativo 17 512021

Veio a este departamento, para análise e posterior parecer do Processo em

epigrafe, realizado por esta Prefeitura de União da Vitória-PR, questionamento acerca

da legalidade da inexigibilidade como meio de contratação.

O obieto do Edital é: Chamamento para o Credenciamento de profissional,

pessoa fislca autônoma, para o cargo de profissional de nível superior Farmacêutico(a),

para 30 horas semanais de prestaçáo de servlços, sem vínculo empregatício, para

prestar serviços junto aos orgãos da Secretaria Municipal de Saúde.

Passo a análise da questâo:

A contrataçáo em questão é justiÍicada pela secretaria Municipal de saúde

devido o afastamento médico dos profissionais concursados, bem como ante a

inexistência de previsão de novo certame para as referidas vagas.

Ademais, conforme consta da justificativa, o nÚmero de profissionais ativos

é inconstante ante os afastamentos em decorrência da exposição direta de

contaminaçáo pela COVID-1 9.
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ESTADO DO PARÂNÁ
PREFEITURA MUNTCIPAL DE UNTÂO DA VITóRIA
Rua Dr. Cruz Machado, 2os - 3" e 4" Pavimentos
Foner 42-523-1O11 e-mail: pmuva@net-uniao,com.br
CNPT 75.967.7 60 / OOOL-7 t
Site Ofi€ial: www.uniaodavitoria.pr.gov.br

Frisa-se primeiramente, que o poder público, possui regras a seguir perante

a possibilidade de contrataÉo de servidores, primeiramente através concurso, e por

seguinte a contrataÉo de serviços correspondentes através de procedimento de

compra.

Desse modo, como é cediço, a regra geral para a realização dos contratos

com a Administraçáo Pública enseja a instauração de prévio procedimento licitatório,

nos termos do Art. 37, inc. XXl, da Constituiçáo Federall.

Entretanto, como praticamente toda regra comporta exceçáo' a legislação

supracitada também permite a contratação de serviços através de dispensa e/ou

inexigibilidade de licitação.

conforme consta do termo de abertura de licitaçáo, a contrataçáo objetiva a

disponibilizaçáo de profissional da saúde para a prestação de serviços farmacêuticos,

ante os recorrentes afastamentos em decorrência da peculiar situação imposta pela

covtD-19.

A contratação conforme consta, se dará por meio de credenciamento' o qual

trata-se de procedimento administrativo que visa à contratação de prestadores de

serviços mediante requisitos estabelecidos previamente no edital de convocação.

Vale destacar, que o cÍedenciamento por reunir interessados que

comprovem as condições previamente fixadas no Edital, caracteriza ausência de

competitividade entre os participantes, enquadrando-se na modalidade de

I XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratâdos

mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas

que estabàleçam obrigaçõei de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual

somente permitirá as Àxigências de qualifiÇação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das

obrigações.

o'u
E
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ESTÂDO DO PARÂNÁ
PREFEITURA MUNtctPAL DE UNIÃO DA VITóRIA
Ruâ Dr. Cruz Machado, 2Os - 3'e 4" Pavimentos
Fone: 42-523-1011 e-mail: pmuva@net-uniao.com.br
cNP.' 75.967.760lOOOr-71
Site oficialr www.uniaodavito.ia.pr.gov.br

inexigibilidade de licitação, em conformidade com o art. 25 da Lei n.8.666/93, abaixo

transcrito:

Art. 25. É inexigívet a licitação quando houver inviabilidade de competição,

em especial:

(...)

Nessesentido,oserviçoaserprestado,trata.sedeatividadeordinariamente

desenvolvida por ocupante de cargo público de farmacêutico' que' no entanto'

conforme lustiÍicativa apresentada possui recorrentes afastamentos médicos em

decorrência da Pandemia da COVID-19.

Desse modo, diante do credenciamento, a admiração pública se utilizará do

particularparaaprestaçãodosserviçosnascondiçÓespreviamentefixadasemEdital.

