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São Paulo, 11 de agosto de 2022. 

FEAS - Fundação Estatal de Atenção à Saúde. 

At.: Janaina Barreto Fonseca 

Por  e-mail  

REF.:  Proposta de Trabalho 

Prezada Janaina,  

É com grande satisfação que apresentamos esta proposta de prestação de serviços 
FEAS - Fundação Estatal de Atenção à Saúde.. Trazemos abaixo uma breve 
apresentação de nossa empresa e, em seguida, uma descrição da proposta 

personalizada para atender às suas necessidades. 

SOBRE NOS: A  STAR  é uma empresa voltada a prestar serviços de telerradiologia de 
excelência, contando, para isso, com médicos radiologistas que são referência em suas 

respectivas subespecialidades. Nosso trabalho é focado nas seguintes atividades: 

• Terceirização da radiologia e/ou de laudos de exames específicos, com redução 

de custos fixos mensais e garantia de qualidade; 
• Plantão e assessoria médica em radiologia 24h; 

• Otimização dos protocolos de aquisição de imagens; 

• Cobertura de férias de médicos radiologistas internos; 

• Cobertura de variações sazonais no volume de exames; 

• Análise de exames complexos; 
• Segunda opinião; e 

• Suporte e auxilio em projetos de pesquisa. 

Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais. 

Atenciosamente, 

Gabriela Menghi 

(11) 4349-1959 

(11) 95679-2398 
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SERVIÇOS 

Esta proposta de prestação de serviços de telerradiologia inclui: 

(i) análise de imagens e envio dos respectivos laudos prontos para entrega ao paciente;  

(ii) orientação para otimização dos protocolos de aquisição de imagens;  

(iii) plantão médico 24h para avaliação de exames de imagem urgentes;  

(iv) utilização de sistema de telerradiologia para visualização de imagens médicas e 

laudos; 

(v) portal para entrega de resultados para pacientes pela internet. 

2. PRAZOS 

Trabalhamos para entregar os laudos de urgência em aproximadamente 1 hora e os de 

rotina em 24 horas. No entanto, contratualmente, comprometemo-nos a enviar os laudos 

de urgência no prazo máximo de até 2 horas e os de rotina no prazo máximo de 48 horas, 

tudo contado a partir do recebimento das imagens e dados clínicos. 

Prioridade 
Tempo de Entrega 

Médio 
Prazo  Maximo 

48h 
(2 dias Citeis) 

Rotina 22h 

Urgente (Plantão 24h) 40min 

3. EQUIPE 

A  STAR  Telerradiologia conta com  medicos  subespecialistas nas diversas áreas da 

radiologia, todos com notório conhecimento e atuação nos mais respeitados centros de São 
Paulo e outras capitais. A equipe médica está organizada em subespecialidades, da seguinte 
forma: 

• Radiologia Musculoesquelética 
• Radiologia Torácica 
• Radiologia Abdominal 
• Radiologia Mamária 

• Radiologia de Cabeça e Pescoço 
• Neurorradiologia 
• Radiologia Cardíaca 
• Radiologia Oncológica 
• Radiologia Geral 
• Medicina Nuclear 
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2h 

Ambulatório 12h  
24h 

(1 dia útil) 
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• Radiologia Odontológica 

A lista completa de nossos profissionais pode ser acessada através de nosso  site:  
www.star.med.br/equipe.  

Instituição de especialização da equipe médica (R4/125): 
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4. POR QUE TRABALHAR CONOSCO?  

S.T.A.R. = "State of The Art Radiology"  (Estado da Arte  em  Radiologia):  

• EXCELÊNCIA TÉCNICA: trabalhamos com equipe selecionada com altíssimo  rive!  

técnico. Formação e atuação nos principais centros de Radiologia de SP e participação 

ativa em feiras e congressos. Além disso, para manter o mais alto padrão de qualidade, 

nossos laudos são submetidos a  peer review  (análise interna por amostragem). 

• LAUDOS ILUSTRADOS: parte de nossos laudos de TC e RM são ilustrados, ou seja, são 

acompanhados de imagens-chave, facilitando a compreensão dos achados dos exames. 

• LAUDOS COM CONCLUSÃO: todos os nossos laudos têm conclusão. 

• PONTUALIDADE: resultados entregues no prazo 24h por dia, qualquer dia do ano. 

• PROTOCOLOS: disponibilizamos consultoria em tempo real sobre dúvidas de protocolos 

de exames e uso de contraste, sem nenhum custo adicional. Além disso, caso haja 

interesse, contamos com equipe técnica para implementação e otimização  in  loco dos 

protocolos nos equipamentos. 

• ALTA TECNOLOGIA: infraestrutura de TI com  software  de última geração garante (i) 

transmissão de dados de forma robusta,  (ii)  avaliação de imagens de exames em  

software  confiável aprovado pela ANVISA,  (iii)  portal de exames e laudos multifuncional 

acessível de qualquer dispositivo conectado à internet e  (iv)  possibilidade de integração 

para entrega de resultados de forma automática com praticamente qualquer sistema 

RIS/HIS/PACS do mercado. 

• 0 ATENDIMENTO FAZ DIFERENÇA. Atendimento médico e técnico 24h por dia, 7 dias 

por semana. Canal de atendimento via  chat  pelo portal de laudos ou telefone. Canal 

aberto e direto com radiologistas e equipe administrativa. 
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5. CONDIÇÕES COMERCIAIS 

Sugerimos as seguintes condições comerciais: 

LAUDOS MÉDICOS* 

Prego / Laudo Prego / Laudo Prego / Laudo Prego / Laudo 
Modalidade •• Até 100 100+ 400+ 800+ 

lal.idos/nnês laudosírnês laudos/mês laudos/mês 

Tomografia (TC) R$ 52,00 R$ 48,00 R$ 46,00 R$ 44,00  

Raio-X simples (RX) R$ 12,00 R$ 10,50 R$ 9,50  R$ 8,90 

- Taxa de urgência / ambulatório: 30%. 

 

SERVIÇOS ADICIONAIS 

 

Descrição 

  

    

PORTAL DE LAUDOS PARA PACIENTES 
Portal  web  para acesso a resultados de exames (imagens e 
laudos) 

INTEGRAÇÃO COM RIS/PACS LOCAL 
Integração bidirecional com RIS/PACS local para (i) 
recebimento de dados clínicos e anexos e  (ii)  retorno de laudos 
de forma automática 

CONSULTORIA MÉDICA 24H 
Consultoria médica 24h para dúvidas sobre protocolos de 
exames, uso de contraste e segurança em RM (exclusivo para 

i exames enviados para a  STAR)  

; MANUAL DE PROTOCOLOS 
Acesso 24h ao Manual de Protocolos Recomendados para 
exames de TC, RM e Radiografia Constrastada, atualizado 
periodicamente com as últimas recomendações da literatura 

SUPORTE 24H 
Suporte técnico-operacional e de TI 24h através de telefone,  
chat  e WhatsApp 

USUARIOS  ADM  
Número ilimitado de usuários administrativos para acesso ao 
portal de laudos da  STAR  

www.star.med.br  

Prego 

R$ 350,00 / mês 
(opcional) 

Sob consulta 
(opcional) 

Incluído (sem custo adicional) 

Incluído (sem custo adicional) 

Incluído (sem custo adicional) 

Incluído (sem custo adicional)! 
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USUÁRIOS MÉDICOS 
Número ilimitado de usuários médicos para acesso ao sistema 
de telerradiologia da  STAR  para acesso a imagens e laudos 

Incluído (sem custo adicional) 

  

Condições gerais: 

• Não há taxa de instalação e treinamento. 

• Franquia  minima  mensal: 500 reais.  

A  STAR  emite mensalmente relatório detalhado de laudos emitidos e envia a fatura até o 6° 

dia do mês subsequente ao mês em que os serviços foram prestados. 0 pagamento deverá 

ser efetuado até o 100  dia através de boleto. 

Exemplos de cobrança de laudos médicos: 

• Medicina Interna 

o TC ou RM de Abdome superior: 1 exame 

o TC ou RM de Abdome total (abdome superior + pelve): 2 exames 

o ColangioRM: 2 exames (abdome superior + colangio) 

o UroRM ou RM / TC de vias urinárias: 2 exames (abdome superior + pelve) 

o TC ou RM de Tórax: 1 exame 

• Musculoesquelético 

o TC ou RM da Coluna lombar: 1 exame 

o RM do Plexo Braquial: 2 exames (Plexo Braquial + Coluna Cervical) 

o RM do Plexo Lombossacro: 2 exames (Plexo Lombossacro + Coluna Lombar) 

o RM da Mão: 1 exame (não inclui o punho) 

o RM da Mão e Punho: 2 exames 

o RM do Antepé: 1 exame (não inclui o tornozelo) 

o RM do Antepé + Tornozelo: 2 exames 

• Neurorradiologia 

o RM de Sela Túrcica (hipófise): 1 exame 

o RM do Crânio (encéfalo): 1 exame 

o RM Crânio (encéfalo) + Espectroscopia: 2 exames 

o RM Crânio (encéfalo) + Perfusão: 2 exames 

o RM Crânio (encéfalo) + Fluxo liquárico: 2 exames 

o RM Crânio (encéfalo) + Ossos temporais: 2 exames 

o RM Crânio (encéfalo) + Orbitas: 2 exames 

7 
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o RM Crânio (encéfalo) + Hipófise: 2 exames 

• Cabeça e Pescoço 

o TC ou RM de pescoço: 1 exame 

o TC ou RM de órbitas: 1 exame 

• Vascular 

o AngioTC ou AngioRM de membro inferior unilateral: 2 exames (coxa + 

perna) 

o AngioTC ou AngioRM da aorta torácica + aorta abdominal: 2 exames 

o AngioRM venosa intracraniana: 1 exame 

o AngioRM arterial e venosa intracraniana: 2 exames 

o AngioRM arterial intracraniana e extracraniana (do pescoço): 2 exames 

6. SISTEMA DE TELERRADIOLOGIA 

0 sistema pode ser instalado de forma rápida (-15 min) e operado remotamente, inclusive 

dentro do ambiente PACS local, permitindo inúmeras facilidades, conforme abaixo: 

• Flexível: adaptável a qualquer ambiente hospitalar ou ambulatorial. 

• Personalização: laudos personalizáveis com o logotipo, dados de contato da 
instituição e outras informações. 

• Acessível: laudos e imagens de exames acessíveis com segurança de qualquer 

computador, via portal de laudos acessível de qualquer dispositivo com navegador 

conectado A internet, ou aplicativos Android/iPhone. 

• Automatização: possibilidade de integração ao RIS /  HIS  local para entrega de laudos 
de forma automática. 

• Portal do paciente: entrega de exames (imagens e laudos) para pacientes através de 
portal de resultados pela internet em nuvem opcional. 

Infraestrutura Física: 

• Computador: para o envio de exames para o sistema de telerradiologia  STAR  através 
da instalação de um roteador dicom. Recomendação  minima: Windows  10, 
processador i3, 8Gb  RAM,  com internet com 5Gb banda de  upload.  

• Scanner  de documentos: para o envio dos pedidos médicos, questionários, e outros 
documentos de interesse. Este  scanner  deverá estar ligado num computador de uso 
comum, onde o técnico, após envio das imagens, irá anexar os documentos salvos e 

preencher as informações adicionais no nosso sistema. Este computador deverá ter 
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acesso à internet. Alternativamente, pode ser utilizado o aplicativo Android/iPhone da  

STAR  para digitalização de documentos. 

7. CONFIDENCIALIDADE DE INFORMAÇÕES 

A  STAR  se compromete a manter total sigilo e confidencialidade a respeito dos laudos, 

exames e informações clinicas de pacientes que vierem a ser fornecidas em função da 

prestação de serviços, bem como a não usar, reproduzir ou divulgar tais informações. 

8. VALIDADE DA PROPOSTA 

Os pregos e demais condições apresentadas nesta proposta são válidas por 30 dias. 

•  
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Página 1 de  
DIGITAL RADIOLÓGICA — TECNOLOGIA EM IMAGENS MÉDICAS LTDA 

SÉTIMA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 
CNPJ 23.825.866/0001-37 

NIRE N° 41208306335 

CLAYTON  EDUARDO ALVES DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido 
em 05/12/1983, na cidade de Curitiba-PR, técnico em radiologia, residente e domiciliado 

Rua Doze de Outubro, N° 653, bairro  Brasilia,  CEP: 89.282-460 — na cidade de São Bento 
do Sul - SC, portador da Carteira de Identidade n° 8.507.345, emitida pelo SSP-SC, CPF 
N° 047.260.619-09; TIAGO PADUAN, brasileiro, casado sob o regime de comunhão 
parcial de bens, nascido  ern  18/06/1988, na cidade de Quedas de Iguaçu-PR, técnico em 
radiologia, residente e domiciliado à Rua Bernardo  Hanemann,  286, casa 1, Centenário, 
CEP 89.283-003, na cidade de  Sao  Bento do Sul-SC, portador da Carteira de Identidade 
n° 5.169-394, expedida pela SESP-SC, e CPF N° 062.131.129-44;  DIEGO  DE 
OLIVEIRA GONÇALVES, brasileiro, solteiro, nascido em 24/04/1992, na cidade de 
Piên-PR, técnico em radiologia, portador da Carteira de Identidade n° 4.963.937-4, 
expedida pelo SESP-SC, e CPF n° 086.374.789-21, residente e domiciliado A. Estrada 
Principal, s/n, bairro Gramados — PR,CEP 83.860-000; NATHANAEL PERISSUTTE, 
brasileiro, solteiro, nascido em 19/09/1996, na cidade de Curitiba-PR, tecnólogo em 
radiologia, portador da Carteira de Identidade  le  12.303.707-3, expedida pela SESP-PR, 
CPF n° 094.152.309-83, residente e domiciliado A. Rua José Bajerski, n° 2739, bairro 
Abranches, na cidade de Curitiba-PR, CEP 82.220-320; JULIANA APARECIDA 
SILVÉRIO, casada no regime de comunhão parcial de bens, nascida em 14/12/1987, na 
cidade de  Sao  Manuel — SP, técnica em radiologia, portadora da Carteira de Identidade n° 
41.938.641-5, expedida pela SSP-SP, e CPF n°351.289.608-li, residente e domiciliada 
Rua Senador Accioly, n° 700, apto 301, bairro Cidade Industrial, na cidade de Curitiba-
PR, CEP 81.310-000; ELIZANDRA MARIA GROSSKOPF, brasileira, solteira, nascida 
em 22/05/1998, na cidade de Piên/PR, técnica em radiologia, portadora da Carteira de 
Identidade n° 13.838.699-6, expedida pela SESP-PR e CPF n° 118.928.669-60, residente e 
domiciliada A. Estrada Lageado dos Martins para Lageado Vieira, na cidade de Piên-PR, 
CEP 83.860-000; e RENATA COSTA GUSMÃO, brasileira, solteira, nascida em 
18/05/1995, na cidade de Curitiba-PR, técnica em radiologia, portadora da Carteira de 
Identidade n° 13.458.408-4, expedida pela SESP-PR, e CPF n° 104.564.749-78, residente 
e domiciliada na Rua João de Paula Cordeiro Filho, n° 420, bairro Novo Mundo, na cidade 
de Curitiba-PR, CEP 81.050-470, únicos sócios da sociedade empresária, que gira sob o 
nome empresarial de DIGITAL RADIOLÓGICA - TECNOLOGIA EM IMAGENS 
MÉDICAS LTDA., estabelecida 6. Rua Padre Estanislau Piasecki, n° 426, bairro Cidade 
Industrial, CEP 81.280-040, na cidade de Curitiba—PR, cadastrada no CNPJ/MF sob N° 
23.825.866/0001-37, resolvem por este instrumento, alterar novamente seu contrato 
social, registrado na Junta Comercial do Paraná sob N°41208306335 em 11/12/2015; para 
transformá-la em SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA, de acordo com o Código 
Civil, a ser registrado no Cartório de Registro Civil da cidade de Curitiba-PR, mediante as 
seguintes cláusulas e condições: 

PRIMEIRA:- Nesta data, retira-se da sociedade por livre e espontânea vontade, o 
sócio NATHANAEL PERISSUTTE, que possui 30 (trinta) quotas de capital social, e neste 
mesmo ato, vende e transfere a totalidade de suas quotas ao sócio  CLAYTON  EDUARDO 



Página 2 de 11 
DIGITAL RADIOLÓGICA — TECNOLOGIA EM IMAGENS MÉDICAS LTDA 

SÉTIMA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 
CNPJ 23.825.866/0001-37 

NIRE N° 41208306335 

ALVES DOS SANTOS, pelo valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada cota. 

SEGUNDA:- 0 sócio retirante dá pela presente plena, geral, irrevogável e 
irretratável quitação com relação às quotas vendidas, bem como de todos seus direitos e 
haveres perante a sociedade, declarando nada mais ter a receber ou a reclamar, seja a que 
titulo for e em tempo algum, nem dos cessionários e nem da sociedade. 

TERCEIRA:- 0 sócio TIAGO PADUAN, que possui 14.925 (quatorze mil, 
novecentas e vinte e cinco) quotas de capital social, cede e transfere, de forma gratuita, o 
montante de 14.895 (quatorze mil, oitocentas e noventa e cinco) quotas de capital, ao sócio  
CLAYTON  EDUARDO ALVES DOS SANTOS, permanecendo com 30 (trinta) quotas de 
capital social. 

QUARTA:- Os sócios,  DIEGO  DE OLIVEIRA GONÇALVES, JULIANA 
APARECIDA SILVÉRIO, ELIZANDRA MARIA GROSSKOPF e RENATA COSTA 
GUSMÃO, que possuem, cada  urn,  30 (trinta) quotas do capital social, cedem e transferem, 
de forma gratuita, ao sócio  CLAYTON  EDUARDO ALVES DOS SANTOS a totalidade 
de suas quotas. 

QUINTA:- Em decorrência da transformação  da SOCIEDADE EMPRESÁRIA 
para SOCIEDADE SIMPLES, os sócios  DIEGO  DE OLIVEIRA GONÇALVES, 
JULIANA APARECIDA SILVÉRIO, ELIZANDRA MARIA GROSSKOPF e RENATA 
COSTA GUSMÃO, passam a ter participação na sociedade com QUOTAS DE SERVIÇO, 
no total de 30 (trinta) quotas para cada sócio. 

SEXTA:- 0 capital social passa a ser de 30.120,00 (trinta mil, cento e vinte) 
quotas, sendo 30.000 (trinta mil) quotas patrimoniais, de valor nominal de R$ 1,00 (um 
real), totalmente integralizado em moeda corrente nacional, e 120 (cento e vinte) quotas 
de serviço, ficando assim distribuído entre os sócios: 

Quotas patrimoniais: 
Sócio Quotas Valor  
CLAYTON  EDUARDO ALVES DOS 
SANTOS 

29.970 R$ 29.970,00 

TIAGO PADUAN 30 30 
TOTAL 30.000 quotas R$ 30.000,00 

Quotas de serviço: 
Sócio Quotas do capital  
DIEGO  DE OLIVEIRA GONÇALVES 30 
JULIANA APARECIDA SILVERIO 30 
ELIZANDRA MARIA GROSSKOPF 30 
RENATA COSTA GUSMÃO 30 
TOTAL 120 quotas 



11'  
Página 3 de 1 1 
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SÉTIMA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 

CNPJ 23.825.866/0001-37 
NIREN° 41208306335 

SÉTIMA:- A administração da sociedade, a partir desta data, caberá aos sócios  
CLAYTON  EDUARDO ALVES DOS SANTOS, TIAGO PADUAN,  DIEGO  DE 
OLIVEIRA GONÇALVES, JULIANA APARECIDA SILVÉRIO, ELIZANDRA 
MARIA GROSSKOPF e RENATA COSTA GUSMÃO com os poderes e atribuições 
de administrar, sendo que o uso da firma caberá somente ao sócio  CLAYTON  
EDUARDO ALVES DOS SANTOS, isoladamente, com os poderes e atribuições de 
administrar os negócios sociais, autorizado o uso da razão social, vedado, no entanto, em 
atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer 
dos cotistas ou terceiros, ficando desde logo autorizado a onerar e/ou alienar bens móveis 
ou imóveis que estejam em nome da sociedade, sem qualquer autorização dos demais 
sócios. 

