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ATA DE JULGAMENTO – HABILITAÇÃO FINAL 

Ao vigésimo nono dia do mês de março de 2019, às 11h00, reuniram-se os membros da 
Comissão de Credenciamento de Serviço Complementar ao SUS para Atendimento 
Ambulatorial na Área de Fisioterapia, para o julgamento da distribuição da programação, 
conforme estabelecido no Edital de Chamamento Público 004/2018, Protocolo 01-
088885/2018, Artigo 27 - DA DISTRIBUIÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE PROCEDIMENTOS, 
com base no Artigo 25 – DA APROVAÇÃO. Os procedimentos foram distribuídos entre os seis 
estabelecimentos aptos ao credenciamento considerando os Recursos Humanos, a 
Infraestrutura e os Equipamentos apresentados no ANEXO IV do edital que foram 
comprovados em vistoria técnica, bem como considerando a necessidade do Gestor Municipal. 
A comissão estabelece a seguinte distribuição da programação aos serviços aptos ao 
credenciamento: 1) INSTITUTO SARA DE ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA LTDA – ME CNPJ 
01.504.184/0001-90, programação física mensal de até 1490 (hum mil e quatrocentos) 
procedimentos do código 0301010048 – Consulta de profissionais de Nível Superior na 
Atenção Especializada para a Avaliação Fisioterapêutica, com programação orçamentária 
mensal de até R$ 9.387,00 (nove mil trezentos e oitenta e sete reais), programação física 
mensal de até 14.900 (quatorze mil e novecentos) procedimentos para a realização de 
atendimento fisioterapêutico referente ao Grupo 03 – Procedimentos Clínicos, Subgrupo 02 – 
Fisioterapia, com programação orçamentária mensal de até R$ 82.099,00 (oitenta e dois mil e 
noventa e nove reais); 2) FISICLIN CLÍNICA DE SAÚDE SS CNPJ 81.911.125/0001-75, 
programação física mensal de até 490 (quatrocentos e noventa) procedimentos do código 
0301010048 – Consulta de profissionais de Nível Superior na Atenção Especializada para a 
Avaliação Fisioterapêutica, com programação orçamentária mensal de até R$ 3.087,00 (três 
mil e oitenta e sete reais), programação física mensal de até 4.900(quatro mil e novecentos) 
procedimentos para a realização de atendimento fisioterapêutico referente ao Grupo 03 – 
Procedimentos Clínicos, Subgrupo 02 – Fisioterapia, com programação orçamentária mensal 
de até R$ 26.999,00 (vinte e seis mil novecentos e noventa e nove reais); 3) INSTITUTO DE 
FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO S/S – EP CNPJ 75.128.447/0001-40, programação física 
mensal de até 501 (quinhentos e um) procedimentos do código 0301010048 – Consulta de 
profissionais de Nível Superior na Atenção Especializada para a Avaliação Fisioterapêutica, 
com programação orçamentária mensal de até R$ 3.156,30 (três mil cento e cinquenta e seis 
reais e trinta centavos), programação física mensal de até 5010 (cinco mil e dez) 
procedimentos para a realização de atendimento fisioterapêutico referente ao Grupo 03 – 
Procedimentos Clínicos, Subgrupo 02 – Fisioterapia, com programação orçamentária mensal 
de até R$ 27.605,10 (vinte e sete mil seiscentos e cinco reais e dez centavos); 4) CLÍNICA 
RODRIGO OTÁVIO BUENO DE SIQUEIRA – CLÍNICA DE FISIOTERAPIA CNPJ 
24.583.648/0001-04, programação física mensal de até 160 (cento e sessenta) procedimentos 
do código 0301010048 – Consulta de profissionais de Nível Superior na Atenção Especializada 
para a Avaliação Fisioterapêutica, com programação orçamentária mensal de até R$ 1.008,00 
(hum mil e oito reais), programação física mensal de até 1.600 (hum mil e seiscentos) 
procedimentos para a realização de atendimento fisioterapêutico referente ao Grupo 03 – 
Procedimentos Clínicos, Subgrupo 02 – Fisioterapia, com programação orçamentária mensal 
de até R$ 8.816,00 (oito mil oitocentos e dezesseis reais); 5) CLÍNICA CORPO ATIVO 
VITÓRIA LTDA – ME CNPJ 28.547.130/0001-68, programação física mensal de até 145 (cento 
e quarenta e cinco) procedimentos do código 0301010048 – Consulta de profissionais de Nível 
Superior na Atenção Especializada para a Avaliação Fisioterapêutica, com programação 
orçamentária mensal de até R$ 913,50 (novecentos e treze reais e cinquenta centavos), 
programação física mensal de até 1.450 (hum mil quatrocentos e cinquenta) procedimentos 
para a realização de atendimento fisioterapêutico referente ao Grupo 03 – Procedimentos 
Clínicos, Subgrupo 02 – Fisioterapia, com programação orçamentária mensal de até R$ 
7.989,50 (sete mil novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos); 6) CLÍNICA DE 
FISIOTERAPIA KARLA SIMAS LTDA CNPJ 04.150.326/0001-56, programação física mensal 
de até 327 (trezentos e vinte e sete) procedimentos do código 0301010048 – Consulta de 
profissionais de Nível Superior na Atenção Especializada para a Avaliação Fisioterapêutica, 
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com programação orçamentária mensal de até R$ 2.060,10 (dois mil e sessenta reais e dez 
centavos), programação física mensal de até 3.270 (três mil duzentos e setenta) procedimentos 
para a realização de atendimento fisioterapêutico referente ao Grupo 03 – Procedimentos 
Clínicos, Subgrupo 02 – Fisioterapia, com programação orçamentária mensal de até R$ 
18.017,70 (dezoito mil e dezessete reais e setenta centavos). Esta Comissão de 
Credenciamento submete o presente processo à autoridade superior para apreciação e 
posterior homologação e adjudicação. O resultado do julgamento final de credenciamento será 
publicado no Diário Oficial do Município e divulgado no site oficial da Prefeitura Municipal de 

Curitiba na Internet (www.curitiba.pr.gov.br). Nada mais tendo a constar, deu-se por 
encerrada a reunião, sendo a Ata lida pela presidente e assinada pela Comissão. 

 

Curitiba, 29 março de 2019. 
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