
Feas 

R.  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, 161 
Capão Raso — Curitiba PR 

CEP 81.130-160 
(41) 3316-5927 

www.feaes curitiba.pr. dov.br  

Fundação Estatal de Atenção à Saúde — Feas 

Dispensa de 

n° 082/2022 

Licitação 

Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com visitas  in  loco, bem 

como fornecimento e reposição de materiais, pegas, componentes e/ou acessórios, nos 

equipamentos de relógio de registro eletrônico de_ponto  software  e sistema operacional das 

unidades da Feas. 

Órgão Requisitante: Recursos Humanos 

Data da Abertura: 15/09/2022 
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AUTORIZAÇÃO PARA DISPENSAR 

Protocolo Processo Administrativo n.° 235/2022 

Modalidade Dispensa de Licitação 

Critério Lei 14.133/21,  art.  75, II. 

Objeto Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com 
visitas  in  loco, bem como fornecimento e reposição de materiais, 
pegas, componentes e/ou acessórios, nos equipamentos de 
relógio de registro eletrônico de ponto, software  e sistema 
operacional das unidades da Feas. 

Justificativa Continuidade aos serviços de manutenção dos relógios pontos a 
fim de controlar a frequência de labor dos colaboradores. 

Valor R$ 16.800,00. 

Prazo de contratação 12 meses. 

Declaração de Disponibilidade de Recursos Financeiros 

Declaro que existe previsão financeira para pagamento da despesa da contratação no 
valor de R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais) conforme contrato de gestão, 
celebrado com o município de Curitiba, nos termos do disposto no artigo 5°, inciso I, da Lei 
Municipal n°13.663/2010, para atender as metas definidas, além de outras receitas. 
Em 15/09/2022. 

J-4b0.0 
D nilson ank 

Assessor Financeiro 

Nomeação de gestor e suplente 

Autorizo de acordo com a legislação vigente e, para assunção 
no artigo 17 do decreto municipal n.° 610/2019 e demais correlatos, 
servidores Juliana Rybzinski Rodrigues Rimbano (matricula funcional 
Paulin  (matricula funcional n.° 2495) como suplente e fiscais contratuais 
com a ciência dos envolvidos. 
Em: 15/09/2022. 

ezifredo P ulo Alves Paz 
Diretor-Geral 

das obrigações constantes 
ficam designados os 

n.° 3720) e Ronei  
simultaneamente, 

, 

Cientes, 
Titular: yuliana R bzinski Rodrigues Rimbano 
Ass.: 

Suplente: R aulin  
Ass.:  

15/094022. 15/09/2 



Feas 

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

Capão Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 

(41) 3316-5927 
www.feaes.curitiba.pr.gov.br  

Declaração de autorizador de despesa 

Eu, Sezifredo Paulo Alves Paz, no uso de minhas atribuições legais e em 

cumprimento às determinações da lei complementar 101, de 04 de maio de 2000, declaro, 

na qualidade de diretor-geral da Feas, com fundamento no inciso Ill do artigo 13 de seu 

estatuto, que existe previsão de receita para fazer frente as despesas para o processo 

administrativo n.° 235/2022, conforme contrato de gestão, celebrado com o município de 

Curitiba, nos termos do disposto no artigo 5°, inciso I, da Lei Municipal n° 13.663/2010, para 

atender as metas definidas. 

Curitiba, 15 de setembro de 2022. 

. Sezifredo Paulo Alves Paz 

Diretor-Geral Feas 
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Curitiba, 15 de setembro de 2022. 

JUSTIFICATIVA  

Ref.:  Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com visitas  in  /oco, bem 
como fornecimento e reposição de materiais, pegas, componentes e/ou acessórios, nos 
equipamentos de relógio de registro eletrônico de ponto,  software  e sistema operacional das 
unidades da Feas. 

A presente contratação mostra- se imprescindível, tendo em vista a necessidade 

de dar continuidade aos serviços de manutenção dos relógios ponto instalados nas 

unidades geridas pela Feas, a fim de controlar a frequência de labor dos colaboradores 

desta Fundação, bem como atender à Portaria 1.510/2009 do Ministério do Trabalho e 

Emprego. 

Por fim, considerando a legislação vigente, os itens deste 

certame serão para disputa exclusiva entre ME/EPP. 

arls‘' 117 /13zin  Juli sRodrigues Rimbano 

Gerente Administrativa Feas 
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NOMEAÇÃO GESTOR E SUPLENTE 

Para assunção das obrigações constantes no artigo 17 do decreto 

municipal n.° 610/2019 e demais correlatos, ficam designados os servidores Juliana 

Rybzinski Rodrigues Rimbano (matricula funcional n.° 3.720) e Ronei  Paulin  (matricula 

funcional n.° 2.495), como suplente e fiscais contratuais simultaneamente, com a 

ciência dos envolvidos. 

Sezifredo Paulo Alves Paz 

Ordenador de Despesa 

Matricula  3.720 atricula 2.495 

e/Ldh3L.,, 

 

Julia zin Fo  rigues Rimbano  
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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. Do objeto 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 

manutenção preventiva e corretiva, com visitas  in  loco, bem como fornecimento e reposição 

de materiais, peças, componentes e/ou acessórios, nos equipamentos de relógio dos 

relógios de registro eletrônico de ponto,  software  e sistema operacional das unidades 

geridas pela Fundação Estatal de Atenção á Saúde - Feas, pelo período de 12 (doze) 

meses. 

2. Da justificativa 

A presente contratação mostra- se imprescindível, tendo em vista a necessidade 

de dar continuidade aos serviços de manutenção dos relógios ponto instalados nas 

unidades geridas pela Feas, a fim de controlar a frequência de labor dos colaboradores 

desta Fundação, bem como atender à Portaria 1.510/2009 do Ministério do Trabalho e 

Emprego. 

3. Do local da prestação de serviço 

A prestação dos serviços, objetos do presente feito, se dará nos seguintes 

endereços: 

MarcaiModelo N.° de Registro Local/ Endereço 

Digicon/ DigiCP 1.510.069 Hospital do Idoso Zilda Arns - Rua Lothário  

Boutin,  n.° 90, Bairro Pinheirinho, Curitiba, 

Paraná. 

Digicon/ DigiCP 1.510.064 Centro Médico Comunitário Bairro Novo - Rua 

Jussara, n.° 2234, Bairro Sitio Cercado, 

Curitiba, Paraná. 

Digicon/ DigiCP 1.510.061 UPA Boa Vista -Avenida Paraná, n.° 3654, 

Bairro Boa Vista, Curitiba, Paraná. 

Digicon/ DigiCP 1.510.060 UPA Boqueirão - Rua Professora Maria de 
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Assumpção, n.° 2590, Bairro Boqueirão, 

Curitiba, Paraná. 

Digicon/ DigiCP 1.510.503 UPA Cajuru - Rua Engenheiro Benedito Mário 

da Silva, n.° 555, Bairro Cajuru, Curitiba, 

Paraná. 

Digicon/ DigiCP 1.510.063 UPA Campo Comprido - Rua Monsenhor Ivo 

Zanlorenzi, n.° 3495, Bairro Campo Comprido, 

Curitiba, Paraná. 

Digicon/ DigiCP 1.510.065 Complexo Regulador - Rua Atilio Bário, n.° 

680, Bairro Cristo Rei, Curitiba, Paraná. 

Digicon/ DigiCP 1.510.067 UPA Fazendinha - Rua Carlos Klemtz, n.° 

1883, Bairro Fazendinha, Curitiba, Paraná. 

Digicon/ DigiCP 1.510.071 UPA Tatuquara - Rua Jorn  Emilio  Zolá 

Florenzano, n.° 835, Bairro Tatuquara, Curitiba, 

Paraná. 

10 Digicon/ DigiCP 1.510.066 UPA Pinheirinho - Rua Le6n  Nicolas,  n.° 1995, 

Bairro Pinheirinho, Curitiba, Paraná. 

1 Digicon/ DigiCP 1.510.062 UPA Sitio Cercado - Rua  Dr. Levy  Buquera, n.° 

158, Bairro Sitio Cercado, Curitiba, Paraná. 

12 Digicon/ DigiCP 1.510. 068 UEP —Casa Irmã Dulce — Rua Carlos Munhoz 

da Rocha, n.° 629, Bairro Tatuquara, Curitiba, 

Paraná 

13 Digicon/ DigiCP 1.510.504 Administração FEAS — Rua Capitão Argemiro 

Monteiro Wanderley, n.° 161, Capão Raso, 

Curitiba, Paraná 

14  Henry  Primme 

Ponto Bio/ prox 

Mifare 

25221  CAPS AD  Portão— Av Iguaçu n.° 3681, Bairro 

Vila lzabel, Curitiba, Paraná. 

15  Henry  Primme 

Ponto Bio/ prox 

Mifare 

17995  CAPS  Inf Boa Vista — Rua Peru n.° 230, 

Bairro Bacacheri, Curitiba, Paraná. 

16 Henry  Primme 1447101  CAPS  inf Centro Vida - Rua Cel. Hoche Pedra 
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Mifare 

Pires n.° 475 Bairro Vila Izabel, Curitiba, 

Paraná. 

17  Henry  Primme 

Ponto Bio/ prox 

Mifare 

33150 1  CAPS  Inf Pinheirinho - Rua Nsa Senhora do 

Perpétuo Socorro, n.° 201, Bairro Capão Raso, 

Curitiba, Paraná. 

18  Henry  Primme 

Ponto Bio/ prox 

Mifare 

13774  CAPS  Territ. Bairro Novo - Alameda Nossa 

Sra do Sagrado Coração, n.° 771, Bairro 

Pinheirinho, Curitiba, Paraná. 

19  Henry  Primme 

Ponto Bio/ prox 

Mifare 

17284  CAPS  Territ. Boa Vista - Rua Holanda, n.° 

288, Bairro Bacacheri, Curitiba, Paraná. 

20  Henry  Primme 

Ponto Bio/ prox 

Mifare 

17583  CAPS  Territ. Boqueirão - Rua Carlos de Laet, 

n.° 6270, Bairro  Hauer,  Curitiba, Paraná. 

21  Henry  Primme 

Ponto Bio/ prox 

Mifare 

12699  CAPS  Territ. Cajuru - Rua  Gen.  Adalberto 

Gonçalves de Menezes, n.° 435, Bairro 

Tarumã, Curitiba, Paraná. 

22  Henry  Primme 

Ponto Bio/ prox 

Mifare 

17405  CAPS  Territ. CIC - Rua Eduardo Sprada, n.° 

4459, Bairro CIC, Curitiba, Paraná. 

23  Henry  Primme 

Ponto Bio/ prox 

Mifare 

16275  CAPS  Territ. Matriz - Rua Ilha de Granada, 

n.° 36, Bairro Bacacheri, Curitiba, Paraná. 

24  Henry  Primme 

Ponto Bio/ prox 

Mifare 

13826  CAPS  Territ. Santa Felicidade - Rua Josefina 

Rocha n.° 300, Bairro Batel, Curitiba, Paraná. 
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25T  Henry  Primme 

Ponto Bio/ prox 

Mifare 

13774  CAPS Territ. Tatuquara — Rua Marcos 

Bertoldi n.° 100, Bairro Tatuquara, Curitiba, 

Paraná 

26  Henry  Primme 

Ponto Bio/ prox 

Mifare 

17435  CAPS  TM Portão — Rua Nunes Machado, 

1796, Bairro Rebougas, Curitiba, Paraná 

27  Henry  Primme 

Ponto Bio/ prox 

Mifare 

362 Laboratório Municipal de Curitiba — Rua 

Primo Lourenço Tosim, n.° 1.021, Bairro Novo 

Mundo, Curitiba, Paraná. 

28  Henry  Primme 

Ponto Bio/ prox 

Mifare 

26450 Telessaúde- Rua Francisco Torres, n. 830, 

Bairro Centro, Curitiba, Paraná. 

4. Da descrição dos serviços 

0 presente instrumento tem por objeto a prestação de serviços de manutenção 

preventiva e corretiva, com visitas  in  loco, bem como fornecimento e reposição de materiais, 

peças, componentes e/ou acessórios, nos equipamentos de relógio dos relógios de registro 

eletrônico de ponto,  software  e sistema operacional das unidades geridas pela Fundação 

Estatal de Atenção á Saúde - Feas, pelo período de 12 (doze) meses: 

I. A Prestação de assistência técnica corretiva e preventiva para eliminação de 

defeitos, mediante solicitação da Feas (corretiva), executada em dias e horas Citeis, de 

segunda a sexta-feira no horário das 08h00min as 17h00min; 

II. Assistência técnica prestada por técnicos especializados e supervisionada pela 

Contratante; 

Ill. Correção de defeitos, substituição de pegas (ficando garantida a reposição de 

todas as pegas originais; e no caso de não disponibilidade, substituir por similar; bem 

como a troca de peças por necessidade de desgaste normal de uso), conforme regras 

estabelecidas neste Termo de referência, regulagens, ajustes, desmontagem e 

montagem dos aparelhos, bem como a substituição por outro equipamento até a 

4 
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conclusão da correção do defeito, quando necessário; 

IV. A contratada deverá prestar o serviço sempre que solicitado pela Contratante, 

devendo atendê-la no prazo máximo de 24 horas, e solucionar o problema em até 48 

horas (as horas serão contabilizadas:em horas Citeis); 

V. Em caso de retirada do equipamento para conserto em laboratório, disponibilizar 

gratuitamente equipamento de  backup  para utilização; 

VI. Assistência deverá ser efetuada no local de instalação dos equipamentos; 

VII. 0 atendimento técnico deverá ser sempre prestado por pessoal especializado, 

com nível de formação e atualização técnica compatível com as exigências do serviço 

e com a utilização de aparelhagem adequada. 

VIII. Atendimento de manutenção preventiva: deverá ser efetuada, no  minim,  

trimestralmente para todos os relógios. Efetuar a limpeza e regulagem dos Relógios, 

verificação de conectividade (testes da rede), além de todos os procedimentos 

necessários para um perfeito funcionamento do sistema. 

IX. Manter suporte técnico permanente para soluções de problemas do  software  e 

manutenção em caso de falha no sistema, efetuar atualização para a versão mais 

recente com todas as funcionalidades disponíveis, manter acompanhamento 

preventivo, reinstalação do  software  caso necessário e  backup  das digitais. Além de 

assessoria para os operadores do sistema e pessoal de TI da contratante. 

X. Disponibilizar suporte técnico por telefone, para os relógios em horário comercial, 

sem limite de chamadas. 

XI. A contratada deverá executar os serviços com precisão e qualidade, no local onde 

os equipamentos encontram-se instalados, sendo, no  minim,  01 (uma) visita 

trimestral preventiva e visitas corretivas conforme a necessidade. Deverá também 

apresentar um cronograma de execução das manutenções preventivas. 

XII. A contratada se compromete a prestar serviços de Manutenção Preventiva e 

Corretiva nos equipamentos instalados conforme discriminado abaixo: 

XIII. A contratada deverá manter seus técnicos equipados com máquinas, ferramentas 

e transportes, condições mínimas para o bom desempenho dos serviços. 

XIV. A contratada será responsável pela observância das normas de segurança, se 

responsabilizando por quaisquer danos causados, ou por acidentes de trabalho que 

possam ser vitimas seus funcionários quando no desempenho dos serviços 

contratados. 
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XV. Em caso de necessidade de substituição de peças, desde que constatado mau 

uso, a Contratada deverá submeter orçamento para aprovação do Gestor do Contrato, 

juntamente com mais 03 (três) orçamentos. 

a) se o valor da peça orçado pela Contratada for menor ou igual ao valor de 

mercado, o serviço será executado pela Contratada, conforme o valor do 

orçamento apresentado; 

b) existindo pelo menos uma empresa no mercado local cujo preço das peças 

seja menor que aquele orçado pela Contratada, esta deverá adquirir as peças 

junto àquela empresa que apresentar o menor preço e executar os serviços em 

conformidade com o previsto neste TERMO DE REFERENCIA. 