OITAVA:- Portanto, converte-se nesta data, a sociedade com registro de 
empresária limitada para o tipo jurídico de Sociedade Simples Limitada, a ser 
registrada em Cartório de Registro Civil da cidade de Curitiba/PR, sob a razão social de 
DIGITAL RADIOLÓGICA — TECNOLOGIA EM IMAGENS MÉDICAS  SS,  a qual se 
regerá pelo presente CONTRATO SOCIAL, conforme cláusulas a seguir: 

DIGITAL RADIOLÓGICA — TECNOLOGIA EM IMAGENS MÉDICAS  SS  
CNPJ/MF N° 23.825.866/0001-37  

CLAYTON  EDUARDO ALVES DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido em 
05/12/1983, na cidade de Curitiba-PR, técnico em radiologia, residente e domiciliado A. 
Rua Doze de Outubro, N° 653, bairro  Brasilia,  CEP: 89.282-460, na cidade de  Sao  Bento 
do Sul-SC, portador da Carteira de Identidade n° 8.507.345,expedida pela SSP-SC, e CPF 
N° 047.260.619-09, Sócio Patrimonial; 

TIAGO PADUAN, brasileiro, casadosob o regime de comunhão parcial de bens, nascido 
em 18/06/1988, na cidade de Quedas de Iguaçu-PR, técnico em radiologia, residente e 
domiciliado A. Rua Bernardo  Hanemann,  n° 286, casa 1, Centenário, CEP 89.283-003, 
portador da Carteira de Identidade n° 5.169-394, expedida pela SESP-SC, e CPF N° 
062.131.129-44, Sócio Patrimonial;  

DIEGO  DE OLIVEIRA GONÇALVES, brasileiro, solteiro, nascido em 24/04/1992, na 
cidade de Piên-PR, técnico em radiologia, portador da Carteira de Identidade n° 
4.963.937-4, expedida pelo SESP-SC, e CPF n°086.374.789-21, residente e domiciliado 
A. Estrada Principal, s/n, bairro Gramados — PR,CEP 83.860-000, Sócio de Serviço; 

JULIANA APARECIDA SILVÉ,R10, casada no regime de comunhão parcial de bens, 
nascida em 14/12/1987, na cidade de  Sao  Manuel — SP, técnica em radiologia, portadora 
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da Carteira de Identidade n°41.938.641-5, expedida pela SSP-SP,e CPF n°351.289.608-
11, residente e domiciliada A. Rua Senador Accioly, n° 700, apto 301, bairro Cidade 
Industrial, na cidade de Curitiba- PR, CEP 81.310-000, Sócia de Serviço; 

ELIZANDRA MARIA GROSSKOPF, brasileira, solteira, nascida em 22/05/1998, na 
cidade de Piên/PR, técnica em radiologia, portadora da Carteira de Identidade n° 
13.838.699-6, expedida pela SESP-PR e CPF n° 118.928.669-60, residente e domiciliada 
à Estrada Lageado dos Martins para Lageado Vieira, na cidade de Piên-PR, CEP 83.860-
000, Sócia de Serviço; 

RENATA COSTA GUSMÃO, brasileira, solteira, nascida em 18/05/1995, na cidade de 
Curitiba-PR, técnica em radiologia, portadora da Carteira de Identidade n° 13.458.408-4, 
expedida pela SESP-PR, e CPF n° 104.564.749-78, residente e domiciliada na Rua João 
de Paula Cordeiro Filho, n° 420, bairro Novo Mundo, na cidade de Curitiba-PR, CEP 
81.050-470, Sócia de Serviço. 

Únicos sócios da Sociedade Simples Limitada, de razão social DIGITAL 
RADIOLÓGICA - TECNOLOGIA EM IMAGENS MÉDICAS  SS,  estabelecida A. Rua 
Padre Estanislau Piasecki, n° 426, bairro Cidade Industrial, CEP 81.280-040, na cidade 
de Curitiba—PR, cadastrada no CNPJ/MF sob N° 23.825.866/0001-37, que se rege pelas 
cláusulas a seguir: 

ia — A sociedade gira sob a razão social de DIGITAL RADIOLÓGICA — 
TECNOLOGIA EM IMAGENS MÉDICAS  SS.  

— A sociedade tem a sua sede sita à Rua Padre Estanislau Piasecki, n° 426, 
bairro Cidade Industrial, CEP 81.280-040, na cidade de Curitiba-PR. 

3a  — 0 objeto social é Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação 
ionizante, exceto tomografia. 

4a — A sociedade iniciou sua atividade em 08/12/2015 e seu prazo é 
indeterminado. 

5' — A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 
dependência, mediante alteração contratual assinada pelo sócio. 

— 0 corpo social é composto por SÓCIOS PATRIMONIAIS E DE SERVIÇO, 
reconhecendo os sócios que entre si não há relação de subordinação. 

Parágrafo primeiro: Todos os sócios devem contribuir com seu trabalho 
profissional para a realização do objeto social. 

Parágrafo segundo: Todos os sócios têm os mesmos direitos e obrigações, não 
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havendo subordinação entre si, exceto no que toca A. contribuição pecuniária para a 
constituição do capital social, que é exclusiva dos sócios patrimoniais, bem como A. sua 
contrapartida, que é o direito a receber seus haveres no momento do desligamento da 
sociedade, avaliados com base no seu acervo, calculados conforme estabelecido neste 
instrumento, também exclusivo dos sócios patrimoniais. 

Parágrafo terceiro: Os direitos dos sócios são proporcionais à sua participação 
no corpo social, conforme o número de cotas que detém, inclusive na sua participação nos 
resultados. 

7a  — 0 capital social é de 30.120,00 (trinta mil, cento e vinte) quotas, sendo 
30.000 (trinta mil) quotas patrimoniais, de valor nominal de R$ 1,00 (um real), 
totalmente integralizado em moeda corrente nacional, e 120 (cento e vinte) quotas de 
serviço, ficando assim distribuído entre os sócios: 

Quotas patrimoniais: 
Sócio Quotas Valor %  
CLAYTON  EDUARDO ALVES DOS 
SANTOS 

29.970 R$ 29.970,00 99,9% 

TIAGO PADUAN 30 30 0,10% 
TOTAL 30.000 

quotas 
R$ 30.000,00 100% 

Quotas de serviço: 
Sócio Quotas do capital  
DIEGO  DE OLIVEIRA GONÇALVES 30 
JULIANA APARECIDA SILVERI° 30 
ELIZANDRA MARIA GROSSKOPF 30 
RENATA COSTA GUSMÃO 30 
TOTAL 120 quotas 

8' - O exercício social inicia-se em 01 de janeiro e encerra-se em 31 de dezembro 
de cada ano, após o qual se levantará o balanço geral e as respectivas demonstrações 
financeiras. A sociedade poderá também levantar balanços semestrais, trimestrais ou em 
periodicidade diversa. 

Parágrafo Primeiro: Os sócios poderão deliberar e aprovar a realização de 
distribuição de lucros e perdas de forma desproporcional às respectivas participações 
societárias. 

Parágrafo Segundo: Os sócios são obrigados à reposição dos lucros e das quantias 
retiradas, a qualquer titulo, mesmo aquelas autorizadas no contrato, quando tais lucros ou 
quantias se distribuírem com prejuízo de capital. 

Parágrafo Terceiro: A sociedade estabelecerá a distribuição de lucros na forma 
prevista no presente instrumento, mas poderá estabelecer critérios diferenciados de 
remuneração com base em meritocracia, cujos critérios serão estabelecidos em documento 
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próprio, inclusive por meio de plano de carreira. A distribuição dos lucros poderá ser 
desproporcional As quotas dos sócios, bem como poderá ocorrer em períodos inferiores a 
12 (doze) meses. 

9a  - Todo e qualquer acordo existente entre os sócios da sociedade, bem comoos 
contratos com partes relacionadas, opções de compra e venda de quotas, vinculativa ou 
não, programas de aquisição de quotas e de outros títulos e valores mobiliários da 
Sociedade, deverão ser arquivados na sede da Sociedade e postos A disposição dequalquer 
sócio da Sociedade que deseje ter acesso ao seu conteúdo, tendo força de acordo dos sócios, 
nos termos desta cláusula. 

10' - As participações societárias detidas na Sociedade são livremente negociáveis 
entre os sócios, mas não poderão ser alienadas, cedidas, transferidas ou oneradas a qualquer 
titulo a terceiros, inclusive penhoradas ou oferecidas a penhor, sem o expresso 
consentimento dos demais sócios, aprovada por escrito mediante deliberação da maioria 
absoluta das quotas representativas do capital social. 

Parágrafo Primeiro - Fica assegurado aos sócios, em igualdade de condições e 
preço, o direito de preferência para aquisição das participações societárias, se postas A 
venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. 

Parágrafo Segundo - O sócio que desejar alienar suas quotas e/ou direitos de 
subscrição a qualquer titulo, deverá comunicar A sociedade a sua intenção, por escrito, 
remetendo a informação por correio com aviso de recebimento ou por outra maneira que 
comprove o efetivo recebimento pelo destinatário, discriminando o preço e demais 
condições para a cessão e, se for o caso, o nome do terceiro pretendente A aquisição das 
quotas do cedente. 

Parágrafo Terceiro - Nos 60 (sessenta) dias subsequentes ao recebimento da 
notificação de que trata o parágrafo anterior, os outros sócios poderão exercer os seus 
direitos de preferência para a aquisição das quotas ou seus direitos de subscrição ofertados, 
na mesma proporção de sua respectiva participação societária (excluída para efeitos de 
determinação dessa participação, a participação do sócio alienante) pelo mesmo preço e 
demais condições negociais. 

e 

Parágrafo Quarto - Esgotado o prazo previsto no parágrafo anterior, se o sócio 
notificado não exercer o direito de compra das quotas alienadas, os demais sócios que 
desejarem fazê-lo terão prazo adicional de 15 (quinze) dias para adquirir ou subscrever as 
quotas ou direitos de subscrição do sócio que não o fez. 

Parágrafo Quinto - A comunicação das condições por escrito A Sociedade também 
deverá ser observada caso o sócio pretenda solicitar autorização para oneração das quotas. 
De posse desta solicitação, a Sociedade deliberará sobre a concessão da autorização para 



74,)  
Página 7 de 1, 

DIGITAL RADIOLÓGICA — TECNOLOGIA EM IMAGENS MÉDICAS LTDA 
SÉTIMA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL ()) 

CNPJ 23.825.866/0001-37 
NIRE N° 41208306335 

qualquer tipo de garantia, especialmente o penhor de quotas, bem como definirá suas 

condições. Neste sentido, salvo deliberação tomada por votos de mais da metade das 
quotas do capital social em contrário, excluído o sócio que solicitou a autorização, o penhor 
se dará apenas sobre os resultados financeiros produzidos pelas quotas, tais como lucros, 
dividendos e restituição, em caso de redução de capital ou dissolução da sociedade, sendo 
que, em nenhuma hipótese, a favorecida pela garantia será admitida aos quadro sociais ou 
exercerá direitos  politicos  de sócio, como o de voto,inclusive não sendo permitido assinar 
alterações do contrato social. 

Parágrafo Sexto - Será nula de pleno direito e inoperante em relação à Sociedade 
e a terceiros qualquer alienação, transferência ou oneração feita em desacordo com o 
disposto nesta cláusula. 

Parágrafo Sétimo — Estará excluído do direito de transferência não onerosa das 
participações societárias para pessoas que integram o mesmo grupo econômico do sócio 
alienante, sendo, todavia, indispensável a prévia comunicação aos sócios remanescentes e 
comprovação do controle. 

1P - Poderá haver exclusão de sócio, pelos sócios que detenham mais da metade 
do capital social, ou sei a, observado que a exclusão deverá ser aprovada por no mínimo 
50% mais uma cota, quando entender que o sócio a ser excluído está pondo em risco a 
continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade, configurando-se justa 
causa para efeito de exclusão do sócio nos termos do  art.  1085 do Código Civil Brasileiro, 
mediante alteração contratual. A exclusão somente poderá ser determinada em reunido ou 
assembleia, especialmente convocada para este fim, ciente o acusado, emtempo hábil para 
permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa. 

Parágrafo Primeiro: Dentre outras hipóteses configuradoras de justa causa, inclui- 
se:  

a) A realização de conduta contrária A. boa-fé, bons costumes e dever de lealdade 
etransparência, em face dos outros sócios e seus clientes; 

b) A quebra do affectio societatis, reconhecida por sócios que detenha mais 
dametade do capital social; 

c) A realização de qualquer comportamento ilícito ou contrário ao contrato social 
eas normas aplicáveis. 
Parágrafo Segundo: Também será excluído o sócio, de pleno direito: 

a) Por decisão judicial; 
b) Incapacidade superveniente. 

12a  - Em caso de falecimento de qualquer sócio, ficam os herdeiros e sucessores 
sub-rogados nos direitos e obrigações do "de cujus", podendo nela se fazerem representar, 
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enquanto indiviso o quinhão respectivo, por um dentre eles devidamente credenciado pelos 
demais. Os outros sócios não são obrigados a aceitar os herdeiros e sucessores do sócio 
falecido, haja vista o caráter intuitu persone da presente sociedade. 

Parágrafo Primeiro: Apurados por balanço os haveres do sócio falecido, serão 
estes pagos em até 60 (sessenta) prestações, iguais e mensais, vencendo-se a primeira em 
90 (noventa) dias, a contar da data de apresentação aos demais sócios da autorização 
judicial que permita se formalizar inteiramente a operação. 

Parágrafo Segundo: Fica facultado, mediante consenso entre os sócios 
remanescentes e os herdeiros do sócio falecido, o estabelecimento de outros condições de 
pagamento, diversas da definida no parágrafo precedente, desde que não prejudiquem a 
situação econômico-financeira da Sociedade. 

Parágrafo Terceiro: Em tendo ocorrido o falecimento ou interdição de sócio, o 
inventariante ou curador, respectivamente, não terão poderes de administração, exceto em 
caso de falecimento ou interdição do sócio patrimonial  CLAYTON  EDUARDO ALVES 
DOS SANTOS. 

Parágrafo Quarto: Em relação aos sócios de serviço, os seus haveres serão 
calculados unicamente em função a que têm direito e que não forem efetivamente 
percebidos A. data de direito. 

13a — Sem prejuízo de outros compromissos de confidencialidade existentes, os 
sócios concordam em manter em sigilo e não divulgar a terceiros, informações 
privilegiadas que digam respeito às atividades e aos negócios da Sociedade, a que tenham 
tido acesso na qualidade de sócios desta. 

14a - A administração da sociedade, cabe aos  CLAYTON  EDUARDO ALVES 
DOS SANTOS, TIAGO PADUAN,  DIEGO  DE OLIVEIRA GONÇALVES e 
JULIANA APARECIDA SILVÉRIO, ELIZANDRA MARIA GROSSKOPF e 
RENATA COSTA GUSMÃO com os poderes e atribuições de administrar, sendo que o 
uso da firma cabe somente ao sócio  CLAYTON  EDUARDO ALVES DOS SANTOS, 
isoladamente, com os poderes e atribuições de administrar os negócios sociais, autorizado 
o uso da razão social, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou 
assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou terceiros, ficando desde logo 
autorizado a onerar e/ou alienar bens móveis ou imóveis que estejam em nome da 
sociedade, sem qualquer autorização dos demais sócios. 

Parágrafo Primeiro - Nos limites de suas atribuições e poderes, é licito aos 
Administradores constituir procuradores, em nome da sociedade, especificando nos 
instrumentos os atos e operações que poderão praticar e o prazo de duração do mandato, 
exceto mandato judicial que poderá ser por prazo indeterminado. 
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Parágrafo Segundo - Pelos serviços que prestarem à sociedade, os sócios 
administradores retirarão, mensalmente, à titulo de "pró labore", quantia a ser fixada em 
comum acordo entre os sócios. 

15' — Os administradores declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos 
de exercerem atos empresários, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou 
por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso 
a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 
peculato, ou contra a economia popular, contra sistema financeiro nacional, contra normas 
de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade; 
estando exercendo plenamente os seus direitos civis, inclusive de personalidade. 

16a  - Todas as questões pertinentes 6. Sociedade serão dirimidas segundo as 
regras deste contrato social e da legislação aplicável As Sociedades Simples Limitadas, 
aplicando-se, supletivamente, em caso de omissão, as normas e preceitos da Lei 
6.404/1976, a qual rege as Sociedades Anônimas. 

17 - As deliberações sociais, mesmo que impliquem modificação do presente 
contrato, serão tomadas por maioria do corpo social, salvo se relativas a direito individual 
de sócio, que não poderão ocorrer sem o seu consentimento expresso. 

Parágrafo primeiro - As decisões de sócios serão tomadas em reuniões e 
especificadas em termo próprio, assinado pelos presentes. 

Parágrafo segundo - A reunião ou a assembleia tornam-se dispensáveis quando 
todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto delas. 

Parágrafo terceiro - As deliberações tomadas de conformidade com a lei e o 
contrato vinculam todos os sócios, ainda que ausentes ou dissidentes. 

18a  - Fica eleito o foro da comarca de Curitiba — PR, para o exercício e o 
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente contrato em 3 
(três) vias, na presença de duas testemunhas abaixo assinadas. 

Curitiba-PR, 04 de julho de 2022.  

Clayton Eduardo Alves dos Santos Tiago  Paduan 

Diego de Oliveira  Gonçalves Nathanael Perissutte 
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Juliana Aparecida Silvério Elizandra Maria Grosskopf 

Renata Costa Gusmão 
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86.40-2-05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 
Não informada 

CÔDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 

R PADRE ESTANISLAU PIASECKI 
NÚMERO 
426 

COMPLEMENTO 
******** 

CEP 
81.280-040 

BAIRRO/DISTRITO 
CIDADE INDUSTRIAL 

MUNICÍPIO 
CURITIBA 

UF 
PR 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
DIGITAL.RAD@OUTLOOK.COM  

TELEFONE 
(47) 9959-6195 

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR) 
***** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
11/12/2015 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 14/02/2022 ás 16:31:40 (data e hora de  Brasilia).  Página: 1/1 

1/1 



• 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA 
ATIVA DA UNIÃO 

Nome: DIGITAL RADIOLÓGICA - TECNOLOGIA EM IMAGENS MÉDICAS LTDA 
CNPJ: 23.825.866/0001-37 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo  Calico  do  art.  11 da Lei n°  8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na  Internet,  nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°  1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 13:22:57 do dia 27/03/2022 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 23/09/2022. 
Código de controle da certidão: FA6D.03EA.23BC.471D 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Receita Estadual do Paraná 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Divide Ativa Estadual 

N° 027677717-90 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 23.825.866/0001-37 
Nome: CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, 
nesta data. 