No presente caso, ante o credenciamento, o poder público passa a ter uma gama maior

de proÍissionais disponÍveis na prestação do serviço'

o-

É o parecer.

União da VitÓrEPR' 13 de outubro de2021'

( l^ç*t6*
Advogada - OAB/PR 88.820

F[s

Conclui-se'portanto,quedispondoosprofissionaisdehabilitaçáotécnicae

havendo necessidade da administraçáo na contratação de serviço destes proÍissionais'

deve-se permitir o regular credenciamento dos interessados'

Assim, diante do exposto, tendo o edital preenchido os requisitos legais'

encontra-se este apto a ter seu regular prosseguimento'
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da Vitória, localizada â Rua Dr. Cruz Mâchado. n." 205.4'Andar,
Centro - Uniào da Vitória.

vAt.oR 'I'oTÀL ESTIMADO NA LICTTAÇÃO: RS 38.862.ó8
{TÍinra e oito mil oitocentos e sessenta e dois reais e sessenta e oito
centavos).

Pregoelrâ: Melissâ Banhuk Ribeiro.

Outras informações podem ser obtidas no Dpto. de Compras e

Licitações da Secretaria Municipal de Educaçào de União da Vitória,
no eídcreço Ruâ Coronel Amazonas, n' 491, Bairro Naveganles,
tclcfones (42) 35224528 I 352)-4649 E 3522-4026 e na Pretlitura
Municipal de Uniào da Vitória - PR, no endereço Rua Dr. Cruz
Machado. n'205, 4o pavimento. centro. ParÂ todas as referências de

tempo será observado o horário de Brasilia (DF).
e-rnril: licilacao@uniaodavitoria.pr.gov.br
site: wwrr uniaodavitoria.pr.g0v.br - links LICTTAÇÃ0 e P0RTÁL
DÁ TRANSPARÉNCIA

IInião dâ Vitória - PR. 07 de outubro de 2021.

B,ICHIR 1BB,4S
Prefeito

Publicado por:
Melissa Banhuk Ribeiro

Código ldentllicidorr A6l 513 83

SECRXT,TRIA MUNICIPÀL DE ÀDMfNISTRÀÇÀO -
CO\4PRAS E LICITAÇÔES

AVISO DE EDITAL DE CTLAMAMENTO PÚBLICO I\."
01t2{t2t

PAR,T CREDENCIAME,\.TO DE PROFISSIO\ÀL
FARI\IACÊUTICO
INEXIGIBILIDADE DE LICIT^ÇÃO N" I21202I - PROCESSO
arlM- \" | 75/2021

O MUNICiPIO DE UNIÃO DA !.ITóRIA. Estado dO PAMNá.

pessoa juÍidica de direiro público. nos lennos da Lei n." E.666/91. e

suas aherações posteriores. toma público que está pÍocedcndo o

Chrmrmellto para o Credenci.mento de Droíissionâl. Dessoa

fiiica autônoma. para o cargo abaixo dcscriDinado. para anlaí jllnto
aos órgâos da Sccrctaria Municipal de Saúde, nas condições

estabelecidas neste Editâl c scus anexos. que deste firzenl parte.

coofonne adiante especificado:

,tI
rl pâra

30 hor&s semanais de prestação de sen'iços. pelo pcriodo de l2 (doze)

PEÚoDO. DATA. HORÁRIO
CREDENCIAMENTO:

f, LOC-{I, PAR-A

Período de Abcrtura: de l5 de outubro de 2021 a 22 de outubro de

2021.
Drta dâ eítrega dos envelopes lacrcdos com os documentos e

pÍoposta dà rdesão: até às lth0omin do dia 22 de outubro de

2021.
Data de abcrtura dos envelop€§: 26 de outübro d€ 2021.

HorÁrio: l4h00min
Locil: Sâlâ de Licitâções, siturda nâ Rua Dr' Cruz, n.'205' União
dr lrltóriâ/PR.

