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Aos vinte e um de Setembro do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas, na 

Av. João Gualberto, 1881 – 20º andar, Juvevê, Curitiba-PR, reuniu-se a 

Comissão de Credenciamento da Fundação Estatal de Atenção em Saúde do 

Paraná, designados pela Resolução nº 012/2018 de 20/03/2018, publicado no 

Diário Oficial do Estado nº 9965 de 13/06/2017 estando presentes os membros: 

Lilian Cristina Dornelles, Lucas Wotroba e Kamila Aparecida Medeiros sob a 

presidência do primeiro, para os trabalhos referente ao CHAMAMENTO 

PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS 

PRESTADORAS DE SERVIÇOS MÉDICOS E ASSISTENCIAIS NA ÁREA DE 

SAÚDE PARA ATUAR NO HOSPITAL REGIONAL DO SUDOESTE Nº 

003/2018, oriundo do protocolo original nº 15.132.341-3, conforme Edital de 

Credenciamento publicado no Diário Oficial do Estado nº 10263, de 28/08/2018 

e no site www.funeas.pr.gov.br, objetivando a convocação de interessados. 

Aberta a sessão da fase de pré-qualificação a Comissão observou que havia 01 

envelope lacrado, conforme protocolos mencionados acima, recebidos dentro do 

prazo legal, que será aberto nesta sessão, cujo seu conteúdo será anexado em 

protocolo apenso a este processo de credenciamento. Dando prosseguimento 

aos trabalhos, a Comissão abriu o envelope lacrado e rubricado encaminhado 

pela empresa DA ROS E SCHIRR LTDA, protocolo nº 15.389.505-8, inscrita no 

CNPJ sob nº 28.914.998/0001-59, solicitando credenciamento para a 

especialidade ultrassonografia obstétrica. Em seguida a Presidente da Comissão 

procedeu à abertura do envelope (DOCUMENTAÇÃO) dispondo os documentos 

para conferência e rubrica pelos demais membros. Aberto o envelope, 

constatou-se os seguintes documentos: (9.2.1. Habilitação Jurídica) I. Contrato 



Social; (9.2.2. Qualificação Econômica Financeira) II. Certidão Negativa de 

Falência, Concordata e Recuperação Judicial, emitida em 29/08/2018; (9.2.3. 

Regularidade Fiscal e Trabalhista) III. Comprovante de Inscrição e Situação 

Cadastral; IV. Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à 

Dívida Ativa da União com validade até 11/02/2019, atendendo ao item 9.2.3. 

letras “b”,“c” e “f” do Edital; V. Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda do 

Estado, com validade até 27/12/2018, atendendo ao item 9.2.3 letra “d” do Edital; 

VI. Certidão Negativa de Débito com a Fazenda do Município, com validade até 

14/10/2018, atendendo ao item 9.2.3 letra “e” do Edital; VII. Certidão de 

Regularidade do FGTS com validade até 26/09/2018, atendendo ao item 9.2.3 

letra “g” do Edital; VIII. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas com vigência 

até 24/02/2019, atendendo ao item 9.2.3 letra “h” do Edital; (9.2.4 Qualificação 

Técnica) I. Atendeu ao solicitado no item 9.2.4 letra “a” do edital. Apresentou 

requerimento para credenciamento conforme modelo contido no anexo I do 

edital; II. Apresentação de diploma frente e verso dos profissionais que prestarão 

serviço, bem como certificado de especialidade, sendo eles: Márcio André Da 

Ros e Rubens Fernando Schirr, atendendo ao item 9.2.4 letras “c” e “d” do Edital; 

III. Atendeu ao solicitado no item 9.2.4 letra “e” do edital. Apresentação de 

declaração de situação de regularidade conforme anexo II do edital; IV. 

Apresentou os dados bancários da empresa a se credenciar, atendendo o 

solicitado no item 9.2.4 letra “f” do Edital; V. Apresentou atestado de 

responsabilidade técnica junto ao CRM-PR, atendendo ao item 9.2.4 letra “g” do 

edital; VI. Apresentou Certidão Negativa emitida pelo CRM-PR, atendendo ao 

item 9.2.4 letra “h” do edital; VII. Apresentou comprovante de inscrição no 

Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná – CFPR, atendendo 

o item 9.2.4 letra “i” do Edital; (9.2.5 Documentação Cadastral do Profissional) I. 