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de 

40 natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

Valida até 24/12/2022 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via  Internet  
www.fazenda.pr.gov.br  

• 

Página 1 de 1 
Emitido via  Internet  Pública (26/08/2022 16:30:03) 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO 

CERTIDÃO NEGATIVA 

DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL 

Certidão n°: 9.869.868 

CNPJ: 23.825.866/0001-37 

Nome: DIGITAL RADIOLOGICA TECNOLOGIA EM IMAGENS MEDICAS  SS  

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham 
a ser apurados, certificamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas a créditos 
tributários administrados pela Secretaria Municipal de Finanças e créditos tributários e não tributários inscritos em 
divida ativa junto à Procuradoria Geral do Município (PGM). 

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre serviço - ISS), Tributos Imobiliários (Imposto Predial 
e Territorial Urbano - IPTU), Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Intervivos- ITBI e Contribuição de 

dik Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais inscritos em divida ativa. 

A certidão expedida em nome de pessoa jurídica abrange todos os estabelecimentos (matriz e filiais) cadastrados no 
Município de Curitiba. 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço 
https://cnd-cidadao.curitiba.pr.gov.br/CertidaoNalidarCertidao.  

Certidão emitida com base no Decreto 619/2021 de 24/03/2021. 
Emitida ás 16:19 do dia 26/08/2022. 
Código de autenticidade da certidão: B7A2F76FF794449278EB3DB2CC7F85BB49 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

• 

Válida até 24/11/2022 — Fornecimento Gratuito 

Você também pode validar a autenticidade 
da certidão utilizando um leitor de QRCode. 



26/08/2022 16:18 Consulta Regularidade do Empregador 

Voltar Imprimir 

CAIXA E(.7.0NCYA, A FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 23.825.866/0001-37 

Razão SOCiai:DIGITAL RADIOLOGICA TECNOLOGIA EM IMAGENS MEDICAS LTDA 
Endereço: R PADRE ESTANISLAU PIASECKI 426 CIDADE INDUSTRIAL / CIDADE 

INDUSTRIAL / CURITIBA / PR / 81280-040 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o  Art.  
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

0 presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade:17/08/2022 a 15/09/2022  

Certificação Número: 2022081701523933995577 

Informação obtida em 26/08/2022 16:21:05 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no  site  da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/listaEmpregadores.jsf 1/1 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: DIGITAL RADIOLOGICA - TECNOLOGIA EM IMAGENS MEDICAS LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 23.825.866/0001-37 
Certidão n°: 27944153/2022 
Expedição: 26/08/2022, As 16:17:07 
Validade: 22/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que DIGITAL RADIOLOGICA - TECNOLOGIA EM IMAGENS MEDICAS 
LIDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 23.825.866/0001-
37, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base nos  arts.  642-A e 883-A da Consolidação 
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.°  12.440/2011 e 
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se A verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na  
Internet  (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto As obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por 
disposição legal, contiver força executiva. 

Dúvidas e sugest5es: cndt@tst.jus.br  



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS — PIÉN, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 76.613.835/0012-31, com sede na 

Rua Natal, n° 334, Município de Piên Estado do Paraná, mantida pela IRMANDADE DA 

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CURITIBA, pessoa jurídica de direito privado, • inscrita no CNPJ/MF sob n°. 76.613.835/0001-89, neste ato representada por seu Provedor, 

ATESTA, para os devidos fins de direito, que a empresa DIGITAL RADIOL6GICA-

TECNOLOGIA EM IMAGENS MÉDICAS  SS,  pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ/MF sob n° 23.825.866/0001-37, com sede na Rua Padre Estanislau Piasecki, no. 426, 

Bairro CIC, cidade de Curitiba, estado do Paraná, CEP: 81.280-040, encontra-se dentro dos 

padrões de qualidade e desempenho e que cumpre com sua obrigação os serviços que 

estão sendo prestados na instituição, não havendo nada que desabone sua conduta. 

Curitiba, 21 de julho de 2022. 

Assinado de forma digital por 
DIAMANTINO PRATA DE DIAMANTINO PRATA DE 

CARVALHO:33398313787 CARVAI-8(>33  39831  3/87  
Dado, 2022.07.21 1106:23-03'00' 

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS — PIÉN 
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CURITIBA  

,arm SANTA 
'WI  CASA  

de Curitiba 

HaspIMI 
Masernl&de 
ALTO 
MARACANA apoio a V 4. 

UNIICA Dra. ANTA 
SAUDE 

SANTA Avenida Luiz Xavier, 681Edirreki,  Trjucas 15' Andar 1 Sala 509 I 

CASA CEP 60020-0201 Centro I Curitiba - PP www,santacasarui 1111a orabr 
EM SUA CASA 



DIGITALPLD 
TECNOLOGIA EM IMAGENS MEDICAS 

A FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO À SAÚDE DE CURITIBA ( FEAS ) 

DECLARAÇÃO 

A empresa Digital Radiológica — Tecnologia Em Imagens Médicas  SS,  inscrita no CNPJ n° 
23.825.866/0001-37 e Inscrição Estadual ( Municipal ) n° 04 02 854.797-2, sediada na Rua Padre 
Estanislau Piasecki, n° 426, bairro CIC, CEP: 81.280-040, na cidade de Curitiba, estado de Paraná, 
DECLARA, para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório em 

410 epígrafe, instaurado por este município, que: 

a) Não possui, no seu Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo 
na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância â Lei Federal n.° 9854, de 
27.10.99, que altera a Lei n.° 8666/93; 
b) Nenhum dos sócios é servidor(a) ou dirigente de órgão do Município de Curitiba; 
c) Não está suspensa temporariamente de participar em licitação ou impedida de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
d) Não foi declarada  in  idônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, em qualquer e 
suas esferas; 
e) Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo ciente 
da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 
f) Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, 
sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias. 

10 Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Curitiba, 26 de agosto de 2022.  

CLAYTON Assinado de forma 

EDUARDO ALVES digital por  CLAYTON  
EDUARDO ALVES DOS DOS A 
Dados:

NT  o S
2
:
0
0
2
4
2
7
.
2
0
6
8
0
2
6
6
1 909 

SANTOS:0472606 
1909 14:34:59 -0300'  

Clayton  Eduardo Alves Dos Santos 
Sócio administrador 
Digital Radiológica 

CNPJ: 23.825.866/0001-37 



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 

Consulta realizada em: 26/08/2022 16:14:32 

Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: DIGITAL RADIOLOGICA - TECNOLOGIA EM IMAGENS MEDICAS 
LTDA 
CNPJ: 23.825.866/0001-37 

Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidiineos 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor,  clique  AQUI. 

Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor,  clique  AQUI. 

Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidtineas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor,  clique  AQUI. 

brgdo Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor,  clique  AQUI. 



Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n° 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei n° 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei n° 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto n° 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 

• 

• 



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO PARANÁ 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

• Certificamos, a pedido da parte interessada, que a empresa DIGITAL RADIOLÓGICA 
- TECNOLOGIA EM IMAGENS MÉDICAS LIDA, CNPJ 23.825.866/0001-37, em 
fase de inscrição/reinscrição neste Conselho Regional de Medicina do Estado do 
Paraná, encontra-se em dia com este Departamento Financeiro até 15/10/2022. 

Por ser verdade, firmamos o presente. 

• 
Chave de validação 033737c5973075d210c199224af91069ad7a93f9 

Emitida eletronicamente via internet em 31/08/2022 

Sua autenticidade poderá ser confirmada no  site  do CRM-PR: www.crmpr.org.br  



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 

ALVARÁ N°1.647.291 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS concede o presente Alvará de Licença para 

Localização, conforme processo N°01-124452/2022, a: 

DIGITAL RADIOLOGICA TECNOLOGIA EM IMAGENS MEDICAS  SS  
R. PADRE ESTANISLAU PIASECKI - N°: 000426 

IND. FISCAL: 19.052.019.000-9 INSCRIÇÃO MUNICIPAL:04 02 854.797-2 CNPJ/CPF: 23.825.866/0001-37 

Taxação: SERV 

Forma de Atuação: ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO 

Atividades declaradas pelo solicitante como não exercidas no local 
"* Q.86.4.0-2/05-00 Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia 

AKICA CIENTE DE QUE 0 ESTABELECIMENTO COMERCIAL DEVERA PROPORCIONAR ACESSIBILIDADE CONFORME 
IIIIFEGISLAÇÃO ESPECIFICA. 

FICA CIENTE QUE TODAS AS EDIFICAÇÕES DO LOTE DEVERÃO ATENDER 0 ARTIGO 30 DA LEI MUNICIPAL N° 11095/2004. 

VALIDADE: ENQUANTO SATISFIZER AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR. 
CURITIBA, 07 DE JULHO DE 2022 

DIVISÃO DE ALVARÁ E ATENDIMENTOS 
ASSINADO ELETRONICAMENTE 

II 
AD3.F74 .F6DO. F3E-0.A230.B950.F90F.57C1-4 

1 de 1 
Documento impresso em 14/07/2022. Este Alvará de Licença para Localização corresponde à última emissão vigente. 

IMPORTANTE: 
• A assinatura no alvará de licença expedido por meio eletrônico fica dispensada nos 

termos do Decreto n° 881/2018. A verificação de sua autenticidade deverá ser 
confirmada no endereço www.curitiba.pr.gov.br, Serviços para Empresa, Alvará 
Comercial - dados. 

• É obrigatória a comunicação imediata em caso de encerramento, paralisação, alteração 
de endereço, de ramo ou qualquer outra alteração, evitando as penalidades previstas na 
legislação. 

A partir da versão 2.1.0.60, de 03/08/2017, passou a constar no alvará forma de atuação5 
e código CNAE. 



Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 10' Regido 
Rua General Carneiro, n° 26 - Alto da Glória 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE 

Certificamos, para os fins que se fizerem necessários, que o(a) DIGITAL RADIOLÓGICA , encontra-se 
devidamente inscrito(a) nesta Entidade sob o n.° 01631J, ESTANDO COM SEU REGISTRO , Ativo APTO(A) 
PARA 0 EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS NA JURISDIÇÃO DO ESTADO DE 
PARANÁ conforme faculta a Lei 6.530/78 c/c o Decreto Lei 81.871/78 e as Resoluções do Conselho Regional 
de Técnicos em Radiologia da 10a Regido. Fica ressalvado o direito do Conselho Regional de Técnicos em 
Radiologia da 10°  Regido de suspender ou cancelar qualquer inscrição, por requerimento do(a) interessado(a), 
por falecimento, por débito ou em decorrência de aplicação de penalidades administrativas. 

Rua General Carneiro, n° 26 - Alto da Glória,  Cep.  80060-150, CURITIBA - PR. 
Esta certidão é válida até 31/12/2022 . 
Código de Autenticidade: 0 
Data/Hora da Emissão: 01/01/0001 00:00:00 

Para autenticar esta certidão escaneie o QRCode abaixo ou acesse este  link  
http://www.crtrpr.org.br/Relatorios/Certidao_Regularidade_Visualizar_TL.aspx?  
numero_codigo_autenticacao= 



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO PARANÁ 

Certidão de Inscrição de Pessoa Jurídica 

Certificamos que a empresa DIGITAL RADIOLÓGICA - TECNOLOGIA EM 
IMAGENS MÉDICAS LTDA, CNPJ 23.825.866/0001-37, foi inscrita em 31/08/2022, 
neste Conselho, na modalidade de Registro, sob o n°. 17891, atendendo à solicitação 
de seu responsável técnico DANIEL DE VERGENNES  JUNIOR,  inscrito sob o n°. 
32116 em cumprimento à Lei n°. 6.839 de 30/10/1980 e às Resoluções CFM n°. 997 
de 23/05/1980 e 1.980 de 11/07/2011. 

Esta certidão NÃO VALE como prova de regularidade e somente será atestada 
através do Certificado de Regularidade de Inscrição de Pessoa Jurídica, a ser 
solicitada anualmente a este Conselho, após o devido cumprimento de todas as 
exigências pertinentes. 

Esta Certidão tem validade até o dia 30/11/2022. 

• 
Chave de validação 2ca94bd8923d63b7e770dbd8193a73c4dad3ecb3 

Emitida eletronicamente via internet em 31/08/2022. 

Sua autenticidade poderá ser confirmada no  site  do CRM-PR: www.crmpr.org.br  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CENTRO DE SAÚDE AMBIENTAL 

  

  

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO SANITÁRIO 

REG. DOC: 15115/2022 

A Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba, através do DISTRITO SANITARIO CIC, certifica que a empresa: 

Razão Social : DIGITAL RADIOLOGICA TECNOLOGIA EM IMAGENS MEDICAS  SS  
Nome Fantasia : DIGITAL RAD 
Endereço : PADRE ESTANISLAU PIASECKI 
Complemento Bairro : CIDADE INDUSTRIAL 
Município : CURITIBA Cep : 81280040  *e

l 
 fone : (47) 99596195 Fax 
to de  Ref.  

PJ : 23.825.866/0001-37 

Número: 426 

Está dispensada de licenciamento sanitário, por declarar que não exerce a atividade no local ou por se tratar de 
uma Forma de Atuação que isenta de Lisa, conforme artigo 4a  Inciso IV da Resolução N° 0002/2018, as seguintes 

CNAE(s): 

Q.8640-2/05.00 SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO 
TOMOGRAFIA 

Curitiba, 18 de Julho de 2022 

Esta declaração de isenção tem validade enquanto satisfizer a legislação vigente. 
SMS DE CURITIBA - Fone: 41-3350-9429 Pagina 1 de 1 Data/Hora: 18/07/2022 14:44 



* Fun'  daçiin  Estatal  
• de At:ctn.:10 A 

Feas 
R.  Cap.  Argemiro Monteiro 

Wanderley, 161 
Capk) Raso — Curitiba PR 

CEP 81.130-160 
(41) 3316-5927 

www.feaes.ouritiba.prgov.br  

Declaração de Conformidade da Habilitação 

Declaro que a empresa vencedora cumpriu integralmente os requisitos 

de habilitação previstos nos artigos 8° e 10 do Decreto Municipal n° 2.028/2011 

(habilitação jurídica e regularidade fiscal), nada obstando ao prosseguimento do 

presente expediente. 

Saliento que essa análise diz respeito tão somente aos documentos 

de habilitação da empresa e não quanto aos demais requisitos formais da dispensa, 

cuja análise sobrepassa nossa competência. 

Curitiba, 12 de setembro de 2022. 

Documento assinado digitalmente 

JULIANO EUGENIO DA SILVA 
Data: 12/05/202209:31:120300 
VMS:we em httpsaVveriticadonitibr  

Juliano  Eugenio da Silva 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações Feas 



Esse é o relatório. 

Passo à manifestação. 
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Protocolo: P.A. 228/2022 

Parecer: 410/2022 AJUR-FEAS 

Ementa: Dispensa emergencial para contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de emissão de laudos 
distância de raios x, tomografia, angiotomografia e 
eletroencefalograma, para atender de maneira contingencial as 

necessidades das unidades sob a gestão da Fundação Estatal de 
Atenção à Saúde - Feas. 

Fundamento: artigo 24, inc. IV da Lei Federal n.° 8.666/93. 

I - Relatório 

Trata-se de solicitação de dispensa (emergencial) de licitação  para a 
contratação de empresa especializada para prestação de serviços de emissão de laudos à distância 
de raios x, tomografia, angiotomografia e eletroencefalograma, com a empresa Digital Radiológica — 
Tecnologia em Imagens Médicas Ltda., CNPJ 23.825.866/0001-37, ao valor total de R$ 1.729.800,00 
(hum milhão setecentos e vinte e nove mil e oitocentos reais). 

A  fl.  01 encontra-se declaração do Assessor Financeiro da Feas, 
informando que existe previsão financeira para fazer frente à despesa objeto do presente 
expediente. 

A  fl.  02 se apresenta declaração de autorizador da despesa. 

As fls. 03/07 consta requisição para a dispensa e enquadramento da 
despesa no inciso IV do  art.  24 da Lei 8.666/93, justificativa para dispensa de licitação (fls. 08/09), 
termo de referência (fls. 10/36), contrato administrativo (fls. 37/61), quadro de pregos praticados no 
mercado  (fl.  62), bem como cotações (fls. 63/75). 

As fls. 76/101 v. constam documentos relativos à habilitação jurídica 
e regularidade fiscal e trabalhista do fornecedor, culminando com a declaração de conformidade da 
habilitação de  fl.  102. 

1 
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li—Análise 

Conforme a justificativa da dispensa de licitação, a contratação se faz 
necessária dada à necessidade de atender as demandas das unidades administradas pela Fundação 
Estatal de Atenção à Saúde, prezando pelo atendimento humanizado e resposta rápido para um 
diagnóstico preciso nos exames de Raio X, pelo período de até 180 (cento e oitenta) dias  (fl.  03). 

Inicialmente, o artigo 37, inciso XXI do texto constitucional estabelece que as 

compras, alienação de bens, contratação de obras e serviços da Administração Pública devem ser 

realizadas mediante a abertura de processo licitatório, com tratamento isonômico entre os licitantes, 

no intuito de selecionar a proposta mais vantajosa para a administração. 

A lei 8.666/93, estabelecendo normas gerais sobre licitações e contratos 

administrativos, disciplinou no parágrafo único do artigo 12  que: "subordinam-se ao regime desta Lei, 

além dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, 

as empresas públicas, sociedades de economia e demais entidades controladas direta ou 

indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios". 

Portanto, sendo a FEAS uma Fundação Estatal, instituída pelo Município de 

Curitiba, através da Lei n2  13.663, de 21 de dezembro de 2010, com regime jurídico de direito 

privado, deverá estar subordinada as regras esculpidas na Lei n2  8.666/93, na aquisição de bens e 

contratação de serviços. 

Dispensa de licitação pela emergência da contratação - Inteligência do artigo 24, inciso IV da Lei 

8.666/93 

0 artigo 24, inciso IV da lei 8666/931  prevê hipóteses em que é possível a 

dispensa do certame licitatório, como por exemplo, quando instalada uma situação emergencial em 

que haja urgência de atendimento sob pena de ocasionar prejuízo as pessoas, ou comprometer a 

prestação de serviços públicos. 

No que tange ao conceito de emergência, convém destacar o ensinamento do 

doutrinador Margal Justen Filho: 

"No caso especifico de contratações diretas, emergência significa necessida 

atendimento imediato a certos interesses. Demora em realizar a prestação  prod 

'Art.  24. É dispensável a licitação: 

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar 
prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os 
bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluidas 
no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a 
prorrogação dos respectivos contratos; 

2 
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risco de sacrifício de valores tutelados pelo ordenamento jurídico. Como a licitação 

pressupõe certa demora para o seu trâmite, submeter a contratação ao processo 

licitatório propiciaria a concretização do sacrifício desses valores".2  

Na mesma linha de raciocínio, ensina a doutrinadora Maria  Sylvia  Zanella  di  

Pietro:  

"0 enfoque, portanto, delimitador da definição de urgência e emergência, parece 

convergir ao aspecto tempo, ou seja, à verificação de que a via normal de decurso de um 

procedimento licitatório, sem que medidas efetivas sejam imediatamente adotadas pelo 

administrador, poderia se transformar em um resultado danoso às coisas e pessoas, 

comprometendo a segurança das mesmas".3  

Verifica-se assim que, para que haja a dispensa de licitação nos casos de 

emergência é necessário o preenchimento de dois requisitos, quais sejam: a demonstração cabal e 

efetiva de potencialidade do dano e a demonstração que a contratação direta é a via adequada e 

efetiva para eliminação do risco. 

