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t PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PIÊN ESTADO DO PARANÁ 

AR') 

Órgão reguisitante: Secretaria Municipal de Saúde 
N° requerimento: 09012020 
Data: 06 de agosto de 2020 

Descrição do objeto a ser comprado/contratado (Especificações técnicas - quantidades, tamanhos, 
cores, metragem, peso, capacidade, modelo, demais características): 

Pagamento de inscrição para a funcionária Danielli dos Santos em curso online sobre Faturamento 
do SUS ambulatorial - COVID19 
DATA: 18 a 21 de agosto de 2020 (8:00h as 11:00h (12 horas) 
INVESTIMENTO: R$390,00 (trezentos e noventa reais) 

PROGRAMAÇÃO 

• 	
• 	Política da Saúde Pública no Brasil; 
• 	Gestão e Financiamento Tripartite; 
• 	O que é a FPO e seu funcionamento; 
• 	O que é a PPI e seu funcionamento; 
• 	A importância do registro correto e completo dos dados; 
• 	Faturamento pelo BPA-C e BPA-I; 
• 	Produção pelo RAAS; 
• 	O que é APAC e seu faturamento; 
• 	Papel do E-SUS; 
• 	CADSUS / CADWEB (Cartão Nacional de Saúde); 
• 	Qual papel e como é o controle da produção da Secretaria, Equipe 
• 	Saúde da Família, Unidade de Serviço e prestadores de serviços terceirizados; 
• 	CNES, importância na gestão e no processo de faturamento; 
• 	Tabela Unificada SUS (SIGTAP); 
• 	Breve análise no TabNET e TABWIN (análise gerencial interna e externa); 
• 	Check-list / protocolos; 
• 	Boas práticas; 

a • MUDANÇAS EM ANDAMENTO (CMD - Conjunto Mínimo de Dados) 
• 	RTS - Repositório de Terminologia da Saúde 

Descrever a justificativa/ motivação (apresentar as razões de interesse público que justificam a 
compra /contratação pretendida, apontando explicitamente a finalidade pública a ser alcançada com a 
licitação): 

Com o Decreto de emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do 
Coronavírus - COVID -19, foram editadas tanto pelo governo Federal como Estadual, diversas 
normativas e entre elas a questão do faturamento SUS ambulatorial - Covid e outros de 
importância para a gestão municipal do SUS. 

Esse curso vem a colaborar para entender as mudanças no SIA/SUS decorrentes da emergência 
sanitária frente à pandemia da COVID-19 e para auxiliar os serviços de saúde no registro da 
produção ambulatorial no SUS, tendo como objetivo Compartilhar e padronizar conhecimentos 
qerais sobre as Políticas de Saúde Pública no Brasil e como é sua aolicabilidade. 

Rua Amazonas, 373 - Centro, P/ên/PR. CEP 83.860-000. Fone: (41) 3632-1136 



t PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PIÊN ESTADO DO PARANÁ 	003 

Compra/Contratação é para atendimento de ordem judicial? 	 ( ) Sim  ( X)Não 
Em caso afirmativo descrever qual: 

Compra/Contratação exige solicitação de documentos/laudos específicos? 	( ) Sim CX ) Não 
Em caso afirmativo descrever quais as exigências: 

Dotação 	 ijoaii 

OBS: Essa informação poderá ser obtida junto ao Depto. de Contabilidade da Prefeitura Municipal. 

Recursos ( ) Próprios 	( X)Federais 	()Estaduais 
Caso os recursos sejam oriundos de repasses Federais ou Estaduais descrever quais e anexar a esta 
reciuisicão os documentos oertinentes ao reoasse. 
Local de entrega/prestação ou Horários: 	 Prazo para entrega/prestação ou 
execução do serviço/obra: 	 execução do serviço/obra: 

Indicação do responsável por recebimento e fiscalização da execução do objeto: 
Jair Batista de Souza - Secretário Municipal de Saúde 

Há licitação em curso para o objeto pretendido? 	 ( ) Sim (X ) Não 
Em caso afirmativo informar- 

a) N° do processo licitatório  
b) N° do contrato/ata de registro de preços vigente__________________ 
c) Data de vencimento do contrato/ata de registro de preços 

Informações Adicionais: Segue programação do curso 

Pagar com recurso PRO-EPS SUS 

Jair 

de Saúde 
119 

pto. de Licitações e Compras 

tocolo n° 3 2à41i )CL 
Protocolo Depto. Licitações e 

Rua Belo Horizonte, n' 92, Centro, Piên - PP. CER 83B60-000 
Telefone:41 363212911 E-mail: angela@pien.psov.br. 	1 Site: www.pien.pr.gov.br  

facebook.com/prefeituradepien  P prefeituradepien 
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ANDC Brasil (Agência Nacional de Desenvolvimento e Cidadania), oferece: 	 /Ct3.S - 53 

FA TURAiVIENTO DO SUS - AMBULA TORIAL 

004 
Conteúdo especial COVID19 

23a26 de junho de 2020 

On une (ao vivo) 

Todos em prol de melhores resultados (Estatística e Faturamento) 

JNFORI'lIAÇÕES/ INSCRIÇÕES: (31) 3318-0045 - (31) 97598-4090(tim) e (whatsap)- andebrasiVà)email.com  

DATA: 23e26dejunho de2020(l4has I7h( 12 horas) 

• 	 PÚBLICO ALVO : Todos os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde faturistas e demais 
responsávies pelo faturamento (publico ou privado) que possuam vinculo com o atendimento 
ao cidadão, além dos profissionais administrativos de regulação, administração, agendamento, 
faturamento e informática. 

C:ONHECI1WNTO PRÉVIO: Desejável uma vivência mínima sobre saúde (indiferente do setor de 
atuação) e ou faturamento 

OBJETIVO: Compartilhar e padronizar conhecimentos gerais sobre as Politicas de Saúde Publica no 
Brasil e como é sua aplicabilidade. Trazer ao grupo discussão sobre legislações, Tabela Unificada, regras 
e geral e práticas de apoio ao profissional de faturamento. 

PROGRAMAÇÃO 
• Política da Saúde Publica no Brasil; 
• Gestão e Financiamento Tripartite; 
• O que é a FPO e seu funcionamento; 
• O que é a PPI e seu funcionamento; 
• A importância do registro correto e completo dos dados; 
• Faturamcnto pelo BPA-C e BPA-I; 
• Produção pelo RAAS; 

• 	
• O que é APAC e seu faturamento; 
• Papel do E-SUS; 
• CADSUS / CADWEB (Cartão Nacional de Saúde); 
• Qual papel e como é o controle da produção da Secretaria, Equipe 
• Saúde da Família, Unidade de Serviço e prestadores de serviços terceirizados; 
• CNES, importância na gestão e no processo de faturamento; 
• Tabela Unificada SUS (SIGTAP); 
• Breve análise no TabNET e TABWTN (análise gerencial interna e externa); 
• Check-list /protocolos; 
• Boas práticas; 
• MUDANÇAS EM ANDAMENTO (CMD - Conjunto Mínimo de Dados) 
• RTS Repositório de Terminologia da Saúde 
COVID 19 

Nosso encontro será transmitido online através do Zoom Cloud. Você pode 
baixar o app diretamente na sua Play Store (los ou android) ou assistir 
diretamente pelo computador. Após a inscrição enviaremos o link para 
acessar a plataforma e daremos todas as informações necessárias. A 
plataforma é muito fácil de usar. 