Outras informâções poderr ser obtidas no Departamento de Licitâçào

da PÍefeituÍâ de Uniào da Vitória, no endereço Rua Dr. Cruz
Mâchâdo- n.'205. 4' Andar. BâirÍo CentÍo - Uniào da Vitória,/PR.

Telefone (42) l52l-1237.
f, -MAIL: licilacao@uniaodavitoria.pr.gov.br
SITE: www.uniaodâvitoria.pÍ.gov.br - Iink: '^PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA".

Uniâo da Vitória/PR. l3 dc sctembro dc 2021

$'$.\À'-diârionlunic ipal.com.briamo 391
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BÁCIIIR ABBAS
PreÍàito

gÉ UN
oa

EXTRATO DE CON-I'RATO

oBJETo: ContrataÇão EMERCENCIAL de 04 (quatro) cuidadores

sociais para â Casâ AbÍigo e 02 (dois) cuidadores sociais de rua para o

CREA§, contbrme solicitaçào e justificativa da seaÍetaía Municipâl

de Assistência Social.
CONTRATANTE: Prefeituta MuniciPal d€ União da Vitória -
PtuBâchir Abbas.
CONTRATADA(S): SILMAR KRASNIAK. CNPJ n"

17.535.137/0001-43. Termo de Contrato n' l'{4/2021. Valor Clobal de

R$ 58.518,00 (Cinqueíta e oito mil quinhenlos e dezoito rcais)

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 0U/10/2021.

DATA DE ASSINÀTURA DO COrr-TRÂTO: 08/10/2021'

PRÂ7I) DE VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias (ll/10/2021 a

I I /0 t/202 t ).

It
a5

Pub

SECRETARIA MLNICIPÁL DE ADNIINISTRAÇÁO .
cot\tPRAs u Llcll ÀÇÕEs

TERMO ADITIVO N' 2/202I AO CONTRATO N' 28.3/20I9
(5s14) PREGÀO ELETRÔNICO N." r0l/20r9 - PR()CESSO DE

coMPRA N." l6l/2019

OBJETO DO ADITAMENTO: Do prazo de vigência,execuÇào e do
quÀntitativo.
OBJETO DO CONTR{TO: R"girüo íle preço paru fuura e

etntual locaçào dc ihprcssora\ e digiali:adorcs. cnr:islcmã de

conoduto, sent L stos .le muntllençào. con incl \à) de todos os

suprimenlor, etceto papel, dlé dc assislêncio lécttica on-rile, skporle
de analista, peças, nra,rute çào prcve lira e ronctita i,rLh$a o

deslocrünento lécniLo, paru otonder a dcnonda da Pr.'feiluru
M nic\)al de Lhrião da Vitória - PR. rcnJbrne condições.
quonlidudes e eiginciaÍ estobcfuL'idus csle ldildl ( i('us a etos-

CONTRATÂDO: LINIToNER CoMERCIo DE CoPIADoRAS
LTDA - CNPJ n' 08.628.586/0001-'15.
DO PRÁZo DE VIGtNCIA/EXTCUÇÁO: confoÍme solicitaçào

do Dcpartamento de Tecnologia da lnformação. o prazo de vigência

do Termo de Contrato n." 283/2019 (5514) fica promrgado por mais

l2 (doze) meses, a iriciar l2ll0l2L2l e a terminar em l1/10/2022.

DO I'ALOR: Fica aditado ao valoÍ originalmentc contratado o valor

total de R$ 405.450,00 (Quatrocentos c cinco mil quatroccntos c

cinquenta reais), pâra a vigência de l2 (doze) meses.

FUNDAMENTO I-EGALT Aíigo 57'. tnciso Il dâ Lei Federal n "
I.l.666/93 com suas alterações.

FORO: Conurca de Uniào da VilóÍià.

União da Virória.07 dc outubro de 2021.