Nas palavras de Margal Justen Filho: "Em um Pais de enormes carências como 

o Brasil, há emergências e urgências permanentes. Não basta alegar a existência da emergência, mas 

é necessário demonstrar que a contratação se configura como um instrumento efetivo de 

atendimento a tais carências".4  

Assim, a situação de fato apta a caracterizar uma emergência, deve ser 

plenamente justificada pela Administração Pública, de forma a autorizar a dispensa do processo 

I icitatório. 

Ainda, para que haja a dispensa do certame com base no artigo 24, inciso IV da 

Lei 8666/93 é necessário demonstrar a presença dos requisitos estampados no artigo 26, parágrafo 

único, vejamos:  

Art.  26. As dispensas previstas nos §§ 2° e 4° do  art.  17 e no inciso  III  e seguintes do  art.  24, as 
situações de inexigibilidade referidas no  art.  25, necessariamente justificadas,  e o retardamento 
previsto no final do parágrafo (mica do  art.  8° desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 

(trios) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 

5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos.  

Parágrafo único. 0 processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste 

artig-rá instruido, no que couber, com os seguintes elementos: 
I -  car zação da situação emerqencial ou calamitosa que justifique a dispensa, quando for 

o caso; 

2  Comentários a Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 11 g ed.; São Paulo: Dialética, 2005, p. 238. 
3  Temas Polêmicos sobre Licitações e Contratos. 3 g ed. 1998. São Paulo. Malheiros. p. 91. 

Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 14 g ed.; São Paulo: Dialética, 2010, P.  307. 
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II-  raid()  da escolha do fornecedor ou executante;  

III  -justificativa do  grew;  

IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados. 

Igualmente, deve haver a publicação do ato de dispensa no órgão oficial 

dentro do prazo de 5 (cinco) dias. A publicação, neste caso, atua como condição de eficácia dos atos 

administrativos. 0 valor do repasse dos valores contratados também deve ser justificado pela 

Administração Pública Municipal. 

Interpretação do Tribunal de Contas da União acerca da dispensa de certame licitatório com 

fundamento no artigo 24, inciso IV da Lei n° 8.666/93 em caso de urgência não prevista — 

necessidade de licitação o quanto antes. 

Inicialmente, o entendimento do TCU conjugava no sentido de que a situação 

emergencial, invocada pelo administrador para embasar a dispensa de licitação, não poderia ter sido 

originada por falta de planejamento em adotar as providências e cautelas necessárias para a 

promoção do certame licitatório em tempo oportuno. Caso contrário, tornar-se-ia indevida a 

contratação com fundamento no artigo 24, inciso IV da Lei n9. 8.666/93. 

Tal questão foi debatida e objeto de análise na Decisão n° 347/1994 proferida 

pelo Plenário do Tribunal de Contas da União, destacamos: 

Além das formalidades previstas no artigo 26 e parágrafo único da Lei 8666/93, são 

requisitos necessários à caracterização dos casos de emergência ou de calamidade 

pública que: 

A situação adversa, dada como de emergência ou de calamidade pública não tenha se 

originado, total ou parcialmente, da falta de planejamento, da desídia administrativa 

ou da má gestão dos recursos disponíveis, ou seja, que ela não possa, em alguma 

medida ser atribuída  el  culpa ou dolo do agente público que tinha o dever de agir para 

prevenir a ocorrência de tal situação; 

Exista urgência concreta e efetiva do atendimento à situação decorrente do estado 

emergencial ou calamitoso, visando afastar o risco de danos a bens ou à saúde ou  el  vida 

das pessoas; 

0 Risco, além de concreto e efetivamente provável, se mostra iminente e especialmente 

gravoso; 

A imediata efetivação, por meio de contratação com terceiro, de determinadas obras, 

bens ou serviços, segundo as especificações e quantitativos tecnicamente apurados, seja 

o meio adequado, efetivo e suficiente para afastar o risco iminente detectado. (sem 

grifos no original) 

Assim, mister verificar se o caso dos autos comporta aquisição diante 

dispensa de licitação única e tão somente até a realização do necessário processo licitatório 
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No caso em tela pretende-se a aquisição, ante a emergencialidade da situação 

imprevista, conforme descrito à  fl.  04 pela gerente administrativa: "a. de se tratar de caso de 

emergência, devido a situação que possa comprometer a segurança dos dados que necessitam de 

arquivamento em local adequado, e de fácil pesquisa a quem estiver autorizado; b. de já estar sendo 

preparado sendo preparado processo licitatório (pregão eletrônico) deste serviço; c. ampliação do 

número de leitos e serviços ambulatoriais, com consequente aumento de demanda e por ser 

imprescindível a realização do mesmo nos pacientes para diagnóstico de possíveis doenças; d. a FEAS 

dispõe de médico radiologista apto para emissão de laudos de angiotomografia de crânio e cervical 

com vasos, pois trata-se de uma subespecialidade da radiologia; e. com  a abertura de um novo ponto 

de assistência especializada (agenda eletiva para atender demanda de eletroencefalograma), com 

garantias de fornecimento de laudos com agilidade como preconizado para atender a demanda de 

urgência/emergência e eletiva represada pela COVID-19. 1.4". 

Diante dos atos para contratação do item mediante licitação, observa-se que o 

item objeto dessa dispensa ainda não foi ultimado face à imprevisibilidade do mesmo, de sorte que a 

contratação emergencial decorrente de caso de força maior apontada, motivo pelo qual, não está 

sendo oriunda de falta de planejamento da administração, mas, sim, de motivo imprevisto. 

Também o TCU possui entendimento jurisprudencial no sentido de que a 

contratação emergencial se justifica quando demonstrado risco de prejuízo ou comprometimento 

saúde das pessoas: 

1.4 a urgência de atendimento para a dispensa de licitação é aquela qualificada pelo 

risco de ocorrência de prejuízo ou comprometimento da segurança de pessoas, obras, 

serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares, caso as medidas 

requeridas não sejam adotadas de pronto. (TCU Processo n° TC — 009.248/1994-3 — 

Decisão n°347/1994 — Plenário. No mesmo sentido: Processo n° TC -500.1996-0. Decisão 

n° 820/1996 — Plenário). 

Por todo o exposto, parece-me que a contratação pretendida encontra escopo 

no artigo 24, inciso IV da Lei n° 8.666/93. 

No que tange ao cumprimento dos requisitos previstos no  art.  26 § único, 

incisos II e  III  da Lei 8.666/93, verifica-se que a escolha do fornecedo utou-se no critério do menor 

prego, atendendo aos princípios da econonnicidade e vantajosida as contratações, conforme 

declaração de conformidade de pregos  (fl.  62) e cotações de fls. 63/75. 

5 
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III-  Considerações Finais 

Diante do exposto, opino pela viabilidade legal da contratação emergencial, 

com fundamento no artigo 24, inciso IV da Lei 8.666/93. 

Entende-se como necessário, todavia, que sejam observados os seguintes 

trâmites procedimentais: 

a) a assinatura da proposta pela empresa proponente, com rubrica em todas 

as folhas que a compreendem, nela dando-se o devido aceite, para que surtam os efeitos legais; 

b) a ratificação da Dispensa de Licitação, bem como sua publicação, no Diário 

Oficial do Município, nos prazos mencionados no artigo 26 da Lei n2  8.666/93, anexando-se ao 

presente expediente, as cópias respectivas; 

c) cumpram-se, ademais, as disposições da Instrução Normativa do Tribunal de 

Contas do Estado do Paraná atinente a área de licitações e contratos administrativos e adote as 

medidas necessárias para que os pregos contratados reflitam a realidade de mercado; 

d) observe-se, minimamente, o cumprimento dos requisitos concernentes 

Regularidade Fiscal e Trabalhista previstos no artigo 10 do Decreto 2.028, de 16 de dezembro de 

2011 na contratação da empresa, a exceção do previsto na Lei n2  13.979/2020; 

Curitiba, 12 de set mbro de 2022.  

PEDRO HENRIQUE J61N0 BORGES 

Assessor Jurídico - FEAS 
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Curitiba, 15 de setembro de 2022 

Tendo em vista as recomendações apresentadas no parecer n.° 410/2022 
Ajur Feas, referente ao Processo Administrativo n.° 228/2022-Feas, informo: 

a) Assinatura da proposta; 

Resposta: A proposta já se encontra assinada (fls. 67). 

b) Ratificação da dispensa e respectiva publicação; 

C) Cumprimento das disposições da instrução normativa do ICE; 

Respostas: Serão disponibilizadas oportunamente dentro dos preceitos  le- 

d)  Regularidade fiscal e trabalhista 

Situação regular conforme fls. 89-93, bem como documento em anexo. 

Documento assinado digitalmente 

JULIANO EUGENIO DA SILVA 
Data: 15/09/2022 1)9:07:530300 
Verifiqueem hopsWverificador.iti.br  

Juliano Eugenio  da  Silva  

Presidente  CPL 

gais. 
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Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

23.825.866/0001-37 

DIGITAL RADIOLOGICA TECNOLOGIA EM IMAGENS MEDICAS LTDA 

R PADRE ESTANISLAU PIASECKI 426 CIDADE INDUSTRIAL! CIDADE 
INDUSTRIAL / CURITIBA / PR / 81280-040 

Inscrição: 
Razão 

Social: 
Endereço: 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o  
Art.  7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, 
a empresa acima identificada encontra-se em situação regular 
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

0 presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade:05/09/2022 a 04/10/2022  

Certificação Número: 2022090501420449634252 

Informação obtida em 15/09/2022 09:05:43 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no  site  da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

Consulta Regularidade do Empregador https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpreg..  
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Memorando no 265/2022 — CONTROLE INTERNO 16/09/2022. 

De: Controle Interno Feas. 

Para: Comissão de Licitação Feas. 
Recebido em: / /  

Ass.: 

Ref.:  Conferência de processo licitatório, modalidade dispensa de licitação. 

Informo que a análise ao processo administrativo no 228/2022 pautou-se no 
disposto na legislação vigente, especialmente, na Lei n.o 8.666/93  (art.  24), Decreto Federal 
no 9412/2018, Decretos Municipais no 2.028/2011, 104/2019 e 610/2019, e princípios que 
regem as contratações da administração pública. Assim sendo, da análise realizada observo 
que, conforme exposto no Anexo I: 

a) Juntou-se a autorização para licitar e ordenação de despesas, emitida pela 
Autoridade competente; 
b) Juntou-se a declaração de disponibilidade de recursos financeiros, emitida 
pela Assessoria Financeira; 
c) Juntou-se a indicação do gestor e de seu suplente, com suas respectivas 
matriculas e ciência destes; 
d) Houve juntada do termo de referência, contemplando os descritivos dos  

itens/serviços a serem adquiridos/contratados, obrigações contratuais, vigência  

etc.•  
e) Juntou-se a minuta contratual, contemplando, dentre outras, cláusula  
referente à LGPD e clausula de reajuste contratual;  
f) Juntou-se o referencial de pregos/pesquisa mercadológica, contemplando: 
propostas; definição da escolha de pregos e de fornecedor; declaração de 
compatibilidade de pregos com o mercado; 
g) Juntou-se a justificativa técnica e legal, para a presente 
aquisição/contratação; bem como declaração de que a presente dispensa não 
poderia ser realizada mediante outra modalidade de licitação, sem trazer 
prejuízos à Feas; 

h) Juntou-se a justificativa da escolha do fornecedor ou executante, 
acompanhada de comprovação das condições que o tornam apto à execução do 
objeto — à exceção abaixo; 

i) Juntou-se a declaração de conformidade de habilitação emitida pelo 
Presidente da Comissão de Processo Licitatório Feas, atestando a conformidade 
de habilitação; incluindo declaração de inidoneidade; 
j) Emitiu-se o Parecer jurídico no 395/2022 - Aprovação, emitido pela 
Assessoria Jurídica Feas, autorizando a presente aquisição/contratação, tendo em 
vista entender que a presente demanda se enquadra no disposto no  art.  24, IV1  

da Lei 8666/93;  

1  Art.  24. É dispensável a licitação: 
IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de 
situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e 

1 
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k) Entrega a este setor para análise. 

Considerando as solicitações apresentadas pelo setor técnico/requisitante, no 
sentido de que a presente demanda se trata de aquisição/contratação de item/serviço de 
suma importância para o funcionamento das unidades da Feas, qual seja: Prestação de 
serviço de emissão de laudos a distancia (telerradiologia) de imagens, exames de RX, 
tomografia e angiotomografia e eletroencefalograma, através do sistema PACS  (Picture 
Archiving and  Com unication System)fomecido pela Contratante, visando atender as 
demandas em tempo integral (24 horas por dia, 7 dias na semana), das unidades de negócio 
da Feas, pelo período de 180 dias; 

Considerando o supracitado Parecer emitido pela Assessoria Jurídica autorizando 
a presente aquisição através da modalidade disposta junto ao  art.  24, IV da Lei 8666/93; 

Considerando a análise realizada, frente à documentação constante nos autos, 
entendo que a presente demanda se amolda ao disposto no  art.  24, IV da Lei 8666/93;  
sendo possível sua ratificação pela Autoridade Competente, caso esta entenda que restou 
caracterizada a urgência/necessidade na aquisição/contratação. 

*Quanto a motivação legal utilizada: de acordo com o disposto no  art.  193, II da 
Lei 14133/2021, a presente legislação encontra-se vigente, podendo ser utilizada 
pela Administração Pública. 

Atenciosamente, 

amua Tola aneco  
Gerente de Controladoria Feas 

outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação 
emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 
180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, 
vedada a prorrogação dos respectivos contratos; 
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CHECKLIST  DISPENSA 
LEGISLAÇÃO Lei n.° 8.666/93  (art.  24), Decreto Federal no 9412/2018, Decretos Municipais no 2.028/2011  (art  20), 

104/2019 e 610/2019  

DOCUMENTAÇÃO INICIAL 

37 a 61  Juntado aos autos 

VALOR ESCOLHIDO EM CONFORMIDADE COM 0 PREVISTO 
EM EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO (QUANDO ITEM 

DESERTO/FRACASSADO -  art.  24. V1 
Ngo se apica  

  

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

.Empresa: Digital Radiologica - Tecnologia em Imagens Medicas Ltda ME 

Jontado aos autos 

Juntado aos autos 

Juntado aos autos 

• ,,Declarag.06 deg*  hãofç 
:deeliriad ésf5rn federett/S e que 
não'esta suspensa de ietar OU Imped0a de ccntratar  corn  o 

Município  
O Corsuita ao cadastro da empresa ictan_e no Portal de 

Compras d‘o 1;.;.1unicipio de Curtba (e-Compras) OU Cersuhia 
ao c;adaStro da empresa tante no.Stema de 

CadaStraMento Unficado deTiieneedOris (SICAF)  
IDENTIDADE E/OU INSCRIÇÃO COMERCIAL (Obrigatóno 

MEI)  

ATA DE CONSTITUIÇÃO/ESTATUTO/CONTRATO SOCIAL 

82 a 87 

76 a 81 

3 

Controle Interno 
R.  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, 161 

Edifício Maia — 30  Andar — Sala 307 

Capo Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.312-170 

(41) 3316-5920 
www.feaes.curitiba.pr.gov.br  

 

ANEXO I  

°BHT°  

No PROCESSO ADMINISTRATIVO 

MODALIDADE 

MOTIVAÇÃO LEGAL 

ANALISE DATA PAGINAÇÃO 

228/2022 12/09/2022 01 a 110 

Dispensa de fictação  

Art. 24, IV  da  Lei 8666/93 02/09/2022 03 a 07 

VALOR ESCOLHIDO/VALOR CONTRATADO  

Prestação de servo de emissão de laudos a distancia 
(telerradlologia) de imagens, exames de RX, tomOgrafia 

e angiotomografa e eletroencefabgrama, através do 
sistema PACS (Peture Archivng  and  Comuntation 

So.tem)forpecido pela Contratante, visando atender as 
demandas em tempo Integral (24 horas por dia, 7 dias: 

ria semana), dat Unidades de negócio da  Fees,  pelo  
period°  de 180 dtas  

R$ 1.729.800,00 

23/05/2022 10 a 36 

02/09/2022 62 

Juntado aos autos 

Juntado aos autos 

Mamed Younes Mohamed Mourad e Kelly Otofuji 
Honda  

Juntado aos autos 

12/09/2022 

12/09/2022 

12/09/2022 

12/09/2022 

DECLARAÇAO DE DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 
FINANCEIROS  

AUTORIZAÇÃO DE LICITAR 

GESTORES CONTRATUAIS 

ORDENADOR DE DESPESAS 

1 

2  

1 

1 

JUSTIFICATIVA TECNICA (Justificatiya pormenorizada e 
consistente da necessidade da aguWo ou da contratação) 

TERMO DE REFERENCIA 

MINUTA DO CONTRATO 

Juntado aos autos 

Juntado aos autos 23/05/2022 

08 e 09 

10 a 36 

CLAUSULA DE REAJUSTE CONTRATUAL 

• CLAUSULA.DE PROTEC,60 DE pApos - LEI 13.,709/2018 
("Li Cara! de Protecão de•Ddos" ou "LGPD")  

REFERENCIAL DE PREÇOS (AO MENOS 03 FORNECEDORES) 

Nau se apra 

Juntado aos astos 

Juntado aos autos 

  

02/09/2022 

Causua!,ZIf' 

62 

DECLARAÇAO DE COMPATIBILIDADE DE PREÇOS COM 0 
MERCADO  

PROPOSTAS 

Juntado aos autos 

Juntado aos autos 

02/09/2022 62 

63 a 75 

JUSTIFICATIVA/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL PARA A ESCOLHA 
DO FORNECEDOR  

JUSTIFICATIVA/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL PARA A ESCOLHA 
DA MODALIDADE DE CONTRATA CÃO 

Juntado aos autos 

Juntado aos autos 

02/09/2022 03 a 07 

02/09/2022 03 a 07  

DECLARAÇÃO (PELO GESTOR) DE QUE A DISPENSA NÃO 
PODERIA SER REALIZADA MEDIANTE OUTRA MODALIDADE 

(ART.  76) 
Juntado aos autos 02/09/2022 03 a 07  



APONTAMENTOS 

OBSERVAÇÕES 

Controle Interno 
R.  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, 1811 

Edifício Maia — 30  Andar — Sala 307 
Capão Raso — Curitiba/PR 

CEP 81.312-170 
(41) 3316-5920 

www.feaes.curitiba.pr.gov.br  

1411 

CARTA() CNPJ Juntado aos autos 88 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL FEDERAL Juntado aos autos 
válida até 

23/09/2022 
89 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL ESTADUAL Juntado aos autos 
válida até 

24/12/2022 
90 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL MUNICIPAL Juntado aos autos 
válida até 

24/11/2022 
91 

CERTIFICADO DE REGULARIDADE COM FGTS Juntado aos autos válida até 
04/10/2022 

110 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTA Juntado aos autos válida até 
22/02/2023 

93 

DECLARAÇÃO DE QUE NAO EMOREGA'MENORES DE FORMAlIEGAL 4, • • • -. • ‘4.: , 
(art.  27, V da Lei 8666Ar -0 lintado  "so-  ,t.itOS • . 26/08/2022 

, , 
95  

OUTROS 

DOCUMENTAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA 
(QUANDO PROVENIENTE DE PREGÃO OU SOLICITADO PELA  AREA  TÉCNICA) 

Atvará de locaização e funcionamento Juntado aos autos 98 
Licença sanitária da kitante Juntado aos autos 101 

ReWro Ou Inscrição Da Empresa Licitante no Conselho 
Regional de Medicina 

Juntado aos autos 31/08/2022 97 

Certidão de regularidade técnica do RT junto ao respectivo 
órgão de classe 

Juntado aos autos 100 

Atestado de ca acidade técnica Juntado aos autos 94 

DECLARAÇÃO 
80  e 100  

DE CONFORMIDADE 
do Decreto 

., 

Municipal 

vm,  

DE HABILITAÇÃO  
2028/2011) 

(arts.  

p 
DOCUMENTAÇÃO 

5 r 
FINAL 

T 

Juntado aos autos' 12/09/2022 102 

ANÁLISE PELA ASSESSORIA JURÍDICA Parecer n°410/2022 - Aprovação 12/09/2022 103 a 108 

RATIFICAÇÃO DA DISPENSA 

Ver conclusão 

PUBLICAÇÃO DA RATIFICAÇÃO  (Art.  26 da Lei 8666/93) 

ASSINATURA DO CONTRATO 

PUBLICAÇÃO CONTRATO  (Art.  61, § único da Lei 8666/93) 

PRAZO DA VIGÊNCIA 

VIGÊNCIA 

CONCLUSÕES 

SEM PENDÊNCIAS ( x) COM PENDÊNCIAS ( ) 

1) Quanto a motivação legal utilizada: de acordo com o disposto no  art.  193, ilda Lei 
14133/2021, a presente legislação encontra-se vigente, podendo ser utilizada pela Administração 

Pública. 

