
PLANO DE TRABALHO

( x ) CONVÊNIO ORIGINAL

(    ) TERMO ADITIVO – (PRAZO/VALOR) ou APOSTILAMENTO

(    ) ALTERAÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO – RUBRICA

ANEXO I– DADOS CADASTRAIS

I– IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PROPONENTE

01–  CNPJ
Favor atenção no preenchimento

02– NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE
Colocar conforme está no CNPJ

03– EXERCÍCIO
2023

04– ENDEREÇO COMPLETO
Favor atenção no preenchimento

05– Nº 06– REGIONAL 
DE SAÚDE 
Colocar só o número

07– MUNICÍPIO
Favor atenção no preenchimento

08– CAIXA POSTAL 09– CEP 
Favor atenção no 
preenchimento

10– UF

11– DDD
Favor atenção 
no 
preenchimento

12– FONE
Favor atenção no 
preenchimento

13– CELULAR CORPORATIVO 14– E-MAIL
Favor atenção no preenchimento

15– NOME DO COORDENADOR 
RESPONSÁVEL PELO CONVÊNIO
Por favor, indicar uma pessoa de fácil acesso, 
não precisa ser a autoridade máxima

16– TELEFONE (COML e CELULAR)

Favor atenção no preenchimento

17– E-MAIL 
Favor atenção no preenchimento

18– CONTA BANCÁRIA EXCLUSIVA PARA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO CONVÊNIO
BANCO (Código/Nome): Favor atenção no preenchimento

AGÊNCIA: Favor atenção no preenchimento

Nº DA CONTA BANCÁRIA: Favor atenção no preenchimento

II– IDENTIFICAÇÃO DO DIRIGENTE DO ÓRGÃO OU ENTIDADE

01– NOME DO DIRIGENTE DA ENTIDADE
Favor atenção no preenchimento

02– CPF Nº

03– CARGO OU FUNÇÃO 
Favor atenção no 
preenchimento

04– DATA POSSE 
Favor atenção no 
preenchimento

05– RG Nº 
Favor atenção no 
preenchimento

06– EXPEDIÇÃO/DATA 
Favor atenção no 
preenchimento

07– ÓRGÃO EXPEDIDOR
Favor atenção no 
preenchimento

08– ENDEREÇO RESIDENCIAL COMPLETO

Favor atenção no preenchimento

III – OUTROS PARTÍCIPES

01– NOME
Não preencher

02– CNPJ 
Não preencher

03– CEP 
Não preencher

04– UF
Não preencher

05– ENDEREÇO
Não preencher

06– TELEFONE 
Não preencher

07– E-MAIL 
Não preencher



ANEXO II– DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Identificação do Tipo de Objeto 1

Dispõe sobre a prestação de auxílio financeiro pelo Estado do Paraná às entidades que participam  no exercício de 2022, com o
objetivo de permitir-lhes continuar prestando os serviços de assistência à saúde no cenário pós-pandemia da Covid-19 ,nos
termos da  Lei  nº 21.292 de 07/12/2022 e Decreto nº 12.888 de 22/12/2022, por meio da aquisição de insumos (escrever o nome
das  rubricas  a  serem solicitadas),  e  (ou)  serviço  médico  -  hospitalar,  odontológico  e  laboratorial,  e  (ou)   Manutenção  de
Conservação de Máquinas e Equipamentos

Destinatário do Serviço - População Beneficiada

Informar a população beneficiada por meio do IBGE 2019

Capacidade Instalada

Informar sucintamente as salas, leitos e demais dependências da entidade, favor incluir m² , estas informações devem estar  de 
acordo com o CNES.

Informar, também, os recursos humanos mensurando-os: médicos, enfermeiras, técnicos, administrativo, etc. estas informações 
devem estar de acordo com o CNES.

Metas a serem atingidas 2

Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos de 
Saúde

Aquisição de Insumos (farmacológicos, hospitalares, laboratoriais 
e limpeza)

Serviço médico - hospitalar, odontológico e laboratorial

Unidade de Medida 3

unidades

unidades

número de profissionais

Quantidade

indicar quantos

indicar quantos

indicar quantos
Etapas/ Fases de execução 4

Adequar à realidade do pedido

Pesquisa de preços

Aquisição Insumos e (ou)  Serviço Médico – Hospital, Odontológi-
co e Laboratoriais e (ou) Manutenção de Conservação de Máqui-
nas e Equipamentos

Prestação de Contras SIT/TCE

Data Início

A partir da
assinatura do

convênio

Até xxx dias após
pesquisa de

preços

Bimestralmente a
partir da assinatu-

ra

Data Final

Após xxx dias 

Após xxx dias

Ao término do
convênio

Valor previsto

Sem custo 

R$ preencher com o
valor total do convênio

Sem custo 

1
 Aquisição de Equipamentos Material Permanente/ Atividade/ Serviço/ Manutenção/ Obras (Construção, Reforma, Ampliação)/ Aquisição de Imóveis.