BÁCHIR ÁBBAS
Prefeito

Publicado por:
Jéssica CaÍoline Bindemann

Código ldeÍtiÍicadorrE l 129'{D l

SECRETÀRIA MUNICIPAL DE ADMINTSTRÁÇÃO -
COMPRÀS E LICITÀÇÔES

AI'ISO DE HOMOLOGAÇ,ÃO DISPE\SA DE LICITÁÇAO N.'
64/2021 - PROCESSO N." 16712021

Homologo a Dispensa de Licilação n' 64/2021' quc tenr por objeto

ContraroçÃo EMERGENCIÀL de 04 (q alm) ctidadores sociois

paro a Casa '4btigo e 02 (dois) cuidodorcs sociais de rua Para o

CREÁç, conlorme solidtaçõo e iusrtrtcolita da Se'relatil
Mu,ticipal de Àssistôncia '§ociaL,' enr lavor dc §!tL!48
KRÂSNIAK. CNPJ n" 17.535.13?/0(x)l-'13. com o Valor Global de

R$ sSJl8O0 (CinquenÍa e oito mil quinhenlos c dezoito reâis); para

que produza os efeitos legais da Lei Fedcral n.' 8.666193 e suas

altcrações post€rioÍes.

Maria Celeste dc Assunçào Mânce
Código Identilicedor:954q I 7LD
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Detalhes pÍocesso licitatório

Entidade Exêcutora rauNrciplo DE UNIÃO DA VróRIA

ko* 2o2r

No licitação/daspensâ/inexigibilidader 12

Modalilôde' pÍoaesso Inexiqibilidade

Número editôUprocesso* 175/2021

rso, prov.nl.nt.r dê orq.nl.mo. int.rn..lonôlr/multll.t!r.r! d..rédi
lnstturção Financeira

conBato de Empréstimo

Data Cancelamento

cPF: 22í273,169 (!9!çq)

:à.

L

Vstar

Gfttrlr

Descrição Reilmida do Objeto* Chamarnento pôra o CÍêdenciamento de proÍissional, peasoa fisicã ãutônoína, para

o cêrgo de profissionôl de nivel supeíior Fôrmacâltico(a), para 30 horas semanais

dê prestação de sêMços, 5êm ünculo empregab'cio, pâra pre'tar serviços iunto

aos órgâos da S€cr€taria Muniopal de Saúde.

Ootação Orçamentárjô* 08001103010024207133903,10000

Preço miixiíio/Refe.ência de píeço _ 49.752,m

Oata PublicãÉo TêÍmo ratifit!9o 14/10/2021

Data de Lançamento do Edatal

Datã da abst'rrà dõ Propostãs

Há itens excllJsivos Para EPP/MP

Há cotâ de PaÉÍcipaçâo Para EPP/ME?

TGta-sê de obra coín exi(Éncia de glbcootrâta6o de EPP/MP

Há píirüôde para aquií@ de mic.oêmpresas Íeqbnais olJ bcais?

Percêntual de participação: 0,00

https://servicos.tce.ptgov.brlTCEPR/Múnicipal/amUOetâlhesProcessoComprâ âspx 111
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Consulta de licitações

Descri o da licitação

Documêntos

Dotaçõês
Ootação: 704485 . MANUTEN OA ATEN BASICA

Elemento: 33903400000000
8 . SECRETARIA I,IUNICIPÀL DE S DE

1 - SECRETARIA i,IUNICIPAL OE DE
qsêe,

unidade
Complemênto do

elgmento:
Rêcurso: 00494.100494.09.02.06.20 - BLOCO DE CUSTEIO DAS ES E SERV OS PUBLICOS DE

União da Vitória
PRUF:

12Núme.o da licita
Número de itens 1

175Número do rocesso:
Abertao:S

o de rofrssionasrcafí parc cargo pautônoma.la Crêdenciao mento de pessoahac me toma proflssionapa
CUn lode sema 30ía seílhoaês tsana den SU serviçosFvel pa prestaÉoperior armacêutico(

de Saúdetlniaosunto o aos ad Secretariata servi
Obieto:

MELHOR PROPOSTACritério de iulgamenlo /
dâ

Larissa StacheraContato
4235211200TeleÍonê
14t1012021ublicaData da

2211012021 18:OO:OO

2611012021 14:00:OO

Data da homol

Lei 8666/1993, Art. 25, CAPUT

Nome

Edital de Chamamenlo n." 07l2O21 Disponibilizado no dia '14110,2021 Baixar arquivo

Publicações do Aviso de Chamamento Público Disponibilizado no dia 1411012021 Baixar arquivo

https://e{ov.betha.com.br/transparencia/01037-124/con-liciiâcoes.Íaces
1t1

Cidade:

de
empregatício,

Rêcebimento dê
envêlopes até:

Data e hora da abêdura
dos envêlopês:

Dala da anulaÇão:
Artigo - lnciso:

Descrição
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Pret'eituro de
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CHAMAMEilTO PUBL,CO N.O O7I2O2I

Situoçôo:

Aberto

o MUNICíPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA, Estado do Paraná, pessoô jurídica de dir'eito

púbtico, nos term0s da Lei n.o 8.666/93, e suas alteraçÕes posteriores, [orna pÚblico que

está procedendo o Chamamento paÍa o Credenciamento de profissional, pessoa Íísica

autônoma, paÍa o caÍgo abaixo descriminado, pêra a[uar junto aos órqãos da Secretar'ia

Municipal de Saúde, nas condiçôes es[abeLecidas neste Editat e seus ônexos, que deste

lazem par[e, conforme adiante especificado:

01 (um) profissional de nível superior FARMACÊUTICO (a), para 30 horas semanais Ce

prestaÇão de serviços, peto perÍodo de 12 (doze) meses.

-Oe 
UiJ

4ç

0
tFLS

uniaodavitoda.prgov.br/chamamento-publico/chamâmento-publico-na-O7-20211 1t4
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PERíODO, DATA, HORÁRIO E LOCAL FARA CREDENCIAMENTO:

Período de Abertura: de 15 de outubro de 2O2l a 22 de outubÍo de 2O21.

Data da sntÍega dos envetopes lacrados com os documentos e pÍoposta da adesão: até às

Í8h00min do dia22 de outubro de2O21.

Data de abertura dos envetopes:26 de outubÍo de2021.

Horário: 14h00min

Locat: Sata de Licitaç6es, situada na Rua Dr. Cruz, n.8 205, Uniãs da VitóÍiâ/PR.

Número do Lieitaçãa

o ra ma m e n [o Pú b tico n.o 07 / 2021 (l n exi g i bi ti d ad e n.o 12 / 2C.21).

rT

Número do Processo

n.o 175/2021

Data do Aberturo dos Envelopes

26/10/2021

Vencedor

Motivo da Anuloção

Abservaçôes

Édita{ de Cftamamenlo Pitblico n.a A7/2ü21

LiNrri9E o o.t

4q

oF'LS

uniaodavitoria.pr.gov-br/chamamehto-publico/chamamenlo-publico-n-o-07 -2O211 2t4
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JornalO IGUASSÚ,

14/10/2021

JOTNAI DIARIO OFICIAL DOS MUNICíPIOS OO PARANA.

14/14/2421

Mural do TCE/PR.

14/14/2021

Ir/ural PÚgLlCo.

141A/2021

uniaodâvitoraa.pr.gov.br/chamâmento-publico/chamâmento-publico'..o'O7-20211 314
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Confeitaria Camaíeus I t"lotel oneraS

Ç;r,?l;rirr*xx,

Caixâ Eóônúmiaâ r*derat$ \ *rasazloa r-r*za$ --.
Y Bradescu

6 Hospital Sáo Bra:fi,:

üç,Í

FI.S cL

I

uniaodavitoria.ptgov.bíchamamento-publico/chamamento-publico-rÃ-07-20211 4/4