Carteira de Identidade Profissional cumprindo aos itens 9.2.5 letras “a”, “b” e “c” 

do Edital; II. Apresentou comprovante de Endereço atualizado do profissional, 

atendendo ao item 9.2.5 letra “d” do Edital. Em prosseguimento, a Comissão 

abriu o envelope lacrado e rubricado encaminhado pela empresa UNIMAX 

CLÍNICA DE MEDICINA E SAÚDE LTDA, protocolo nº 15.394.921-2, inscrita no 

CNPJ sob nº 24.746.552/0001-01, solicitando credenciamento para a 

especialidade radiologia por imagem. Em seguida a Presidente da Comissão 

procedeu à abertura do envelope (DOCUMENTAÇÃO) dispondo os documentos 



para conferência e rubrica pelos demais membros. Aberto o envelope, 

constatou-se os seguintes documentos: (9.2.1. Habilitação Jurídica) I. Contrato 

Social; (9.2.2. Qualificação Econômica Financeira) II. Certidão Negativa de 

Falência, Concordata e Recuperação Judicial, emitida em 10/09/2018; (9.2.3. 

Regularidade Fiscal e Trabalhista) III. Comprovante de Inscrição e Situação 

Cadastral; IV. Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à 

Dívida Ativa da União com validade até 22/10/2019, atendendo ao item 9.2.3. 

letras “b”,“c” e “f” do Edital; V. Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda do 

Estado, com validade até 23/12/2018, atendendo ao item 9.2.3 letra “d” do Edital; 

VI. Certidão Negativa de Débito com a Fazenda do Município, com validade até 

03/11/2018, atendendo ao item 9.2.3 letra “e” do Edital; VII. Certidão de 

Regularidade do FGTS com validade até 29/09/2018, atendendo ao item 9.2.3 

letra “g” do Edital; VIII. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas com vigência 

até 15/12/2018, atendendo ao item 9.2.3 letra “h” do Edital; (9.2.4 Qualificação 

Técnica) I. Atendeu ao solicitado no item 9.2.4 letra “a” do edital. Apresentou 

requerimento para credenciamento conforme modelo contido no anexo I do 

edital; II. Apresentação de diploma frente e verso dos profissionais que prestarão 

serviço, sendo eles: Fabrício Pasin, e Juliano A. Leonardi Giaretta atendendo ao 

item 9.2.4 letra “c”, porém, não apresentaram certificado de especialidade em 

medicina fetal não atendendo ao item 9.2.4 letra “d” do Edital III. Atendeu ao 

solicitado no item 9.2.4 letra “e” do edital. Apresentação de declaração de 

situação de regularidade conforme anexo II do edital; IV. Apresentou os dados 

bancários da empresa a se credenciar, atendendo o solicitado no item 9.2.4 letra 

“f” do Edital; V. Apresentou atestado de responsabilidade técnica junto ao CRM-

PR, atendendo ao item 9.2.4 letra “g” do edital; VI. Apresentou Certidão Negativa 

emitida pelo CRM-PR, atendendo ao item 9.2.4 letra “h” do edital; VII. Apresentou 

comprovante de inscrição no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do 

Paraná – CFPR, atendendo o item 9.2.4 letra “i” do Edital; (9.2.5 Documentação 

Cadastral do Profissional) I. Carteira de Identidade Profissional cumprindo aos 

itens 9.2.5 letras “a”, “b” e “c” do Edital; II. Apresentou comprovante de Endereço 

atualizado do profissional, atendendo ao item 9.2.5 letra “d” do Edital.  

Após análise da documentação, a Comissão deliberou o seguinte: a) quanto a 

empresa DA ROS E SCHIRR LTDA, em atenção ao item 11.11 do Edital, a 

Comissão julga o interessado pré-qualificado, apto ao presente credenciamento. 



b) quanto a empresa UNIMAX CLÍNICA DE MEDICINA E SAÚDE LTDA, em 

atenção ao item 11.11 do Edital, a Comissão julga o interessado pré-qualificado, 

sendo que terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentar título de 

especialização de medicina fetal dos profissionais Fabrício Pasin, e Juliano A. 

Leonardi Giaretta atendendo ao solicitado no item 9.2.4 letra “d”. 

 

Proceder-se-á publicação do resultado da segunda sessão pública de 

credenciamento em Diário Oficial do Estado do Paraná e no site 

www.funeas.pr.gov.br. A Comissão submete o presente credenciamento para, 

querendo, homologação pelo Sr. Presidente da Fundação. Em sendo 

homologado, serão convocados os interessados para assinatura do termo de 

credenciamento, nos termos do item 14 do edital. Nada mais havendo a tratar o 

Presidente da Comissão deu por encerrado o presente ato público e, eu Lilian 

Cristina Dornelles, na qualidade de membro, lavrei a presente ata que vai 

assinada pelos demais membros da comissão.  
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