• 

• 

4 



Curitiba, 19 de setembro de 2022 

Sezifredo Paul Alves Paz  
1  

 

Feas 13 

R.  Cap.  Argenniro Monteiro Wanderley, 161 
3° andar 

Capão Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 

(41) 3316-5927 
www.feaes.curitiba.orgov.br  

  

  

Termo de ratificação 

Aprovo o Parecer Jurídico n° 410/2022 — Ajur/Feas. Ratifico o ato de contratação da 

empresa "Digital Radiológica — Tecnologia Em Imagens Médicas Ltda.", inscrita no 

CNPJ n° 23.825.866/0001-37, mediante dispensa de licitação prevista no artigo 24, 

inciso IV da lei federal n.° 8.666/93, lastreada em posicionamento jurídico parecer n.° 

410/2022, memorando Controle Interno n° 265/2022, conforme o processo 

administrativo n° 228/2022 — Feas, de 12/09/2022, dispensa de licitação n° 75/2022 

e com espeque no artigo 20 do Decreto n° 2.028/2011. 

Objeto da contratação: Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de emissão de laudos à distância (telerradiologia) de imagens exames de 

RX, tomografia e angiotomografia e eletroencefalograma através do sistema de 
PACS  (Picture Archiving and  Comunication  System),  pelo período de até 180 (cento 
e oitenta) dias. Visando atender as demandas em tempo integral (24 horas por dia, 7 

dias na semana) das unidades de negócio da Fundação Estatal de Atenção à Saúde 

de Curitiba — FEAS, a saber: HMIZA (Hospital Municipal do Idoso Zilda Arns), Centro 

Médico Comunitário Bairro Novo (CMCBN), Serviço de Apoio ao Diagnóstico e 
Terapia (SADT) do Hospital Municipal do Idoso Zilda Arns, UPAS CIC, UPA 

Pinheirinho, UPA Sitio Cercado, UPA Fazendinha, UPA Boqueirão, UPA Boa Vista, 

UPA Cajuru, Upa Campo Comprido, Upa Tatuquara. 

Valores: Valor total de R$ 1.729.800,00, restando os seguintes valores 

unitários/quantidades: 

a. R$ 47,50 por laudo de exame de tomografia; 

b. R$ 6,80 por laudo de exame de raios-x simples; 

c. R$ 6,50 por laudo de exame de eletroencefalograma; 

d. R$ 70,00 por laudo de exame de angiotomografia. 

Diretor-Geral Feas 
Página 1 de 1 



N° 177- ANO XI 

CURITIBA, SEGUNDA-FEIRA, 19 DE SETEMBRO DE 2022 

N° 177 - ANO XI 

CURITIBA, SEGUNDA-FEIRA, 19 DE SETEMBRO DE 2022 

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 

ATOS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA ATOS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

A Fundação Estatal De Atenção A Saúde torna público, para 

conhecimento dos interessados, que realizará licitação, sob a 

modalidade Pregão Eletrônico, com as seguintes características: 

Objeto: Registro de  preps  para futuro fornecimento de materiais de 

manutenção elétrica. 

Processo Administrativo n°: 229/2022. 
Pregão Eletrônico n°: 145/2022. 
Pregão Exclusivo ME/EPP, 
Objeto:Registro de pregos para futuro fornecimento de materiais de manutenção elétrica. 
Valor total estimado do pregão: R$ 439.704,08. 
Data/horário para envio de proposta(s): a partir do dia 19/09/2022 ás 08:00 h até o dia 03/10/2022 as 08:40 h. 

Abertura da sessão pública: 03/10/2022 As 08:41 h 

•As propostas e lances deverão ser encaminhados via internet respeitando a data e horários determinados acima. 0 portal em 

que ocorrerá a disputa é o compras governamentais (wAlw.compras.gov.br). 

•0 edital está á disposição dos interessados no portal compras governamentais (www.compras.gov.br), bem como no  site  da 

Feas: www.feaes.curitiba.pr.gov.br. 

•Somente poderão participar do envio de lances as empresas que estiverem devidamente cadastradas no portal de compras 

governamentais (www.compras.gov.br) e apresentarem propostas. 

'Informações pelos fones: (41) 3316-5927; 3316-5967. 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde, 16 de setembro de 2022. 

Sezifredo Paulo Alves Paz: Diretor Geral 

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Processo administrativo n.° 228/2022. 

Dispensa de licitação n° 75/2022. 

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de 

serviços de emissão de laudos à distância de exames de raios x, 

tomografia, angiotomografia e eletroencefalograma. 

Aprovo o Parecer Jurídico n°410/2022 — Ajur/Feas. Ratifico o ato de contratação da empresa 'Digital Radiológica — Tecnologia 

Em Imagens Médicas Ltda.", inscrita no CNPJ n° 23.825.866/0001-37, mediante dispensa de licitação prevista no artigo 24, 
inciso IV da lei federal n.° 8.666/93, lastreada em posicionamento jurídico parecer n.° 410/2022, memorando Controle Interno 
n°265/2022, conforme o processo administrativo n°228/2022 — Feas, de 12/09/2022, dispensa de licitação n° 75/2022 e com 

espeque no artigo 20 do Decreto n° 2.028/2011. 
Objeto da contratação: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de emissão de laudos à distância 
(telerradiologia) de imagens exames de RX, tomografia e angiotomografia e eletroencefalograma através do sistema de PACS  

(Picture Archiving and  Comunication  System),  pelo período de até 180 (cento e oitenta) dias. Visando atender as demandas 
em tempo integral (24 horas por dia, 7 dias na semana) das unidades de negócio da Fundação Estatal de Atenção à Saúde de  

Curitiba — FEAS, a saber: HMIZA (Hospital Municipal do Idoso Zilda Arns), Centro Médico Comunitário Bairro Novo (CMCBN), 
Serviço de Apoio ao Diagnóstico e Terapia (SADT) do Hospital Municipal do Idoso Zilda Arns, UPAS CIO, UPA Pinheirinho, 
UPA Sitio Cercado, UPA Fazendinha, UPA Boqueirão, UPA Boa Vista, UPA Cajuru, Upa Campo Comprido, Upa Tatuquara. 
Valores: Valor total de R$ 1.729.800,00, restando os seguintes valores unitários/quantidades: 
a. R$ 47,50 por laudo de exame de tomografia; 
b. R$ 6,80 por laudo de exame de raios-x simples; 
c. R$ 6,50 por laudo de exame de eletroencefalograma; 
d. R$ 70,00 por laudo de exame de angiotomografia. 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde, 19 de setembro de 2022. 

Sezifredo Paulo Alves Paz: Diretor Geral 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO 

Processo Administrativo  re:  168/2022. 

Pregão Eletrônico n°: 112/2022. 

Serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos 

de serviços de saúde, dos grupos A e seus subgrupos: Al, A2, A3, A4 e 

A5, grupo B e grupo E, conforme classificação da RDC n.° 306/2004 — 

Anvisa e resolução Conama n° 358/2005 

De acordo com a decisão do pregoeiro e parecer jurídico n° 409/2022 — Ajur, adjudico e homologo o pregão eletrônico n°: 112 
/2022, cujo objeto 6: "Serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde, dos 
grupos A e seus subgrupos: Al, A2, A3, A4 e A5, grupo B e grupo E, conforme classificação da RDC n.° 306/2004 — Anvisa e 
resolução Conama n° 358/2005", a fim de suprir as necessidades das unidades geridas pela Fundação Estatal de Atenção 
Saúde— Feas pelo período de 12 (doze) meses", conforme ata de Julgamento em favor das empresas: 
06.208.833/0001-29 — SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS PR LTDA — Valor R$ 1.952.760,00; 
Valor total do pregão eletrônico n°: 112/2022 — R$ 1.952.760,00. 
Para as demais providências, respeitando as formalidades legais. 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde, 19 de setembro de 2022. 

Sezifredo Paulo Alves Paz: Diretor Geral 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Ata de Registro de Preços n.° 01. 

Processo Administrativo n°: 145/2022 

Pregão Eletrônico n°: 097/2022. 

Interessado: Fundação Estatal de Atenção à Saúde. 

Objeto: "Registro de pregos para futuro fornecimento de Avental 

descartável 30g/m°, não estéril e Avental, min. 50g/m°, impermeável, com 

barreira, descartável, não estéril, pelo período de doze meses" 

Pagina 21 Pagina 22 



Zimbra https://webmail.curitiba.pr.gov.br/h/printmessage?id=24129&tz=A..  

Zimbra julianoesilva@feaes.curitiba.pr.gov.br  

Re: Assinatura contratual Feas 

De :•Mamed•Younes  Mohamed  Mourad 
<mmourad@feaes.curitiba.pr.gov.br> 

Assunto : Re: Assinatura contratual Feas 

Para  :Juliano  Eugenio da Silva 
<julianoesilva@feaes.curitiba.pr.gov.br>  

sex., 23 de set. de 2022 15:22 

3  anexos  

Boa tarde  Juliano,  
Procede, a empresa não vai fornecer os equipamentos, somente laudar os exames. 
A disposição. 

Atenciosamente, 
Mamed `tonnes Mohamed Mourad 

NAE — ?Addeo de Atengin  Especializada  
(41) 3316-59031 mmouradigfeaes.curitiba cmbr 

De:  "Juliano  Eugenio da Silva" <julianoesilva@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Para: "Mamed Younes  Mohamed  Mourad" <mmourad@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Enviadas: Quinta-feira, 22 de setembro de 2022 16:45:03 
Assunto:  Fwd:  Assinatura contratual Feas  

Old Mamed,  

Sobre a contratação emergencial dos laudos dos exames, recebi a mensagem abaixo da 

• empresa a ser contratada. 

Creio que se trata de um erro no contrato (cláusula que precisa ser retirada). Poderia 
somente confirmar se é isso mesmo, por favor? 

Paz e Bem, 

L"'" 
rinfackoftrazi 
der AYeacko al 

Juliano  Eugenio da Silva 
Pregoeiro 
Comissão Permanente de  tic  itaçties 

(41)3316-5927i1eae5.cu Eitiba.pr.gov.br  

De: "digital rad" <digital.rad@outlook.com> 
Para:  "Juliano  Eugenio da Silva" <julianoesilva@feaes.curitiba.pr.gov.br>  
Cc:  "Contratos da Feaes" <contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Enviadas: Quinta-feira, 22 de setembro de 2022 15:38:33 

Assunto: RE: Assinatura contratual Feas 

Boa tarde Prezado, 

1 of 3 23/09/2022 15:5E 



Zimbra https://webmail.curitiba.pr.gov.br/h/printmessage?id=24129&tz--A..  

Conforme contato com o Sr. Ricardo do departamento de compras, solicitamos uma revisão 

do contrato na CLAUSULA TERCEIRA - DO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS / 

EQUIPAMENTOS, no qual especifica que a CONTRATADA, no caso a Digital Rad, teria como 

responsabilidade o fornecimento dos aparelhos de eletroencefalograma, cláusula essa que não 

estava inclusa na minuta contratual utilizada para fins de orçamento de proposta. 

Aguardamos um posicionamento referente ao ocorrido. 

Atenciosamente, 

DIGITAL 
TECNOLOGIA M. ibitAGENMEDI  

Clayton  Eduardo A. Santos 
Sócio Administrador 

Digital Rad 
Contato: (47) 99959-6195 1(47)  99934-2060 

De:  Juliano  Eugenio da Silva <julianoesilva@feaes.curitiba.pr.gov.br> 

Enviado: quarta-feira, 21 de setembro de 2022 09:50 

Para: digital.rad@outlook.com  <digital.rad@outlook.com> 

Assunto: Assinatura contratual Feas 

Prezadas e prezados, 

Segue contrato 76/2022 — Feas, para recolhimento de assinaturas.  

Caso possuam assinatura digital, esta poderá ser usada. Neste caso, não é necessário 
envio físico do documento. 

Caso não possuam, por favor, imprimam duas vias, recolham as assinaturas e nos 
enviem o mais rápido possível. 

0 endereço para envio e: rua R.  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, n° 161, 30  andar, 
sala 305, bairro Capão Raso, Curitiba PR. A/C de  Juliano  Eugenio da Silva — setor de 
Licitações. 

Paz e Bem, 

2 of 3 23/09/2022 15:5( 
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Contratos 
eapftbo Argerniro Monteiro Wanderley, 

Pinheirinho Curitiba/ PR 
CEP 81312-170 

(41) 3316-5721 
contratosfeeesafeaes,cuOtiha.pr,gov.ar 

Contralto administrativo /642022,—  Fees  

Contrato AdministratiVo n° 76/2022 — FEAS pare 
contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de emissão de laudos & 
distancia (telerradiologia) de imagens exames de 
RX, tomografia e angiotornografia e 
eletroencefalograma através do sistema de PACS  
(Picture Archiving and  Comunication Systern) 
fornecido pela Contratante, visando atender as 
demandas em tempo integral (24 horas por dia, 7  
dies  na semana) Id2SE unidades de negócio da 
Fundação Estatal de Atençãôà Saúde de Curitiba — 
FEAS, pelo  period°  de ate 180 (cento e oitenta)  
dies,  que entre si celebram a  Fees  — Fundação 
Estatal de Atenção h Saúde e a empresa Digital 
Radialágica Tecnologia Em Imagens Medicas 
Ltda. 

Aos  Anti  e sete  idles  do mês de setembro. do  ano de-dOiee Vinte e doiS, nesta 

cidade de Curitiba. Capital do Estado do  Parana,  presentes de UM lado a FUNDAÇÃO 

ESTATAL DE ATENÇÃO À SAÚDE, doravante denominada CONTRATANTE, inscrita no 

CNPJ sobn.° 14.814.139/0001-83, neste ato representada  pal°  seu Diretor Geral, Sezifredo 

Paulo.Alves Paz, CPF/MF 368.713.809-10 e  pale  Diretora  Administrative  Financeira Deise 

Suet de  Pietro Caputo,  OPF/IVIF  re  570.893.889-72„. assistidos pelo Assessor Jurídico 

Pedro Henrique Igino,  .BOrgeS, OAS/PR n.° 50529 i5  de outro lado a empresa Digital 

Radiológica Tecnologia Em Imagens Médicas Ltde., pessoa juridica de direito privado, 

inscrita no CNPJ/MF sob n.:° 23,825.866/0001-37, .corrt sede na :Rua Padre Estanislau 

Piasecki, 426,  Bairn?  Pidade Industrial, Curitiba, estado do  Pam&  CEP 81,280-040i  

neste  at  representada  pot Clayton  Eduardo Alves dos Santos, brasileiro, inscrito no 

CPF/MF ri 047.260,619-O9  corn  fundamentO nas informações  confide*  ritt Processo 

Administrativo  if)  228/2022 —  Fees,  dispense. de licitação 75/2022 e Termo de 

Referência, resolveram e acordaram firmar o presente contratb, Mediante as cláusulas e 

condições a seguir estabelecidas: 

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

Contrataçâo de empresa especializada 'pare prestação de serviços de emissão 

de laudos a distância (telerradiologia) de imagens exames de RX, tomografia 

angiotornografia e eletroencefalograma atraves do sistema de PACS  (Picture Archiving an  

CQ117UrliCatiOil  System)  fornecido pela  Control  e, visando atender-es.demandas em tem pc  
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1500  Quantidade  Estirnada Mee 

9.000 exames Quantidade Estimada 180 dias 

Emissão  de 1,a1dos Raclioiô am Tomcjgrafia gate!  

Quantidade Estimada Más 1500.  

Emissão de Laudos Radiológicos emAnglotomografla de ro das  sub-especialidades 
(neurologia, cardiologia,etc) 

Quantidade Estimada 180 dias 9.000 exames 

Prodedimento 

ProitStação de Serviços deErnissão de Latidos fRadiológico(1aio X) a distância via 

AAYTON: 
bump° ADJES 
DOS 
SI.**70,472  

cio  dc tiwnt.  
itsifitat CLAYTON 
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Contratos 
R. Capitão Argot:firo Monteiro VVanderley, 

Pinhatrinho - Curitiba/ PR 
CEP 81.312-170 

(41) 3316-5721 
OOribtitc4fe9esefeeektiaritiba.pragif,br 

integral (24 horas Pordisi diaa tia sernana) das unicades de negócio da Fundação Estatal 

de Atenção à SaCklecie Curitiba FEAS 

Parágrafo Primeiro 
Os serviços contratados corresponderão a preVisão para atá  tea  (cento e  

Oltenia)  dias, não  pa  dando ser renovado mas podendo ser aditados conforme as 
necessidades de cada unidade ate o limite de 26%. 

Prestação de Serviços de Emissão de Laudos Radiológicos 

Tomografia e anglotornografia via telerradiologia  

Descrição 

EnifssiO de Laudos Radiológicos em Tomografia gerai e Angiotornogralla dentro das suh-
especialidades (neurologjeepardiclogigiatc 



Contratos 
:R. Capitao Angemiro Monteiro Wandeney, 

Pinheirinho - Cuntibei PR 
CEP 81312-170 
(41)3316-5721 

contratosfeaes@feaes 4uritiba.pr.00v.tif 

I teferrad ogle.  

Descrição 

A contrtitação de empresa pare ação de serviçosde antilise técnica da imagem 

recebidai  elaboração e emissão de laudos radiológicos. Raio-x) 

Quantidade Estimada  Ands  

Quantidade Estimada 180  dies 96.000 

  

  

Procedimento 

 

     

     

  

Prestação de Serviços de realização de exame com emissão de laudo de 

eletroencefalograma 

 

     

  

Quantidade Estimada Mas Até 500 

 

     

 

Quantidade Estimada 180 dia Até 3.000 exames 

 

     

Parágrafo Segundo 

Os serviços deverão ser prestado; ria dependência da contratada. 