CONSULTOR: Flávio Ferreira Coimbra - Formado em Análise de Negócio, MBA em 
Gerenciamento de Projetos com Ênfase em tecnologia da Informação pela Fundação Getúlio 
Vargas e estudante em Gestão e Auditoria em Saúde; atuando há 17 anos na área da saúde, 
trabalhou com implantação de Software Hospitalar em diversos Hospitais e Clinicas;- Realiza 
Treinamentos e Assessoria em Faturamento SUS, TABWIN, Faturamento Saúde Suplementar 
(Convênios) e Particular, para instituições de saúde Pública, Filantrópica ou Privada; Clinica, 
Hospital ou Secretaria de Saúde - Prefeitura. 

• INVESTIMENTO: R$390,00 (trezentos e noventa reais) - Incluso: material didático certificado digital - 
conteúdo gravado e disponível por 30 dias. Para mais de uni inscrito (desconto especial) 

INFORMAÇÕES: Através dos telefones (31) 3318-0045 1(31) 97598-4090 (rim) e (watssap) - 
andcbrasi1'&gniai1. com  

ANDC Brasil - vw.andcbrasil.orp.br  

o 

o 



I 	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN/ PARANÁ OoG 
Departamento de Licitações e Compras 

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS PARA ABERTURA 
DE PROCESSO LICITATÓRIO OU CONTRATAÇÃO DIRETA 

1. Interessado: Secretaria de Saúde 

2. Objeto: Inscrição de 01 (um) participante no curso online "Faturamento do SUS ambulatorial - 

COVID-19", a se realizar nos dias 18 a 21 de agosto de 2020. 

3. Valor Máximo Estimado: R$ 390,00 (trezentos e noventa reais) 

4. Dotação Orçamentária: 

Dotação 	 Cód. Reduzido ID USO 	Grupo 	Fonte 

11.001.10.301.0014.2029-3390394800 	 3390 

o 
() Há Dotação Orçamentária 	 ') Há Saldo Orçamentário 

Não há Saldo Orçamentário 

Não há Dotação Orçamentária 
Obs: 

JOSÉ LUIZ 44ÀRROS 
Contador-Departamento de,5Wanças, Receitas e Contabilidade 

o 
5. Recursos Financeiros: 

(Z) Há recursos financeiros 

Não há recursos financeiros 

Condições de Pagamento: 

t. 

ata ?.2 
 P 
 aú4i 

M4IRINA ROSVTA . (4ARINHO 
de Administraç,#o e finan ças 

Rua Amazonas, n° 373, Centro, CEP 83.860.000, (41) 3632-1136, w.oien.pr.pov.br , Piên, Estado do Paraná 



• 	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN/ PARANÁ 	007 
Departamento de Licitações e Compras 

6. Despacho do PREFEITO MUNICIPAL: 
(i/) Autorizo a abertura de procedimento licitatório ou a contratação direta com estrita observância aos 
ditames legais. 

Não autorizo a abertura do procedimento licitatório ou a contratação direta. 
Obs: 

7. Indicação de modalidade licitatória ou contratação direta feita pela Comissão de Licitações e 
encaminhamento para análise jurídica: 

Pregão Presencial 
Pregão Eletrônico 
Tomada de Preços 
Concorrência 
Dispensa de Licitação 

(»Q Inexigibilidade de Licitação 

8. Considerações: 

Pretende a Secretaria de Saúde a Inscrição de 01 (um) participante no curso online 

"Faturamento do SUS ambulatorial - COVID-19", a se realizar nos dias 18 a 21 de agosto de 2020. 

Considerando que o referido curso será realizado por profissionais de notória especialização na 

área, entendemos que fica inviabilizada a realização procedimento licitatório e sugerimos que a 

contratação seja efetuada através de inexigibilidade de licitação tendo em vista que no presente caso não 

verificamos a possibilidade de competição. 

Encaminha-se à Procuradoria Jurídica o presente processo para análise quanto à adequação da 

o contratação direta ao caso em apreço, para cumprimento do art. 38 da Lei n° 8.666/93. 

Jt  

Rua Amazonas, n°373, Centro, CEP 83.860000, (41) 3632-1136, 	.pien.or.pov.br, Piên, Estado do Paraná 
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Art. r -Esta portaria entra n vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições 	contrário. 

Registre-se. Publique-se. 

Câmara Municipal de Piên, P. 	17 de dezembro de 2019. 

EDUARDO PIRES FE.RJLEJ 
Presidente da Câmara Munici dePiên 

Publicado por: 
Soei Wendrechovski 

Código identlflcador:FBEB5D21 

LEGISLA'IVO MUNICIPAL 
PORTARIA N°28/2019. IE 17 DE DEZEMBRO DE 2019 

SútnuIa:"Desina servidor efetivo para exercer 
função de Con4rolador Interno". 

EDUARDO PIRES FERItEIR4, Presidente da Câmara Municipal de 
Piên, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo 
com a Lei Municipal n° 1.361, 4e 17 de Julho de 2019 e alterações; 

RESOLVE 

.

P. Fica designado para 
âmara Municipal Piên, o 

Hilgenstieler, ocupante do cai 
cédula de identidade RG a°. 2 
anos, sem prejuízo do exercici 

Ar(. 2 °- Concede ao servido: 
valor do vencimento do carg 
gratificada POS. 

Art. 3°-Os efeitos desta port 
janeiro de 2020 e revogam-se 

Registre-se. Publique-se. 

Câmara Municipal de Piên, 17 

EDUARDO PIRES FERREI) 
Presidente da Câmara Municii 

:RETARIA DE ADÍjIINISTRAÇÂO E FINANÇAS 
LEI N°1376, DE 19!  DE DEZMEBRO DE 2019. 

LEI N°1376, DE 19 DE 

DE70,19BRO 

 DE 2019. 

Origem: Projeto de Lei n°027 

REFERENDAI CONTRATO DE PROGRAMA 
FIRMADO PLO PODER EXECUTIVO COM O 
CONSÓRCIOIMETROPOLITANO DE SAÚDE DP 

JoÃo OSMAR MENDES, 1' efeito Municipal em Exercício, Estado 
do Paraná, fiz saber a toda a i  rpulação do Município, que a Câmara 
Municipal aprovou e ele saneie riaa seguinte Lei: 

Mi. 1° Fica referendado o Con rato de programa n°003/2019, firmado 
em 06 de dezembro, pelo Poder Executivo com o CONSORCIO 
METROPOLITANO DE Si ÚDE DP PARANÁ- COMESP, é 
constituído com personalidade jurídica de direito privado, inscrito no 
CNPJ sob o n° 08.061.2951000 1 -18, com sede na Rua da Paz, n° 260, 
CEP 80.060-160, Curitiba-FR., destinado ao atendimento das 
finalidades nele especificadas, 1  om vigência até dezembro de 2020. 

Art. 2° Fica autorizado o Poder Executivo a efetuar o repasse do valor 
de repasse de itt 137.094,24 (cento e trinta e sete mil, noventa e 

quatro reais e vinte e quatro centavos), valor relativo ao período de 
vigência para execução de 12 (doze) meses do contrato. Será pago o 
valor mensal de Itt 11.424,52 (onze mil, quatrocentos e vinte e quatro 
reais e cinquenta e dois centavos), conforme cronograma de 
desembolso definido no Plano de Trabalho, para a consecução dos 
objetivos firmados no Contrato. 

Parágrafo único. O repasse de recursos de que trata o caput deste 
artigo ocorrerá no orçamento corrente, através da dotação 
orçamentária n° 1 l.00l.l0.301.0014.2030-3371700000. 

An. 3° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

Piên/PR, 19 de dezembro de 2019. 

JOÃO OSMAR MENDES 	 008 
Prefeito Municipal 

Publique-se e registre-se 

JACQUELJNE NIEZER 
Secretária de Administração e Finanças 

Publicado por: 
Luciana Lubke 

Código Identificador:! 6824A42 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
DECRETO N° 236, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019. 