C) A Contratada informará ao Gestor do Contrato o prazo máximo para 

apresentação do orçamento, que não poderá exceder a 48 horas contadas partir 

da solicitação de manutenção corretiva; 

d) A contratada deverá indicar, obrigatoriamente, no orçamento prévio, o prazo 

para execução dos serviços orçados, contados da data da entrada do 

equipamento em sua oficina, quando for o caso, ou quando consertado no local 

onde se encontra instalado; 

e) No caso de substituição, as peças deverão ser novas e genuínas, não se 

admitindo peças usadas ou recondicionadas. 

XVI. No caso do equipamento estar sem peças disponíveis no mercado para sua 

manutenção, e não sendo possível sua substituição por similares, bem como 

adaptação de outras, deverá ser encaminhado um relatório aos gestores do contrato, 

para análise e providências. 

XVII. A empresa contratada deverá apresentar um relatório das manutenções 

corretivas e preventivas executadas em cada visita, devidamente carimbado e 

assinado pelo gestor contrato. 

4.1. Da manutenção preventiva: A Manutenção Preventiva consiste em conservar 

o(s) equipamento(s) em condição de operação. Os serviços de manutenção preventiva 

compreendem: 

I. Efetuar visitas, no mínimo, trimestralmente para todos os relógios, conforme 

endereços citados neste termo e conforme cronograma a ser apresentado; 

II. A assistência deverá ser efetuada no local de instalação dos equipamentos. 
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Ill. Efetuar a limpeza e regulagem dos Relógios, verificação de conectividade (testes 

da rede), além de todos os procedimentos necessários para um perfeito 

funcionamento do sistema; 

IV. A contratada deverá prestar o serviço sempre que solicitado pela Contratante, 

devendo atendê-la no prazo máximo de 24 horas, e solucionar o problema em até 48 

horas; 

V. Indicação para substituição de peças ou componentes desgastados pelo uso, ou 

que apresentem defeitos, e que possam impedir o funcionamento do equipamento 

dentro de suas características; 

VI. Fornecer ao final de cada manutenção preventiva um relatório técnico dos serviços 

executados no equipamento. 

4.2. Da manutenção corretiva: A Manutenção Corretiva consiste em corrigir falhas e 

defeitos no funcionamento do equipamento, não tendo periodicidade definida. Esta 

será executada sempre que necessário, mediante solicitação da CONTRATANTE, por 

escrito ou por  e-mail,  observando-se as seguintes condições: 

I. A CONTRATADA efetuará manutenção corretiva nos equipamentos descritos no 

item 3, sem cobrança de mão-de-obra e com cobrança das peças necessárias; 

II. Efetuar correção de defeitos, substituição de peças (ficando garantida a reposição 

de todas as peças originais; e no caso de não disponibilidade, a substituição por 

similares; bem como a troca de peças por necessidade de desgaste normal de uso e 

tempo), conforme regras estabelecidas neste Termo de Referência; regulagens, 

ajustes, desmontagem e montagem dos aparelhos, bem como a substituição por outro 

equipamento até a conclusão da correção do defeito, quando necessário.  

III. Em caso de necessidade de substituição de peças, a Contratada deverá submeter 

orçamento (ao menos 03 (três) orçamentos diversos) para aprovação do Gestor do 

Contrato: 

a. se o valor da peça orçado pela Contratada for menor ou igual ao valor de 

mercado, o serviço será executado pela Contratada, conforme o valor do 

orçamento apresentado; 

b. existindo pelo menos uma empresa no mercado local cujo preço das peças 

seja menor que aquele orçado pela Contratada, esta deverá adquirir as peças 

junto àquela empresa (que apresentou o menor preço) e executar os serviços 

em conformidade com o previsto neste TERMO DE REFERÊNCIA; 
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c. A Contratada informará ao Gestor do Contrato o prazo máximo para 

apresentação do orçamento, que não poderá exceder a 48 horas contadas partir 

da solicitação de manutenção corretiva; 

d. A contratada deverá indicar, obrigatoriamente, no orçamento prévio, o prazo 

para execução dos serviços orçados, contados da data da entrada do 

equipamento em sua oficina, quando for o caso, ou quando consertado no local 

onde se encontra instalado; 

e. No caso de substituição, as peças deverão ser novas e genuínas, não se 

admitindo peças usadas ou recondicionadas; 

f. No caso do equipamento estar sem peças disponíveis no mercado para sua 

manutenção, e não sendo possível sua substituição por similares, bem como 

adaptação de outras, deverá ser encaminhado um relatório à Coordenadoria de 

Recursos Humanos, para análise e providências; 

IV. A CONTRATADA fica responsável por vícios ou defeitos de fabricação ou desgaste 

anormal das peças utilizadas na manutenção corretiva, pelo período informado na 

proposta de orçamento, não inferior a 90 (noventa) dias, obrigando-se a reparar o 

dano e substituir as peças que se fizerem necessárias, sem ônus a contratante. 

V. A CONTRATADA fornecerá ao final de cada manutenção corretiva um relatório 

técnico dos serviços executados no equipamento. 

5. Das considerações gerais 

I. A Prestação de manutenção preventiva (periodicamente) e corretiva (mediante 

solicitação da Feas) para eliminação de defeitos deverá ser executada em dias úteis, 

de segunda a sexta-feira no horário das 08h00m1n às 17h00min; 

U. 0 atendimento técnico deverá ser sempre prestado por pessoal especializado, com 

nível de formação e atualização técnica compatível com as exigências do serviço e 

com a utilização de aparelhagem adequada;  

III. Manter suporte técnico permanente para soluções de problemas de  software  e 

manutenção em caso de falha no sistema; efetuar atualização para a versão mais 

recente com todas as funcionalidades disponíveis, manter acompanhamento 

preventivo, reinstalação de  software  caso necessário e  backup  das digitais. Além de 

assessoria para os operadores do sistema e pessoal de Tecnologia da Informação (TI) 

da contratante; 

IV. Disponibilizar suporte técnico por telefone, para os relógios em horário comercial, 
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sem limite de chamadas; 

V. A CONTRATADA terá o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para orçar o conserto 

e enviar ao CONTRATANTE, via  e-mail,  o orçamento que deverá ser emitido em 

formulário próprio da CONTRATADA, assinado pelo responsável técnico, 

discriminando a relação individualizada das peças a serem substituidas, se 

necessário, com seus respectivos preços, e o que mais for necessário ao perfeito 

funcionamento do equipamento. Neste orçamento constará o valor da visita ou 

manutenção corretiva caso já tenha sido atendido o chamado avulso. A 

CONTRATANTE avaliará o orçamento, e julgando coerente, o autorizará, 

encaminhando o mesmo, por  e-mail,  A CONTRATADA que deverá efetuar o conserto 

dentro do prazo informado no orçamento enviado. 

VI. Os serviços de manutenção preventiva deverão ocorrer independentemente de ter 

havido ou não manutenção corretiva no período. 

6. Das obrigações da contratada 

I. Manter sob completo sigilo, como obrigação permanente, quaisquer dados e 

informações fornecidas pela Feas, relativas ao presente Termo de Referência, 

mesmo após o seu encerramento, por qualquer que tenha sido o motivo. Todo 

documento enviado pela Contratante deverá ser tratado como confidencial, não 

podendo duplicá-los ou usá-los sob qualquer pretexto, sob pena de responsabilidade 

civil e criminal, sem prejuízo de ações indenizatórias, em caso de ações de terceiros. 

II. Alocar todos os recursos necessários para se obter um perfeito fornecimento e 

execução dos serviços previstos no Objeto, de forma plena e satisfatória, sem ônus 

adicionais de quaisquer naturezas à Feas, além daqueles que forem estabelecidos.  

III. Responsabilizar- se por todas as despesas, obrigações e tributos decorrentes dos 

serviços, objeto do presente Contrato, inclusive os de natureza previdenciária e 

trabalhista, devendo quando solicitado, fornecer à contratante, comprovante de 

quitação com os órgãos competentes. 

IV. Responsabilizar-se por todas e quaisquer reclamações e arcar com ônus 

decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros contra a Feas, por prejuízos 

havidos e originados direta oi indiretamente da execução das obrigações assumidas. 

V. Assumir integral responsabilidade pelos danos que vier a causar à Feas em 

qualquer de suas unidade, ou a terceiros, por si ou por seus representantes na 

prestação dos serviços contratados, isentando a Feas, de toda e quaisquer 



rundetto Eate4bids, AbeneXte. 
Gunbitm  

Peas  
R. Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, n.° 161 

Capão Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 
(41) 3316-5959 

www.feaes.curitiba.pr.gov.br  

reclamações que possam surgir decorrentes de acidentes, mortes, perdas ou 

destruições. 

VI. Informar à Feas, em tempo hábil, quaisquer informações ou esclarecimentos que 

julgar necessários, que possam comprometer a execução do objeto Contratual. 

VII. Manter-se, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação. 

VIII. Facilitar por todos os meios, a ação dos empregados da Feas, ou por ela 

indicados, no acompanhamento de todas as fases da execução de atividades 

pertinentes ao objeto, desde o seu inicio até o encerramento da vigência do Contrato. 

IX. Fornecer em qualquer época, as informações e os esclarecimentos técnicos 

solicitados pela Contratante. 

X. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessários, no decorrer do desenvolvimento e execução do Objeto 

Contratual, conforme disposto no  art.  65 e seus parágrafos, da Lei n° 8.666/93. 

XI. Responsabilizar-se com despesas relativas aos deslocamentos dos profissionais 

que executarão os serviços. 

XII. Para a prestação dos serviços, a contratada deverá aderir As normas de 

funcionamento da Feas, executando os serviços dentro dos horários por ele definidos 

e disponibilizados. 

XIII. A contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de 

responsabilidade da Contratada para outras entidades. 

XIV. Executar integralmente o serviço definido no objeto do presente termo de 

referência, sendo vedada a sublocação no todo ou em parte do objeto; 

XVI. Cumprir rigorosamente o prazo de execução dos serviços; 

XVII. Responsabilizar-se integral e exclusivamente pelas obrigações fiscais, 

comerciais e trabalhistas, inclusive no que diz respeito As normas de segurança no 

trabalho, prevista na legislação especifica, bem como demais encargos que por 

ventura venham a incidir sobre o objeto ora contratado. 0 inadimplemento por parte da 

Contratada dos encargos supramencionados, não transfere a Contratante a 

responsabilidade pelo seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato; 

XVIII. Manter contatos com a Contratante, sempre por escrito, ressalvados os 

entendimentos verbais determinados pela urgência da execução dos serviços, 

prestando todo e qualquer esclarecimento solicitado, e obrigando-se a atender 

prontamente as reclamações que porventura ocorrerem; 

XIX. Assumir qualquer responsabilidade por danos e falhas, que seus empregados 
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vierem a cometer no desempenho de suas funções, indenizando a Contratante por 

todos os prejuízos que eventualmente ocasionem. 

XX. Responsabilizar-se por todos os danos causados diretamente à Contratante ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo tal 

responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento pela Contratante; 

XXI. Responsabilizar-se pela omissão de valor ou volume de qualquer serviço 

necessário à completa e perfeita execução do objeto ora contratado; 

XXII. Não subcontratar, sob nenhum pretexto ou hipótese, os serviços objeto do 

Contrato; 

XXIII. A Contratada deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação 

da fiscalização, permitindo o acesso aos serviços em execução, bem como atendendo 

prontamente as solicitações que lhe forem efetuadas; 

XXIV. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 

processo. 

7. Das obrigações da contratante 

I. Providenciar a fiscalização dos serviços executados, através de profissionais do seu 

corpo funcional; 

II. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar 

seus serviços, dentro das normas do Contrato a ser assinado;  

III. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados; 

IV. Rejeitar no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as 

exigências deste Termo de Referência e seus anexos; 

V. Notificar por escrito, à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no 

curso de execução dos serviços, fixando prazo para sua correção. 

8. Do pagamento 

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

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

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

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

documentação: 
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I. Certidões de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal; 

II. Certidões de regularidade com o recolhimento de FGTS;  

III. Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT). 

9. Da habilitação 

1 Habilitação jurídica: 

1.1 no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

1.2 Em se tratando de Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 

autenticidade no sitio www.portaldoem preendedorgov.br; 

1.3 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 

1.4 inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 

Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

1.5 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 

1.6 decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em 

funcionamento no Pais; 

1.7 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva. 

2 Regularidade fiscal, social e trabalhista: 

2.1 prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 

Pessoas Físicas, conforme o caso; 

2.2 prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 

federais e à Divida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos 

Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do 

Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

12 



rialitaed. edbIlka CSO Pdatet0Ea 
4 54444 deg 0.4144h4 

Ii 

Feas 
R. Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, n.° 161 

Capão Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 
(41) 3316-5959 

www.feaes.curitiba.pr.gov.br  

2.3 prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

2.4 prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos 

termos do Titulo VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 

5.452, de 1° de maio de 1943; 

2.5 prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede do 

fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

2.6 caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou municipais 

relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação 

de declaração da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na 

forma da lei; 

A habilitação dos fornecedores será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele 

abrangidos. 

10. Da vigência 

A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado. 

11. Dos gestores 

Para assunção das obrigações constantes no artigo 17 do decreto municipal n.° 

610/2019 e demais correlatos, ficam designados Juliana Rybzinski Rodrigues Rimbano 

(matricula funcional n.° 3720) e Ronei  Paulin  (matricula funcional n.° 2495) como suplente e 

fiscais contratuais simultaneamente, com a ciência dos envolvidos.  

Jul" ybzi Rodrigues Rimbano 

erente de Recursos Humanos 

13
* 





Feas 
Rua Capitão Argenniro Monteiro Wanderley, 161 

Capão Raso — Curitiba/PR 
81.130-160 

41 3316-5926 
contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br  

INFORMAÇÃO DE NÃO FRACIONAMENTO 

Eu, Juliana Rybzinski Rodrigues Rimbano (matricula funcional n.° 3.720) na 

qualidade de gestor do processo administrativo para contratação de empresa de prestação 

de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com visitas  in  /oco, bem como fornecimento 

e reposição de materiais, peças, componentes e/ou acessórios, nos equipamentos de relógio 

dos relógios de registro eletrônico de ponto,  software  e sistema operacional das unidades 

geridas pela Fundação Estatal de Atenção á Saúde - Feas, pelo período de 12 (doze) meses, 

informo que, atendendo ao disposto no artigo 2°, § ° do Decreto Municipal 804/20221  esta 

contratação supri todas as necessidades da Fundação, dentro do escopo descrito neste ano 

orçamentário, não caracterizando fracionamento de despesa. 

J igna Ryb insCI4g:IWes Rimbano 

M tricula 3.720/ Gestora do Contrato. 