Parágrafo Terceiro 

Fazem parte do presente Contrato, como se nele houvessernsido transcritos, o 

Termo de Referência e a Proposta da CONTRATADA 

Parágrafo Quarto 

As pessoas que Vénharil a  executer  os serviços decorrentes deste Instrumento  

possuirão Vinculo empregatício exclusivamente  cam  a CONTRATADA, sendo esta titular rit 

única responsivel pelos direitos, obrigações e ações decorrentes, pagamentos dos saldrips 

e demais vantagens, recolhimento de todas as obrigações  socials  e tributos pertinentes, 

indenização por quaisquer addentes de que seus empregados possam ser vitimas quan 

em, serviço na forma expressa e considerada nos artigos 19 •a da Lei EL213/1991,  cu  

Anus obrigações em nenhuma hiPeitese poderfi .ri.sferideS  Oar*  a CONTRATANTE 

0-AYWN manado cso  ¡WHO  
EDUARDO ‘. agit4 sw.axeroN 
ALVES DOS =A71-v-srano  
SANTOS:04726 Mdritaa2/.69.21  

73451 3 -01.04` 1909 



CLAUSULA TERCEIRA 

São responsabilidades da CO T 1ADA, sem ônus para ,a Feas: 
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Contratos  
R.PorolgoriNtgepiira Montalto Wancieriey, 

Pinhairinha - Curitiba/ PR 
CEP 81312-170 

(41) 3316-5721 
contratosfea @ifeaas.ouritiba.pr.govbr 

e ainda, a prestação dos serviços. pra contratados :não Implica em exclUsIviciacle de 

colaboração  antra  a CONTRATANTE ca CONTRATADA. 

Parágrafo Quinto 

A CONTRATADA somente manterti na execução dos serviços objeto da 

presente contratação, profissionais  clue  apresentem o seguinte perfil: 

a) Maiores 18 anas; 

Portadores de atestado de b saúde. 

M.:WSW-A SEGUNDA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS • 
contratação da empresa especializada para prestação de serviços . de emissão de 

latidos à distáncia (telerradiologia) de exames de eietroencefafograina, Raio X, 

Tomografia ooraPatadolizadas  incluindo angiatornografias, !atravás da plataforma PACS 

da Contratante; 

necessaria  qua  a niticlidõ  radiologists  da CONTRATADA, responsável pela emissão 

de laudos a distância, disponha de computador' .próprio e  link  de  Internet  com 

condições adequadas pata uso do Sistema de PACS da contratante PIXEON 

AURORA — =forme especificações mínimas detalhadas nos Anexos 2 e 3: 

iLce exames de Raio X, Tamografia Cornputadorizada e Angiotornagrafia,  sera°  

realizados nas unidades da FEAS conforme Tabela 1 no inciso Ill da  Ram  3,1, nos 

seus pacientes. À medida que c.: exames  fawn  Sendó :realizacicia, as respectivas 

'imagens e as dados dos pacientes ja ficarão disponíveis para transferência por 

intermédia softwares, via  Internet,  respectivamente do contratante, para que o 

Prestador acesse as informações necessárias para a elaboração dos laudos 
distância logo apos a realização do exame. 

IV.. E. -necessária  qua  o medico radiologiSta da CONTRATADA, responsgivel pela 

emissão de faudos de eletraencefalograrna, disponha de computador próprio e todos 

:ort derrialS Meios necessários á emissito dos laudos. 

V. Os exames de eletroencefalograma, serão realizados nas unidades da Feas, nos 

PaoiertIes 'Pré-selecionadOs.e agendadoS previamente. 



  

Contratos 
R. Capitâo Angerniro Monteiro  Wander*,  

F'inheirinho - Curitiba/ PR 
CEP 81.312-170 
(41) 3316-5721 

contratosfeaes@feaes.cuiitibapr.gov.bt  

A Contratada devera receber as imagent dos exames, .processare  &Mao-  os laudos 

nos casos de emergência em 2horas e em casos eletivos em  .at  24/48 horas corridas 

do recebirriento das imagens, 

2. Os laudos deverão ser emftidõs apenaS E.T OOnSonfiricia 

especific,adoisolicitado pelo Médicarequisitante; 

.3„. A Contratada devera fornecer a equipado SADT da  PEAS,  .com antecedência de g‘ 

dais) dias:Crteisactiniciados trabalhos, a relação de rriédicorsque efetuardo os laudos, 

para que o quadro administrativo da FEAS realizo os cadastros médicos na plataforma 

-AURORA envie LOGINS e SENHAS  temporaries  para OS.  médicos- (nosle-rnalls 

pessoais informados). 

a. Os  Medici*  deverafrtrocaras senhas por rtOVOSe Máritii-las sob sigilo, pois 

são de uso pessoal esintransferivels, A relação : de médicos deve ser enviada por 

para oerencia.nae(ãfeaes.curitiba.or.00v;br contendo as seguintes 

informações 

• Nome COMpleto 

▪ ÓPF 

• Data de:Nascimento 

• Número de Celular  corn  D131-.)  

• Ell  pessoal (pare recebirrientOdál tottin éSénha) 

• ORM e Conselho Regional de Medicinado Brasil 

Assinatura digitalizacla (não 6 assinatura eletrônica) para ser incOrporada no 

Cadastrip Medico dosistema AURORApara que, de modo automático, o sistema 

replique nos laudos. A assinatura deve  Aar  enviada no formato PNG ena 

dimensão de 300x60 pixeIs não ultrapassandoo tamanho máximo de 30KB em 

disco (desejével, até 16KB 

:Pontratada devera prestar os serviOtit Telerradiologia para todas unidades 

da  PEAS  obedecendo todas as normas: técnicas e éticas;do eFivi pertinentes 

guardo, manuseio, transmissãode dados, confidencialidade, privacidade e 

garantia do sigilo profissionalt- 

5. AS imagens dos exames e dados da paciente ser40. :41SPOrtibilltadas para 0 

Prestadordiariamente atrav6s,  do Sistema PACS. 

6. OO laudosdos exames deverão ser realizados e ,diSponi dos palo Prestader: 

diariamente  *raves  do Sistema PACSIornecidopela oontratant  
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Conttatop 
cwitho Argerniro Monteiro Wanderle)r, 

Pinhetrinho - Curitiba! PR 
CEP 81.312470 

(41) 3316.5721 
contratosfeaes@feaes  

Pacieritfti eletivoa ,não .1hternados -(preveniente das. UPAS) deverão ter seus 

exames disponibilizados pela CONTRATADA no -sistema  ern  a 48  horde;  

Para os casos de urgenciaiemergencia'deverão ter seus resultados 

ditportibilizados  ern  ate 02 floras após realização do exame.  ¡amines  de.pacientes 

Internados em unidades não 'criticas (enfermarias - dinico-cinirgicas e OediátriCe4 Os 

resultados deverão ser disponibilizados  'ern 12 horas: a partir realização dos 

respectivos-exames; 

Os profissionait de plantão à distancia deverão ficardisporifVels durante toda 

a execução do plantão para possiveis necessidades de discussão- de laudos com 

outros profissionais, dúvidase qualquer tipo de apoio que seja solicitado pela unidade 

10. Os profissionais que emitirão os laudos deverão ter a qualificação profissional 

Mtnirna de: Graduação em Medicine; inscrição no CRM; Residência Medica eiou Titulo 

de Especialista nesta especialidade; comprovada pela sociedade correspondente; 

Registro no. .ConselhO de Classe  regularized°  e preferencial ente profissionais de 

radiologia em subespecialidades (radiologia em neurologia., medicine interne, coluna, 

cardiologia, etc;)4 

14. A CONTRATADA, devera apresentar medico com titulo de especialista em 

Radiologia  corm  responsável técnico da empres  

12:, A CONTRATADA, deverá oferecer canal direto de comunicação permanente 

entre a radiologista 'que elaboroti• o laudo medico,  e 0 medico solicitante eiou 

coordenador medico da unidade Hospitalar,  op  de Pronto Atendimento (UPAS): da 

ÇONTRATANTE, CM 0 objetivo,de esclarecer alguma informagão dó laudo eu discutir  

WTI  CaSO, canal direto de: comunicação deverá permitir que contato seja realizado 

pelo medico solicitante ou pelowradiologistat. 

13. A CONTRATANTE não se responsabiliza sob os equipamentos utilizados pela 

CONTRATADA na emissão de laudos; 

14. A empresa CONTRATADA deverá comunicar ao serviço, de Tecnologia da 

Informação da CONTRATANTE:  quando.  Wet  problemas de acessõl no sistema de 

laudos, lentidão de usooucOMportatnentosinesperados na<s) ferramenta(s). 

a. O canal de contato é o. telefone (41) 3316-5999, que fUnciona com equipe 

local de segunda-feira a sexta-feira das 0880 as 1.700. e por meio de plantão 

telefônico de segunda-feira à sexta-feirLdas 23100 e aos sábados, 

domingos e feriados das 08:00 as 23:00. 

V. A equipe poderá solicitar evidências,  logs  de erro, pedir a execução 

prOcedimentos remotos, ou pedir o envio de  mats detain no  e-mail 
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Contratos 
R,:Capitão Argerniro Monteiro Wanderiey, 

Pinheirinho - Curitiba/ PR' 
CEP 81.312-170-
(41) 3316-5721 

,OrgratosfeaesdifeaeSnOtiba.pr.gov.br  

tiafeaas.ctwitiba.pr:gbv:br  (corn  donfirrnagão de leitura), para  dim  possa acbnat 

os fornecedores do softwares ou a equipe do Data  Center,  

16, 'Em relação a emissão de Laudos, a CONTRATANTE poderá drecionar os 

tiOrarlds preferenciais conforme a necessidade da FEAS :de acordo  .corn  a 

característica de cada Unidade.  (Ex:  Hospital Municipal do idoso Zilda Aras 

Tomografies computadorizadas executadas 24horas por dia sete dias na semana de 

segunda segunda-feira) 

16. A CONTRATADA devera ter acesso  ass  protocolos técnicos instituições da 

CONTRATANTE, na  goal sera  executado pela  equips  de técnicos Radiologia e  

Medicos  .Racitologista presenciais da CONTRATANTE, garantindo. uma imagem de 

qualidade dos exames especiftcos que dependam de uma subespecialidade da 

Radiologia. 

17. Diante de exames de iinagem divergentes por tionita inadequada ou Outras 

camas o medico  Radiologists  em Teletrabalho da CONTRATADA, deverá entrar em 

contato diretamente  cam  a equipe executora nas unidades 24 horas pelo telefone 

W16-5997 para critregão  in formaftandõ pelti eattail da 

supervisaorxhizagfeaes.curitiba.prgov.br  e rtradiolooia.sadtOleaes.curitiba.pr.gov.br; 

18., Para a emissão de laudo em telerradiologia para os exames Tomografia 

Computadorizada, a CONTRATANTE devera obrigatoriamentec cantor  cam  medico 

Radiologista no local, ou o .médico da emergência local/ o médico assistente do 

paciente. O medico especialista da CONTRATADA em telerradiologia, poderá ser 

consuitado se necessário sendo CaliclariO nesta responsabilidade. A CONTRATADA 

deve fornecer 6 contato do medico radiologista  ern  Telerradiologia  qua  estiver 

escalado para emissão de Laudo de exames no periododes 19:00 ita.  700 limas da 

matinh'. paraatender as unidades com 24 horas de funcionarnarttopopfanne. Tabelat  

MAMMA  QUARTA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 

I. O prestador contratado devera atender as demais especificações  Wafts  no Termo 

de Referencia deste Edital.  

IL  0.prestador-contratado devera permitir o acompanhamento e a fiscalizacão da -Feas 

.ou ocanissão designada para tal ato. 

Ill O  pre or  contratado devera analisar os casos discordantes, buscando consenso 

com outro, 

A.;4-rYTON Aullido de tog lik• 
'EDUARDo „ digitalp,mAy!roN  
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Contrates. 
R,.'  COW  Argemiro Monteiro Wanderiey, 

Pinheitirtho - Curitiba/ PR 
CEP 81312-170 
(41) 3316-572i 

cootratasfaaesafeaes.curitiba.pr.gov.bt  

1$40.prestador contratado devera responsabilizar-se por todos e quaisquer danos eiou 

PreitliAns a  one  Vier  causer  aos pacientes  corn  relação taos laudos dos exames 

expeciidos. 

V. 0 prestador contratado deverá  executer,  conforme a melhor técnica, os exames, 

obedecendo rigorosamente as normas tecnicas respectivaa. 

IA As despesas  corn  materiats de:031181MM rieceasários,a tiketução dos serviços sere.. de 

responsabilidade doprestador contratado. 

VOL Os equipamentos utilizados pelo medico  radiologists ern  telerradiologia, que se façam 

necessários ao perfeito e bom desempenho dos serviços, deverão ser disporgbilizados pelo 

prestador contratador  ser: ifinuspara a  Fees.  • VIII. estão exclusos do  rot  de equipamentos, os equipamentos de imagem e  QS  programas ja  

listados neste termoDde referência. 

IX: Os recursos humanos deverão ser disponibilizaclos pelo prestador contratado, paro 

composição de quadro minimo .prcifissionets necessários pare prestação dOs serviços 

contratados, a  star  estimado pela Contratada, de acordo  corn  a solicita . e  estimative  de 

oxemes feitas neste Termo de Referência. 

X.. As despesas decorrentes dOcontrato as profissionais, como salários, encargos  socials,  

fiscais, impostos, taxasesoutrosserdo por oonta, do prestador credenciado. 

XI. A execução dos exames deverá ser feita através de profissionais especializados em 

radiologia conforme descrito no inciso XII do -subitern .31 deste Termo de Referência, 

responsabilizando-se por qtraisquer danos causados pelos mesmos aos pacientes, 

decorrentes de omissão, negligência, impericia ott, imprudência (Resolução CFiVi N9  2107 

DE 25/0912014 Define, e nbrenatiza a Telerradiologia). • 
XII. Designer  um responsável técnico, devidamente: registrado no órgão :de classe 

competente, o qual responde pela prestação do serviço junto ao orgão, e com o qual serão 

tratados os assuntos técnico-operacionais pertinentes ao serviço;.: 

XII. Respcincler exclusive .0 integralmente pela utilização de pessoliit pare a execução do 

objeto contratado, incluidos os encargos trabalhistas, previdenciários. SOCiaiS¡  fiscais e 

comerciais resultantes de vinculo empregaticio ou outro vinculo tontratual pertinente, cujos 

i5nuseobrigag6esern nenhimia hipótese poderão ser transferidos para a  Fees;  

XIV. Apresentar relatório mensal,  vie  sistema informatizado,  corn  a informação da 

quantidade de exa realizadas no periodo, por unidade da  Fees  contendo: dia, borario, 

• examee quantidade;  
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Contratos 
R Capto AggEistiro Monteiro Wanderley 

:Pianeitinho - Curitiba/ PR 
CEP 81.312-170 
(41) 3316-5721 

contratosfeaesafeeeszuntiba.pr,gov.br  

XV. Apresentar Copia do Alvará DeFuncionamento. dentro do seu prazo de validade, 

expedido pela Prefeitura do Municiplo sede da empresa Iliditante, com ramo de atividade 

compatível objeto da:Licitação, 

XVI. ,Apresenter Cópia Licença Sanitária da licitante (dentro de seu prazo de validade 

vinculada ao ramo de atividade, ..NOS  locals  onde não seja  mats  emitido o documento min* 

as empresas deverão apresentar o  protocol°  de solicitação de renovação ou. cópia .  

(antenticada) do deferimento publicado em Diário Oficial; 

XVII. Disponibilizar sempre que solicitado relatórios :que viabilizem a auditoria dos serviços 

prestados  peke  Contratada: 

XVIII Zelar peia perWta execução,  dos serviços contrateddit, qespeitafldo asetindições OU 

exigências contidas neste termo, de acordo  corn  os padrões qe qualidade exigidos pela 

CONTRATANTE  (Fees)  e as normas técnicase legais vigentes 

XIX. Curnprirrigorosainente aprazo deéxecuçãO dos serviços; 

XX. Responsabilizar-se em executar os serviços, objeto do presente, através.' de pessoas 

idõneas e especializadas, assumindo qualquer responsabilidade por danos ou faihas:que as 

.mesmas vierem a cometer no desempenho de suas funções, obrigando-se aindaa.indenizat 

CONTRATANTE  (Fees) pen-  todos os prejuizos que eventualmente ocasionarem; 

Manter contatos tom a CONTRATANTE .(Feas), sempre pbr escrito, ressalvados. C . 

entendimentos verbais determinados pele urgência da execução dos serviços, prestando 

todo e qualquer esclarecimento solicitado, e obrigando-se a atender prontamente as 

reclamações que porventura ocorrerem; 

XXII Manter quadro de pessoal suficiente para atendimentccdos serviços, conforme previsto 

neste TerrnOi  sera  interrupção, seja pit)r-  rnotivo.-de Mines, descanso se:  net,  greve, licença  

faits  ao serviço e demissão de empregados ..A demissão não  twit  em hipotese alguma, 

qualquer relação de emprego com a -CONTRATANTE  (Fees),  sendo de -exclusiVie 

responsabilidade da CONTRATADA as despesas  corn  todos os encargos e obrigações 

,sociais, trabalhistas e fiscais 

XXIII. Assumir :qualquer responsabilidade per  *Linos  e falhas, que-  seus,  empregados  cu  

prestadores de serviços vierem a cometer no desempenho de suas funções, indenizando 

CONTRATANTE  (Feat) pa-  todos os prejuízos que eVentualmente ocasionem assumindo 

Inclusive possiveis perdas &to  dams;  furtos ou roubos que porventura Ocorram : aos 

equipamentos, desdeque, verificada  amine  da CONTRATADA, .Nestanipótese, isentando a. 

CONTRATA T  (Fees)  de toda e qualquer reclamação -que posse surgir em d9porrência 

dos mesmos;  
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Contratos 
R..C.401;40-AVerniro Monteiro Wanderley, 

Pinheirinho - Curitiba/ PR 
CEP 81312-170 
(41) 3316-5721 

conitotpsfe.aes8feaes.curitiba.pr,gpv.br  

XXW: No caso da CONTRATANTE  (Peas)  necessitar de treinan.ento adicional, este  sera  

fornecido  ern  data a Ser definida pela CONTRATADA, em conjunto  corn  o CONTRATANTE 

,(Feas),. 

XXV .Atendir..profltamente as atiliditiVies  qua  se fizerem necesseriet :rerentes aos 

se prestados; 

XXVI. Comunicara CONTRATANTE  Fees),  por escrito, quaisquer anormalidades de caniter 

.urgente3  condições inadequadas .para a execução dos serviços  it  a iminência de fatos que 

possam prejudicar a perfeita execução do CONTRATO, comprometendo-se a prestar todos 

os esclarecimentos julgados necessariow. 