DECRETO N°236, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019. 

NOMEIA A COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O Prefeito do Município de Piên, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, conferidas pelo art. 66, IX, da Lei Orgânica 
Municipal, e de acordo com o que dispõe o art. 51 da Lei n°8.666/93, 

DECRETA: 

Art. 1 °  Ficam nomeados os servidores abaixo relacionados para 
constituir a Comissão Permanente de Licitação, a qual terá a função 
de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos 
relativos às licitações e ao cadastramento de licitantes, no período de 
01 de janeiro a3l de dezembro de 2020: 

Funçi, No.. RG CPF 

Pn,idcnse Patricia Ãpmrclda Trojanovski 10.376.6515-3ft'R 093.196.739-26 

Secresár 
Msgoaovski 	do 

12.852.938.I/PR 037.729.099-81 

Membro Dormi de F4rirmplcckoez 4.376.894-S/PR. 601.575.509-15 

Membro SinwnscbnoIder 6.268.104.71PR 021.904.219-50 

Supleiste Cristiano Quadros 8.485.032-2/Nt 03$.939.099-44 

Suplente AdrIaIIO Roberto de Oliveira 6.612.903.9/Nt 029.023.799-11 

Suplente lngrid nubiano dc Bassi Pragoso 9.195.293.01Nt 060676.659-64 

suplente 1 Daiane dos Santos 10.085.090-7/Nt 061.287.979-89 

Art. 2° Fica delegado à Secretaria de Administração e Finanças a 
atribuição de assinar todos os editais de pregão quando elaborados 
para as demandas das Secretarias em geral, e a cada Secretário quando 
o edital fur específico a unia demanda de sua pasta. 

Art. 3° Fica autorizada a Comissão Permanente de Licitação a realizar 
todos os procedimentos relativos às licitações e ao cadastramento de 
licitantes de interesse do Instituto de Previdência Social dos 
Servidores Públicos do Município de Piên - PIÊNPREV. 

Aol. 4° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

PiõnIPR, 18 de dezembro de 2019. 

JOÃO OSMAR MENDES 
Prefeito Municipal 

Publique-se e registre-se. 

-ocr a função de Controlador Interno 
vidor de provimento efetivo Gilson 
de Técnico Legislativo, portador da 
966-2, com mandato de 04 (quatro) 

is funções do cargo efetivo. 

acima designado gratificação sobre o 
efetivo, com identificação da função 

ia entraram em vigor a partir de 1° de 
disposições em contrário. 

de 2019. 

dePiên 
Publicado por: 

Soeli Wendrechovski 
Código Identificador:FBOE4C04 
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JACQUELINE NIEZER 
Secretária & Administração e Finanças 

Publicado por: 
Luciana Lubke 

Código Identificador:560D3DfF 

SECRETAJUA. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
DECRETO N° 237, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019. 

DECRETO N°237, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019. 

DESIGNA PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO E 
DÁ OUTRAS.PROVIDÊNCIAS. 

O Prefeito do Município de Piên, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, conferidas pelo art. 66, IX, da Lei Orgânica 
Municipal, e de acordo com o que dispõe os afls. 8° a 10 do Decreto 
Municipal n°002/2006, 

DECRETA: 

AU. 10  Fica designada PATRICIA APARECIDA 
TRO.JANOVSIU 

'
ocupante do cargo de provimento em comissão de 

Chefe do Departamento de Licitações e Compras, portadora do RO ri-
10.376.658-3/P% inscrita no CPF sob n°093.196.739-26, para exercer 

• função de PREGOEIRA nos processos licitatórios realizados no 
Município de Piôn, sob a modalidade PREGÃO, no período de 01 de 
janeiro a 31 de dezembro de 2020. 

AU. 2° Ficam designados os servidores abaixo relacionados para 
constituir a sua EQUIPE DE APOIO: 

Nem. IRG 1 CI? 
DOROTI DE FÃnMA?IECKOCZ 4.376S94$VPR 9)1.575.50945 
SIMON SCHNEIDI3R 6.268.104-1/PR 021.904.219-50 

CIUSITANO QUADROS 8.485,032.2àPR 035939.099-44 
INGRID RUBIANE DE BASSI I'RAGOSO 9.795.293-OIPR 06O.67t659.64 
BER4ADETE 	MAOUEROVSKI 	DOI 
SANTOS 

12.852.939-1/PR 037.729.099-8I 

DAIANE DOS SANTOS I0.085.09O-7)PR 061.287.979-59 

Art. 30  Fica delegado à Secretaria de Administração e Finanças a 
atribuição de assinar todos os editais de pregão quando elaborados 
para as demandas das Secretarias em geral e a cada Secretário quando 
o edital for especifico a uma demanda de sua pasta. 

AU. 40  Ficam autorizados a Pregoeira e os membros da equipe de 
apoio a realizar os procedimentos Iicitatórios sob a modalidade Pregão 

•os processos de aquisição de bens e contratação de serviços de 
interesse do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos 
do Município de Piên - PIÊNPREV. 

AU. 50  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

P1ênJPR, 18 de dezembro de 2019. 

JOÃO OSM4R MENDES 
Prefeito Municipal 

Publique-se e registre-se. 

JÁCQVELINE NIEZER 
Secretária de Administração e Finanças 

Publicado por: 
Luciana Lubke 

Código Identiflcador:6OEA4CBD 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
DECRETO N° 238 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019. 

ABRE CRÉDITO ADI&ONAL SUPLEMENTAR. 

JOÃO OSMAR MENDES, Prefeito de Piên, Estado do Paraná, no 
uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 66, item IX, da Lei 
Orgânica Municipal e confirme o disposto na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias N°1344, de 26 de setembro de 2018 e Lei 
Orçamentária Anual N° 1346 de 05 de Novembro de 2018. 
DECRETA 

AU. 1° Fica autorizado o Poder Executivo a abrir um CRÉDITO 
ADICIONAL SUPLEMENTAR., no valor de R% 1.036.53349 (uni 
milhão, trinta e seis mil, quinhentos e tinta e três reais e dàzenov€ 
centavos) conforme descrito abaixo: 

2. SECRETARIA. DE GOVERNO 
02.001 GOVERNO 
04.122.0002.2003 - MANUTENÇÃO DO GOVM 
33.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 
Fonte: 000 ...............R$ 1.000,00 

3. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
03.001 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
04.122.0003.2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETAR A D 
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
31.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
Fonte: 000 ...............R$ 25.000,00 

03. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
03.001 ADMINISTRAÇÃO EFINANÇAS 
04.122.0003.2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETAR14, DE 
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
33.20.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
Ponte: 750 ............... RS 33,19 

03. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
03.001 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
04.122.0003.2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
33 2093.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
Fonte: 765 ..................... Ri 100.990.11 
03. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
03.001 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
04.122.0003.2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
33.30.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
Fonte: 765 ........................ Ri 2.509,89 

08. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
08.001 EDUCAÇÃO 
12.361.0009.2014 — FUNDEB FUNDAMENTAL 
31.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
Fonte: 101 ............ Ri 10.000,00 

08. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
08.001 EDUCAÇÃO 
12.361.0009.2017 - DESENVOLVIMENTO DO ENSIN, 
FUNDAMENTAL 
31.90.11.00.00 - VENCMENTOS E VANTAGENS FIXAS 
PESSOAL CIVIL 
Fonte: 104 ................ Ri 280.000,00 

08. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
08.001 EDUCAÇÃO 
12.361.0009.2017 - DESENVOLVIMENTO DO NSlN 
FUNDAMENTAL 
31.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
Fonte: 104 ......................R$ 15.000,00 

08. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
08.001 EDUCAÇÃO 
12.361.0009.2017 - DESENVOLVIMENTO DO flNSINr 
FUNDAMENTAL 
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA 
CIVIL 
Fonte: 104 .......... ............ Ri 5.000,00 

08. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
08.001 EDUCAÇÃO 
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Processo Administrativo n°: 1234/ 2020 

Interessado: Departamento de Licitação e Compras/Comissão Permanente de Licitação 

Assunto: Possibilidade de contratação direta através de Inexigibilidade de Licitação 

Recebe esta Procuradoria Jurídica, pedido de parecer encaminhado pelo Prefeito sobre 

a possibilidade de realizar contratação direta através de Inexigibilidade de Licitação para inscrição de 

01 (um) participante no curso online "faturamento do SUS ambulatorial- Covid-19", a se 

realizar nos disa 18 a 21 de agosto de 2020 em atendimento à Secretaria de Saúde. 