1  Art.  2° A dispensa de licitação regulamentada por este decreto deverá levar em consideração os 
valores fixados nos incisos I e II do artigo 75 da Lei Federal n.° 14.133, de 1° de abril de 2021, e 
atualizações realizadas por decretos federais. 
§3° 0 gestor indicado pelo órgão promotor, com a anuência da autoridade competente, deverá certificar 
e declarar que a opção por dispensa de licitação não representa fracionamento de aquisição ou 
contratação que deveriam ser licitadas por uma das modalidades previstas na legislação vigente. 
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Estudo Técnico Preliminar — ETP 

OBJETO: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com visitas  in  

loco, bem como fornecimento e reposição de materiais, pegas, componentes e/ou 

acessórios, nos equipamentos de relógio de registro eletrônico de ponto,  software  e 

sistema operacional das unidades da Feas. 

1. Introdução 

Estudo técnico preliminar para a primeira etapa do planejamento para viabilizar 

a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento e 

reposição de materiais de relógio ponto via dispensa de licitação e assegurar a 

viabilidade e embasar o descritivo, conforme previsto na lei de licitações 14.133/2021. 

2. Necessidade da contratação 

A presente contratação mostra-se imprescindível, tendo em vista a necessidade 

de dar continuidade aos serviços de manutenção dos relógios ponto instalados nas 

unidades geridas pela Feas, a fim de controlar a frequência de labor dos 

colaboradores desta Fundação, bem como atender à Portaria 1.510/2009 do Ministério 

do Trabalho e Emprego. 

3. Area  requisitante 

Gestão de pessoas/RH. 

4. Levantamento de mercado 

Na pesquisa por alternativas de controle de registro de ponto foi verificado que 

há no mercado a possibilidade de registro de ponto eletrônico com contratação de 

serviços  continuos  de manutenção para prevenção e correção nos equipamentos já 

utilizados e operacionalizados pela Feas. 

5. Descrição da solução como um todo 
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I. A Prestação de assistência técnica corretiva e preventiva para eliminação de 

defeitos, mediante solicitação da Feas (corretiva), executada em dias e horas úteis, de 

segunda a sexta-feira no horário das 08h00min as 17h00min; 

II. Assistência técnica prestada por técnicos especializados e supervisionada pela 

Contratante; 

Ill. Correção de defeitos, substituição de peças (ficando garantida a reposição de 

todas as peças originais; e no caso de não disponibilidade, substituir por similar; bem 

como a troca de peças por necessidade de desgaste normal de uso), conforme regras 

estabelecidas neste Termo de referência, regulagens, ajustes, desmontagem e 

montagem dos aparelhos, bem como a substituição por outro equipamento até a 

conclusão da correção do defeito, quando necessário; 

IV. A contratada deverá prestar o serviço sempre que solicitado pela Contratante, 

devendo atendê-la no prazo máximo de 24 horas, e solucionar o problema em até 48 

horas (as horas serão contabilizadas em horas úteis); 

V. Em caso de retirada do equipamento para conserto em laboratório, disponibilizar 

gratuitamente equipamento de  backup  para utilização; 

VI. Assistência deverá ser efetuada no local de instalação dos equipamentos; 

VII. 0 atendimento técnico deverá ser sempre prestado por pessoal especializado, 

com nível de formação e atualização técnica compatível com as exigências do serviço 

e com a utilização de aparelhagem adequada. 

VIII. Atendimento de manutenção preventiva: deverá ser efetuada, no  minim,  

trimestralmente para todos os relógios. Efetuar a limpeza e regulagem dos Relógios, 

verificação de conectividade (testes da rede), além de todos os procedimentos 

necessários para um perfeito funcionamento do sistema. 

IX. Manter suporte técnico permanente para soluções de problemas do  software  e 

manutenção em caso de falha no sistema, efetuar atualização para a versão mais 

recente com todas as funcionalidades disponíveis, manter acompanhamento 

preventivo, reinstalação do  software  caso necessário e  backup  das digitais. Além de 

assessoria para os operadores do sistema e pessoal de TI da contratante. 
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X. Disponibilizar suporte técnico por telefone, para os relógios em horário comercial, 

sem limite de chamadas. 

Xl. A contratada deverá executar os serviços com precisão e qualidade, no local onde 

os equipamentos encontram-se instalados, sendo, no  minim,  01 (uma) visita 

trimestral preventiva e visitas corretivas conforme a necessidade. Deverá também 

apresentar um cronograma de execução das manutenções preventivas. 

XII. A contratada se compromete a prestar serviços de Manutenção Preventiva e 

Corretiva nos equipamentos instalados conforme discriminado abaixo: 

XIII. A contratada deverá manter seus técnicos equipados com máquinas, ferramentas 

e transportes, condições mínimas para o bom desempenho dos serviços. 

XIV. A contratada será responsável pela observância das normas de segurança, se 

responsabilizando por quaisquer danos causados, ou por acidentes de trabalho que 

possam ser vitimas seus funcionários quando no desempenho dos serviços 

contratados. 

XV. Em caso de necessidade de substituição de peças, desde que constatado mau 

uso, a Contratada deverá submeter orçamento para aprovação do Gestor do Contrato, 

juntamente com mais 03 (três) orçamentos. 

a) se o valor da peça orçado pela Contratada for menor ou igual ao valor de mercado, 

o serviço será executado pela Contratada, conforme o valor do orçamento 

apresentado; 

b) existindo pelo menos uma empresa no mercado local cujo preço das peças seja 

menor que aquele orçado pela Contratada, esta deverá adquirir as peças junto àquela 

empresa que apresentar o menor preço e executar os serviços em conformidade com 

o previsto neste TERMO DE REFERENCIA. 

c) A Contratada informará ao Gestor do Contrato o prazo máximo para apresentação 

do orçamento, que não poderá exceder a 48 horas contadas partir da solicitação de 

manutenção corretiva; 
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d) A contratada deverá indicar, obrigatoriamente, no orçamento prévio, o prazo para 

execução dos serviços orçados, contados da data da entrada do equipamento em sua 

oficina, quando for o caso, ou quando consertado no local onde se encontra instalado; 

e) No caso de substituição, as peças deverão ser novas e genuínas, não se admitindo 

peças usadas ou recondicionadas. 

XVI. No caso do equipamento estar sem peças disponíveis no mercado para sua 

manutenção, e não sendo possível sua substituição por similares, bem como 

adaptação de outras, deverá ser encaminhado um relatório aos gestores do contrato, 

para análise e providências. 

XVII. A empresa contratada deverá apresentar um relatório das manutenções 

corretivas e preventivas executadas em cada visita, devidamente carimbado e 

assinado pelo gestor contrato. 

4.1. Da manutenção preventiva: A Manutenção Preventiva consiste em conservar 

o(s) equipamento(s) em condição de operação. Os serviços de manutenção preventiva 

compreendem: 

I. Efetuar visitas, no  minim,  trimestralmente para todos os relógios, conforme 

endereços citados neste termo e conforme cronograma a ser apresentado; 

II. A assistência deverá ser efetuada no local de instalação dos equipamentos. 

Ill. Efetuar a limpeza e regulagem dos Relógios, verificação de conectividade (testes 

da rede), além de todos os procedimentos necessários para um perfeito 

funcionamento do sistema; 

IV. A contratada deverá prestar o serviço sempre que solicitado pela Contratante, 

devendo atendê-la no prazo máximo de 24 horas, e solucionar o problema em até 48 

horas; 

V. Indicação para substituição de peças ou componentes desgastados pelo uso, ou 

que apresentem defeitos, e que possam impedir o funcionamento do equipamento 

dentro de suas características; 

VI. Fornecer ao final de cada manutenção preventiva um relatório técnico dos serviços 

executados no equipamento. 
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4.2. Da manutenção corretiva: A Manutenção Corretiva consiste em corrigir falhas e 

defeitos no funcionamento do equipamento, não tendo periodicidade definida. Esta 

será executada sempre que necessário, mediante solicitação da CONTRATANTE, por 

escrito ou por  e-mail,  observando-se as seguintes condições: 

I. A CONTRATADA efetuará manutenção corretiva nos equipamentos descritos no 

item 3, sem cobrança de mão-de-obra e com cobrança das peças necessárias; 

II. Efetuar correção de defeitos, substituição de peças (ficando garantida a reposição 

de todas as peças originais; e no caso de não disponibilidade, a substituição por 

similares; bem como a troca de peças por necessidade de desgaste normal de uso e 

tempo), conforme regras estabelecidas neste Termo de Referência; regulagens, 

ajustes, desmontagem e montagem dos aparelhos, bem como a substituição por outro 

equipamento até a conclusão da correção do defeito, quando necessário. 

Ill. Em caso de necessidade de substituição de peças, a Contratada deverá submeter 

orçamento (ao menos 03 (três) orçamentos diversos) para aprovação do Gestor do 

Contrato: 

a. se o valor da pega orçado pela Contratada for menor ou igual ao valor de mercado, 

o serviço será executado pela Contratada, conforme o valor do orçamento 

apresentado; 

b. existindo pelo menos uma empresa no mercado local cujo preço das peças seja 

menor que aquele orçado pela Contratada, esta deverá adquirir as peças junto àquela 

empresa (que apresentou o menor preço) e executar os serviços em conformidade 

com o previsto neste TERMO DE REFERENCIA; 

c. A Contratada informará ao Gestor do Contrato o prazo máximo para apresentação 

do orçamento, que não poderá exceder a 48 horas contadas partir da solicitação de 

manutenção corretiva; 

d. A contratada deverá indicar, obrigatoriamente, no orçamento prévio, o prazo para 

execução dos serviços orçados, contados da data da entrada do equipamento em sua 

oficina, quando for o caso, ou quando consertado no local onde se encontra instalado; 

e. No caso de substituição, as peças deverão ser novas e genuínas, não se admitindo 

peças usadas ou recondicionadas; 
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f. No caso do equipamento estar sem pegas disponíveis no mercado para sua 

manutenção, e não sendo possível sua substituição por similares, bem como 

adaptação de outras, deverá ser encaminhado um relatório à Coordenadoria de 

Recursos Humanos, para análise e providências; 

IV. A CONTRATADA fica responsável por vícios ou defeitos de fabricação ou desgaste 

anormal das peças utilizadas na manutenção corretiva, pelo período informado na 

proposta de orçamento, não inferior a 90 (noventa) dias, obrigando-se a reparar o 

dano e substituir as peças que se fizerem necessárias, sem ônus a contratante. 

V. A CONTRATADA fornecerá ao final de cada manutenção corretiva um relatório 

técnico dos serviços executados no equipamento. 

6. Estimativa das quantidades a serem contratadas 

A prestação dos serviços, objetos do presente feito, se dará nos seguintes 

endereços: 

Marc&Modelo N.° de Registro LocaftEndereço 

Digicon/ DigiCP 1.510.069 Hospital do Idoso Zilda Arns - Rua Lothário  

Boutin,  n.° 90, Bairro Pinheirinho, Curitiba, 

Paraná. 

Digicon/ DigiCP 1.510.064 Centro Medico Comunitário Bairro Novo - 

Rua Jussara, n.° 2234, Bairro Sitio Cercado, 

Curitiba, Paraná. 

Digicon/ DigiCP 1.510.061 UPA Boa Vista -Avenida Paraná, n.° 3654, 

Bairro Boa Vista, Curitiba, Paraná. 

Digicon/ DigiCP 1.510.060 UPA Boqueirão - Rua Professora Maria de 

Assumpção, n.° 2590, Bairro Boqueirão, 

Curitiba, Paraná. 

Digicon/ DigiCP 1.510.503 UPA Cajuru - Rua Engenheiro Benedito 

Mário da Silva, n.° 555, Bairro Cajuru, 

Curitiba, Paraná. 

Digicon/ DigiCP 1.510.063 UPA Campo Comprido - Rua Monsenhor Ivo 

6 
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Zanlorenzi, n.° 3495, Bairro Campo 

Comprido, Curitiba, Paraná. 

Digicon/ DigiCP 1.510.065 Complexo Regulador- Rua Atilio Bório, n.° 

680, Bairro Cristo Rei, Curitiba, Paraná. 

Digicon/ DigiCP 1.510.067 UPA Fazendinha - Rua Carlos Klemtz, n.° 

1883, Bairro Fazendinha, Curitiba, Paraná. 

Digicon/ DigiCP 1.510.071 UPA Tatuquara - Rua Jorn  Emilio  Zolá 

Florenzano, n.° 835, Bairro Tatuquara, 

Curitiba, Paraná. 

10 Digicon/ DigiCP 1.510.066 UPA Pinheirinho - Rua Le6n  Nicolas,  n.° 

1995, Bairro Pinheirinho, Curitiba, Paraná. 

11 Digicon/ DigiCP 1.510.062 UPA Sitio Cercado - Rua  Dr. Levy  Buquera, 

n.° 158, Bairro Sitio Cercado, Curitiba, 

Paraná. 

12 Digicon/ DigiCP 1.510. 068 UEP — Casa Irmã Dulce — Rua Carlos 

Munhoz da Rocha, n.° 629, Bairro 

Tatuquara, Curitiba, Paraná 

3 Digicon/ DigiCP 1.510.504 Administração FEAS — Rua Capitão 

Argemiro Monteiro Wanderley, n.° 161, 

Capão Raso, Curitiba, Paraná 

14  Henry  Primme 

Ponto Bio/ prox 

Mifare 

25221  CAPS AD  Portão — Av Iguaçu n.° 3681, 

Bairro Vila Izabel, Curitiba, Paraná. 

16  Henry  Primme 

Ponto Bio/ prox 

Mifare 

17995  CAPS  Inf Boa Vista — Rua Peru n.° 230, 

Bairro Bacacheri, Curitiba, Paraná. 

16  Henry  Primme 

Ponto Bio/ prox 

1447101  CAPS  inf Centro Vida - Rua Cel. Hoche 

Pedra Pires n.° 475 Bairro Vila lzabel, 

7 



Gestão de Pessoas 
Rua Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, 161 

Capão Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.350-200 
(41) 3316-5933 

www.feaes.curitiba.pr..gpv.br  

Mifare Curitiba, Paraná. 

17  Henry  Primme 

Ponto Bio/ prox 

Mifare 

33150  CAPS  Inf Pinheirinho - Rua Nsa Senhora 

do Perpétuo Socorro, n.° 201, Bairro Capão 

Raso, Curitiba,  Parana.  

18  Henry  Primme 

Ponto Bio/ prox 

Mifare 

13774  CAPS  Territ. Bairro Novo - Alameda Nossa 

Sra do Sagrado Coração, n.° 771, Bairro 

Pinheirinho, Curitiba, Paraná. 

19  Henry  Primme 

Ponto Bio/ prox 

Mifare 

17284  CAPS  Territ. Boa Vista - Rua Holanda, n.° 

288, Bairro Bacacheri, Curitiba,  Parana.  

1-20  Henry  Primme 

Ponto Bio/ prox 

Mifare  

17583  CAPS  Territ. Boqueirão - Rua Carlos de 

Laet, n.° 6270, Bairro Hauer, Curitiba, 

Parana.  

21  Henry  Primme 

Ponto Bio/ prox 

Mifare 

12699  CAPS  Territ. Cajuru - Rua  Gen.  Adalberto 

Gonçalves de Menezes, n.° 435, Bairro 

Tarumã, Curitiba,  Parana.  

22  Henry  Primme 

Ponto Bio/ prox 

Mifare 

17405  CAPS  Territ. CIC - Rua Eduardo Sprada, n.° 

4459, Bairro CIC, Curitiba,  Parana.  

2 ' Henry  Primme 

Ponto Bio/ prox 

Mifare 

16275  CAPS  Territ. Matriz - Rua Ilha de Granada, 

n.° 36, Bairro Bacacheri, Curitiba,  Parana.  

8 
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24  Henry  Primme 

Ponto Bio/ prox 

Mifare 

13826  CAPS Territ. Santa Felicidade - Rua 

Josefina Rocha n.° 300, Bairro Batel, 
i  
Curitiba, Paraná. 