XXVII. Manter, durante toda a execução ..CONTRATO;.:erti compatibilidade com as 

obrigações a serem assumidas, Codas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 

presente Termo 

Responsabilizar-se peia omissão de valor .011 volume de qualquer serviço necessário 

complete e perfeita execução do objeto ora contratado 

XXIX. Obrigar-te em reparar, torrigir, remover ou  substitute,  As sues expensas, no total ou 

em parte, os serviços que apresentem vícios, defeitos ou incorreções; 

XXX., Fornecer todos os instrumentos, ferramentas, insumos e rnão-de.obra necessária A 

execução dos serviços contratados, sem nenhum ônus adicional a CONTRATANTE (FEAS); 

XXXI Iniciar a prestação dos serviços dentro prams  definidos no CONTRATO;  quando 

devera ser dado inicio à prestação do serviço, computando o prazo para pagamento das 

atividades; 

Não veicular publicidade acerca de contratação sem exprssa e previa autorização da 

CONTRATANTE  (Fees);  

XXXII. Responder por danos causados diretamente A CONTRATANTE Weas ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa  du  dolo, :quando da execução doe serviços, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE  

(Fees),  podendo ser descontado, o valor a ser ressarcido, de fatura vincenda, oU ainda ser 

cobrado  ern  juizo; 

XXXIII. Facilitar, por todos os rneios ao seU alcance, a  ample  ação da fiscalização, 

permitindo acesso aos serviços em execução, bem come atendendo prontamente as 

solicitações  qua  lhe forem efetuadas; -inclusive, permitir livre acesso em sua oficina, a 

técnico indicado pela CONTRATAN Fees)  para fiscalizar elou acompanhar Os serviços 

relativos aos orçamentos aprovados¡ 
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Contatos 
kCapitão,Atgarniro Monteiro Wanderley, 

Pipheirinho - Curitiba/ PR 
CEP 81.312-170 
(41) 3316-5721 

contratosfeaes@reaes.curitiba.pr,gov.br  

=CM, Executor sempre que necessário, e mediante previa aprovação par parte da 

CONTRATANTE (Feas), serviçoss de maior vulto, de reparos ou substitukbes, que viabilizem 

o funcionamento dos equipamentt* 

XXXV. Arcar  cram  despesas Idecarrentés de qualquer infração, seja qual  -kw,  desde que 

praticada por seus empregados ou prestadores  (le  serviços durante a execução dos 

serviços, que guardem qualquer relação com o objeto licitado; 

XKXVI. Responder pelo cumprimento dos postulados legais Vigentes dee âmbito federal, 

estadual ou municipal, bem  born°,  assegurar es direitos e cumprimento de todas as 

obrigações estabelecidas na legislação; 

CLAUSU ALIINTA DAS OBRiGAOES DA CONTRATANTE 

São .obrigações da CONTRATANTE, além de outras assumidas 110 presente 

OVUM:era° ou;  ern  seus Anexos::  

Ede  responsabilidade da CONTRATANTE a Manutenção  preventive  e corretiva do 

.Sistema PACS utilizado. para emissão de laudos. No  entente, ern  caso de defeitos a 

CONTRATADA deve informar a  Fees  por escrito e não interromper .a ,prestação do 

aervigo, dentro das possibilidades. 

H. inserir os empregados da contratada naa politicaee rtitlitat de,qualidade adotadas  
pa  Instituição e prover as capacitações  necessaries  a estes, quando da necessidade;,  
III  Definir Gestor e o Suplente do contrato e suas responsabilidades na supervisão 

do contrato que dever' acompanhar e fiscalizar o cumprimento dos procedimentos de 

fornecimento do objeto contratado. Dentre as atribtAgOes servidor(lesignado para 
exercera.fiscalização,do contrato estãov 

1V Zelar :pare que o objeto da contratação seja 'fielmente executado conforme o 

ajustado nocontmto; 

Anotar em documento oráprio as ocorrêntita%. 

VI.Determinar correção de faltas ou defeitos na execução do contrato; 

VIL Cientificar à autoridade superior sobre eventual inexecução coritrato para a 
adoção desmedidas cabíveis. 

VIII. Rejeitar no todo ou em parte, os serviços executados  ern  desapOrdo. 00m as 
exigências deste TERMO e seus anexos; 

1X ,Solicitar, em função dialidade ou aftitincia, a repetição dos laudos, jpte que 

tonstatar•inegularidades 
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Contratos 
Capitão ArgerSiro Monteiro Wandeney, 

Pinheitinho - Curitiba! PR 
CEP 81,312-170 
(41) 3316-5721 

contratosfeaes@fea ..eurittba.pr.gov.br  

Comqt)frear de imediato á 0, TRATADA quaisqUeraralidades de execuçâo do 

Semi 

Fornecera qualquer tempo e. com  alnixima presteza, mediante solicitação escrita 

CONTRATADA, ressalvados os casos de urgência, informações adicionais para 

dfrimirddvidas e.  orient&la  ern  todos os casos omissos,  rid:  presente ajuste; 

# .Proporcionar todas as.. facilidades para  qua  a CONTRATADA possa 

desempenhar seusserviços, dentro .das normas..doContrato a ser assinadas 

.2011. Efetuar os pagamentosnas condições e preços pactuados; 

XIV. Rejeitar no toda ou em parte, os serviços executados  ern  desacordo com as 

exigências deste  Term  eseus anexas; 

XV. Notificar por escritos  .4 CONTRATADA, ocorréncia de eventuais imperfaiÇões 

nø.  curs°  de execução.dos serviços, fixando prazo para sua correção; 

XVI Fornecer a qualquer tempo e  corn  a  maxima  prestezei mediante  solicitação 

escrita da CONTRATADA, ressalvados OS casos de urgência, informaçõe' s adicionais 

pare dirimir dúvidas ecrientá-la em todos os casos omissos, do presenteajuste; 

XVII Notificar por escrito a CONTRATADA se verificada qualquer problema nos 

tervigoe prestados,. Poderá ser ordenada à suspensão dos serviços e, respectivos 

pagamentos. aflt (lento de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da entrega da 

notificação, não for atendida a reclamação, sem prejuizo das penalidades a que  float  

sujeita; 

XVIII. Obedecer as especificações fornecidas pela CONTRATADA quanto 

utilização dos equipamentos, divulgando as orientações recebidas e fiscalizando os 

procadimentosedotados  petals  llSktiriOS. 

Parágrafo Único:  

A detecção, pêlo CONTRATANTE a qualquer tempo durante a execução dos 

serviços: adquiridos, de Vidos de qualidade nos mesmos, importard na aplicação dos 

dispositivos da Lei n° 8.078/90 (Código Defesa do Consiffnidor), 

OLAUSULA SE (TA— DO VALOR 

Pala presente contratação percebérá. a CONTRATADA a importância total de 

ate R$ 1729.800,00 para o penado de 180 (cento e oitenta) dias, contemplados os 

servigos descritos neste•terrrtade referência, os tTs eficontraromt Srit:sadson4jç. a 

proposta da Contratada.,:conforme planilha abaixo 
Asiiguckr4efortni 

Ebtmeoo dioal CIAVION 
Aist5. Dos ,

s
EZ

r
ARDO
mot

A
7.
LitES.  res 

P.,t,rres,1)4726e 
599 17.47M -0.3.INY 



GrrAL RADIou5ocA - TECNOLOGIA 
EM IMAGENS MÉDICAS S/S LTDA  

CNN  23.825.8661000L-37 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
MENSAL - 

VALOR 180 
DIAS 

1 

R$47,50 R571,250,00 R5427.500,00 - 

R$68-() R$108.800,00 R5652.800,00. 

R$6,0 
R53.250,00 R$19.5(X),00 

RS7two R$-105.000,00 R5630.000,00 

R$28a.300,00 R$1.329.800,00  

221885 

221886 

221887 

221888  

Código 
Tasy 

Eletroencefalograma  
(EEG)  

Angiotomografia 

Tomografia (TC) 

Raio-X simples (RX) 

VALOR TOTAL 

ITEIVI 

-rots 

QUANTIDADE 
ESTIMADA 

16.000 

1.500 

1.500  

500 

PRAZO 
180 
DIAS 

96.000 

9.000 

3.000 

9.000 

CLAYTON  
EDUARDO -,t9

l
iutpes=14 

ALVES DOS wo0s.0512606i909  

SANTOS:0472 n.d...Int°9-23  ikuni 4rao.  
6001 909 

Parágrafo Primeiro  

Contratos 
R. CapitAo Argamiro Monteiro Wanderley, 

Pinheirinho - Curitiba/ PR 
CEP 81.312-170 
(41) 3316-5721 

contratosfeaes@feaes.curibbapr.gov.br  

Parágrafo Primeiro 

As despesas decorrentes dos serviços ora contratados correrão por conta de 

recursos próprios da CONTRATANTE, previstos em seu orçamento, recebfveis através de 

Contrato de Gestão celebrado com o Município de Curitiba, para atender as metas definidas. 

Parágrafo Segundo  

Somente serão pagos os serviços efetivamente prestados, de acordo com OS 

relatórios apresentados e validados pelo gestor do contrato. 

CLAUSULA SÉTIMA — DO PAGAMENTO 

0 pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a emissão da nota 

fiscal correspondente ao más de referência, que deverá ser encaminhada até o 010  

(primeiro) dia 60 do mês subsequente ao da prestação do serviço, sem emendas ou 

rasuras, sendo necessariamente a via original; e, ainda, mediante apresentação da seguinte 

documentação: 

a) Certidões de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal; 

b) Certidões de regularidade com o recolhimento de FGTS; 

c) Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT). 
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•Contrato* 
CapitoArgerniro Monteiro Wanderiey, 

Pinheirinho Curitiba/ PR 
CEP 81.312470 
(4i)33165721 

cntratosfeaesfeaeLcirntiba  

Sendo identificada pela CONTRATANTE a cobrança de. valor indevido nas 

fatUrat apresentadas, :esta comunicani per escrito 4 :CONTRATADA,  ten  ate 10 (dez) dias 

,contados  la  partir. de  *wain)  dia útil após a protocolização das -.Notas Fiscais/Fatura. Neste 

caso, 0.prazo previsto no.caput desta .Clausula senisuspenso, ate  qua  haja a regularização 

,da cobrança, sendo.nsiniciado o prazo para pagamento da fatura a partir dessa nova data, 

sem a ocorrência de quaisquer encargos a CONTRATANTE, seja avie titulo for, 

.Paráarafo Segundo  
-Ern  sendoconstatadapela CONTRATANTE a cobrança de valorindeVido apos o 

pagamento da ;Note Fiscal/Fatura, a CONTRATANTE comunicará por escrito a 

:CONTRATADA, a qual devera efetuar o re,ssarcirriento desses valores no faturamento do 

me's subsequente apdacomunicação... 

• 
CLAUSULA OiTAW PA MORA 

Na inexistência de outra regra contratual, quandci da ocorrência de eventuais 

atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela contratante, o valor devido devera 

SEU:. acrescido -de atualização 'financeira, -e sua apuração se fará desde a data de  sett  

vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão ,calculados 

taxa de 0,5% (meio por canto) ao mês, ou (seis por canto) ao ano, Mediante aplicação 

das seguintes fórmulas: 

l=.(TX/10% • 
365 

EM RI onde; 

= Índice de atualização financeira;  

TX Percentual da taxa de juroede:tnOtit  *Amt.  

= -Encargos:Jnoratóriot; 

N = Número de dias  antra  a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamenttt  

VP Valor da parcela e 'atraso. 

CIAUSU NO — DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 

. . 
PLIARDO 
.A.LVES DOS , ID."")ALVEWPS: 

SANitS:647.2.6.=‘,, gri°  061900  

Os preços actirdados poderão ser alterados, par reajuste ou 
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Contratos 
R Capitão Argemiro Monteiro Wanderiey, 

Pinheirinho - Curitiba/ PR 
CEP 81312-170 
(41) 3316-5721 

coatoshaestjfeaes,ogitiba.pr.govior 

decerridoit 12..(doZe)Imeses, obritados da data da apresentação prbposta, nos termos da 

Lei  re  10,192, de.  14:de fevereiro de 2001, Artigo 65 datei rf 8:666/93, de .21 dajunno de 

1993, Decreto Municipal  re  610/2019 e.Itiatrução  Normative  n°02/2021— SMF,„eu seja, será 

adotado como critério de reajuste o IPC- A. 

Parágrafo  ()nice 

-Paso,  Indfce, estabelecido para reajuStamente- Venha a ser extinto eu de 

qualquer'fbrina riábmossa•mais serutilizado,,será adotado, ernsubstituição4p: queNiera ter 

determinado pela Legislação então  eft  Viger, Na ausência de previsão legal quanto ao  indicts' 

substitute,  as'partes elegerão :nevo: índice oficial, pare yeajusterriento do preço de- valor 

:ferrianescente, 

CLAUSULA ÉCI A— Dos ACRÉSCIMOS SUPRESSÕES 

A contratada fica Obrigada a aceltar„ na..  meanies  Wridições contratuals, es 

a,crescimos que se fizerem necessários na prestaçâo de serviços até 25% (vinte e °Imo por  

°iota)  de valor inicial atualizado de contrato, de acordo com o  art  65 da Lei 8666/93. 

Parágrafo Único 

Nenhum acréscimo OLI supressdo poderá exceder es  :Whites  estabelecidos no  

Om  anterior exceto supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes. 

'etLAUSIJILA,DÉCIMA PRIMEIRA--DAS PENALIDADES 

Na 'hipdtese de a CONTRATADA deixar  executer  os serviços por qualquer 

motive, ou oyfizer fora das especificaçõeS e .condições pré-determinadas e ainda, em 

qualquer outra .hipótese de inexecução parcial. 43u total do contrato, estará sujeita as 

seguintes penalidades, independente de outras previstas em lei: 

1, Advertência, 

Z., No case,de atraso injustificado ria prestação de serviços, ou ainda na execução de 

iltentratd,. Multa de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor da contratação, ate o prazo  

maxima*  40 (dez)  dies.  Vencidtve  pram  de :que trata este item, a ordem,  de serviç 

poderá ser cancelada ou o contrato ser considerado .rescindido,  

CLAYTON  
EDUARDO TI:tr r'n*a  
ALVE5 Das :41) 4riItAZZ 

SANTOS:042 5Lr'»g-0913""'  1):58,50 431V 13: 
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CORRESPONDENCIA 

0,10% sobre o valor mensal bruto em que 

se apurar a irregularidade; 

GRAU 

0,50% sobre o valor mensal Ibrulo em que 

se apurar a irregularidade; 

• 1,00% sobre o valor mensal bruto em que 

se apurar a irregulariciade. 

03 

conbtitea 
Monteiro Wanderley, 

Pinheirinho - Curitiba/ PR 
CEP 81.312-170 

(41) 3316-5721 
catosSeféaea.prov.bi  

CONTRATANTE, fitando a CONTRATADA sujeita ás penalidades previstas nos 

artigos 86, 87 e 88 da Lel n.0  8666/93 e Decreto 610/2019, 

3:- No caso de inexecução parcial ou total do contratei ,Multa punitiva de 10% (dez por  

tent»  sobre o valor da contratação, de acordo com o artigo 87 inciso li da Lei rt.° 

8.666/93.e .Decreto 610/2019. 

4. ,Suspensão do direita de  licit& oft  contratar com a Feas,. pelo  pram  não superiora 

02 (dois) anos,penalidade esta e ser aplicada pela autoridade competente, segundo . a 

natureza da falta e o prejuizo causado administração pública, de ardo  corn  a Lei 

rx.? .8666/93 e Decreto 610/2019. 

Declaraçâo de inidoneidade para licitar na Administração Pública,  corn  publicação 

na imprensa oficial, de acordo com a-  Lei rti° 8666/93 e Decreto 610/2019. 

No caso de inexecução parcial  Ott  total do contrato, multa  punitive  de 10% (dez por  

Cent))  sobre. O valor da contratação, de acordo  corn  e artigo 87, inciso  It,  da Lei n.° 

4.666/93 e Decreto 610/2019, exceto se a infração estiver elencada .na tabela de 

infração abaixo, hipótese  ern qua  serão aplicadas as penalidades  all  previstas, sobreo 

valor bruto do mês em que se apurar e(s) irregularidade(s), a(s) qual(is) sera(ão) 

descontada(s) do valor relativo ao próximo pagamento a ser efetuado. Para efeito de 

aplicação das multas, a 'rTabela 1° atribui grau de gravidade e o percentual 

correspondente a ser aplicado e a "Tabela 2" elenca as infraçóes e o grau de 

gravidade: 

TABELA 1 

TA LA.2  

INFRAÇÃO GRAU:  

Deixar de cumprir prazo de entrega 

dos laudos estabelecido peio contrato 

Os registros das ocorrências 

serão  individuals,  ou seja, a  

CLAYTON 
Aairatiu 

•vouARpf..)  
ALVES  DOS 72 CO9 

SANTOS:0412 
4961-90 " 
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cada fato ocorrido 

corresponderá uma ocorrência, 

podendo ocorrer o registro de 

várias ocorrências na mesma 

data 

Recusar-se a executar serviço 

determinado pela FISCALIZAÇÃO, 

sem motivo justificado ou 

determinação formal. 

A empresa devera justificar 

imediatamente a razão da 

inexecução parcial. Os registros 

das ocorrências serão 

individuais, ou seja, a cada fato 

ocorrido corresponderá uma 

ocorrência, podendo ocorrer o 

registro de várias ocorrências na 

mesma data. 

03  

Destruir ou danificar documentos 

disponibilizados na plataforma por 

culpa de seus empregados. 

Condicionada à verificação pelo 

fiscal do contrato ou 

comunicação formalizada a 

este, efetuada por servidor que 

tenha verificado sua ocorrência. 

Os registros das ocorrências 

serão individuais, ou seja, a 

cada fato ocorrido 

corresponderá uma ocorrência, 

podendo ocorrer o registro de 

várias ocorrências na mesma 

data. 

03  

Demora no atendimento ás 

determinações da CONTRATANTE, e 

não justificada, num período superior 

a 10 (dez) dias 

Deixar de prestar esclarecimentos 

Os registros das ocorrências 

serão individuais, ou seja, a 

cada fato ocorrido 

corresponderá uma ocorrência, 

podendo ocorrer o registro de 

várias ocorrências na mesma 

data. 

Os registros das ocorrências  

CLAYTON  t A"...mdeum. 
EDUARDO diatilwaA 
ALVES DOS  
SANTOS 
6061949/ 
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Contratos  
ft  Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, 

Pinheirinho - Curitiba/ PR 
CEP 81.312-170 

(41) 3316-5721 
contratosfeees@feaes.curitiba.pr.gov,br 
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Solicitadcis  pale  CONTRATANTE, 

prazo de 24 horas 

serão  individuals,  OU seja, a 

dada fato OCOrriditi 

correspondera urna ocorréricia, 

podendo ocorrero registro 

V:4 ri a s ecerrências  mewl&  

data. 

Con  os 
itikwAtge‘ffiro Monteiro Wanderley, 

Pinheirinho - Curitiba/ PR 
CEP 81312-170 

(41) a3ie-,5721 
contratoefeaes@fee*Ouritiba.pr.goviiir 

VII. Suspensão dFdirefto de  !loiter  OU contratar com. a FEAS, pelo prazo não superior 

02 (doia) anos, penalidade esta a ser aplicada pela autoridade competente, segundo a 

rtatureza da falta e o prejuízo causado à. .admthistraço  pkiblica, de acordo  corn  a Lei 

n4° 8.666/93 e Decreto 610/2019.  

Wt.  Declaração de inidoneidade pare licitar na Administração Publica,  torn  put:4000o 

naimprensa oficial, de•acordo•com a Lei n° 8.666/93 e Decreto 610/2019. 

A Multa moratória (item 1). e a mUlta compensatória (item Ill) poderão ser 

cumuladas. 

Paráprafo Primeiro 

A multa moratória (item II) e a multa compensatoria (item  III)  poderão ser 

cUmuladas. 

Parágrafo Segundo 

Quaisquer das penalidades aplicadas serão transcritas na ficha cadastral da 

CONTRATADA na Feas. 

Partigrafo Terceira  

A CONTRATANTE podera motivadamente aplicaras,penalidades estabelecidas 

em Lei nq 8.666/93 independentemente da ordem em que estejam previstas, considerando 

sempre a gravidade e eventuais prejuízos causados ao Erário e os princípios que regem 

Administração. 