1. Do relatório: 

O processo teve início com a requisição da Secretaria interessada, apresentando e 

justificando sua solicitação. 

O Departamento de Licitações e Compras instruiu o processo com as informações 

preliminares pertinentes, onde o contador responsável informou as dotações orçamentárias 

correspondentes, a previsão dos recursos financeiros para o custeio da despesa foi confirmada com a 

Secretaria responsável e a autorização para efetivar a contratação direta foi dada pelo Prefeito. 

Foi sugerido que o processo ocorresse através de Inexigibilidade de Licitação, com 

fundamento no art. 25, II, da Lei de Licitações, tendo em vista que se trata de serviços técnicos, de 

natureza singular, desenvolvidos por entidade que detém notória especialização na área acima 

identificada. 

2. Da análise: 

Cabe esclarecer que a licitação é inexigível quando ocorre, no caso concreto, 

circunstâncias especiais, de fato ou de direito, previstas em lei, as quais se revelam inviabilizadoras de 

competição, afastam peremptoriamente a licitação, consubstanciando numa presunção relativa de que 

a licitação não pode ser realizada em razão do objeto ou em razão da pessoa ou em razão de 

situações excepcionais. 

Considerando que a contratação que se pretende realizar é de grande importância 

para a requerente, opina esta Procuradoria favoravelmente à continuidade do processo, através de 

Inexigibilidade de Licitação, por entender que estão preenchidos os requisitos do artigo 25, II, da Lei 

n° 8.666193, conforme segue: 

Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial: 

1 
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II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza 
singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a 
inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. 

Quanto à hipótese de contratação direta de profissional ou empresa de notória 

especialização, é válida a lição de Edgar Guimarães' quanto ao tema: 

ao fazer menção a serviços técnicos de natureza singular, que requisitam a 

participação de profissionais detentores de notória especialização para sua 
execução, a regra deixa transparecer o reconhecimento de que a execução dos 

encargos contratuais pode ser realizada por mais de um sujeito. 
Mas, as características singulares do objeto, aliadas à necessidade de se requisitar a 
participação de profissionais detentores de notória especialização, tornam viável o 

estabelecimento de requisitos objetivos aptos a viabilizar a seleção dos 
interessados. 

A situação, portanto, encerra uma inviabilidade relativa de competição, na medida 

em que há uma pluralidade de possíveis prestadores, mas a realização de um 

certame competitivo esvai-se totalmente na medida em que não há meios de se 

definir critérios objetivos de seleção para fundamentar a licitação. 

Vejamos abaixo o posicionamento do STJ quanto ao tema: 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE 

IMPROBIDADE. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO. LICITAÇÃO. INEXIGIBILIDADE. 
SERVIÇO SINGULAR E NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO RECONHECIDOS NA ORIGEM. 

REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/Si]. 1. A contratação sem licitação, por 

inexigibilidade, deve estar vinculada à notória especialização do prestador de 

serviço, de forma a evidenciar que o seu trabalho é o mais adequado para a 

satisfação do objeto contratado e, sendo assim, inviável a competição entre outros 
profissionais. 2. O Tribunal de origem, com base nos fatos e nas provas contidos nos 

autos, atestou a notória especialização dos escritórios de advocacia, dentro daquela 

• municipalidade, e a singularidade do serviço a ser prestado, de modo que a reforma 

do acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório, o que é 

vedado ao Si] por óbice da Súmula 7/SI]. Precedentes. Agravo regimental 
improvido. (STI, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de .Julgamento: 
1711012013, T2 - SEGUNDA TURMA). 

Nesse sentido é válido o entendimento do Ti de Santa Catarina quanto ao assunto: 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. REEXAME NECESSÁRIO. 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 25, II, DA LEI 

8.666193. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA 

TÉCNICA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SINGULARIDADE DO SERVIÇO 
E COMPROVAÇÃO DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO DO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE 

ILEGALIDADE DO ATO E DE LESIVIDADE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. REMESSA DESPROVIDA. "A contratação de serviços, 

nos casos do inc. II do art. 25, visa a obter não apenas uma utilidade material. É 

evidente que interessa à Administração a produção de um certo resultado, mas a 
contratação também é norteada pela concepção de que esse resultado somente 

GUIMARÃES, Edgar. Contratação Direta. Comentários às hipóteses de licitação dispensável e 
inexigível. Curitiba, PR: Negócios Públicos, 2013., p. 146. 

2 



I 	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN 
ESTADO DO PARANÁ 	012 

poderá ser alcançado se for possível contar com uma capacidade intelectiva 
extraordinária. O que a Administração busca, então, é o desempenho pessoal de ser 
humano dotado de capacidade especial de aplicar o conhecimento teórico para a 
solução de problemas no mundo real" (Marcal Justen Filho. Comentários à Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos. 15 ed. São Paulo: Dialética, 2012, p. 418). 

(...) 
Marçal Justen Filho complementa: "Pode-se afirmar que a dispensa pressupõe uma 
licitação 'exigível'. É inexigível a licitação quando a disputa for inviável. Havendo 
viabilidade de disputa é obrigatória a licitação, excetuados os casos de 'dispensa' 
imposta por lei" (Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 15 
ed. São Paulo: Dialética, 2012, p. 333). 
E mais, sobre o tema, Maria Sylvia Zanella di Pietro complementa que: "na dispensa, 
há possibilidade de competição que justifique a licitação; de modo que a lei faculta a 
dispensa, que fica inserida na competência discricionária da Administração. Nos 
casos de inexigibilidade, não há possibilidade de competição, porque só existe um 
objeto ou uma pessoa que atenda às necessidades da Administração; a licitação é, 
portanto, inviável". 
Visto tais distinções, observa-se que, no caso dos autos, não houve ilegalidade na 
inexigibilidade da licitação. 

(...) 
Desta forma, percebe-se que não houve ilegalidade na inexigibilidade de licitação, 
tendo a Administração do Município de São José agido de acordo com o que dispõe o 
art. fl,a art. 13e art. , todos da Lei deLicitacões( ... ) 
(TI-SC - AC: 20130388863 SC 2013,038886-3 (Acórdão), Relator: Francisco Oliveira 
Neto, Data de Julgamento: 1210812013, Segunda Câmara de Direito Público 
Julgado) 

Oportuno ainda ressaltar o entendimento trazido pela decisão 439/1998 do Tribunal 

de Contas da União: 

TCU - Decisão 43911998 - Plenário 
O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE: 
1. considerar que as contratacões de professores. conferencistas ou instrutores para 
ministrar cursos de treinamento ou aperfeiçoamento de pessoal, bem como a 
inscricão de servidores para participacão de cursos abertos a terceiros, enouadram-
se na hipótese de inexiaibilidade de licitacão prevista no inciso II do art. 25, 
combinado com o inciso VI do art. 13 da Lei n° 8.666193; 

Da mesma forma, acrescenta ao assunto em debate a Orientação Normativa n° 18, de 

1 0  de abril de 2009, exarada pela Advocacia Geral da União (AGU): 

Contrata-se por inexigibilidade de licitação com fundamento no art. 25, inc. II, da 
Lei n° 8.666, de 1993, conferencistas para ministrar cursos para treinamento e 
aperfeiçoamento de pessoal, ou a inscrição em cursos abertos, desde que 
caracterizada a singularidade do objeto e verificado tratar-se de notório 
especialista. 