2
 Deverá ser informada a principal meta a ser atingida com a execução da transferência. A meta é o resultado final para proveito da sociedade, geralmente compreendendo uma obra, serviço ou atividade para a população. 

3
 Será utilizada para mensurar objetivamente a meta devendo ser escolhida dentre as opções desta listagem - Atendimento/ Metro Linear/ Metro Quadrado/ Percentual/ Pessoas/ Procedimentos/ Unidades. 

4
 Tarefas a serem realizadas. Descrição das etapas necessárias para a execução do objeto de forma cronológica e da alocação do recursos necessários ao cumprimento das mesmas.



Justificativa da relação entre custos e resultados, inclusive para aquilatação da equação custo/ benefício do desembolso a ser 
realizado pela Administração em decorrência do convênio.

Fazer um breve histórico da entidade.

Informar a participação da entidade como complementariedade do SUS, informar se é referência para qual serviço, se tem 
habilitação específica, etc.

Indicar aonde os recursos serão usados, explicar bem detalhado cada rubrica escolhida.



ANEXO III – PLANO DE APLICAÇÃO

Discriminação 5 Custo
Unitário

Total

DESPESAS CORRENTES:
Atenção colocar somente o que será usado, as rubricas que não forem usadas pode

ser deletadas (favor excluir esta informação no Plano original)
3.3.90.30.09 Material Farmacológico - : medicamentos, soro, vacinas e afins (conforme 
planilha anexa)

R$ xxxxxx

3.3.90.30.14  Material  Educativo  e  Esportivo  -  apitos,  bolas,  bonés,  botas  especiais,
brinquedos educativos,  calções,  camisas de malha,  chuteiras,  cordas,  esteiras,  joelheiras,
luvas, materiais pedagógicos, meias, óculos para motociclistas, patins, quimonos, raquetes,
redes para prática de esportes, tênis e sapatilhas, tornozeleiras, touca para natação e afins.
(conforme planilha anexa)

R$ xxxxxx

3.3.90.30.16 Material  de Expediente  -  agenda,  alfinete de aço,  almofada para carimbos,
apagador,  apontador  de  lápis,  arquivo  para  disquete,  bandeja  para  papéis,  bloco  para
rascunho,  bobina  papel  para  calculadoras,  borracha,  caderno,  caneta,  capa  e  processo,
carimbos em geral, cartolina, classificador, clipe cola, colchete, corretivo, envelope, espátula,
estêncil, estilete, extrator de grampos, fita adesiva, fita para máquina de escrever e calcular,
giz, goma elástica, grafite, grampeador, grampos, guia para arquivo, guia de endereçamento
postal, impressos e formulário em geral, intercalador para fichário, lacre, lápis, lapiseira, limpa
tipos, livros de ata, de ponto e de protocolo, papéis, pastas em geral, percevejo, perfurador,
pinça,  placas  de  Manual  Técnico  de  Orçamento  2022  135  acrílico,  plásticos,  porta-lápis,
registrador, régua, selos para correspondência, tesoura, tintas, toner, transparências e afins
(conforme planilha anexa)

R$ xxxxxx

3.3.90.30.20 Material de Cama, Mesa e Banho - cobertores, colchas, colchonetes, fronhas,
guardanapos, lençóis, toalhas, travesseiros e afins (conforme planilha anexa)

R$ xxxxxx

3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produtos de Higienização - álcool etílico, anticorrosivo,
aparelho de barbear descartável, balde plástico, bomba para inseticida, capacho, cera, cesto
para lixo, creme dental,  desinfetante,  desodorizante,  detergente,  escova de dente,  escova
para  roupas  e  sapatos,  espanador,  esponja,  estopa,  flanela,  inseticida,  lustra  móveis,
mangueira, naftalina, pá para lixo, palha de aço, panos para limpeza, papel higiênico, pasta
para limpeza de utensílios, porta sabão, removedor, rodo, sabão, sabonete, saco para lixo,
saponáceo, soda cáustica, toalha de papel, vassoura e afins.  (conforme planilha anexa)

R$ xxxxxx

3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha - abridor de garrafa, açucareiros, artigos de vidro e
plástico,  bandejas,  coadores,  colheres,  copos,  ebulidores,  facas,  farinheiras,  fósforos,
frigideiras, garfos, garrafas térmicas, paliteiros, panelas, panos de cozinha, papel alumínio,
pratos,  recipientes para água, suportes de copos para cafezinho, tigelas,  velas,  xícaras e
afins. (conforme planilha anexa)