6  Henry  Primme 

Ponto Bio/ prox 

Mifare 

13774  'CAPS  Territ. Tatuquara — Rua Marcos 

Bertoldi n.° 100, Bairro Tatuquara, Curitiba, 

Paraná 

26  Henry  Primme 

Ponto Bio/ prox 

Mifare 

17435  CAPS  TM Portão — Rua Nunes Machado, 

n.° 1796, Bairro Rebouças, Curitiba, Paraná 

7  Henry  Primme 

Ponto Bio/ prox 

Mifare 

362 Laboratório Municipal de Curitiba — Rua 

Primo Lourenço Tosim, n.° 1.021, Bairro 

Novo Mundo, Curitiba, Paraná. 

8  Henry  Primme 

Ponto Bio/ prox 

Mifare 

26450 TelessaCide- Rua Francisco Torres, n.° 830, 

Bairro Centro, Curitiba, Paraná. 

7. Estimativa do valor da contratação  

ITEM 
HENRY  EQUIPAMENTOS ELETRONICOS 
SISTEMAS LIDA  CNN  01.245.055/0001-24 

E RELOPAR RELO  

LTDA CNP 

GIGS  DE PONTO DO PARANÁ 
10.392.233/0001-30 

GIGADATA SOLUCÔES DE TECNOLOGIA LEOA 
CNP 13,675.465/0001-94 

Valor Valor mensal Valor Total Valor  'inkier,  Valor Mensal Valor Total Valor Unitarlo Valor Mensal Valor Total 

ManutengEo preventiva e corretiva  ens  relógios 
ponto das unidades de negócio da Feas. 

220 R$ 6.160,00 R$ 73.920,00 R$ 100,00 RS 2.800,00 RS 33.600,00 8$ 50,00 RS 1.400,00 R$ 16.800,00 

8. Resultados pretendidos 

Alocar todos os recursos necessários para se obter um perfeito fornecimento e 
91 
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execução dos serviços previstos no objeto, de forma plena e satisfatória, sem ônus 

adicionais de quaisquer naturezas à Feas, além daqueles que forem estabelecidos. 

9. Providências a serem adotadas 

Não se aplica. 

10. Possíveis impactos Ambientais 

Não há impacto ambiental na solução adquirida. 

11. Declaração de viabilidade 

Esta equipe de planejamento declara viável esta contratação. 

Curitiba, 14 de setembro de 2022. 

A 
 

Jul'ana Ry zi4s1/14aliarigues Rimbano 

Gerente Gestão de Pessoas Assessot/de Recursos Humanos  

lo 
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Contrato Administrativo n° xx/2022— Feas de 
Contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com 
visitas  in  loco, bem como fornecimento e reposição de 
materiais, pegas, componentes e/ou acessórios, nos 
equipamentos de relógio dos relógios de registro 
eletrônico de ponto,  software  e sistema operacional das 
unidades geridas pela Fundação Estatal de Atenção 
Saúde - Feas, pelo período de 12 (doze) meses, que 
entre si celebram a Feas — Fundação Estatal De 
Atenção à Saúde e a Empresa 

Aos kixxi dias 49 rr& cki mil e xini nesta cidade 

de Curitiba, Capital do Estado do Paraná, na Rua Lothário  Boutin,  n° 90, Bairro Pinheirinho, 

Curitiba, Paraná, CEP 81.110-522, presentes a FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO 

ESPECIALIZADA EM SAÚDE DE CURITIBA, inscrita no CNPJ/MF n.° 14.814.139/0001-83, 

doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Diretor Geral, 

Sezifredo Paulo Alves Paz, CPF/MF 366.713.809-10 e pela Diretora Administrativa 

Caputo,  CPF/MF n.° 570.893.889-72, assistidos pelo  

'gin°  Borges, OAB/PR n.° 50.529, e de outro lado a 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

Financeira Deise Sueli de  Pietro  

Assessor Jurídico Pedro Henrique 

empresa xxX 

)ocxxxxxA com fundamento nas informações 

-AdminisraTTo n. „XX0622, bi5ensa_de icit14 o 

ajustaram e acordaram celebrar o presente Contrato. 

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 

manutenção preventiva e corretiva, com visitas  in  /oco, bem como fornecimento e reposição 

de materiais, peças, componentes e/ou acessórios, nos equipamentos de relógio dos 

relógios de registro eletrônico de ponto,  software  e sistema operacional das unidades 
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geridas pela Fundação Estatal de Atenção a Saúde Feas, pelo período de 12 (doze) 

meses. 

Parágrafo Primeiro 

Fazem parte do presente Contrato, como se nele houvessem sido transcritos, o 

Termo de Referência do processo administrativo epigrafado e a Proposta da contratada. 

Parágrafo Segundo 

A prestação dos serviços, objetos do presente feito, se dará nos seguintes 

endereços: 

Marca/Modelo N.° de Registro Ldcal/ Endereço 

Hospital do Idoso Zilda Arns - Rua Lothario  

Boutin,  n.° 90, Bairro  Pin  heirinho, Curitiba, 

Paraná. 

1 Digicon/ DigiCP 1.510.069 

Digicon/ DigiCP 1.510.064 Centro Médico Comunitário Bairro Novo - Rua 

Jussara, n.° 2234, Bairro Sitio Cercado, 

Curitiba, Paraná. 

Digicon/ DigiCP 1.510.061 UPA Boa Vista - Avenida Paraná, n.° 3654, 

Bairro Boa Vista, Curitiba, Paraná. 

4 &,, Digicon/ DigiCP 1.510.060 UPA Boqueirão - Rua Professora Maria de 

Assumpção, n.° 2590, Bairro Boqueirão, 

Curitiba, Paraná. 

Digicon/ DigiCP 1.510.503 UPA Cajuru - Rua Engenheiro Benedito Mário 

da Silva, n.° 555, Bairro Cajuru, Curitiba, 

Paraná. 

Digicon/ DigiCP 1.510.063 UPA Campo Comprido - Rua Monsenhor Ivo 

Zanlorenzi, n.° 3495, Bairro Campo Comprido, 

Curitiba, Paraná. 

Digicon/ DigiCP 1.510.065 Complexo Regulador - Rua Atilio Bório, n.° 

680, Bairro Cristo Rei, Curitiba, Paraná. 

Digicon/ DigiCP 1.510.067 UPA Fazendinha - Rua Carlos Klemtz, n.° 

1883, Bairro Fazendinha, Curitiba, Paraná. 
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Digicon/ DigiCP 1.510.071 UPA Tatuquara - Rua Jorn  Emilio  Zo16 

Florenzano, n.° 835, Bairro Tatuquara, Curitiba, 

Paraná. 

10 Digicon/ DigiCP 1.510.066 UPA Pinheirinho - Rua León  Nicolas,  n.° 1995, 

Bairro Pinheirinho, Curitiba, Paraná. 

11 Digicon/ DigiCP 1.510.062 UPA Sitio Cercado - Rua  Dr. Levy  Buquera, n.° 

158, Bairro Sitio Cercado, Curitiba, Paraná. 

12 Digicon/ DigiCP 1.510. 068 UEP — Casa Irmã Dulce — Rua Carlos Munhoz 

da Rocha, n.° 629, Bairro Tatuquara, Curitiba, 

Paraná 

13 Digicon/ DigiCP 1.510.504 Administração FEAS — Rua Capitão Argemiro 

Monteiro Wanderley, n.° 161, Capão Raso, 

Curitiba, Paraná 

14  Henry  Primme 

Ponto Bio/ prox 

Mifare 

25221  CAPS AD  Portão —Av Iguaçu n.° 3681, Bairro 

Vila Izabel, Curitiba, Paraná. 

15  Henry  Primme 

Ponto Bio/ prox 

Mifare 

17995  CAPS  Inf Boa Vista — Rua Peru n.° 230, 

Bairro Bacacheri, Curitiba, Paraná. 

16  Henry  Primme 

Ponto Bio/ prox 

Mifare 

1447101  CAPS  inf Centro Vida - Rua Cel. Hoche Pedra 

Pires n.° 475 Bairro Vila Izabel, Curitiba, 

Paraná. 

17  Henry  Primme 

Ponto Bio/ prox 

Mifare 

33150  CAPS  Inf Pinheirinho - Rua Nsa Senhora do 

Perpétuo Socorro, n.° 201, Bairro Capão Raso, 

Curitiba, Paraná. 

8 Henry  Primme 

Ponto Bio/ prox 

Mifare 

13774  CAPS  Territ. Bairro Novo - Alameda Nossa 

Sra do Sagrado Coração, n.° 771, Bairro 

Pinheirinho, Curitiba, Paraná. 
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19  Henry  Primme 

Ponto Bio/ prox 

Mifare 

17284  CAPS  Territ. Boa Vista - Rua Holanda, n.° 

288, Bairro Bacacheri, Curitiba, Paraná. 

20 Henry  Primme 

Ponto Bio/ prox 

Mifare 

17583  CAPS  Territ. Boqueirão - Rua Carlos de Laet, 

n.° 6270, Bairro  Hauer,  Curitiba, Paraná. 

21  Henry  Primme 

Ponto Bio/ prox 

Mifare 

12699  CAPS  Territ. Cajuru - Rua  Gen.  Adalberto 

Gonçalves de Menezes, n.° 435, Bairro 

Tarumã, Curitiba, Paraná. 

22  Henry  Primme 

Ponto Bio/ prox 

Mifare 

17405  CAPS  Territ. CIC - Rua Eduardo Sprada, n.° 

4459, Bairro CIC, Curitiba, Paraná. 

23  Henry  Primme 

Ponto Bio/ prox 

Mifare 

16275  CAPS  Territ. Matriz - Rua Ilha de Granada, 

n.° 36, Bairro Bacacheri, Curitiba, Paraná. 

4 1  Henry  Primme 

Ponto Bio/ prox 

Mifare 

13826  CAPS  Territ. Santa Felicidade - Rua Josefina 

Rocha n.° 300, Bairro Batel, Curitiba, Paraná. 

25  Henry  Primme 

Ponto Bio/ prox 

Mifare 

13774  CAPS  Territ. Tatuquara — Rua Marcos Bert°[di 

n.° 100, Bairro Tatuquara, Curitiba, Paraná 

26  Henry  Primme 

Ponto Bio/ prox 

Mifare 

17435  CAPS  TM Portão — Rua Nunes Machado, n.° 

1796, Bairro Rebouças, Curitiba, Paraná 

27  Henry  Primme 362 Laboratório Municipal de Curitiba — Rua 
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Ponto Bio/ prox 

Mifare 

Primo Lourenço Tosim, n.° 1.021, Bairro Novo 

Mundo, Curitiba, Paraná. 

28  Henry  Primme 

Ponto Bio/ prox 

Mifare 

26450 Telessaúde- Rua Francisco Torres, n.° 830, 

Bairro Centro, Curitiba, Paraná. 

Parágrafo Terceiro 

As pessoas que venham a executar os serviços decorrentes deste instrumento 

possuirão vinculo empregaticio exclusivamente com a CONTRATADA, sendo esta titular e 

única responsável pelos direitos, obrigações e ações decorrentes, pagamentos dos salários 

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

indenização por quaisquer acidentes de que seus empregados possam ser vitimas quando 

em serviço na forma expressa e considerada nos artigos 19 a 21 da Lei 8.213/1991, cujo 

ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para a CONTRATANTE, 

e ainda, a prestação dos serviços ora contratados não implica em exclusividade de 

colaboração entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA. 

Parágrafo Quarto  

A CONTRATADA somente manterá na execução dos serviços objeto da 

presente contratação, profissionais que apresentem o seguinte perfil: 

a- Maiores de 18 anos; 

b- Portadores de atestado de boa saúde. 

CLAUSULA SEGUNDA — DA PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS 

0 presente instrumento tem por objeto a prestação de serviços de manutenção 

preventiva e corretiva, com visitas  in  loco, bem como fornecimento e reposição de materiais, 

pegas, componentes e/ou acessórios, nos equipamentos de relógio dos relógios de registro 

eletrônico de ponto,  software  e sistema operacional das unidades geridas pela Fundação 

Estatal de Atenção á Saúde - Feas, pelo período de 12 (doze) meses: 

I. A Prestação de assistência técnica corretiva e preventiva para eliminação de 

defeitos, mediante solicitação da Feas (corretiva), executada em dias e horas úteis, de 
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segunda a sexta-feira no horário das 08h00min as 17h00min; 

II. Assistência técnica prestada por técnicos especializados e supervisionada pela 

Contratante;  

III. Correção de defeitos, substituição de pegas (ficando garantida a reposição de 

todas as peças originais; e no caso de não disponibilidade, substituir por similar; bem 

como a troca de peças por necessidade de desgaste normal de uso), conforme regras 

estabelecidas neste Termo de referência, regulagens, ajustes, desmontagem e 

montagem dos aparelhos, bem como a substituição por outro equipamento até a 

conclusão da correção do defeito, quando necessário; 

IV. A contratada deverá prestar o serviço sempre que solicitado pela Contratante, 

devendo atendê-la no prazo máximo de 24 horas, e solucionar o problema em até 48 

horas (as horas serão contabilizadas em horas Citeis); 

V. Em caso de retirada do equipamento para conserto em laboratório, disponibilizar 

gratuitamente equipamento de  backup  para utilização; 

VI. Assistência deverá ser efetuada no local de instalação dos equipamentos; 

VII. 0 atendimento técnico deverá ser sempre prestado por pessoal especializado, 

com nível de formação e atualização técnica compatível com as exigências do serviço 

e com a utilização de aparelhagem adequada. 

VIII. Atendimento de manutenção preventiva: deverá ser efetuada, no  minim,  

trimestralmente para todos os relógios. Efetuar a limpeza e regulagem dos Relógios, 

verificação de conectividade (testes da rede), além de todos os procedimentos 

necessários para um perfeito funcionamento do sistema. 

IX. Manter suporte técnico permanente para soluções de problemas do  software  e 

manutenção em caso de falha no sistema, efetuar atualização para a versão mais 

recente com todas as funcionalidades disponíveis, manter acompanhamento 

preventivo, reinstalação do  software  caso necessário e  backup  das digitais. Além de 

assessoria para os operadores do sistema e pessoal de TI da contratante. 

X. Disponibilizar suporte técnico por telefone, para os relógios em horário comercial, 

sem limite de chamadas. 

XI. A contratada deverá executar os serviços com precisão e qualidade, no local onde 

os equipamentos encontram-se instalados, sendo, no  minim,  01 (uma) visita 

trimestral preventiva e visitas corretivas conforme a necessidade. Deverá também 

apresentar um cronograma de execução das manutenções preventivas. 

XII. A contratada se compromete a prestar serviços de Manutenção Preventiva e 
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Corretiva nos equipamentos instalados conforme discriminado abaixo: 

XIII. A contratada deverá manter seus técnicos equipados com máquinas, ferramentas 

e transportes, condições mínimas para o bom desempenho dos serviços. 

XIV. A contratada será responsável pela observância das normas de segurança, se 

responsabilizando por quaisquer danos causados, ou por acidentes de trabalho que 

possam ser vitimas seus funcionários quando no desempenho dos serviços 

contratados. 

