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AVISO DE RERRATIFICAÇÃO DE EDITAL 
 

EDITAL Nº 132/2019 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 
OBJETO: Contratação de serviço para capacitação dos servidores da Saúde, conforme Plano de 
Trabalho e projeto Inserção de Plantas Medicinais e Fitoterápicas na Atenção Básica de Saúde 
no Município de Francisco Beltrão – Chamada Pública SCTIR/MS Nº 1/2017. 
 
O Município de Francisco Beltrão, estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 77.816.510/0001-66, com sede à Rua Otaviano 
Teixeira dos Santos, 1000, centro, torna público que: 
 

1) Ficam ALTERADAS as exigências quanto a qualificação técnica elencadas nos subitens 
5.1.1.1; 5.1.1.2 e 5.1.1.3 do item V - CONDIÇÕES DE ADJUDICAÇÃO do ANEXO I do 
edital, que passam a ser: 

 
5.1.1. Indicação de no mínimo 02 (dois) profissionais com formação na área da saúde, 

com conhecimento em plantas medicinais, drogas vegetais, medicamentos fitoterápicos, 
comprovando conhecimento técnico, através de declaração da Proponente, (MODELO 
ANEXO V), sendo: 
 

5.1.1.1. No mínimo, 01 (um) profissional com graduação e doutorado, acompanhado 
dos documentos comprobatórios, com o devido registro no órgão regulamentador ou 
conselho, para o item 01 (CAPACITAR MÉDICOS DA REDE MUNICIPAL – 160 
hora/aula) e 03 (CAPACITAR OS FARMACÊUTICOS E ATENDENTES DE 
FARMÁCIA DA REDE MUNICIPAL - 160 hora/aula). 

 
5.1.1.2. No mínimo, 01 (um) profissional com graduação e mestrado OU doutorado, 

acompanhado dos documentos comprobatórios, com o devido registro no órgão 
regulamentador ou conselho, para o item 04 (CAPACITAR OS DEMAIS 
PROFISSIONAIS DE SAÚDE (ENFERMEIROS, DENTISTAS, PSICÓLOGOS, 
ENTRE OUTROS) DA REDE MUNICIPAL – 40 hora/aula). 

 
5.1.1.3. A critério da licitante, poderão ainda ser apresentados outros profissionais 

com formação de nível superior na área da saúde, com especialização, mestrado 
ou doutorado, com registro no órgão regulamentador ou conselho, com conhecimento 
em plantas medicinais, drogas vegetais, medicamentos fitoterápicos comprovando 
suas atividades biológicas para sua prescrição, para o item 02 (CAPACITAR 
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL- 160 hora/aula). 

  
2) Fica ALTERADA a data prevista para abertura e julgamento das propostas e início da 

sessão de disputa para o dia 13 de agosto de 2019, às 14:00 horas. 
 

3) Edital RERRATIFICADO na íntegra: à disposição dos interessados no Departamento de 
Compras, Licitações e Contratos, na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 e no site 
www.franciscobeltrao.pr.gov.br – licitações, ou através do site: 
www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações complementares através dos 
telefones (46)3520-2107 e 3520-2103. 

 
4) Permanecem inalteradas as demais condições do edital. 

 
Francisco Beltrão, 29 de julho de 2019. 

 
Nádia Dall Agnol 

Pregoeira 
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