Dessa forma, temos que no presente caso ficou configurada a inviabilidade de 

competição em razão da singularidade do objeto e da especialização da contratada, considerando o 
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programa oferecido e sua vasta experiência na área acima identificada, ressaltando, ainda, que a 

escolha do mesmo levou em consideração o custo razoável da despesa. 

3. Da conclusão: 

Por todo o exposto, opinamos pela possibilidade de atendimento da pretensão da 

Secretaria solicitante através de contratação direta, por enquadrar-se na hipótese de Inexigibilidade 

de Licitação trazida pelo artigo 25, II, da Lei n° 8.666, de 1993, não existindo óbice para o 

prosseguimento do processo. 

Alertamos ainda que devem ser atendidas as condições elencadas no artigo 26 do 

• 	mesmo diploma legal, como condição de eficácia dos atos realizados. 

Ressalte-se, no entanto, que os critérios e a análise de mérito (oportunidade e 

conveniência do pedido) constituem análise técnica do solicitante, bem como a verificação das 

dotações orçamentárias e especificidade ou cumulação do objeto do procedimento licitatório, pelo que 

o presente opinativo cinge-se exclusivamente aos contornos jurídicos formais do caso em comento. 

5. M .J. 

É o parecer, 

Piên/PR, 11 de Agosto de 2020. 

Nédia 

49636 

o 

E 
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Prefeitura Municipal de Piên 
Estado do Parana 

914 
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 02612020 

PROCESSO N° 123412020 

É inexigível a licitação, na forma do art. 25, II, da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores, a 

despesa abaixo especificada: 

Interessado: Secretaria de Saúde 

Objeto: Inscrição de 01 (um) participante no curso online "Faturamento do SUS ambulatorial - 

COVID-19", a se realizar nos dias 18 a 21 de agosto de 2020. 

Participante: Danielli dos Santos 

Contratado: IMPACTA TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA 

CNPJ: 36.977.618/0001-53 

Endereço: Rua Doutor Júlio Otaviano Ferreira, n° 694, Cidade Nova, em Belo Horizonte/MG, CEP: 

31.170-200, fone (31) 7598-4090 

Dotação Orçamentária: 11.001.10.301.0014.2029-3390394800, conta: 3390 

Valor: R$ 390,00 (trezentos e noventa reais). 

Prazo de pagamento: Em até 30 (trinta) dias após a realização do curso. 

Piên/PR, 11 de agosto de 2020 

JOÃO OSR MENDES 

Prefeito 

e 

Rua Amazonas, no 373 - Centro. Piên/PR, CEP 83.860-000. 
CNPJ: 76.002.666/0001-40 E-mail: patriciapien.pr.pov.br  - Fone (41) 3632-1136 
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1. VERA LUCIA DE OLIVEIRA, nacionalidade BRASILEIRA, empresatia, Solteira, data de 

nascimento 0610511965, n° do CPF 595,283035-68, documento de identidade M3889513, ssp, 

MC, com domicílio / residência a RUA DOUTOR JULIO OTAVIANO FERREIRA, número 694, 

APT 101, bairro  distrito CIDADE NOVA, município BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS, CEP 

31.170-200 representado(a) por PROCURADOR DANIELLE MARQUES FERNANDES, 

nacionalidade BRASILEIRA, CONTADORA, Soneira, data de nascimento 21/0911986, n° do CPF 

083.989.356-69, documento de identidade 121295, CRC, MC, com domicílio e residência a RUA 

MARATAIZES, número 28. bairro / distrito ESTRELA DALVA. município CONTAGEM - MINAS 

GERAIS, CEP 32.180-540. 

Constituem uma sociedade empresária limitada, mediante as seguintes cláusulas: 

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o nome empresarial de IMPACTA TREINAMENTO E 

CONSULTORIA LTDA. 

• 	 Parágrafo Único: A sociedade tem como nome fantasia ICT - IMPACTA CONSULTORIA E 

TREINAMENTOS. 

Cláusula Segunda - O objeto social será O OBJETO SOCIAL SERA CURSO DE 

APERFEICOAMENTO JURIDICO, CURSO DE APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL, CURSO 

DE APRENDIZAGEM E TREINAMENTO GERENCIAL PRESENCIAL E A DISTANCIA, CURSO 

DE TREINAMENTO PROFISSIONAL GERENCIAL COM ACESSO A INTERNET, ATIVIDADES 

DE APOIO A EDUCACAO, GESTAO, ASSESSORIA, CONSULTORIA, ORIENTACAO E 

ASSISTENCIA. CONSULTORIA EM EDUCACAO, ATIVIDADE DE APOIO A EDUCACAO, 

EXCETO CAIXAS ESCOLARES. 

Cláusula Terceira - A sede da sociedade é na RUA DOUTOR JULIO OTAVIANO FERREIRA, 

número 694, APT 101, bairro / distrito CIDADE NOVA, município BELO HORIZONTE - MC, CEP 

31.170-200. 

Cláusula Quarta - A sociedade iniciará suas atividades em 0710412020 e seu prazo de duração é 

indeterminado. 

Cláusula Quinta - O capital social é R$ 25.000,00 (VINTE e CINCO MIL reais) dividido em 25.000 

quotas no valor nominal R$ 1,00 (UM real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, 

pelos sócios: 

NOME N° DE QUOTAS VALOR R$ 

VERA LuclA DE OLIVEIRA 25.000 25.000,00 

TOTAL 25.(100 25.00000 

Cláusula Sexta - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros 

sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições 

e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada 

a cessão, a alteração contratual pertinente. 

Cláusula Sétima - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos 

respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

MóDuLo INTEGRADOR: 15 	MGP20001 98769 	1111H 11111111111111111111 1111111111 MG84038887 
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Ø Junta comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n°31211671285 em 2210412020 da Empresa IMPACTA TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA. Nire 31211671288 e 
protocolo 201904098- 1310412020. Autenticação: C53B5E4390701E7032BF889C389E855D603B250. Marinely de Pauta Bomflrn - Secretária-Geral. 
Para validar este documento, acosse http:/lwwwjucemg.mg.gov .bre informe n° do protocolo 201190.409-8 e o código de segurança IpbR Esta cópia 
foi autenticada digitalmente e assinada em 22104/2020 por Marinely de Paula Bomflm - Secretária-Gerei 

no. 
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Cláusula Oitava - A administração da sociedade caberá à administradora/sécia VERA LUCIA DE 

OLIVEIRA, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial 

e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de 

interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em 

atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos 

quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem 

autorização do(s) outro(s) sócio(s). 

Cláusula Nona - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador 

prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do 

balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de 

suas quotas, os lucros ou perdas apurados. 

Cláusula Décima - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios 

deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. 

Cláusula Décima Primeira - O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da 

receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso 1 do art. 3" da Lei 

Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das 

hipóteses de exclusão relacionadas no § 40 do art. 3 0  da mencionada lei. 

Cláusula Décima Segunda - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 

dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei. 