XV. Em caso de necessidade de substituição de pegas, desde que constatado mau 

uso, a Contratada deverá submeter orçamento para aprovação do Gestor do Contrato, 

juntamente com mais 03 (três) orçamentos. 

a) se o valor da pega orçado pela Contratada for menor ou igual ao valor de 

mercado, o serviço será executado pela Contratada, conforme o valor do 

orçamento apresentado; 

b) existindo pelo menos uma empresa no mercado local cujo prego das peças 

seja menor que aquele orçado pela Contratada, esta deverá adquirir as peças 

junto àquela empresa que apresentar o menor prego e executar os serviços em 

conformidade com o previsto neste TERMO DE REFERENCIA. 

c) A Contratada informará ao Gestor do Contrato o prazo máximo para 

apresentação do orçamento, que não poderá exceder a 48 horas contadas partir 

da solicitação de manutenção corretiva; 

d) A contratada deverá indicar, obrigatoriamente, no orçamento prévio, o prazo 

para execução dos serviços orçados, contados da data da entrada do 

equipamento em sua oficina, quando for o caso, ou quando consertado no local 

onde se encontra instalado; 

e) No caso de substituição, as pegas deverão ser novas e genuínas, não se 

admitindo pegas usadas ou recondicionadas. 

XVI. No caso do equipamento estar sem pegas disponíveis no mercado para sua 

manutenção, e não sendo possível sua substituição por similares, bem como 

adaptação de outras, deverá ser encaminhado um relatório aos gestores do contrato, 

para análise e providências. 

XVII. A empresa contratada deverá apresentar um relatório das manutenções 

corretivas e preventivas executadas em cada visita, devidamente carimbado e 

assinado pelo gestor contrato. 
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Parágrafo Primeiro  

Da manutenção preventiva: A Manutenção Preventiva consiste em conservar 

o(s) equipamento(s) em condição de operação. Os serviços de manutenção preventiva 

compreendem: 

I. Efetuar visitas, no  minim,  trimestralmente para todos os relógios, conforme 

endereços citados neste termo e conforme cronograma a ser apresentado; 

II. A assistência deverá ser efetuada no local de instalação dos equipamentos. 

Ill. Efetuar a limpeza e regulagem dos Relógios, verificação de conectividade (testes 

da rede), além de todos os procedimentos necessários para um perfeito 

funcionamento do sistema; 

IV. A contratada deverá prestar o serviço sempre que solicitado pela Contratante, 

devendo atendê-la no prazo máximo de 24 horas, e solucionar o problema em até 48 

horas; 

V. Indicação para substituição de pegas ou componentes desgastados pelo uso, ou 

que apresentem defeitos, e que possam impedir o funcionamento do equipamento 

dentro de suas características; 

VI. Fornecer ao final de cada manutenção preventiva um relatório técnico dos serviços 

executados no equipamento. 

Parágrafo Segundo  

Da manutenção corretiva: A Manutenção Corretiva consiste em corrigir falhas e 

defeitos no funcionamento do equipamento, não tendo periodicidade definida. Esta será 

executada sempre que necessário, mediante solicitação da CONTRATANTE, por escrito ou 

por  e-mail,  observando-se as seguintes condições: 

I. A CONTRATADA efetuará manutenção corretiva nos equipamentos descritos no item 

3, sem cobrança de mão-de-obra e com cobrança das peças necessárias; 

II. Efetuar correção de defeitos, substituição de peças (ficando garantida a reposição 

de todas as peças originais; e no caso de não disponibilidade, a substituição por 

similares; bem como a troca de pegas por necessidade de desgaste normal de uso e 

tempo), conforme regras estabelecidas neste Termo de Referência; regulagens, 

ajustes, desmontagem e montagem dos aparelhos, bem como a substituição por outro 

equipamento até a conclusão da correção do defeito, quando necessário. 
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III.  Em caso de necessidade de substituição de pegas, a Contratada deverá submeter 

orçamento (ao menos 03 (três) orçamentos diversos) para aprovação do Gestor do 

Contrato: 

a. se o valor da pega orçado pela Contratada for menor ou igual ao valor de 

mercado, o serviço será executado pela Contratada, conforme o valor do 

orçamento apresentado; 

b. existindo pelo menos uma empresa no mercado local cujo prego das pegas 

seja menor que aquele orçado pela Contratada, esta deverá adquirir as pegas 

junto àquela empresa (que apresentou o menor prego) e executar os serviços 

em conformidade com o previsto neste TERMO DE REFERENCIA; 

c. A Contratada informará ao Gestor do Contrato o prazo máximo para 

apresentação do orçamento, que não poderá exceder a 48 horas contadas partir 

da solicitação de manutenção corretiva; 

d. A contratada deverá indicar, obrigatoriamente, no orçamento prévio, o prazo 

para execução dos serviços orçados, contados da data da entrada do 

equipamento em sua oficina, quando for o caso, ou quando consertado no local 

onde se encontra instalado; 

e. No caso de substituição, as pegas deverão ser novas e genuínas, não se 

admitindo pegas usadas ou recondicionadas; 

f. No caso do equipamento estar sem pegas disponíveis no mercado para sua 

manutenção, e não sendo possível sua substituição por similares, bem como 

adaptação de outras, deverá ser encaminhado um relatório à Coordenadoria de 

Recursos Humanos, para análise e providências; 

IV. A CONTRATADA fica responsável por vícios ou defeitos de fabricação ou desgaste 

anormal das peças utilizadas na manutenção corretiva, pelo período informado na 

proposta de orçamento, não inferior a 90 (noventa) dias, obrigando-se a reparar o 

dano e substituir as peças que se fizerem necessárias, sem ônus a contratante. 

V. A CONTRATADA fornecerá ao final de cada manutenção corretiva um relatório 

técnico dos serviços executados no equipamento. 

Parágrafo Terceiro  

I. A Prestação de manutenção preventiva (periodicamente) e corretiva (mediante 

solicitação da Feas) para eliminação de defeitos deverá ser executada em dias Citeis, 

de segunda a sexta-feira no horário das 08h00min às 17h0Omin; 
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II. 0 atendimento técnico deverá ser sempre prestado por pessoal especializado, com 

nível de formação e atualização técnica compatível com as exigências do serviço e 

com a utilização de aparelhagem adequada;  

III. Manter suporte técnico permanente para soluções de problemas de  software  e 

manutenção em caso de falha no sistema; efetuar atualização para a versão mais 

recente com todas as funcionalidades disponíveis, manter acompanhamento 

preventivo, reinstalação de  software  caso necessário e  backup  das digitais. Além de 

assessoria para os operadores do sistema e pessoal de Tecnologia da Informação (TI) 

da contratante; 

IV. Disponibilizar suporte técnico por telefone, para os relógios em horário comercial, 

sem limite de chamadas; 

V. A CONTRATADA terá o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para orçar o conserto 

e enviar ao CONTRATANTE, via  e-mail,  o orçamento que deverá ser emitido em 

formulário próprio da CONTRATADA, assinado pelo responsável técnico, 

discriminando a relação individualizada das peças a serem substituidas, se 

necessário, com seus respectivos preços, e o que mais for necessário ao perfeito 

funcionamento do equipamento. Neste orçamento constará o valor da visita ou 

manutenção corretiva caso já tenha sido atendido o chamado avulso. A 

CONTRATANTE avaliará o orçamento, e julgando coerente, o autorizará, 

encaminhando o mesmo, por  e-mail,  à CONTRATADA que deverá efetuar o conserto 

dentro do prazo informado no orçamento enviado. 

VI. Os serviços de manutenção preventiva deverão ocorrer independentemente de ter 

havido ou não manutenção corretiva no período. 

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

I. Manter sob completo sigilo, como obrigação permanente, quaisquer dados e 

informações fornecidas pela Feas, relativas ao presente Termo de Referência, 

mesmo após o seu encerramento, por qualquer que tenha sido o motivo. Todo 

documento enviado pela Contratante deverá ser tratado como confidencial, não 

podendo duplicá-los ou usá-los sob qualquer pretexto, sob pena de responsabilidade 

civil e criminal, sem prejuízo de ações indenizatórias, em caso de ações de terceiros. 

II. Alocar todos os recursos necessários para se obter um perfeito fornecimento e 

execução dos serviços previstos no Objeto, de forma plena e satisfatória, sem ônus 
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adicionais de quaisquer naturezas à Feas, além daqueles que forem estabelecidos.  

III. Responsabilizar- se por todas as despesas, obrigações e tributos decorrentes dos 

serviços, objeto do presente Contrato, inclusive os de natureza previdenciária e 

trabalhista, devendo quando solicitado, fornecer à contratante, comprovante de 

quitação com os órgãos competentes. 

IV. Responsabilizar-se por todas e quaisquer reclamações e arcar com ônus 

decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros contra a Feas, por prejuízos 

havidos e originados direta oi indiretamente da execução das obrigações assumidas. 

V. Assumir integral responsabilidade pelos danos que vier a causar à Feas em 

qualquer de suas unidade, ou a terceiros, por si ou por seus representantes na 

prestação dos serviços contratados, isentando a Feas, de toda e quaisquer 

reclamações que possam surgir decorrentes de acidentes, mortes, perdas ou 

destruições. 

VI. Informar A Feas, em tempo hábil, quaisquer informações ou esclarecimentos que 

julgar necessários, que possam comprometer a execução do objeto Contratual. 

VIL Manter-se, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação. 

VIII. Facilitar por todos os meios, a ação dos empregados da Feas, ou por ela 

indicados, no acompanhamento de todas as fases da execução de atividades 

pertinentes ao objeto, desde o seu inicio até o encerramento da vigência do Contrato. 

IX. Fornecer em qualquer época, as informações e os esclarecimentos técnicos 

solicitados pela Contratante. 

X. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessários, no decorrer do desenvolvimento e execução do Objeto 

Contratual, conforme disposto no  art.  125 e seus parágrafos, da Lei n°14.133/2021. 

XI. Responsabilizar-se com despesas relativas aos deslocamentos dos profissionais 

que executarão os serviços. 

XII. Para a prestação dos serviços, a contratada deverá aderir As normas de 

funcionamento da Feas, executando os serviços dentro dos horários por ele definidos 

e disponibilizados. 

XIII. A contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de 

responsabilidade da Contratada para outras entidades. 

XIV. Executar integralmente o serviço definido no objeto do presente termo de 

referência, sendo vedada a sublocação no todo ou em parte do objeto; 
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XVI. Cumprir rigorosamente o prazo de execução dos serviços; 

XVII. Responsabilizar-se integral e exclusivamente pelas obrigações fiscais, 

comerciais e trabalhistas, inclusive no que diz respeito ás normas de segurança no 

trabalho, prevista na legislação especifica, bem como demais encargos que por 

ventura venham a incidir sobre o objeto ora contratado. 0 inadimplemento por parte da 

Contratada dos encargos supramencionados, não transfere a Contratante a 

responsabilidade pelo seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato; 

XVIII. Manter contatos com a Contratante, sempre por escrito, ressalvados os 

entendimentos verbais determinados pela urgência da execução dos serviços, 

prestando todo e qualquer esclarecimento solicitado, e obrigando-se a atender 

prontamente as reclamações que porventura ocorrerem; 

XIX. Assumir qualquer responsabilidade por danos e falhas, que seus empregados 

vierem a cometer no desempenho de suas funções, indenizando a Contratante por 

todos os prejuízos que eventualmente ocasionem. 

XX. Responsabilizar-se por todos os danos causados diretamente à Contratante ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo tal 

responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento pela Contratante; 

XXI. Responsabilizar-se pela omissão de valor ou volume de qualquer serviço 

necessário à completa e perfeita execução do objeto ora contratado; 

XXII. Não subcontratar, sob nenhum pretexto ou hipótese, os serviços objeto do 

Contrato; 

XXIII. A Contratada deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação 

da fiscalização, permitindo o acesso aos serviços em execução, bem como atendendo 

prontamente as solicitações que lhe forem efetuadas; 

XXIV. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 

processo. 

CLAUSULA QUARTA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

São obrigações da CONTRATANTE, além de outras assumidas no presente 

instrumento ou em seus Anexos: 

I. Providenciar a fiscalização dos serviços executados, através de profissionais do seu 
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corpo funcional; 

II. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar 

seus serviços, dentro das normas do Contrato a ser assinado; 

Ill. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados; 

IV. Rejeitar no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as 

exigências deste Termo de Referência e seus anexos; 

V. Notificar por escrito, à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no 

curso de execução dos serviços, fixando prazo para sua correção. 

Parágrafo Primeiro 

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

serviços adquiridos, de vícios de qualidade nos mesmos, importará na aplicação dos 

dispositivos da Lei n° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 

Parágrafo Segundo  

A CONTRATANTE poderá solicitar a substituição de qualquer funcionário da 

empresa que acredite ser conveniente ou que não esteja atuando de forma adequada. 

CLAUSULA QUINTA — DO VALOR 

Pelos serviços constantes no presente termo, percebera a Contratada o valor 

global de até 

Parágrafo Primeiro  

A Contratante deverá pagar à Contratada 12 parcelas mensais de 

R$ referentes ao serviço de manutenção preventiva e 

corretiva dos relógios ponto da marca  henry  instalados nas unidades de negócio da Feas. 

Parágrafo Segundo  

As despesas decorrentes dos serviços ora contratados correrão por conta de 

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

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

CLAUSULA SEXTA — DO PAGAMENTO 
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0 pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a emissão da nota 

fiscal correspondente ao mês de referência, que deverá ser encaminhada até o 01° 

(primeiro) dia útil 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). 

Parágrafo Primeiro 

Sendo identificada pela CONTRATANTE a cobrança de valor indevido nas 

faturas apresentadas, esta comunicará por escrito A CONTRATADA, em até 10 (dez) dias, 

contados a partir do primeiro dia  id  após a protocolização das Notas Fiscais/Fatura. Neste 

caso, o prazo previsto no caput desta Cláusula será suspenso, até que haja a regularização 

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

sem a ocorrência de quaisquer encargos à CONTRATANTE, seja a que titulo for. 

Parágrafo Segundo  

Em sendo constatada pela CONTRATANTE a cobrança de valor indevido após o 

pagamento da Nota Fiscal/Fatura, a CONTRATANTE comunicará por escrito a 

CONTRATADA, a qual deverá efetuar o ressarcimento desses valores no faturamento do 

mês subsequente ao da comunicação. 

CLAUSULA SÉTIMA — DA MORA 

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

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

ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu 

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

taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação 

das seguintes fórmulas: 

I=(TX/100) 
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365 

EM =IxNx  VP,  onde: 

I = Índice de atualização financeira;  

TX  = Percentual da taxa de juros de mora anual; 

EM = Encargos morat6rios; 

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

pagamento;  

VP  = Valor da parcela em atraso. 

CLAUSULA OITAVA — DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 

Os pregos acordados poderão ser alterados, por reajuste ou repactuação, após 

decorridos 12 (doze) meses, contados da data da apresentação da proposta, nos termos da 

Lei n°10.192, de 14 de fevereiro de 2001, Artigo 92, §3° da Lei n° 14.133/2021, Decreto 

Municipal n° 610/2019 e Instrução Normativa n° 02/2021 — SMF, ou seja, será adotado como 

critério de reajuste o IPC- A. 

Parágrafo Único 

Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de 

qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser 

determinado pela legislação então em vigor. Na ausência de previsão legal quanto ao índice 

substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do prego do valor 

remanescente. 

CLAUSULA NONA — DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos que se fizerem necessários na prestação de serviços até 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial atualizado do contrato, de acordo com o  art.  124 da Lei 14.133/21. 