R$ xxxxxx

3.3.90.30.23  Uniformes,  Tecidos  e  Aviamentos  -  agasalhos,  artigos  de  costura,  aventais,
blusas,  botões,  cadarços,  calçados,  calças,  camisas,  capas,  chapéus,  cintos,  elásticos,
gravatas, guarda-pós, linhas, macacões, meias, tecidos em geral, uniformes militares ou de
uso civil, zíperes e afins. (conforme planilha anexa)

R$ xxxxxx

3.3.90.30.35 Material Laboratorial - almofarizes, bastões, bico de gás, cálices, corantes, filtros
de  papel,  fixadoras,  frascos,  funis,  garra  metálica,  lâminas  de  vidro  para  microscópio,
lâmpadas especiais,  luvas de borracha,  metais e  metaloides para análise,  pinças, rolhas,
balão  volumétrico,  Becker,  conta-gotas,  Erlemeyer,  pipeta,  proveta,  termômetro,  tubo  de
ensaio e afins. (conforme planilha anexa)

R$ xxxxxx

3.3.90.30.36  Material  Hospitalar   -   agulhas  hipodérmicas,  algodão,  cânulas,  cateteres,
compressa  de  gaze,  drenos,  esparadrapo,  fios  cirúrgicos,  lâminas  para  bisturi,  luvas,
seringas, termômetros clínicos e afins (conforme planilha anexa)

R$ xxxxxx

3.3.90.30.04 Gás e outros materiais engarrafados - Registra o valor das despesas com gases

5
  Relaciona os itens de despesas que serão necessárias para a realização do objeto conveniado conforme código de classificação da despesa, normatizada

pelo Secretario do Tesouro Nacional..



de uso industrial, de tratamento de água, de iluminação, destinados a recarga de extintores
de incêndio, de uso médico, bem como os gases nobres para uso em laboratório científico,
tais  como:  acetileno,  carbônico,  freon,  hélio,  hidrogênio,  liquefeito  de  petróleo,  nitrogênio,
oxigênio e afins. (conforme planilha anexa)
3.3.90.39.17 Manutenção de Conservação de Máquinas e Equipamentos Pessoa Jurídica -
Registra o valor das despesas com serviços de reparos, consertos, revisões e adaptações de
máquinas e equipamentos,  tais  como:  aparelhos  de fax e telex,  aparelhos  de medição e
aferição,  aparelhos  médicos,  odontológicos,  hospitalares  e  laboratoriais,  calculadoras,
eletrodomésticos, equipamentos de proteção e segurança, equipamentos gráficos,  máquinas
de escrever, turbinas e afins  (conforme planilha anexa)

R$ xxxxxx

3.3.90.39.50 Serviço Médico – Hospital, Odontológico e Laboratoriais - Registra o valor das
despesas  com  serviços  médico-hospitalares,  odontológicos  e  laboratoriais,  prestados  por
pessoas jurídicas sem vínculo empregatício, tais como: análises clínicas, cirurgias, consultas,
ecografias,  endoscopias,  enfermagem,  esterilização,  exames  de  laboratório,  raio-X,
tomografias, tratamento odontológico, ultrassonografias e afins (conforme planilha anexa)

Soma Despesas Correntes R$ R$ xxxxxx
DESPESAS DE CAPITAL:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------
------------

--

---------------------------------

Soma Despesas de Capital R$ ------------
------------

-

---------------------------------

VALOR TOTAL (Correntes e Capital) R$ xxxxxx

Período de Execução:
Início – Após a Liberação dos recursos
Fim –    Consoante à cláusula de Vigência do Instrumento Convenial.

ANEXO IV - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO

Repasse do Concedente
1ª parcela 2ª parcela 3ª parcela 4ª parcela 5ª parcela 6ª parcela
R$ xxxxxx
7ª parcela 8ª parcela 9ª parcela 10ª parcela 11ª parcela 12ª parcela

Contrapartida do Tomador
1ª parcela 2ª parcela 3ª parcela 4ª parcela 5ª parcela 6ª parcela

7ª parcela 8ª parcela 9ª parcela 10ª parcela 11ª parcela 12ª parcela



ANEXO V– DECLARAÇÃO DO TOMADOR

Na qualidade de representante legal do proponente DECLARO, para fins de prova junto a Secretaria de Estado da Saúde, para 
efeitos e sob penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional/ Estadual,
ou qualquer outro órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos de 
dotações consignadas nos orçamentos do Estado, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede Deferimento,

Em ____/____________/________.

Colocar o Nome e CPF
Assinatura do Proponente

Colocar o Nome e CPF
Nome e Assinatura do Contador Para Entidades

 Filantrópicas e de Utilidade Pública

ANEXO VI– APROVAÇÃO

APROVO o Plano de Trabalho.

Curitiba, ____/____________/________.

Dr. Carlos Alberto Gebrim Preto 
(Beto Preto)

SECRETARIO DE ESTADO DA SAÚDE
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