Cláusula Décima Terceira - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a 

título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

Cláusula Décima Quarta - Falecendo ou senda interditado qualquer sócio, a sociedade continuará 

suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo 

interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), a valor de seus haveres será apurado e 

liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em 

balanço especialmente levantado. Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em 

outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. 

Cláusula Décima Quinta - O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não 

está(áo) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de 

condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 

temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou 

suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 

nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou 

a propriedade. 

Cláusula Décima Sexta - Fica eleito o foro de BELO HORIZONTE - MG para o exercício e o 

cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E, estando o(s) sócio(s) justo(s) e contratado(s), assinam o presente instrumento. 

belo horizonte, 7 de Abril de 2020. 
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VIERA L~ DE OLIVEIRA: Só 	dminitrador 

Representado por. DANIELLE MARQUES FERNANDES 

E] 

e 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 

36.977.61810001-53 
CADASTRAL 

2210412020 
MATRIZ 

NOME EMPRESARIAL 

IMPA 	TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE 

ICT - IMPACTA CONSULTORIA E TREINAMENTOS IME 

CÕDGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (Dispensada *) 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares (Dispensada *) 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 	 NÚMERO COMPLEMENTO 

R DOUTOR JULIO OTAVIANO FERREIRA 	 694 	 APT 101 

BAIRRO/DISTRITO 	 MUNICÍPIO 	 UR 

1 CEP 
31.1 CIDADE NOVA BELO HORIZONTE MG 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 	 TELEFONE 

OLIVEIRAV2001tGMAILCOM 	 (31) 7598-4090 

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 	 22/04/2020 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 	 DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
** 

a 
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() A dispensa de alvaràs e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM n° 51, de II de 
junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer 
responsabilidade quanto às atividades dispensadas. 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 1110812020 às 13:54:59 (data e hora de Brasília). 	 Página: 111 
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VoRar 	rnpdmir 

CAIXA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 	36.977.618/0001-53 

Razão S0ciaIIMPACTA TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA 

Endereço: 	R DOUTOR JULIO OTAVIANO FERREIRA 694 APTO 101 / CIDADE NOVA / 
BELO HORIZONTE / MG / 31170-200 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Val idade: 01/08/2020 a 30/08/2020 

Certificação Número: 2020080105241425526833 

Informação obtida em 11/08/2020 13:57:26 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.ca ixa .gov. br 

o 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: IMPACTA TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 36.977.618/0001-53 
Certidão n°: 19837563/2020 
Expedição: 11/08/2020, às 13:56:48 
Validade: 06/02/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que IMPACTA TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E 

• 	FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 36.977.618/0001-53, NÃO CONSTA 
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n °  12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n °  1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br ) 
Certidão emitida gratuitamente. 

lo 	INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br  



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

021 

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

Nome: IMPACTA TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA 
CNPJ: 36.977.61810001-53 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (REB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

. 

	

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd'do parágrafo único do art. 11 da Lei n ° 8.212, de 24 de julho de 1991. 

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n ° 1.751, de 211012014. 
Emitida às 14:33:05 do dia 2310712020 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 1910112021. 
Código de controle da certidão: C4FI .FFAC.879C.594A 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

. 



(14 	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 

A')', 

o 

o 

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS 

Negativa 

CERTIDÃO EMITIDA EM: 
11/0812020 

CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 
09/11/2020 

NOME; IMPACTA TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA 

CNPJ/CPF: 36.977.618/0001-53 

LOGRADOURO; RUA DOUTOR JULIO OTAVIANO FERREIRA NÚMERO: 694 

COMPLEMENTO; BAIRRO; CIDADE NOVA CEP; 31170200 

DISTRITO/POVOADO: MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE UF: MG 

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado 
que: 

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou 
Advocacia Geral do Estado; 

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de 
carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação 
de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de 
doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de 
Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.98112005. 

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do 
sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa. 

IDENTIFICAÇÃO NÚMERO DO PTA DESCRIÇÃO 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada através de aplicativo disponibilizado pela 
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, na internet: http://www.fazenda.mg.qov.br  

=> Empresas a Certificação da Autenticidade de Documentos. 

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2020000414419725 
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Prefeitura de Belo Horizonte 
Secretaria Municipal de Fazenda 

Subsecretaria da Receita Municipal 

DOCUMENTO AUXILIAR DA 
CERTIDÃO DE QUITACAO PLENA PESSOA JURIDICA 

REGISTROS DE ACESSO 
Codigo de Controle: AHDLKFNLMJ 
Documento/Certidão no 13.643.031 Exercício: 2020 
Emissão em: 1110812020 	 Requerimento em: 14:08:11 	 Validade: 1010912020 

Nome: IMPACTA TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA 
CNPJ: 36.977.618.0001.53 

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar debitas posteriormente apurados, a Diretoria de 
Arrecadação, Cobranca e Divida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica 
que o Contribuinte acima encontra-se quite com a Fazenda Publica Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Precos 

g inscritos ou não em divida ativa. 
z 

1 

o 

Nos termos do Decreto 15.92712015 este documento auxiliar é a representação gráfica da certidão de débitos e 
situação  fiscal, não substituindo a certidão, que será obtida no Portal da PBH, por meio da autenticação dos registros 

de acesso deste documento. 

fl 
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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO no 1) C26 12020 

A empresa IMPACTA TREINAMENTO E CONSULTORIA LiDA, inscrita no CNPJ: 

36.977.618/0001-53, sediada na Rua Dr. Julio Otaviano Ferreira 6941101 - Cidade Nova - 

Belo Horizonte, Minas Gerais, cep: 31.170-200, DECLARA, para os fins de direito, na 

qualidade de Proponente do procedimento licitatório em epígrafe, instaurado por este 

município, que: 

a) Não possui, no seu Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 

lo 

	

	
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em 

observância à Lei Federal n.° 9854, de 27.10.99, que altera a Lei n.° 8666/93; 

b) Nenhum dos sócios é servidor(a) ou dirigente de órgão do Município de Piên; 

c) Não está suspensa temporariamente de participar em licitação ou impedida de 

contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

d) Não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, em 

qualquer e suas esferas; 

e) Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente 

processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Belo Horizonte/MG em 11 de agosto de 2020 

Vera Lucia De Oliveira 

1 
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Consulta de Impedidos de Licitar 

Pesquisa Impedidos de Licitar 

ornecedor 

	

Tipo documento 	CNPJ 	e 	Número documento 	36977618000153 

NomeS 

	

Período publicação de 	 até 

	

Data de Início Impedimento: de 	 até 

	

Data de Fim Impedimento: de 	 até 

•NHUM ITEM ENCONTRADO PARA 0 CNPJ: 36977618000153! 



11/0812020 
	

Detalhamento dSanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e Sus p 	as - CEIS - Portal da transparência 

FILTROS APLICADOS: 

CPF / CNPJ: 36977618000153 

LIMPAR 

Data da consulta: 1110812020 15:10:58 

Data da última atualização: 1010812020 18:00:03 

DETALHAR 	 CNPJ/CPF DO SANCIONADO 	NOME DO SANCIONADO 	UF DO SANCIONADO 	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA TIPO DA SANÇÃO 	 DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO 

Nenhum registro encontrado 

o 

p 	 1/1 
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Certidão Negativa 

Certifico que nesta data (1110812020 às 13:59) NÃO CONSTA no Cadastro 

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa 

quanto ao CNPJ n°36.977.618/0001-53. 

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado. 

