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AVISO DE ESCLARECIMENTO 03/2022 

CREDENCIAMENTOS 006 E 007/2022 

A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA-ESTADO DO PARANÁ, através de 

seu Departamento de Licitações e Contratos, torna público ESCLARECIMENTO para realização do seguinte 

procedimento licitatório: 

Credenciamento 006/2022-Objeto: CREDENCIAMENTO e possível contratação de entidade privada, sem 

fins lucrativos, qualificada como Organização Social na área da saúde, para gestão e operacionalização da 

UPA SANTA PAULA 24H (UPA Nova Porte II), compreendendo a prestação de serviços de saúde, bem como 

a administração e manutenção de toda a infraestrutura,   

E 

Credenciamento 007/2022-Objeto: CREDENCIAMENTO e  possível contratação de entidade privada, sem 

fins lucrativos, qualificada como Organização Social na área da saúde, para gestão e operacionalização da 

UPA SANTANA, compreendendo a prestação de serviços de saúde, bem como a administração e manutenção 

de toda a infraestrutura. 

 

Aos possíveis interessados em participar dos referidos Credenciamentos esclarece que: 

 

As propostas apresentadas deverão levar em consideração para formação dos preços os valores 

ATUALMENTE PAGOS PARA OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, para a regular análise. 

Considerando que dia 13 de julho foi aprovada a PEC  que trata dos recursos para o Piso salarial, e assim, após 

a sua promulgação, o Projeto de lei 2564-2020 que trata efetivamente dos pisos salariais deve ir à sanção do 

Presidente da República que tem o prazo de 15 dias para sancionar ou vetar a lei. 

Considerando o aumento do piso salarial das enfermeiras e técnicas de enfermagem, uma vez aprovada a lei 

federal, e considerando exatamente o montante de empregados na enfermagem da vencedora do certame, 

segundo o seu plano de trabalho, haverá o compromisso da FMS em proceder ao ajuste do preço do contrato, 

para atender a necessidade de remuneração dos profissionais previstos para execução dos serviços,  exatamente 

nos limites colocados pela lei federal 

 

Todas as demais seções e condições do edital permanecem inalteradas. 

Mais informações, bem como a íntegra do edital, poderão ser obtidos nos Sites:  www.pontagrossa.gov.br e 

https://fms.pontagrossa.pr.gov.br e/ou (42) 3220-1015 Ramal 1240. 

 

 

Ponta Grossa 22 de julho de 2022 

 

GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA 

Presidente interino da FMS 
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