186
0

0
189

UN I
R IA
ÃO D
A VITÓ

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA
Rua Dr. Cruz Machado, 205 – 3º e 4º Pavimentos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA
CNPJ: 75.967.760/0001- 71 – Rua: Dr. Cruz Machado, n. º 205 – CEP: 84.600-900
União da Vitória – Paraná

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2022
O MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA - PARANÁ, por intermédio do Prefeito, BACHIR ABBAS, torna
público, para conhecimento de todos os interessados, o processo de Chamamento Público Nº
003/2022, que visa selecionar entidade de direito privado sem fins econômicos, qualificada ou que
pretenda qualificar-se como Organização Social de Saúde, interessada na celebração de Contrato de
Gestão cujo objeto consiste no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de
saúde 24 horas por dia na UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO Warrib Motta – UPA, localizada no
município de União da Vitória, na R. Prudente de Morais, n.º 164 - Centro, União da Vitória - PR, CEP
84600-000.

O prazo para apresentação do requerimento devidamente acompanhado dos demais documentos
dar-se-á até o dia 13 de junho de 2022, às 18h00min, no seguinte endereço:
Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR
Endereço: Rua Dr. Cruz Machado, n.º 205 – Centro – Setor de Protocolo Geral, localizado no Térreo.
O edital e seus anexos contendo todas as informações necessárias a participação dos interessados,
estarão disponíveis no site www.uniaodavitoria.pr.gov.br a partir do dia 12/05/2022. Outras
informações podem ser obtidas pelo fone (42) 3521-1237.
E-mail: licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br
União da Vitória/PR, 11 de maio de 2022.

BACHIR ABBAS
Prefeito
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CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 03/2022
(PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 100/2022)

DE QUALIFICAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE
O Município de União da Vitória, Estado do Paraná, por intermédio do Prefeito, BACHIR ABBAS, e
com fundamento na Lei Federal n.º 9.637/1998 e Lei Municipal n.º 5010/2022, bem como na
forma e condições estabelecidas no presente Edital de Chamamento Público, faz CONVOCAÇÃO
PÚBLICA para fins de que as Entidades, Pessoas Jurídicas de Direito Privado, sem fins lucrativos,
que estiverem interessadas em obter a qualificação como Organização Social no Município, na
área da saúde, para futura celebração de Contrato de Gestão a ser definido, oportunamente, ante
as condições a seguir:
1.

DO OBJETO
1.1. Constitui objeto deste Edital a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem
fins lucrativos, como ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE - OSS, para habilitação de
eventual e futura operacionalização da gestão e execução das ações e serviços de saúde
no âmbito do Município de União da Vitória, Estado do Paraná.

2.

DO REQUERIMENTO DE QUALIFICAÇÃO
2.1. A pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, interessada na qualificação como
Organização Social de Saúde - OSS, no âmbito da Administração Direta do Município de
União da Vitória, Estado do Paraná, deverá apresentar requerimento dirigido ao Senhor
Prefeito Municipal, conforme modelo que constitui o Anexo I deste Edital, acompanhado
dos seguintes documentos na ordem abaixo, numerado, e indicado sua localização através
de índice descrito no início das documentações:

2.1.1. Estatuto Social, e alterações se houver e, devidamente registrado em Cartório, dispondo
sobre:
a. natureza social de seus objetivos relativos à respectiva área da saúde;
b. estar regularmente constituída e em funcionamento ativo há pelo menos 5
(cinco) anos da data do pedido de qualificação, comprováveis mediante
apresentação do balanço patrimonial dos últimos cinco exercícios financeiros,
exigíveis nos termos da Lei;
c. demonstrar capacidade técnica e experiência no gerenciamento de
estabelecimentos de saúde, mediante certidões, atestados emitidos por pessoas
jurídicas de direito público ou privado para quem prestou serviços, ou outros
documentos equivalentes comprobatórios, que detalhem as atividades
realizadas e o período de sua realização;
d. Comprovar o registro de seu ato constitutivo, dispondo sobre:
d.1. Finalidade não-lucrativa, com a obrigatoriedade de investimento de seus
excedentes financeiros no desenvolvimento das próprias atividades;
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d.2. Previsão expressa de ter a entidade, como órgãos de deliberação superior e de
direção, um Conselho de Administração e uma Diretoria, observadas as exigências
desta lei;
2.1.2. A entidade deverá comprovar que dispõe de um Conselho de Administração, para decidir
todas as questões inerentes ao Contrato de Gestão no Município, devendo tal órgão ser
regido pelas seguintes regras:
I - Ser composto por:
a) 60% (sessenta por cento) de membros eleitos dentre os membros ou os associados;
b) 30% (trinta por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do Conselho de
Administração, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida
idoneidade moral do Município;
c) 10% (dez por cento) de membros eleitos pelos empregados da entidade.
II - Os membros eleitos ou indicados para compor o Conselho de Administração terão
mandato de 4 (quatro) anos, admitida uma recondução;
III - O primeiro mandato de metade dos membros eleitos ou indicados deve ser de 2 (dois)
anos, segundo critérios estabelecidos no Regimento Interno do Conselho de
Administração;
IV - O dirigente máximo da entidade poderá participar das reuniões do Conselho de
Administração, sem direito a voto;
V - O Conselho de Administração reunir-se-á ordinariamente 3 (três) vezes ao ano e,
extraordinariamente, a qualquer tempo;
VI - Os conselheiros não receberão remuneração pelos serviços que, nesta condição,
prestarem à Organização Social, ressalvada a eventual ajuda de custo por reunião da qual
participem;
VII - Os conselheiros eleitos ou indicados para integrar a diretoria estatutária da entidade
devem renunciar ao assumirem as correspondentes funções executivas;
VIII - São as seguintes as atribuições privativas do Conselho de Administração, em relação
ao Contrato de Gestão firmado com o Poder Público, dentre outras:
a) fixar o âmbito de atuação da dependência fiscal da entidade, para consecução do seu
objeto específico;
b) aprovar o Contrato de Gestão;
c) aprovar a proposta de orçamento do Contrato de Gestão e o programa de investimentos;
d) aprovar o Regimento Interno da dependência fiscal criada em razão do Contrato de
Gestão, que deve dispor sobre a estrutura, o gerenciamento, os cargos e as competências;
e) aprovar por 2/3 (dois terços) de seus membros o regulamento contendo os
procedimentos que deve adotar para a contratação de obras e serviços, compras e
alienações e o plano de cargos, salários e benefícios dos empregados da entidade;
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f) aprovar e encaminhar à Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão os relatórios
gerenciais e de atividades da entidade, elaborados pela diretoria estatutária;
g) fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas no Contrato de Gestão e
aprovar os demonstrativos financeiros e contábeis e as contas anuais da entidade, com o
auxílio de auditoria externa, se for o caso.
IX - Proibição de distribuição de bens ou de parcela do patrimônio líquido em qualquer
hipótese, inclusive em razão de desligamento, retirada ou falecimento de associado ou
membro da entidade.
2.1.3. A entidade interessada deverá, ainda, apresentar:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Ata da eleição de sua atual diretoria;
Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
Certidão de Antecedentes Cíveis e Criminais, federais e estaduais, de seus diretores;
Certidão de Regularidade Fiscal junto às Fazendas Públicas da União, do Estado e do
Município sede da entidade;
Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - CRF/FGTS;
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;
Declaração Unificada – Anexo “II”;
documentos que comprovem a execução direta de projetos, programas ou planos de
ação relacionados às atividades dirigidas à área da saúde.

3. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE CHAMAMENTO
3.1. Quaisquer pedidos de esclarecimento ou impugnações ao ato convocatório do presente
processo deverão ser encaminhados, por escrito e motivadamente, ao Prefeito Municipal,
protocolando pedido até 02 (dois) dias úteis antes da data final para apresentação do
requerimento devidamente acompanhado dos demais documentos, na sede da PREFEITURA
MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA, sita à Rua Dr. Cruz Machado, n.º 205 – Centro – Setor de
Protocolo Geral, localizado no Térreo, Bairro Centro, CEP 84.600-900, União da Vitória-PR no
horário das 12h às 18h00, sendo que:
3.1.1. Todos os pedidos de esclarecimentos, providências ou impugnações serão analisados pelo
Departamento de Licitações.
3.1.2. Enquanto não decidida a impugnação, tempestivamente apresentada, o Prefeito Municipal,
através do Departamento de Licitação, poderá suspender o procedimento;
3.1.3. O Departamento de Licitação (CPL) poderá indeferir pedidos de esclarecimentos,
providências ou impugnações quando intempestivos, infundados ou meramente protelatórios,
desde que apresente as razões para tanto.
3.2. Não serão admitidas impugnações apresentadas fora do prazo previsto no item anterior.
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3.3. Caberá à Comissão Permanente de Licitação decidir sobre a impugnação no prazo de 03 (três)
dias úteis, a contar do protocolo, encaminhando em seguida, a decisão para ratificação do Prefeito
Municipal.
3.4. Em sendo acolhida a impugnação ao instrumento convocatório, o mesmo será republicado
com as retificações pertinentes.
4. DA FORMA DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO
4.1. O requerimento e as cópias autenticadas dos demais documentos, constante no item I deste
Edital, deverão ser protocolados em envelope lacrado, identificado externamente da seguinte
forma:
Ao Exmo. Senhor
BACHIR ABBAS
Prefeito Municipal de União da Vitória/PR
Referência: Edital Chamamento Público nº. 03/2022 – Convocação para qualificação de pessoas
jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como ORGANIZAÇAO SOCIAL DE SAUDE – OSS
no Município de União da Vitória/PR
Requerente: Nome da Entidade.
4.2. Todos os documentos apresentados deverão ter as folhas enumeradas e rubricadas pelo
representante legal da entidade.
4.3. No requerimento a entidade deverá declarar o número total de folhas enumeradas e
rubricadas que constam no envelope lacrado.
5. DO PRAZO E LOCAL PARA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO
5.1. O prazo para apresentação do requerimento devidamente acompanhado dos demais
documentos dar-se-á até às 18h00min do dia 13 de junho de 2022, no seguinte endereço:
Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR
Endereço: Rua Dr. Cruz Machado, n.º 205 – Centro – Setor de Protocolo Geral, localizado no Térreo.
6. DO RESULTADO E RECURSOS
6.1. Havendo o DEFERIMENTO do requerimento de qualificação como Organização Social no
âmbito do Município de União da Vitória/PR, será́ expedido ato do Chefe do Poder Executivo
reconhecendo a entidade como Organização Social;
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6.2. Havendo o INDEFERIMENTO do pedido de qualificação como Organização Social no âmbito
do Município de União da Vitória/PR, as razões serão publicadas no site oficial da Prefeitura e,
também, encaminhadas para o e-mail da entidade.
6.2.1. O pedido de qualificação será́ INDEFERIDO se:
6.2.1.1. A requerente não preencher os requisitos dispostos na legislação em vigor;
6.2.1.2. A documentação apresentada estiver incompleta.
6.3. O prazo para apresentação de recurso que verse sobre o INDEFERIMENTO será́ de 05 (cinco)
dias úteis a contar da data da publicação estipulada no item 5.2 deste Edital.
6.3.1. Os recursos deverão endereçados ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal e protocolados
Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR
Endereço: Rua Dr. Cruz Machado, n.º 205 – Centro – Setor de Protocolo Geral, localizado no Térreo.
6.4. A decisão proferida em recurso interposto por entidade em face do indeferimento de sua
qualificação como Organização Social será́ publicada no site oficial da Prefeitura de União da
Vitória/PR, encaminhada para o e-mail da entidade e, também, publicado no Diário Oficial do
Município.
7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1. E de total responsabilidade das entidades a autenticidade dos documentos apresentados e a
veracidade das declarações por eles prestadas;
7.2. As entidades deverão manter seus dados cadastrais sempre atualizados junto a Secretaria
Municipal de Saúde;
7.3. A responsabilidade pelo controle e guarda da documentação pertinente à qualificação das
entidades será́ confiada à Comissão Especial de Qualificação de Organização Social;
União da Vitória/PR, 11 de maio de 2022