Parágrafo Único  

Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no 

item anterior, exceto supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes. 
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CLAUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES 

Na hipótese de a CONTRATADA deixar de executar os serviços por qualquer 

motivo, ou o fizer fora das especificações e condições pré-determinadas e ainda, em 

qualquer outra hipótese de inexecução parcial ou total do contrato, estará sujeita as 

seguintes penalidades, independente de outras previstas em lei: 

a. Advertência. 

b. no caso de atraso injustificado na execução do contrato, a multa de mora  sera  de 

até1 % ao dia sobre o valor da parcela ou etapa inadimplida do contratado, observado 

o prazo máximo de 10 dias, conforme artigo 112, inciso I do Decreto Municipal 

610/2019, ficando a CONTRATADA sujeita às penalidades previstas nos artigos 155 a 

163 da Lei n.° 14.133/2021. 

c. no caso de inadimplemento do contrato, poderá ser aplicada multa punitiva de 

10% 

d. sobre o valor remanescente da contratação, conforme artigo 112, inciso I do 

Decreto Municipal 610/2019, de acordo com o artigo 156, §3°, da Lei n.° 14.133/2021. 

e. Suspensão do direito de licitar ou contratar com a Feas, pelo prazo não superior 

a 2 (dois) anos, penalidade esta a ser aplicada pela autoridade competente, segundo a 

natureza da falta e o prejuízo causado à administração pública, de acordo com a Lei 

n.° 14.133/2021. 

f. Declaração de inidoneidade para licitar na Administração Pública, com 

publicação na imprensa oficial, de acordo com a Lei n.° 14.133/2021. 

Parágrafo Primeiro  

A multa moratória (item II) e a multa compensatória (item Ill) poderão ser 

cumuladas. 

Parágrafo Segundo  

Quaisquer das penalidades aplicadas serão transcritas na ficha cadastral da 

CONTRATADA na Feas. 

Parágrafo Terceiro 

A CONTRATANTE poderá motivadamente aplicar as penalidades estabelecidas 
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em Lei n° 14.133/2021 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 prejudica o direito da CONTRATANTE de 

recorrer As garantias contratuais, com o objetivo de ressarcir-se dos prejuízos causados 

pelo inadinnplente, podendo, ainda, reter créditos decorrentes do contrato, ou promover a 

cobrança judicial ou extrajudicial de eventuais perdas e danos. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA— DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

A empresa contratada será a única e exclusiva responsável pela entrega do 

objeto, todavia a CONTRATANTE reserva-se o direito de exercer a mais ampla e completa 

fiscalização dos serviços, designando, para tanto, um servidor para acompanhamento, que 

poderá entre outros: 

a) Notificar a empresa contratada, por escrito, pela ocorrência de eventuais 

imperfeições na execução do contrato, fixando prazo para sua correção; 

b) Solicitar A empresa contratada, a substituição de qualquer produto fornecido que 

esteja em desacordo ou insatisfatório; 

c) Acompanhar e atestar o recebimento definitivo da execução dos serviços. 

Parágrafo Único 

A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela CONTRATANTE, durante 

o período de vigência do contrato, para representá-la sempre que necessário. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA— DO RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS 

Correrão por conta exclusivos da CONTRATADA, todos os impostos e taxas que 

forem devidos em decorrência do objeto desta contratação, ou vierem a ser criados. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA— DA RENÚNCIA 

A CONTRATADA, por si e por seus eventuais sucessores, renuncia 
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expressamente a qualquer ação, questionamento ou pedido de devolução judicial ou 

administrativo relativamente aos tributos municipais incidentes sobre o presente contrato. 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA— DA RESCISÃO 

0 presente contrato poderá ser rescindido sem ônus, de comum acordo entre as 

partes ou unilateralmente. 

Parágrafo Primeiro 

Na hipótese de a CONTRATADA solicitar a rescisão, ficará obrigada a continuar 

prestando os serviços contratados por período a ser estipulado pela CONTRATANTE, a 

contar do recebimento da notificação. 

Parágrafo Segundo  

Se, a qualquer tempo, na vigência deste contrato, a CONTRATADA tiver decretada 

sua falência ou vier a se dissolver, de pleno direito ou extrajudicialmente, fica o presente 

contrato automaticamente rescindido, sem prejuízo da resolução de eventuais pendências. 

Parágrafo Terceiro 

Em qualquer hipótese de rescisão, caberá única e exclusivamente 

CONTRATADA o recolhimento das verbas rescisórias e demais encargos trabalhistas, 

independentemente do período de comunicação da rescisão formulado pela 

CONTRATANTE. 

Parágrafo Quarto  

O inadimplemento de qualquer cláusula do presente contrato poderá ser motivo de 

sua imediata rescisão, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou 

extrajudicial, além de responder a CONTRATADA por perdas e danos, quando esta: 

a- Não cumprir as obrigações assumidas; 

b- Falir, encontrar-se em Recuperação Judicial ou dissolver-se; 

c- Transferir o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem a prévia e expressa 

anuência da CONTRATANTE; 

d- Tiver sua atividade suspensa por determinação de autoridades competentes, de 

acordo com a legislação em vigor; 



Licitações 

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

Cap-ao Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 
(41) 3316-5927 

www.feaes.curitiba.pr.gov.br  

e- Interromper a prestação dos serviços por mais de 02 (dois) dias consecutivos, 

sem justo motivo aceito pela CONTRATANTE. 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA— DA OBSERVÂNCIA A. LEI 14.133/2021 

0 presente instrumento sujeita o CONTRATANTE e a CONTRATADA As normas 

contidas na Lei n° 14.133/2021 bem como demais legislações aplicáveis A espécie. 

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA— DOS GESTORES 

Para assunção das obrigações constantes no artigo 17 do decreto municipal n.° 

610/2019 e demais correlatos, ficam designados Juliana Rybzinski Rodrigues Rimbano 

(matricula funcional n.° 3720) e Ronei  Paulin  (matricula funcional n.° 2495) como suplente e 

fiscais contratuais simultaneamente, com a ciência dos envolvidos. 

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA— DA VIGÊNCIA 

0 contrato vigerá por 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado. 

CLAUSULA DÉCIMA NONA— DO FORO DE ELEIÇÃO 

Elegem as partes o foro da cidade de Curitiba, Capital do Estado do Paraná, para 

as ações que porventura decorram do presente contrato, com renúncia expressa a qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. 

E por estarem assim acordados, foi este instrumento lavrado, que depois de lido e 

achado conforme, vai por todos assinados, na presença de duas testemunhas, em uma 

única via, de onde serão extraídas as cópias necessárias. 

Curitiba, xx de xxxxxxx de xxxxxx. 

Sezifredo Paulo Alves Paz XXXXXXXXXXXXXXXXXX. 



Licitações 

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

Capão Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 

(41) 3316-5927 
www.feaes.curitiba.pr.00v.br  

Diretor Geral — Feas CONTRATADA 

Ordenador de Despesas 

Deise Sueli de  Pietro Caputo Pedro Henrique lgino Borges 

Diretor Administrativo Financeira Feas Assessor Jurídico — Feas 

1a Testemunha 2a  Testemunha 



aina Barreto Fonsseca 

te Administrativa Feas 

Deise Su ii de Pietro Caputo  

Diretora  A inistrativa  Financeira  

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO À SAÚDE 

Declaramos conforme o contido no  Art.  28 do Decreto n° 610/19 PMC, que os preços fixados neste processo estão de acordo com os praticados no mercado. 

OBJETO: Contratação de empresa de prestação de serviços de manutenção em relógios ponto das unidades de negócio da Fundação Estatal de Atenção ã Saúde, pelo período de 12 meses.  

Código Tasy ITEM QUANTIDADE 

HENRY  EQUIPAMENTOS 

LIDA 

ELETRÔNICOS E SISTEMAS 

CNPJ 01.245.055/0001-24 

RELOPAR RELÓGIOS DE PONTO DO PARANÁ  LTA  
CNPJ 10.392.233/0001-30 

GIGADATA SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA LTDA CNPJ 

13.675.465/0001-94 

Valor Unitário Valor Mensal Valor Total Valor Unitário Valor Mensal Valor Total Valor Unitário Valor Mensal Valor Total 

216156 
Manutenção preventiva e corretiva em relógios 

ponto das unidades de negócio da Feas. 
28 220 R$ 6.160,00 R$ 73.920,00 R$ 100,00 R$ 2.800,00 R$ 33.600,00 R$ 50,00 R$ 1.400,00 R$ 16.800,00 

Curitiba, 14 de setembro de 2022. 

Menor Valor R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais) 



13/08/2022 14:04 Zimbra 

Zimbra jeacorreia@feaes.curitiba.pr.go 

Re:  Fwd:  Prestação de Serviços de manutenção em 28 relógios ponto da marca  Henry  Primme 

—advan nad 

Nova tecnologia A  DV  com tela 
touchscreen e mais desempenho. 

De : Gabriel Macena <dnc8@henry.com.br> 

Assunto : Re:  Fwd:  Prestação de Serviços de manutenção em 28 relógios ponto 

Para :  Jean  Carlos Correia <jeacorreia@feaes.curitiba.pr.gov.br> 

ter, 13 de ago de 2022 17:22 

,03  anexos 

Boa  tarde  Jean, 

segue em anexo. 

Att. 

Gabriel Macena 
Opto. de Negócios Corporativos  
Henry  Equipamentos e Sistemas Ltda.  

Email dnc8©henry.com.br  
Slcype dnc8@henry.com.br  
Fone  +55 (41) 3661-0100  ramal  0240 

Cell +55 (41) 9 99004492 

Em 13/08/2022 11:35,  Jean  Carlos Correia escreveu: 

Bom dia. 

Solicitamos orçamento para contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de manutenção em 28 
relógios ponto da marca  Henry  Primme, conforme Termo de Referência em Anexo e tabela abaixo: 

Dependemos do valor do orçamento para ser avaliada a possibilidade de CONTRATAÇÃO DIRETA 
ou LICITAÇÃO. 

3)  DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:  A prestação do serviço será nas unidades da FEAS,  CAPS,  TELESSA6DE e 
LABORATDRIO MUNICIPAL DE CURITIBA. 

OBJETO: Contratação de empresa de prestação de serviços de manutenção em 15 
relógios ponto da marca  Henry  Primme, distribuídos pelas unidades  CAPS  e RTs 
geridas pela FEAS 

Código Tasy ITEM 
1 

QUANTIDADVALOR 
E 

MENSAL 

216156 

, 
Manutenção preventiva e corretiva i 
1

iP

m 28 relógios ponto I 
I 

28 

Sem pecas, os valores para pegas serão reservados conforme demanda. 

Atenciosamente  

Jean  Carlos Correia 
Supervisor Cargos e Salários 

Contratos 

(41) 3316-5717 I jeacorreiaigfeaes.curitiba.pr.gov.br  

https://webmail.curitiba.pr.gov.br/h/printmessage?id=127808<tz=America/Sao_Paulo 1/2 
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HENIR 

• 

Pinhais, 13 de agosto de 2022 

Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde de Curitiba 

A/C:  Jean  Carlos 

A empresa  HENRY  agradece a oportunidade de apresentar proposta comercial para 

fornecimento dos itens, conforme solicitação. 

Estou à disposição para os esclarecimentos adicionais e negociações que se fizerem 

necessários através de telefone ou  e-mail  abaixo. 

Nome:  Henry  Equipamentos Eletrônicos e Sistemas Ltda. 

Endereço: Rua Rio Piquiri, 400 

Bairro: Jardim Weissópolis 

Cidade: Pinhais 

Estado: Paraná 

CEP: 83.322-010 

Telefone/ Fax: (41) 3661 —0100 

CNPJ: 01.245.055/0001-24 

Cordialmente, 

Gabriel Macena 

Negócios Corporativos  

HENRY  Equipamentos e Sistemas Ltda.  

Email:  dnc8@henry.com.br  

Skype: corporativo8@henry.com.br   

WebSite: www.henry.com.br   

Fone: +55 (41) 3661- 0100 Ramal: 0240  

Cell:  +55 (41) 999004492 

1. 36 61.01   00 Rua Rio Piquiri, 400 - Weissópaiis 1E 90.111.00 
ww. henr .corn.br  Pinhais - PR - Brasil S372 1W CNRI: 01.245.05S/0 

O 



c)
HENIRV 

Código 

Tasy 

ITEM OBJETO Tempo 

Contratual 

Qtd de 

Equipamentos 

Valor 

Mensal 

Unitário 

Valor 

Mensal 

Total 

216156 

Manutenção 

preventiva e 

corretiva em 

28 relógios 

ponto 

Contratação de empresa de 

prestação de serviços de 

manutenção em 28 relógios 

ponto 

, distribuídos pelas 
unidades geridas 
pela FEAS conforme Termo 

de Referência 

12 Meses 28 R$ 220,00 R$ 6.160,00 

1. CONDO-ES COMERCIAIS 

1.1. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 

• Mensal 

1.2. FRETE 

• CIF 

1.3. IMPOSTOS 

• Todos os impostos estão inclusos. 

1.4. PRAZO DE ENTREGA 

• 30 dias 

1.5. VALIDADE DA PROPOSTA 

• 60 Dias 

1.6. GARANTIA DE PEÇAS 

• Garantia de Pegas de 12 (doze) meses direto pelo fabricante, sobre problemas 

oriundos de fabricação. 

1.7. DADOS BANCÁRIOS 

BANCO DO BRASIL: AGENCIA N2  3404-5 

CONTA CORRENTE N2  18.757-7 

1. 3 6 6 1 O 1 0 0 Rua Rio Piquiri, 400 - Weisstipolis 

WW.henr COM brPinhais - PP - Brasil I 83322-010 

C.F. 90.14:008-S 

CNN: 01:245.0SSIC 



HErJRW 
2. CONDIÇÕES TÉCNICAS 

2.1. INFRAESTRUTURA 

Segue especificações da infraestrutura necessária para instalação: 

2.1.1. Disponibilidade de local adequado para instalação livre de dutos elétricos, hidráulicos ou 

qualquer outro que possa ser danificado com a furação para a instalação dos equipamentos, 
distante de bebedouro, torneira e extintor de incêndio, caso na instalação ocorra algum 

imprevisto conforme citado anterior, a  Henry  não se responsabiliza. 

2.1.2 Local para fixação, protegido da ação do tempo, umidade e vandalismo 

2.1.3. Ponto de alimentação 110/220  VAC  estabilizado e dedicado ao equipamento. 

2.1.4. No caso de comunicação  TCP/IP  (via rede  ethernet  ou internet) o cabo (azul) e o ponto 

(RJ 45), devem estar estruturados e crimpados conforme padrão da rede. 

2.1.5 A Passagem do cabo de rede para transmissão de dados terá que ser passado pelo cliente 

do equipamento ate o  Switch  ou  Hub  (um ponto para cada equipamento), sem emendas, 

distante de cabos energizados, em área protegida, e de forma que o cabo não atue estendido 
externamente como uma antena ou varal. 

necessário que a instalação dos dutos para passagem dos cabos de comunicação e energia 

sejam instalados conforme as instruções do fabricante. 

SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS NÃO INCLUSOS 

• Instalação e equipamentos para rede elétrica; 

• Instalação de dutos e tomadas; 

• Equipamentos para rede lógica (cabos e conectores); 

• Sinalização Visual; 

. 3 661.0 1O 0 Rua Rio Piquiri, 400 Weissápolis lE: 90.111008-53 
henr com br Pinhais - PR - Brasil I 8)322 010 I CNN:01.245.055Q 



08/08/2022 14:51 Zimbra 

Zimbra jeacorreia@feaes.curitiba.pr.go 

Re: Prestação de Serviços de manutenção em 15 relógios ponto da marca  Henry  Primme 

De : Relopar Rellogios De Ponto <reloparcarlos@gmail.conn> 

Assunto : Re: Prestação de Serviços de manutenção em 28 relógios ponto da 02 anexos 

Para :  Jean  Carlos Correia <jeacorreia@feaes.curitiba.pr.gov.br> 

Boa tarde  Jean.  