Parágrafo Quarto 

A aplicação de penalidades não prejtidlca o direito da CONTRATANTE de 
recorrer as garantias cOrttratUele,. COM Objetivo de  less  'r-se dos prejuízos : causados 
pelo inadirnplente, podendo, ainda,  rater  :créditos decorrent4o contrat0,. ou pra/..1,  r a 
cobrança judicial ou extrajudicial de eventuais perdas e danos. 

çut.tyTON 
Eo°00

.
0 
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Contratos 
;K'CapittioArgerniro Monteiro Wanderley, 

Pinheirinho - Curitiba/ PR 
CEP 81.312-170 
(41) 3316-5721 

contrateS aes@feaeS,Opritiba.pr.gov.br  

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DO INADIMPLEMENTO 

O inadirriplemento de qualquer cléustila do presente contrato poderá ser motivo 

de sta imediata rescisão, independentemente de notificação ou .Interpelação judicial. Ou 

extrajudicial, além de responder a CONTRATADA por perdas e danos,-quarado es a: 

a) não cumprir as obrigações assumidas; 

b) falir OU dissolver-se; 

c) tiver sua atividade  suspense  por determinação de autoridades competentes, 

de acordovoni a legislação em vigor; 

d interromper a prestação dos serviços por mais de.,02 (dAS)  dies  Consecutivos,  

son"  justo rnotivo aceito pela CONTRATANTE. 

Parigrafo Cinico 

Verificacio qualquer problema nos serviços, a contratada sere' notificada por 

escrito, devendo CQ g110,  Seal  qualquer ônus para a contratante, podendo ser ordenada a 

suspensão .dos-serviçose respectivos pagamentos, se dentre de 24 ta  (yin*  e quatro floras), 

contar da entrega da notficação, nâo for atendida a reclamação, sem prejuizo. das 

penalidades a que ficar sujeita. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEI DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Não obstara*: a •NTRATADA seja  alnico  e exclusive responsável pela 

execução dos serviços oketo do,  preserdeAnatrurnento,  flab  assegurado Coetniaante, 

através dGGestor e do Suplente do contrattr, oAireito de exercer a mais ampla e complete 

fiscalização dos serviços contratados, podendo, para  tank),  fazer uso de todos os recursos 

previstos no artigo 67 da Lei  if  8.666/93, ou de outros  mobs  que entender necessários, sem 

que de qualquer forma restrinja a plenitude-da responsabilidade da Contratada. 

Paráprafo Primeiro 

Quaisquer exigências referentes a fiscalização tharatte ao objeto diti contrato 

deverão ser prontamente atendidas pela contratada, sem õrlus para a centratantSL 

Pa  grafo Segundo  

A fiscalização exercida no interesse do contratante : não eMILd ne reduz 
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Contrates 
R.CapitâÓ Argerniro Monteiro Wandeney, 

IF'inheirinhe - Curitiba/ PR 
CEP 81312-170 
(41) 3316-5721, 

contratosfdaesafeees.çuritiba.pr,gov.br 

responsabilidade da empresa contratada na:ccorrêncla de qualquer irregularidade, inclusive 

perante terceiros,. As cortdutas ativas 014 PrASSIVaS irregulares praticadas pela contratada 

não implicam corresponsabilidade da contratante:e/w de seus agentes.  

MAMMA DÉCJMA QUARTA:DOS  IMPOSTO$  E witts 

Corterão pOttontii exClUsivos da.CONTRATAWfodds.o&impostcis e  twos  que. 

forem devidos em daporfenciedo objeta desta contratação, ou vierem a ser criados 

CLAUSULA DÉCINIA QUINTA--DA RENÚNCIA 

A contratada,  -POT  st e Por eeLis eventuais sucessores,Irenuncia expressamente a 

qualquer ação, questionamentO. 'pedido de devolução judicial, ou ,adminiatrativo 

:relativamente aos tributos  municipals  incidentes sobre o presente OOntrato. 

CIAUSULA DÉCIMA SEXTA— DA RESPIS,40 

A rescisào do contrato poderá ser. 

Unilateralmente e por escrito pela contratante, nos casos de descumprimento pela 

contratada das condições pactuadas e, ainda, .ria forma dos: incisos 1 a XII e XVII, do 

artigo 78 da Lei n° 8.666/93 ealterações, sem prejuizo. das sanções aplicaveis 

II Por acordo amigável entre as partes, desde que haja conveniência para a 

coritratante, Deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da 

autoridade competente  

III Por iniciativa das partes na via administrativa ou jUdicial, nos casos enumerados 

nos incises XII e 'XVII., do artigo 78, da Lei  re  8.666/93 e alterações, hipóteses  ern  que, 

desde que não haja culpa da contratada,  sera  esta ressarcida dos prejuízos 

regularmente comprovados, em conformidade com o disposto no § 20  e incieo.S, do 
artigo 79 e 80, daquele diploma legal. 

Paráarafo Primeiro 

Poderá ainda o contrato ser reacindfitio por qualquer Lima das partes, a qualquer 

teinpo, Observadas as seguintes condições: 

.a) Na hipótese da CONTRATADA  solicit&  a rescisfio, esta devera continu 

prestando os serviços por penado a ser estipulado pela C9NTRAT TE, não, 

0-ArrOt4 M dO  
•8DUARD0 
A wEs  Dos ,,,,,,rtzzr,, 
SANT05,04;2 ri:%.1472.66:15179 
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A vigência do ontrato  sera  de a é 180 cento e oitenta)  dies,  não podendo ser 

prorrogado. 

CLAUSULA VIGÉSIMA pos.GESTORES  

CLAYTON  
EDUARDO mr7

"' 
- 

ALVES DOS' . 'EMAIIPD3'w445  
SAUTOS 04726 s.) 
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Contratos 
R. Capitao Argerniro klonteiro Wanderley, 

Pinheirinho - Curitiba/ PR 
CEP 81312-179 
(41)3316-5721 

contratosfeaesafeaes.curitiba.pr.gov.br  

inferior a 15 quinze)  dies,  a  canter  da data do recebimento da solicitação de 

rescisão. 

b) Na hipótese: da CONTRATANIt sotar a rescisão, devera efetuar 

oomunloação por asortto a CONTRATADA,  cam  antecedência  minima  de ate 60 

(sessenta)  dies,  sendo então pagos os. serviços comprovaclarnente prestados, 

não cabendo contratada qualquer outracompensação otr; indenização, seja a 

que titulo for. 

Par  rat*,  Segundo  

So,  a qualquer tempo, na Vigência deste centrato, a contratada tiver decretada 

sua faitincia ou vier a se dissolveri  de pleno direito ou extrajudicialmente,.  flea  o presente 

contrato automaticamente rescindido, sem prejuizatia resolução de eventuais peridências. 

Parágrafo Terceiro 

.e vedado..6 tiontratada :dr;  éÚ.  transferir os direitos e obrigações •décorrentes• 

do presente contrato, sem previa e expressa autorização e coricordánoia da contratante. 

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA— DO ABANDONO 

O abandono na execução dos serviços em qualquer etapa, por parte da 

contratada, ensejará na ação de perdas e danos em valor referencial igual ao dobro do valor 

contratado. 

LAUSULA DÉCI A OITAVA,DA OBSERVÂNCIA Na  8.6 3. 

0 presente instrumento sujeita o contratante e a contratada aS normas cOnticlas 

na Lei n°8666/93 bem como demais legislações apheaveis a especie. 

CLAUSULA DÉC A .ONA— DA VIGÉNCIA. 



COntratos 
CBpO'ernirôMõIteiro Wanderley, 

Pinheirinbo,  Curitiba/ PR 
CEP 81.312470 
(41) 3316-572f 

uontrattnreaos@feaes.fruritiba.pr.gov.br  

Para assunção das obrigações constantes no artigo 17 do decreto municipal n.° 

810/2019 e demais corrdatos, ficam designadds os servidores  Married  YOUlleS  Mohamed  

lvknirad (matricula funcional n.° 861) e  Kelly  Otofuji  Honda  (matricula funcional n.0  4.256) 

como gestor e suplente, respectivamente,  cam  a  clench"  dos envolvido, 

OLAMILA.:VIOES MA PRIMEI ---DA.PROTEÇÃO-,DE DADOS: 

A coNTRATAbA, por 'ate por seus e os, obriga-Se a  attar  no presente 

Contrato AM conformidade  cam  a  Legislação vigente sobre Proteção de Dados.  Pessoais e 

as determinações de árgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria,  'ern  especial a Lei 

13.709/2018, alem das  darnels  normas e políticas de proteção de dados de cada  pals  onde 

houver qualquer tipo de tratarriento, .dos dados dos clientes 0 que 000 os dados da 

CONTRATANTE. No manuseio dos &dose CONTRATADAdeve* 

1. Manter e  utilizer  medidas da segurança administratiVae, técnicas e figicas 

apropriadas e suficientes pare protege:-  a confidencialidade e integridade de todos os 

dados pessoais mantidos ou consultadositransmitidos eletronicamente, pare garantir a 

proteção desses dados centre acesso não autorizado*  destruição, uso, modificação, 

divulgaçãoou perda acidental ou indevida;  

IL Messer  o dados dentro.  de Seu escope.e.  medida abrangida par stra permissão 

de acesso (autorização) e que os dados pessoais não podem ser lidos, coplados, 

modificados ou removidos sem autorização expressa e br escrito da 
CONTRATANTE

Garantir que os dados pessoais não, poderão  Set  revelados a terceiross .com  
exceção-  de prévia autorização por escrito da CONTRATANTE*  quer direta ou 

indiretamente..Caso a CONTRATADA seja obrigada porcietenninaglio legal a. fornecer 

dados pessoais a uma autoridade pública, devera  informer  previamente a 

CONTRATANTE pare que esta tome as medidas qUejulgar cabíveis; 
IV Notificar a CONTRATANTE em ate 24 (vinte e quatro) horas a respeito da 

ocorrência de qualquer incidente que implique violação ou dada de vlolaçã Ja  

disposições legais  relatives  a proteção de Dados Pessoais pela CONTRATADA, 
funcionerios, ou terceiros autorizados de que venha a ter oonhecimento ou suspeita.  

:CLAYTON::  
'EDUARDO 
ALVES DOS : 
SANT050472 ',P;t241- 3  
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Contratos 
R. CapitãoAternirb Monteiro Wanderley, 

Pinheirinho - Curitiba/ PR 
CEP 81.312-170 
(41) 3316,5721 

-DontratOsfeeesiRfeaes.curba.pr.gov  

Parattrafo primeiro  

A CONTRATADA  sera  integralmente responsável pelo pagamento de perdas e 

danos de ordem montil e material, bem como pelo ressarcimento do pagamento de qualquer 

multa ou penalidade imposta 4-  CONTRATANTE elou a terceiros diretamente resultantes do 

desoumprimento pela CONTRATADA de qualquer das clausulas previstas neste capítulo 

quanta:eprctaçaoe uso dos dados pessoais. 

Paraqrafo sequndo 

Encerrada a vigência cOntrato ou" não havendO mais necessidade de 

Adilização dos dados pessoais, sensíveis ou  nag,  a CONTRATADA interrompera 

tratamento es  ern  no prazomiccimo de 30 dias, sob,  instruções na medida do  determined°  

pela CONTRATANTE, eliminara completamente os Dados Pessoais e todas as copias 

porventura existentes (em formato digital, físico ou outro-qualquer), salvo quando necessite 

mantê-los pare cumprimento de obrigação legal  ow  outra hipsatese legal prevista na opp, 

Paraqrafo terceiro 

A CONTRATADA declare, por meio deste instrumento, que: 

Cumpre a legislação aplicável sobre privacidade e proteção de dados, 

especialmente'a Lei 13.709/2018 Mel Gera! de Proteção de Dados" ou ‘fLGPD"), sem 

exclusão das demais  names  setoriais ou gerais sobre o tema:. implernentando todas 

as medidas técnicas de segurança da informação disponíveis s  Warn  de medidas 

-organizacionais pare controle de acesso aos Dados Pessoais;. 

H. Atua canto -Controladora:  de  Dodos  Pessoais, de forma :autônõriaE e independente, 

nos termos da I.GPD, respondendo pelas atividades de Tratamento a que tenha 

ingerência, incluicias aquelas conduzidas por seus -empregados e, em nenhuma 

hipotese a CONTRATANTE  sera  responsabilizada pelo Tratamento de Dados 

Pessoais realizados pela CONTRATADA. 

IA. USULAVIGESIMA SEGUNDA— DO-FORO DE  ELBOW  

Elegem  at  partes o: foro ,Cidade de CUritibas. Capital do Estado: do Paran 

para as ações que porventura  decor-aim  .do presente contratoi  com rentlocia pressa 

.CLAtrroN 
:EDUARDO 
ALVES DOS .1c"mtrit'x' 
SANTOS:0442- 0.462  
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Deise Sueli de  Pietro Caputo  

Diretor Administrativo Financeira  Fees  

Contratos 
ttiVitkAnjerniro Monteiro Wanderley, 

Pinheirinho - Curitiba/ PR 
CEP 81.312-170 
(41)316-5l21.  

contratosteass@feaSs.curiliba.pr.gov.br  

qualquer outro, por mais privilegiado que  SO*.  

por estarem asS acordados, foi este intitrumento lavrado,  qua  depois de lido 

e  ached° conform%  vai por todos assinados, na presença de duas testemunhas, em duas 

de igual teor e forma. 

Curtin-4E11:..,1 de  setembro  de 2022. 

, 
:gLAYTON pluin.1.00  Natiii 
tinukdridld.vE.:$ mom PoeoNifori 

....EDUA1MIRLVE3 oat DOS. SAMCK0472.061901 
SNTOS.•0472.604.11.ftrist:022-Mn 

1813317S -OYCKY 

Sezifredo Paulo Alves Paz 

0iret0r Beral Fe,as 

Ctigitai Radiológica Tecnologia Em 

Imagens Médicas Lida, 

CONTRATADA 

Pedro He ique lgino Borges 

Assessor  Jurídico--  Fees 

t  
18  Testemunha  

OZ? 

28 Testemunha 
• 4 
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CURITIBA, TERÇA-FEIRA, 27 DE SETEMBRO DE 2022 

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 

ATOS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

e vinte reais e quarenta e um centavos), e o valor mensal passa de até R$10.599,48 (dez mil, quinhentos e noventa e nove 
reais e noventa e quatro centavos) para até R$ 12.060,05 (doze mil, sessenta reais e cinco centavos). 

Com fundamento no disposto no inciso ll do Artigo 57 da Lei Federal n° 8666/93 e nas informações constantes nos autos, por 
acordo entre as partes, fica prorrogado o prazo de vigência estabelecido na Cláusula Segunda do Contrato originário em 12 

(doze) meses, sendo de 24/09/2022 a 23/09/2023, podendo ser prorrogado novamente, desde que as partes acordem e sejam 

atendidos os requisitos legais. 

Valor Mensal: R$ 12.060,05 (doze mil, sessenta reais e cinco centavos) 

Valor Global: R$ 158.520,41 (cento e cinquenta e oito mil, quinhentos e vinte reais e quarenta e um centavos) 

Vigência: 24/09/2022 a 23/09/2023 
Dotações Orçamentárias: 27001.23122.0004.2112 339039.0.1.001 

27001.23122.0004.2112 339039.0.1.029 

Fundamento Jurídico: Leis n° 8.666/93,  Dec.  Municipal 610/2019 e Lei Municipal. 

Instituto Municipal de Turismo, 27 de setembro de 2022. 

Adriano Alves de Paula: Pregoeiro 

(Republicado por ter saldo com incorreção no Diário Oficial Eletrônico N° 179 de 21/09/2022). 

FUNDAÇA0 ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE -  PEAS  

CONTRATOS -AVISO DE PUBLICAÇÃO N°128 

Torna público Extratos de Contratos, Convênios, 

Acordos e outros Ajustes Objeto: Contratação 

emergencial de empresa especializada para prestação 

de serviços de emissão de laudos 6 distancia de 

exames de raios x, tomografia, angiotomografia e 

eletroencefalograma. 

A Fundação Estatal De Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições constantes na lei n° 13.663/10, de 21 de dezembro de 

2010 e decreto n°2.028, de 05 de janeiro de 2012 

RESOLVE 
TORNAR público o extrato de contrato constante abaixo: 
Partes: Fundação Estatal de Atenção A Saúde — Feas e a empresa Digital Radiológica — Tecnologia Em Imagens Médicas 

Ltda. 
Objeto: contrato n.° 076/2022 — Feas, de Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de emissão de 

laudos à distância (telerradiologia) de imagens exames de RX, tomografia e angiotomografia e eletroencefalograma através do 

sistema de PACS  (Picture Archiving and  Comunication  System)  fornecido pela Contratante, visando atender as demandas em 

tempo integral (24 horas por dia, 7 dias na semana) das unidades de negócio da Fundação Estatal de Atenção A Saúde de 

Curitiba — FEAS. 

Data: 27/09/2022. 
Prazo de vigência: 180 dias. 
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Valor total: R$ 1.729.800,00 
Previsão financeira: as despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta de recursos próprios da Feas, 

previstos em seu orçamento, recebiveis através de contrato de gestão celebrado com o municipio de Curitiba, para atender as 

metas definidas. 

Processo Administrativo n° 228/2022. 

Dispensa de Licitação ri° 75/2022. 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde, 27 de setembro de 2022. 

Sezifredo Paulo Alves Paz: Diretor Geral 

CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA -  CMG  

CONTRATOS - AVISO DE PUBLICAÇÃO N° 55 

Torna público Extratos de Contratos, Convênios, 

Acordos e outros Ajustes. 

0 Pregoeiro da  Camara  Municipal de Curitiba, no uso de suas atribuições constantes na Portaria n°130, de 1° de maio 

de 2022, 
RESOLVE 
TORNAR público os extratos de Contratos, Acordos e outros Ajustes, constantes abaixo. 
EXTRATO DE CONTRATO 2022— 3° Alteração Contratual — Aditivo ao Contrato n° 030/2020. 
Partes: CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA e HANE HELOISE RIGUEIRO EIRELI. 
Objeto: De acordo com documentos e informações juntados ao processo mencionado no preâmbulo deste instrumento, fica 
prorrogado por mais 12 (doze) meses, a partir de 02/10/2022 até 01/10/2023 o prazo de vigência do Contrato n°030/2020, que 

tem por objeto o fornecimento de equipamentos, manutenção e mão de obra para a substituição de equipamentos de ar- 

condicionado instalados na Câmara Municipal de Curitiba por modelos  SPLIT,  com a tecnologia inverter, assistência técnica, 

manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de pegas,  materials  e componentes, conforme previsão constante no  art.  

57, § 1° ll da Lei n° 8.666/93, com alterações subsequentes. 
CNPJ: 21.012.904/0001-07 

Valor: R$ 56.346,96 (cinquenta e seis mil, trezentos e quarenta e seis reais e noventa e seis centavos) 

Prazo: 12 (doze) meses. 
Dotação orçamentária: 
01.001.01.031.0008.2.203 — Manutenção da Estrutura Funcional do Poder Legislativo 

3.3.90.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

PALÁCIO RIO BRANCO, 27 de setembro de 2022. 

Fabiano Cavalheiro Petroski : Pregoeiro 

Convênios 

PBOCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM 

CONVÉNIOS - AVISO DE PUBLICAÇÃO N°82 
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