.................................................................................................................
BACHIR ABBAS
Prefeito Municipal de União da Vitória/PR
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ANEXO I
EDITAL CHAMAMAMENTO PÚBLICO N.º 03/2022
CONVOCAÇAO PUBLICA PARA QUALIFICAÇAO DE ORGANIZAÇAO SOCIAL NA AREA DA SAUDE
NO AMBITO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA/PR
MODELO DE REQUERIMENTO
(Deverá ser emitido em papel timbrado da entidade)
Ao Exmo. Senhor BACHIR ABBAS Prefeita Municipal de União da Vitória/PR
A_________________________(nome da entidade), pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos,
com sede na_____________(descrever o endereço com todos os detalhes), inscrita no CNPJ/MF n. o,
e-mail________________, telefone ______________ neste ato representada pelo seu representante legal,
Sr. (a)_____________________(nome), __________________(descrever toda a qualificação do representante
legal), vem à presença de Vossa Excelência REQUERER sua qualificação como Organização Social
na área da Saúde, de acordo com a Lei Municipal no 1837/2021.
Número de folhas enumeradas e rubricadas constante no envelope lacrado: ______/folhas.
Termos em que,
Pede Deferimento.

................................................................................................
(local e data)
Representante legal
Assinatura, nome legível e cargo
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ANEXO II
EDITAL CHAMAMAMENTO PÚBLICO N.º 03/2022
CONVOCAÇAO PUBLICA PARA QUALIFICAÇAO DE ORGANIZAÇAO SOCIAL NA AREA DA SAUDE
NO AMBITO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA/PR
MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA
DECLARAMOS, sob as penas da Lei, para os fins de habilitação, no Edital de Chamamento Público
03/2022 – Processo Administrativo nº **/2022, instaurada pelo Município de União da Vitória –
PR, que a empresa:
1. EXAMINAMOS cuidadosamente o edital e seus anexos, e nos inteiramos de todos os seus
detalhes e com eles concordamos, bem como todas as dúvidas e/ou questionamentos formulados
foram devidamente esclarecidos. Estamos cientes e aceitamos todas as condições desse processo
de chamamento e a elas desde já nos submetemos;
2. CUMPRIMOS ao disposto nos incisos XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V do art.
27 da Lei Federal nº 8.666/93, de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso e insalubre e não emprega menor de 16 anos, ressalvado, quando for o caso, o menor, a
partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do modelo anexo ao Decreto Federal nº
4.358, de 05 de setembro de 2002, que regulamenta a Lei nº 9.584, de 27 de outubro de 2002;
3. DECLARAMOS ainda, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos
para a habilitação no presente Processo de Chamamento, e que estamos cientes da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
4. DECLARAMOS ainda, sob as penas da lei, que não fui declarada INIDÔNEA para licitar ou
contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei Federal n.º
8.666/93 e alterações posteriores, bem como que comunicarei qualquer fato ou evento
superveniente à entrega dos documentos de habilitação que venha alterar a atual situação quanto
à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira.
5. DECLARAMOS ainda, sob as penas da lei, não possuir em seu quadro societário cônjuge,
companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o
terceiro grau, de servidor público da ativa na Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR que
impossibilite a participação no referido processo;
__________, __ de _________________ de 2022.
...................................................................................................
Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsável legal da empresa
RG/CPF do responsável
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