Para manutenção mensal de 28 relógio ponto. 

R$2.800,00. 

Att. 

Carlos Roberto de Andrade 

Em seg, 23 de mai de 2022 11:26,  Jean  Carlos Correia <jeacorreiaftfeaes.curitiba.or.gov.br> escreveu: 
Bom dia.  

Solicitamos orçamento para contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de manutenção em 28 relógios 
, ponto, conforme Termo de Referência em Anexo e tabela abaixo: 

Dependemos do valor do orçamento para ser avaliada a possibilidade de CONTRATAÇÃO DIRETA ou 
LICITAÇÃO. 

, 3)  DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:  A prestaggo do serviço  sera  nas unidades da FEAS,  CAPS,  TELESSAUDE e LABORATÓRIO 
; MUNICIPAL DE CURITIBA. 

OBJETO: Contratação de empresa de prestação de serviços de manutenção em 15 
relógios ponto da marca  Henry  Primme, distribuídos pelas unidades  CAPS  e RTs 
geridas pela FEAS 

Código Tasy ITEM QUANTIDAD I 
E 

iVALOR MENSAL 

I 

216156 
Manutenção preventiva e corretiva 
em 28 relógios ponto 28 I R$ 

i 
I 

Sem pegas, os valores para pegas serão reservados conforme demanda. 

1 Atenciosamente  

    

 

Jean  Carlos Correia 

Supervisor Cargos e Salários 

Contratos 

(41) 3316-5717 1  jeacorreia@feaes.curitiba.pr-gov.br  

      

https://webmail.curitiba.pr.gov.br/h/printmessage?id=12814&tz=America/Sao_Paulo 1/1 

sex, 08 de ago de 2022 14:31  



jeacorreia@feaes.curitiba.pr.gov. 

05/08/2022 11:46  

Zimbra 

Zimbra 

<Rotulagem>Re: Prestação de Serviços de manutenção em 15 relógios ponto da marca  Henry  Primme 

De : Guilherme Trannujas <guilherme@gigadata.com.br> 

Assunto : <Rotulagem>Re: Prestação de Serviços de manutenção em 28 relógios ponto 02 anexos 

Para :  Jean  Carlos Correia <jeacorreia@feaes.curitiba.pr.gov.br> 

Boa tarde,  Jean:  

Segue nossa proposta atualizada, conforme solicitado. 

Atenciosamente-- 

Guitherme Tramujas Vasconcellos 
Gigadata Soluções em Tecnologia.  

Email guilherme@oligadata.com.br  
Fone  (41) 3023-5676 
Skype guilherme.gigadata 

• Livre  de virus. www.avast.conn. 

Em  sex.,  13 de mal. de 2022 às 10:26,  Jean  Carlos Correia <jeacorreiaPfeaes.curitiba.orgov.br> escreveu: 
Bom dia. 

Solicitamos orçamento para contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de manutenção em 15 relógios 
ponto da marca  Henry  Primme, conforme Termo de Referência em Anexo e tabela abaixo: 

Dependemos do valor do orçamento para ser avaliada a possibilidade de CONTRATAÇÃO DIRETA ou 
LICITAÇÃO. 

3)  DO LOCAL DA PRESTACÃO DE SERVICO:  A prestação do serviço  sera  nas unidades da FEAS,  CAPS,  TELESSAUDE e LABORATÓRIO 
MUNICIPAL DE CURITIBA. 

OBJETO: Contratação de empresa de prestação de serviços de manutenção em 15 relógios 
ponto da marca  Henry  Primme, distribuídos pelas unidades  CAPS  e RTs geridas pela FEAS 

Código Tasy ITEM QUANTIDADE VALOR MENSAL 

216156 
Manutenção preventiva e corretiva em 
15 relógios ponto 28 

Atenciosamente 1  

 

Jean  Carlos Correia 
Supervisor Cargos e Salários 

Contratos 

(41) 3316-5717 I  jeacorreia@reaes.curitiba.pr.gov.br  

Proposta_FEAS_CAPS_REP_Manutenção_130522_Rev03.pdf 
742 KB 

https://webmail.curitiba.pr.gov.br/h/printmessage?id=11986&tz=America/Sao_Paulo 1/1 

sex, 05 de ago de 2022 15:51 



Sc ° -A 6es de Tc ,o;ogia 

Curitiba, 05 de agosto de 2022. 

A  

Jean Carlos Correia 

Supervisor Cargos e Salários - Contratos 
jeacorreia@feaes.curitiba.prgov.br  

Fone: (41) 3316-5717  

Ref:  Contrato de Manutenção — Registrador Eletrônico de Ponto -  CAPS  

Proposta Comercial 

Apresentamos nossa proposta comercial para execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva, 

pelo período de 12 meses, nos equipamentos registradores eletrônicos de ponto, existentes em diversas 

unidades  CAPS,  conforme relação apresentada neste documento, para sua apreciação. 

Atenciosamente 

Guilherme Tramujas Vasconcellos 

GIGADATA SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA LTDA — ME 

CNPJ: 13.675.465/0001-94 

(41)3023-5676  

e-mail:  guilherme@gigadata.com.br  

Vendas e Assistência Técnica 
Relógio Ponto e Soluções de Controle de Acesso 

gigadatagiqadata.com.br  
www.giqadata.com.br  



SotÇõCT tT-:.crlo ogia 

Unidades/Equipamentos envolvidos: 

Marca/Modelo N.° de Registro Local/ Endereço 
Digicon/ DigiCP 1.510.069 Hospital do Idoso Zilda Arns - Rua Lothário  

Boutin,  n.° 90, Bairro Pinheirinho, Curitiba, 
Paraná. 

Digicon/ DigiCP 1.510.064 Centro Médico Comunitário Bairro Novo - Rua 
Jussara, n.° 2234, Bairro Sitio Cercado, 

Curitiba, Paraná. 
Digicon/ DigiCP 1.510.061 UPA Boa Vista - Avenida Paraná, n.° 3654, 

Bairro Boa Vista, Curitiba, Paraná. 
Digicon/ DigiCP 1.510.060 UPA Boqueirão - Rua Professora Maria de 

Assumpção, n.° 2590, Bairro Boqueirão, 
Curitiba, Paraná. 

Digicon/ DigiCP 1.510.503 UPA Cajuru - Rua Engenheiro Benedito Mário 
da Silva, n.° 555, Bairro Cajuru, Curitiba, 

Paraná. 
Digicon/ DigiCP 1.510.063 UPA Campo Comprido - Rua Monsenhor Ivo 

Zanlorenzi, n.° 3495, Bairro Campo Comprido, 
Curitiba, Paraná. 

Digicon/ DigiCP 1.510.065 Complexo Regulador - Rua Atilio Bário, n.° 
680, Bairro Cristo Rei, Curitiba, Paraná. 

Digicon/ DigiCP 1.510.067 UPA Fazendinha - Rua Carlos Klemtz, n.° 
1883, Bairro Fazendinha, Curitiba, Paraná. 

Digicon/ DigiCP 1.510.071 UPA Tatuquara - Rua Jorn  Emilio  Zolá 
Florenzano, n.° 835, Bairro Tatuquara, Curitiba, 

Paraná. 
10 Digicon/ DigiCP 1.510.066 UPA Pinheirinho - Rua León  Nicolas,  n.° 1995, 

Bairro Pinheirinho, Curitiba, Paraná. 
11 Digicon/ DigiCP 1.510.062 UPA Sitio Cercado - Rua  Dr. Levy  Buquera, n.° 

158, Bairro Sitio Cercado, Curitiba, Paraná. 
12 Digicon/ DigiCP 1.510. 068 UEP — Casa Irmã Dulce — Rua Carlos Munhoz 

da Rocha, n.° 629, Bairro Tatuquara, Curitiba, 
Paraná 

13 Digicon/ DigiCP 1.510.504 Administração FEAS — Rua Capitão Argemiro 
Monteiro Wanderley, n.° 161, Capão Raso, 

Curitiba, Paraná 
14 Henry  Primme 

Ponto Bio/ prox 
Mifare 

25221  CAPS AD  Portão — Av Iguaçu n.° 3681, Bairro 
Vila Izabel, Curitiba, Paraná. 

Vendas e Assistência Técnica 
Relógio Ponto e Soluções de Controle de Acesso 

qiqadatacigadata.com.br  
www.gicladata.com.br  



ogia 

15  Henry  Primme 
Ponto Bio/ prox 

Mifare 

17995  CAPS  Inf Boa Vista — Rua Peru n.° 230, Bairro 
Bacacheri, Curitiba, Paraná. 

16  Henry  Primme 
Ponto Bio/ prox 

Mifare 

1447101  CAPS  inf Centro Vida - Rua Cel. Hoche Pedra 
Pires n.° 475 Bairro Vila Izabel, Curitiba, 
Paraná. 

17  Henry  Primme 
Ponto Bio/ prox 

Mifare 

33150  CAPS  Inf Pinheirinho - Rua Nsa Senhora do 
Perpétuo Socorro, n.° 201, Bairro Capão Raso, 
Curitiba, Paraná. 

18  Henry  Primme 
Ponto Bio/ prox 

Mifare 

13774  CAPS  Territ. Bairro Novo - Alameda Nossa 
Sra do Sagrado Coração, n.° 771, Bairro 
Pinheirinho, Curitiba, Paraná. 

19  Henry  Primme 
Ponto Bio/ prox 

Mifare 

17284  CAPS  Territ. Boa Vista - Rua Holanda, n.° 288, 
Bairro Bacacheri, Curitiba, Paraná. 

20  Henry  Primme 
Ponto Bio/ prox 

Mifare 

17583  CAPS  Territ. Boqueirão - Rua Carlos de Laet, 
n.° 6270, Bairro  Hauer,  Curitiba, Paraná. 

21  Henry  Primme 
Ponto Bio/ prox 

Mifare 

12699  CAPS  Territ. Cajuru - Rua  Gen.  Adalberto 
Gonçalves de Menezes, n.° 435, Bairro Tarumã, 
Curitiba, Paraná. 

22  Henry  Primme 
Ponto Bio/ prox 

Mifare 

17405  CAPS  Territ. CIC - Rua Eduardo Sprada, n.° 
4459, Bairro CIC, Curitiba, Paraná. 

23  Henry  Primme 
Ponto Bio/ prox 

Mifare 

16275  CAPS  Territ. Matriz - Rua Ilha de Granada, n.° 
36, Bairro Bacacheri, Curitiba, Paraná. 

24  Henry  Primme 
Ponto Bio/ prox 

Mifare 

13826  CAPS  Territ. Santa Felicidade - Rua Josefina 
Rocha n.° 300, Bairro Batel, Curitiba, Paraná. 

25  Henry  Primme 
Ponto Bio/ prox 

Mifare 

13774  CAPS  Territ. Tatuquara — Rua Marcos Bertoldi 
n.° 100, Bairro Tatuquara, Curitiba, Paraná 

Vendas e Assistência Técnica 
Relógio Ponto e Soluções de Controle de Acesso 

qiqadataAqiqadata.com.br  
www.qiqadata.com.br  



26 Henry  Primme 
Ponto Bio/ prox 

Mifare 

17435  CAPS  TM Portão — Rua Nunes Machado, n.° 
1796, Bairro Rebouças, Curitiba, Paraná 

27 Henry  Primme 
Ponto Bio/ prox 

Mifare 

362 Laboratório Municipal de Curitiba — Rua 
Primo Lourenço Tosim, n.° 1.021, Bairro Novo 
Mundo, Curitiba, Paraná. 

28 Henry  Primme 
Ponto Bio/ prox 

Mifare 

26450 Telessatide- Rua Francisco Torres, n.° 830, 
Bairro Centro, Curitiba, Paraná. 

Vendas e Assistência Técnica 
Relógio Ponto e Soluções de Controle de Acesso 

qiqadata@qiqadata.com.br  
www.qiqadata.com.br  



uçõesTec., iogia 

ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

- Assistência técnica local com manutenção preventiva trimestral para limpeza, configuração e ajustes dos 
REPs, das unidades relacionadas acima, além de eventuais itens relacionados com a operação desses 
equipamentos 
- Manutenção corretiva dos equipamentos que apresentarem defeito, sem inclusão de pegas de reposição, 
no valor do Contrato, que eventualmente sejam necessárias para o reparo; 
- Atendimento, pela GIGADATA, no prazo médio de 8 (oito) horas !Reis, e máximo de 24 (vinte e quatro) 
horas úteis, após o efetivo contato  (e-mail  e/ou telefone), realizado pelo pessoal responsável, com solução 
do problema em até 48 (quarenta e oito) horas úteis. 

INFORMAÇÕES COMERCIAIS 

Vigência do Contrato: 12 meses. 

Valor unitário da Proposta: R$ 50,00 (ciquenta reais) 

Valor Mensal da Proposta: R$1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) 

Condições de pagamento: 15 dias após emissão de  NF,  referente ao mês da prestação dos 
serviços. 

0 valor apresentado inclui todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, 
comerciais, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros valores de serviço, que incidam ou venham a 
incidir sobre o objeto deste Contrato. 

Prazo de validade da proposta: 30 (trinta) dias. 

Atenciosamente 

Guilherme Tramujas Vasconcellos 

GIGADATA SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA LTDA — ME 

CNPJ: 13.675.465/0001-94 

(41)3023-5676  

e-mail:  guilherme@gigadata.com.br  

Vendas e Assistência Técnica 
Relógio Ponto e Soluções de Controle de Acesso 

aiqadataesilqadata.com.br  
www.qiqadata.com.br  



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 
01.245.055/0001-24 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE siTuAgÃo 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

12/06/1996 

   

NOME EMPRESARIAL  
HENRY  EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

A CASA DO EQUIPAMENTO 
PORTE 
DEMAIS 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

26.21-3-00 - Fabricação de equipamentos de informática 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS 

26.10-8-00 - Fabricação de componentes eletrônicos 
26.31-1-00 - Fabricação de equipamentos transmissores de comunicação, pegas e acessórios 
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados 
anteriormente 
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 
46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e 
pegas 
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e pegas 
46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente 
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem 
operador 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 

R RIO PIQUIRI 
NÚMERO 

400 
COMPLEMENTO 
******** 

CEP 

83.322-010 
BAIRRO/DISTRITO 

JD WEISOPOLIS  
MUNICÍPIO 

PINHAIS 
UF 

PR  

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
DIRETORIA@HENRY.COM.BR  

TELEFONE 

(41) 3661-0100 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

18/10/2003 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 
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CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DATA DE ABERTURA 

22/09/2008 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

10.392.233/0001-30 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE siTuAgÃo 
CADASTRAL 

PORTE 

ME 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
RELOPAR 

NÚMERO 

521 
COMPLEMENTO 
******** 

LOGRADOURO 

R DELEGADO LEOPOLDO BELCZAK 

UF 

PR  
CEP 

82.800-220 
BAIRRO/DISTRITO 

CAPAO DA IMBUIA  
MUNICÍPIO 

CURITIBA 

TELEFONE 

(41) 3266-0340 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

22/09/2008 
SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

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

NOME EMPRESARIAL 

RELOPAR RELOGIOS DE PONTO DO PARANA LTDA 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 

13.675.465/0001-94 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

11/05/2011 

   

NOME EMPRESARIAL 

GIGADATA SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
******** 

PORTE 
EPP 

 

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente 
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e 
aeroportos 
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 
61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações 
62.03-1-00 -Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem 
operador 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 

R HERMENEGILDO BONAT 
NUMERO 

648 
COMPLEMENTO 
******** 

CEP 

81.810-280 
BAIRRO/DISTRITO 
XAXIM 

MUNICÍPIO 

CURITIBA 
UF 
PR  

   

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

ADMINISTRATIVO@GIGADATA.COM.BR  
TELEFONE 

(41) 3023-5676 

 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

11/05/2011 

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 15/09/2022 As 16:27:27 (data e hora de  Brasilia). Página: 1/1 
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N° 152- ANO XI 

CURITIBA, QUARTA-FEIRA, 10 DE AGOSTO DE 2022 

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 

ATOS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO À SAÚDE - FEAS 

PORTARIA N°64 

"Designa servidores para atuarem como pregoeiros e 

membros de equipe de apoio nos processos 

licitatórios." 
4111 
'4141, DIRETOR GERAL DA FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE - FEAS, no uso da competência que  [he  foi 

delegada por meio do Decreto Municipal n.° 351/2019 e, em conformidade com o disposto na Lei Federal n.° 8.666/93 e 
alterações, na Lei Federal n.° 10.520/02, e no Decreto Municipal 1.235/2003. 
RESOLVE:  
Art.  1° Designar os servidores abaixo relacionados para atuarem como pregoeiros e membros de equipe de apoio nos 
processos licitatórios, nos processos de Dispensas de Licitação e lnexigibilidade de Licitação, no âmbito da Fundação Estatal 
de Atenção á Saúde — Feas. 

