
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

 
Considerando que o objeto deste Chamamento Público é a seleção de entidade qualificada como
Organização Social, no município de Curitiba, na área da saúde, para o gerenciamento de serviços de
pronto atendimento 24 h, em atenção às urgências e emergências, para celebrar contrato de gestão com
o objetivo de prestar serviços técnicos especializados de gerenciamento, operacionalização e execução
das ações e serviços de saúde nas unidades de pronto atendimento UPA Boa Vista, UPA Cajuru e UPA
Sitio Cercado; 
 
Considerando o disposto no Decreto Municipal nº 421, de 16 de março de 2020, que declarou Situação
de Emergência em Saúde Pública no Município de Curitiba, em decorrência da infecção humana pelo
novo Coronavírus (COVID-19); 
 
Considerando o disposto no Decreto Municipal n. 454, de 24 de março de 2020, que prevê que os
titulares dos órgãos do Município de Curitiba ficam obrigados a avaliar e decidir sobre a pertinência,
conveniência e oportunidade do prosseguimento dos procedimentos de aquisição, neles compreendidos,
licitações e contratações diretas, e a possibilidade de suspensão temporária ou cancelamento, desde
que demonstradas expressamente as razões para a medida, fundamentadas nas necessidades
emergenciais derivadas de situações decorrentes da pandemia do COVID -19, e sem prejuízo ao serviço
público de qualidade; 
 
Considerando a Lei Municipal n. 15461/2019, que cria a Secretaria Municipal de Administração e de
Gestão de Pessoal, especialmente o art. 10, inciso IV, compete a esta secretaria elaborar e executar a
política de aquisições, definindo as diretrizes para realização de compras e contratações centralizadas e
descentralizadas do Município de Curitiba, razão pela qual compete a esta pasta o tramite deste
Chamamento Público, 
 
DETERMINO a continuidade do Chamamento Público n. 03/2019 - SMS, tendo em vista a urgência na
celebração de contrato de gestão com o objetivo de prestar serviços técnicos especializados de
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde nas unidades de pronto
atendimento UPA Boa Vista, UPA Cajuru e UPA Sitio Cercado, especialmente considerando a pandemia
decorrente do Coronavírus e que o Município de Curitiba está combatendo com todos os recursos
existentes e possíveis. 
 
Dessa forma, o processo terá sua continuidade, tornando sem efeito o comunicado de suspensão do
Chamamento Público n. 003/2019, fl. 15208. 
 
Às providências cabíveis para a continuidade imediata dos tramites do Chamamento Público n. 03/2019
– SMS ALEXANDRE JARSCHEL DE OLIVEIRA- Secretário da Secretaria Municipal de Administração e
de Gestão de Pessoal 
 

 
Secretaria Municipal de Administração e de Gestão de Pessoal, 30 de março de 2020. 
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