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.ius.br/ 

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

5F32.CE70.45913.3168 no seguinte endereço; httDs://www.cni.ius.hr/improbidade  adm/autenticar certidao.Dhp 

o 

o 

Gerado em: 11108/2020 as 13:59:28 	 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 	 Página 111 



11/08/2020 
	

Detalham o da Penalidade - Cadastro Nacional de Empresas Punidas wP) - Portal da transparência 

FILTROS APLICADOS: 

CPF/ CNPJ: 36977618000153 

LIMPAR 

Data da consulta: 111081202015:20:22 

Data da última atualização: 1110812020 12:00:04 

ÓRGÃO/ENTIDADE 
DETALHAR 	 CNI/CPF DO SANCIONADO 	NOME DO SANCIONADO 	UF DO SANCIONADO 	

SANCIDMADORA 

Nenhum registro encontrado 

INÍCIO DA VIGÊNCIA DA 	FIM DA VIGÊNCIA DA 	
VALOR DA MULTA 	 QUANTIDADE TIPO DA SANÇÃO 	 SANÇÃO 	 SANÇÃO 

o 

www.portaltransparenciagov.br/san000s/cnep?paginacaosinlples=trLJe&tanlanhopagina=&offset=&direcaoOrdenacaO=asc&cpfCnpi=36977618000153&colunasseIeciOrIadas=IinkDetalI •iarnento%2CCPfCnPJ%2CrlOrn... 1/1 



MUNCIPIO DE PIÊN 
	

Versão do Banco de Dados: em tempo real 

Versão do Sistema: 500.2062z 
P&artai da Govornanca 

	
Desenvolvido por Equipiano Sistemas 

CPF/CNPJ não encontrado. Emita Certidão Negativa de Cadastro. 
	 A') 

Certidão negativa de débitos 

Seleção do contribuinte 

Cadastro: 	Imóvel 	Imóvel 	Empresa do 	 Empresa de o Pessoa 

urbano 	rural 	 município 	 fora 	 física 	O Autônomo 

Inscrição municipal: 

CNPJ: 6 s1/Qu1 -53 
Dados da certidão 

Contribuinte: 

Finalidade: 

Dados do requerente 

Nome: 

CPF/CNPJ: 

Gerao ,ovacertírido 	Limpar 	Pâvina lnicmí 

o 

o 
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
PORTARIA N°588, DE 11 DE AGOSTO DE 2020. 

PROCESSO N°1237/2020 
TIPO: MENOR PREÇO - POR ITEM 030 

PORTARIA N°588, DE lI DE AGOSTO DE 2020. 

O Prefeito Municipal de Pién, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, conferidas pelo art. 66, IX da Lei Orgânica 
Municipal, 

RESOLVE: 

Art. 1° Instaurar processo administrativo apuratório a fim de apurar os 
fatos comunicados pela Secretaria de Saúde, através do Memorando 
n° 0612020, de 10 de agosto de 2020. 

Art. 2° Nomear as pessoas abaixo relacionadas para comporem a 
Comissão Processante: 

- Ingrid Rubiane de Bassi Fragoso; 
II - Doroti de Fátima Pieckocz; 
III - José Luiz de Barros; 
IV -- Claudinei de Siqueira; 
V - Simon Schneider. 

Art. 3° A escolha do Presidente e do Secretário da Comissão, de 
acordo como Art. 3° da Portaria nó  441/2018, se dará por escolha feita 

•pelos 5 (cinco) membros, que escolherão entre seus pares. 

Art. 4° Esta Portaria entra em vigor nesta data. 

Piên/PR, II de agosto de 2020. 

JOÃO OSMAR MENDES 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Luciana Lubke 

Código Identificador:E495C325 

SECRETARIA DE SAÚDE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN 

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°02612020 

PROCESSO N° 123412020 

É inexigivel a licitação, na forma do art. 25, II, da Lei 8.666/93, e suas 
alterações posteriores, a despesa abaixo especificada: 

Interessado: Secretaria de Saúde 
Objeto: Inscrição de 01 (um) participante no curso online 

.

Faturainento do SUS ambulatorial - COVID-19", a se realizar nos 
dias 18 a 21 de agosto de 2020. 
Participante: Danielli dos Santos 
Contratado: IMPACTA TREINAMENTO E CONSULTORIA 
LTDA 
CNI1J: 36.977.618/0001-53 
Endereço: Rua Doutor Júlio Otaviano Peneira, n° 694, Cidade Nova, 
em Belo Horizonte/MG, CEP: 31.170-200, fone (31) 7598-4090 
Dotação Orçamentária: 11.001.10.301.0014.2029-3390394800, conta: 
3390 
Valor: Ri 390,00 (trezentos e noventa reais). 
Prazo de pagamento: Em até 30 (trinta) dias após a realização do 
curso. 

Pién/PR, II de agosto de 2020 

JOÃO OSMAR MENDES 
Prefeito 

Publicado por: 
Doroti de Fatima Picckocz 

Código Identificador:449E2FAF 

SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN 

PREGÃO ELETRÔNICO N°084/2020  

LICITAÇÃO DIFERENCIADA - EXCLUSIVA PARA 
PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE PARA TODOS OS ITENS DO ANEXO 1 
DESTE EDITAL (nos moldes da Lei Complementar n °  123. de 14 
de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar n °  147, de 

7 de agosto de 2014). 

OBJETO: Aquisição de bomba da transmissão para 
Motoniveladora CASE 845, conforme especificações e 
quantidades estimadas constantes do ANEXO 1. 

REPARTIÇÂO INTERESSADA: Secretaria de Viação e Serviços 

Rodoviários 

LEGISLAÇÃO: Leis Federais n° 8.666/1993 com suas alterações e a° 
0.520/2002, Decreto Federal 10.02412019, arts. 42 a 49 da Lei 

Complementar 123/2006 (alterada pela Lei Complementar [47/2014), 
Lei Complementar Municipal n° 001/2015 (Regulamentada pelo 
Decreto Municipal n° 17612016) e Decreto Municipal n°002/2006. 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até ás 13:00 horas do dia 25 

de agosto de 2020. 

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Das 13:01 às 
13:59 horas do dia 25 de agosto de 2020. 

INÍCIO DA SESSÀO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 14:00 horas 
do dia 25 de agosto de 2020. 

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: 
Plataforma Eletrônica Bolsa de Licitações e Leilões, através do sítio 
eletrônico www.bll.org.br  "Acesso Identificado no Iink - licitações". 

O edital completo estará á disposição dos interessados do dia 12 a 25 
de agosto de 2020, no site www.bll.org.br  e no Departamento de 
Licitações e Compras, na Rua Amazonas, n° 373 - Centro, em 

Pién/PR, CEP 83.860-000. 

Piên/PR, II de agosto de 2020. 

NIVALDO KNOPIEK 
Secretário de Viação e Serviços Rodoviários 

Publicado por: 
Doroti de Fatima Pieekocz 

Código Identificador:A88699D3 

SECRETARIAS MUNICIPAIS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN 

PREGÃO PRESENCIAL N°083/2020 
PROCESSO N° 122712020 
TIPO: MENOR PREÇO - POR ITEM 

LICITAÇÃO DIFERENCIADA - EXCLUSIVA PARA 
PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE PARA TODOS OS ITENS DO ANEXO 1 
DESTE EDITAL (nos moldes da Lei Complementar n °  123, de 14 
de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar n° 147, de 
7 de agosto de 2014). 

Objeto: Registro de Preços para eventual contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de hora técnica para 
manutenção mecânica e elétrica preventiva e corretiva e serviços 
de funilaria das máquinas rodoviárias, veículos de leve e médio 
porte, ônibus, caminhões e tratores e equipamentos agrícolas das 
Secretarias Municipais, conforme especificações e quantidades 
estimadas constantes do ANEXO 1. 

REPARTIÇÃO INTERESSADA: Secretarias Municipais. 

www.diariomunieioal.com.br/amp 	 205 



1210812020 	 TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°026/2020 - Prefeitura Municipal de Piên 

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 
02612020 	

031 

Inscrição de 01 (um) participante no curso online "Faturamento do SUS ambulatorial - COVID-19", 
a se realizar nos dias 18 a 21 de agosto de 2020 

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 02612020 

PROCESSO N° 1234/2020 

É inexigível a licitação, na forma do art. 25, II, da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores, a 
despesa abaixo especificada: 

o 
Interessado: Secretaria de Saúde 

Objeto: Inscrição de 01 (um) participante no curso online "Faturamento do SUS ambulatorial - 
COVID-19", a se realizar nos dias 18 a 21 de agosto de 2020. 

Participante: Danielli dos Santos 

Contratado: IMPACTA TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA 

CNPJ: 36.977.61810001-53 

Endereço: Rua Doutor Júlio Otaviano Ferreira, n° 694, Cidade Nova, em Belo Horizonte/MG, CEP: 
31.170-200, fone (31) 7598-4090 

Dotação Orçamentária: 11.001.10.301.0014.2029-3390394800, conta: 3390 

Valor: R$ 390,00 (trezentos e noventa reais). 

Prazo de pagamento: Em até 30 (trinta) dias após a realização do curso. 

Piên/PR, 11 de agosto de 2020 

JOÃO OSMAR MENDES 

https://.pien.pr.gov.br/Iicitacoes/termo.de-inexigibiIidade.de-Iicitacao-n-026-2020 	 111 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN 
ESTADO DO PARANA 

PROCURADORIA JURÍDICA 

PARECER JURÍDICO FINAL 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

032 

Processo Administrativo n°: 123412020 - Inexigibilidade de licitação 02612020 

Interessado: Departamento de Licitação e Compras/Comissão Permanente de Licitação 

Assunto: Homologação de Inexigibilidade de Licitação. 

Encaminha-nos a Comissão Permanente de Licitações, o processo de Inexigibilidade 

de Licitação n° 026/2020, cujo objeto é a contratação direta através de Inexigibilidade de Licitação 

. para inscrição de 01 (um) participante no curso online 'faturamento do SUS ambulatorial-

Covid-19, a se realizar nos dias 18 a 21 de Agosto de 2020, em atendimento à Secretaria de 

Saúde, para análise quanto à possibilidade de homologação. 

1. Da análise do processo: 

A contratação em epígrafe teve início com a abertura de processo administrativo, 

devidamente protocolado, autuado e numerado, contendo os requerimentos formulados pela 

Secretaria interessada, informando o objeto da pretensão e sua finalidade. 

Foi informado o recurso orçamentário, a previsão financeira para o custeio da despesa 

foi confirmada e depois de avaliada a necessidade e conveniência do pedido, a contratação foi 

autorizada pelo Prefeito. 

A Secretaria sugeriu que a pretensão fosse atendida através de Inexigibilidade de 

Licitação, devido à impossibilidade de realizar procedimento licitatório, dada a inviabilidade de 

competição, uma vez que a contratação é com fornecedor exclusivo, o que foi acatado pela 

Procuradoria Jurídica, consoante parecer incluso ao processo. 

Tendo recebido a aprovação jurídica para proceder com a contratação direta por 

Inexigibilidade de Licitação, a Comissão foi cautelosa quanto à confirmação do preenchimento dos 

requisitos de habilitação da contratada, conforme comprovou a documentação presente nos autos. 

Foi dada publicidade ao processo nos exatos termos do artigo 26 da Lei n° 8.666/93, 

respeitando-se os prazos e a forma ali estabelecidos. 

Isto posto, verifica-se que a contratação foi processada com estrita observância dos 

requisitos da Lei n° 8.666/93. 

2. Da conclusão: 

1 
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Considerando que a homologação é o ato de controle da regularidade de todo o 

procedimento realizado como condição de validade da contratação, pelo qual se põe fim ao processo, 

e, considerando ainda, que nenhuma ilegalidade foi constatada na análise efetuada pela Procuradoria 

Jurídica, opinamos pela homologação do processo em epígrafe, cabendo, no entanto, à autoridade 

competente, a avaliação quanto à oportunidade e conveniência. 

e 

S.M.J. 

É o parecer. 

Ná' 

Piên/PR, 12 de Agosto de 2020. 

ci 
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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 02612020 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

Eu, JOÃO OSMAR MENDES, Prefeito de Piên, no uso de minhas atribuições 

legais: 

HOMOLOGO a Inexigibilidade de Licitação n° 026/2020, referente ao 

processo n° 1234/2020, que tem por objeto Inscrição de 01 (um) participante no curso 

online "Faturamento do SUS ambulatorial - COVID-19", a se realizar nos dias 18 a 21 de 

agosto de 2020, tendo em vista que em toda sua tramitação foi atendida a legislação 

pertinente, consoante parecer jurídico contido nos autos. 

ADJUDICO o objeto desta contratação direta em favor de: IMPACTA 

TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA, Valor: R$ 390,00 (trezentos e noventa reais). 

Piên/PR, 12 de agosto de 2020 

o 
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JOÃO OkMAR MENDES 

Prefeita 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN - PR 
ONPJ: 76002666000140 	IE: 

,

k Endereço: RUA AMAZONAS, 373- PRÉDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Pién 

- - 
Fone: 4136321136 Fax: (41)3632-1148 

- 035 
NOTA DE EMPENHO 

ErJIIiC*, a',, 	 Requszçflo No Req Co-rp'a N- 

534012020 	 Ordinário 	 1210812020 	 3514 50432 

Licitação 

Tipo 	 Núrwro 

Processo inexigibilidade 	 2612020 de 1110812020 

Contrato!Mitivo 

Seflta 	Cato 	 Adavo 	Inicio da vigércla Fim da vigéncia 	Fim da vig. atsSizada 	/nlr4o da arecçt 	Fim da execução 	Fim da Soe. 	SiZ 

Credor 
Fcrrececb- 	 M*iSa 	 CPFICNPJ 

IMPACTA TREPIAMOITO E CONSULTORA ILTDA 	 25205-1 	 36.977.61810001-53 

Bárro 

DOUTOR JULIO OTAVÓ,NO FERREIRA, 694 

Cidade4JF 	 CEP 	 Fora 	 77 	da oa ba,r&ia 	Beiço A&ria 	Co* 

Belo Horizonte/MG 	 31170-200 	3175984090 

Classificação da despesa 

11 SECRETARIA DESAUDE sslà),Ifl 

R$80.56364 
11.001 FUNDOMUNICIPAL DESAÜDE 

10 301 0014 2029 FROGFMAS DE SAÚDEATBaO BÁSICA R$ 390,00 
W 	3.3.90.39,48.00 SERVO DE SELEÇÃO ETRBNAMENTO ,. 

,, 

3390 	00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde R$ 80.173,64 

1)3 Exercício 

Outras informações 

Histórico 

Código 	Nome 	 &Lrca 	< 	 UM 	Quantidade 	 Valor,  Valor total 

21500 	INSCRIÇÃO DE 01 (UM) PARTICIPANTE NO CURSO ONLINE 	 INSCR 	1,0000 	390,0000 39000 

-'FATuENro IX) SUS 

AULATORLAL - (X)VID-19", A SE REALIZAR NOS DIAS 18 A 21 
DE AGOSTO DE 2020 

ColtIdio 	 NÇaneqo Validade 

CERTIDÃO UNIFICA DA - RFB1P3FN 	 C4FI.FFAQ879C.594A 1910112021 

1 
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