Pregoeiros:  
Juliano  Eugênio da Silva - matricula n.° 277 
Mirelle Pereira Fonseca - matricula n.° 1.822  
William  César Barboza - matricula n° 1.828 
Veridiane De Paula Macedo  Sotto  Maior — matricula n.° 3.873 
Equipe de apoio:  
Silvia  Andrea  Miranda Ribeiro — matricula n° 3.448  

Art.  2° 0 Pregoeiro e Equipe de Apoio serão devidamente indicados no edital de embasamento para cada processo licitatório.  
Art.  3° Caberá ao Pregoeiro a elaboração e julgamento dos procedimentos licitatórios na modalidade Pregão e compras por 

Asio eletrônico, bem como demais funções pertinentes, em conformidade com a Legislação vigente.  
Art.  4° Caberá aos servidores à inclusão no Sistema BIONEXO E PUBLINEXO, dos dados resultantes da formalização dos 
processos de Dispensa de Licitação e lnexigibilidade de Licitação, de acordo com o disposto na Artigos 24 e 25 da Lei Federal 
n.° 8.666/93.  
Art.  5° 0 mandato dos pregoeiros será de 01 (um) ano, com efeitos a partir de 10  de agosto de 2022.  
Art.  6° Ficam revogadas quaisquer disposições contrárias. 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde, 8 de agosto de 2022. 

Sezifredo Paulo Alves Paz: Diretor Geral 

PORTARIA N°65 

"Reestrutura a 1a  Comissão Permanente de Processo 

Administrativo Disciplinar (2022/4)" 

0 Diretor Geral da Feas, no uso das atribuições e competência conferidas pelos artigos 13, inciso VIII, alínea "h" e inciso IX do 
Estatuto da Fundação Estatal de Atenção à Saúde — Feas e artigo 18 do Decreto Municipal n° 1.688 de 20 de dezembro de 
2013, 
RESOLVE: 
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Licitações 

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

Capão Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 

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

Fundação Estatal de Atenção à Saúde — Feas 
Aviso de Dispensa Eletrônica n° 03/2022 
(Processo Administrativo n.° 235/2022) 

Torna-se público que Fundação Estatal de Atenção à Saúde — Feas, por meio 

da Pregoeira devidamente designada pela portaria 64/2022, realizará Dispensa Eletrônica, 

com critério de julgamento pelo menor preço por item, na hipótese do  art.  75, inciso II, da Lei 

n° 14.133, de 1° de abril de 2021; Decreto Municipal 804/2022, naquilo que lhe for 

compatível, e demais legislação aplicável. 

Data da sessão: 22/09/2022.  

Link:  www.compras.gov.br  

Horário da Fase de Lances: 08:00 h As 14:00 h. 

1. Objeto da contratação direta 

1.1. 0 objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a 

contratação por dispensa de licitação de prestação de serviços de manutenção 

preventiva e corretiva, com visitas  in  loco, bem como fornecimento e reposição de 

materiais, peças, componentes e/ou acessórios, nos equipamentos de relógio de 

registro eletrônico de ponto,  software  e sistema operacional das unidades da Feas, 

conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de 

Contratação Direta e seus anexos. 

1.2. A contratação ocorrerá conforme a seguinte descrição: 

I. A prestação de assistência técnica corretiva e preventiva para eliminação de 

defeitos, mediante solicitação da Feas (corretiva), executada em dias e horas úteis, 

de segunda a sexta-feira no horário das 08h00min As 17h00min; 

II. Assistência técnica prestada por técnicos especializados e supervisionada pela 

Contratante; 

Ill. Correção de defeitos, substituição de peças (ficando garantida a reposição de 

todas as peças originais; e no caso de não disponibilidade, substituir por similar; 
bem como a troca de peças por necessidade de desgaste normal de uso), conforme 

regras estabelecidas neste Termo de referência, regulagens, ajustes, desmontagem 

e montagem dos aparelhos, bem como a substituição por outro equipamento até a 

conclusão da correção do defeito, quando necessário; 

IV. A contratada deverá prestar o serviço sempre que solicitado pela Contratante, 
devendo atendê-la no prazo máximo de 24 horas, e solucionar o problema em até 

48 horas (as horas serão contabilizadas em horas úteis); 
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Licitações 

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

Capão Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 

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

V. Em caso de retirada do equipamento para conserto em laboratório, 

disponibilizar gratuitamente equipamento de  backup  para utilização; 

VI. Assistência deverá ser efetuada no local de instalação dos equipamentos; 

VII. 0 atendimento técnico deverá ser sempre prestado por pessoal 

especializado, com nível de formação e atualização técnica compatível com as 

exigências do serviço e com a utilização de aparelhagem adequada. 

VIII. Atendimento de manutenção preventiva: deverá ser efetuada, no  minim,  
trimestralmente para todos os relógios. Efetuar a limpeza e regulagem dos Relógios, 

verificação de conectividade (testes da rede), além de todos os procedimentos 

necessários para um perfeito funcionamento do sistema. 

IX. Manter suporte técnico permanente para soluções de problemas do  

software  e manutenção em caso de falha no sistema, efetuar atualização para a 

versão mais recente com todas as funcionalidades disponíveis, manter 
acompanhamento preventivo, reinstalação do  software  caso necessário e  backup  

das digitais. Além de assessoria para os operadores do sistema e pessoal de TI da 

contratante. 

X. Disponibilizar suporte técnico por telefone, para os relógios em horário 

comercial, sem limite de chamadas. 

Xl. A contratada deverá executar os serviços com precisão e qualidade, no 

local onde os equipamentos encontram-se instalados, sendo, no  minim,  01 (uma) 

visita trimestral preventiva e visitas corretivas conforme a necessidade. Deverá 

também apresentar um cronograma de execução das manutenções preventivas. 

XII. A contratada se compromete a prestar serviços de Manutenção Preventiva 

e Corretiva nos equipamentos instalados conforme discriminado abaixo: 

XIII. A contratada deverá manter seus técnicos equipados com máquinas, 

ferramentas e transportes, condições mínimas para o bom desempenho dos 

serviços. 

XIV. A contratada será responsável pela observância das normas de 

segurança, se responsabilizando por quaisquer danos causados, ou por acidentes 

de trabalho que possam ser vitimas seus funcionários quando no desempenho dos 

serviços contratados. 

XV. Em caso de necessidade de substituição de pegas, desde que constatado 

mau uso, a Contratada deverá submeter orçamento para aprovação do Gestor do 

Contrato, juntamente com mais 03 (três) orçamentos. 

a) se o valor da pega orçado pela Contratada for menor ou igual ao valor de 
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R.  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, 161 
3° andar 

Capão Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 

(41) 3316-5927 
www.feaes.curitiba.pr.dov.br  

mercado, o serviço será executado pela Contratada, conforme o valor do orçamento 

apresentado; 

b) existindo pelo menos uma empresa no mercado local cujo preço das peças 

seja menor que aquele orçado pela Contratada, esta deverá adquirir as peças junto 

àquela empresa que apresentar o menor preço e executar os serviços em 

conformidade com o previsto neste TERMO DE REFERENCIA. 

c) A Contratada informará ao Gestor do Contrato o prazo máximo para 

apresentação do orçamento, que não poderá exceder a 48 horas contadas partir da 

solicitação de manutenção corretiva; 

d) A contratada deverá indicar, obrigatoriamente, no orçamento prévio, o prazo 

para execução dos serviços orçados, contados da data da entrada do equipamento 

em sua oficina, quando for o caso, ou quando consertado no local onde se encontra 

instalado; 

e) No caso de substituição, as peças deverão ser novas e genuínas, não se 

admitindo peças usadas ou recondicionadas. 

XVI. No caso do equipamento estar sem peças disponíveis no mercado para 

sua manutenção, e não sendo possível sua substituição por similares, bem como 

adaptação de outras, deverá ser encaminhado um relatório aos gestores do 

contrato, para análise e providências. 

XVII. A empresa contratada deverá apresentar um relatório das manutenções 

corretivas e preventivas executadas em cada visita, devidamente carimbado e 

assinado pelo gestor contrato. 

4.1. Da manutenção preventiva: A Manutenção Preventiva consiste em 

conservar o(s) equipamento(s) em condição de operação. Os serviços de 

manutenção preventiva compreendem: 

I. Efetuar visitas, no  minim,  trimestralmente para todos os relógios, conforme 

endereços citados neste termo e conforme cronograma a ser apresentado; 

II. A assistência deverá ser efetuada no local de instalação dos equipamentos.  

III. Efetuar a limpeza e regulagem dos Relógios, verificação de conectividade 

(testes da rede), além de todos os procedimentos necessários para um perfeito 

funcionamento do sistema; 

IV. A contratada deverá prestar o serviço sempre que solicitado pela 

Contratante, devendo atendê-la no prazo máximo de 24 horas, e solucionar o 
problema em até 48 horas; 

V. Indicação para substituição de peças ou componentes desgastados pelo 
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uso, ou que apresentem defeitos, e que possam impedir o funcionamento do 

equipamento dentro de suas características; 

VI. Fornecer ao final de cada manutenção preventiva um relatório técnico dos 

serviços executados no equipamento. 

4.2. Da manutenção corretiva: A Manutenção Corretiva consiste em corrigir 

falhas e defeitos no funcionamento do equipamento, não tendo periodicidade 

definida. Esta será executada sempre que necessário, mediante solicitação da 

CONTRATANTE, por escrito ou por  e-mail,  observando-se as seguintes condições: 

I. A CONTRATADA efetuará manutenção corretiva nos equipamentos 

descritos no item 3, sem cobrança de mão-de-obra e com cobrança das peças 

necessárias; 

II. Efetuar correção de defeitos, substituição de peças (ficando garantida a 

reposição de todas as pegas originais; e no caso de não disponibilidade, a 

substituição por similares; bem como a troca de pegas por necessidade de desgaste 

normal de uso e tempo), conforme regras estabelecidas neste Termo de Referência; 

regulagens, ajustes, desmontagem e montagem dos aparelhos, bem como a 

substituição por outro equipamento até a conclusão da correção do defeito, quando 

necessário.  

III. Em caso de necessidade de substituição de pegas, a Contratada deverá 

submeter orçamento (ao menos 03 (três) orçamentos diversos) para aprovação do 

Gestor do Contrato: 

a. se o valor da pega orçado pela Contratada for menor ou igual ao valor 

de mercado, o serviço será executado pela Contratada, conforme o valor do • 

orçamento apresentado; 

b. existindo pelo menos uma empresa no mercado local cujo prego das 

pegas seja menor que aquele orçado pela Contratada, esta deverá adquirir as pegas 

junto àquela empresa (que apresentou o menor preço) e executar os serviços em 
conformidade com o previsto neste TERMO DE REFERÊNCIA; 

c. A Contratada informará ao Gestor do Contrato o prazo máximo para 

apresentação do orçamento, que não poderá exceder a 48 horas contadas partir da 
solicitação de manutenção corretiva; 

d. A contratada deverá indicar, obrigatoriamente, no orçamento prévio, o 
prazo para execução dos serviços orçados, contados da data da entrada do 

equipamento em sua oficina, quando for o caso, ou quando consertado no local 

onde se encontra instalado; 
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Licitações 

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

Capão Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 
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e. No caso de substituição, as pegas deverão ser novas e genuínas, não 

se admitindo pegas usadas ou recondicionadas; 

f. No caso do equipamento estar sem pegas disponíveis no mercado para 

sua manutenção, e não sendo possível sua substituição por similares, bem como 

adaptação de outras, deverá ser encaminhado um relatório à Coordenadoria de 

Recursos Humanos, para análise e providências; 

IV. A CONTRATADA fica responsável por vícios ou defeitos de fabricação ou 

desgaste anormal das pegas utilizadas na manutenção corretiva, pelo período 

informado na proposta de orçamento, não inferior a 90 (noventa) dias, obrigando-se 

a reparar o dano e substituir as pegas que se fizerem necessárias, sem ônus a 

contratante. 

V. A CONTRATADA fornecerá ao final de cada manutenção corretiva um relatório 

técnico dos serviços executados no equipamento. 

1.3. 0 critério de julgamento adotado será o menor prego por item, observadas as 

exigências contidas neste Aviso de Contratação Direta e seus Anexos quanto ás 

especificações do objeto. 

2. Participação na dispensa eletrônica 

2.1. A participação na presente dispensa eletrônica se dará mediante Sistema de 

Dispensa Eletrônica integrante do Sistema de Compras do Governo Federal — 

Comprasnet 4.0, disponível no endereço eletrônico www.compras.gov.br. 

2.1.1. Os fornecedores deverão atender aos procedimentos previstos no Manual do 

Sistema de Dispensa Eletrônica, disponível no Portal de Compras do Governo 

Federal, para acesso ao sistema e operacionalização; 

2.1.2. 0 fornecedor é o responsável por qualquer transação efetuada diretamente 

ou por seu representante no Sistema de Dispensa Eletrônica, não cabendo ao 

provedor do Sistema ou ao órgão entidade promotor do procedimento a 

responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, 

ainda que por terceiros não autorizados; 

2.1.3. Somente poderão participar desta dispensa empresas enquadradas como 

ME/EPP/MEI, na forma da legislação vigente. 

2.2. Não poderão participar desta dispensa os fornecedores: 

2.2.1. que não atendam às condições deste Aviso de Contratação Direta e seus 

anexos; 
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2.2.2. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

2.2.3. que se enquadrem nas seguintes vedações: 

a) autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa 

física ou jurídica, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou 

fornecimento de bens a ele relacionados; 

b) empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do 

projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do 

projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais 

de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico 

ou subcontratado, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou 

fornecimento de bens a ela necessários; 

c) pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da contratação, 

impossibilitada de contratar em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

d) aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econômica, 

financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade 

contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou 

atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 

terceiro grau; 

e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 

6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

0 pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores â divulgação 
do aviso, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, 

por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a 

condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes 

nos casos vedados pela legislação trabalhista 

2.2.3.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do 

mesmo grupo econômico; 

2.2.3.2. aplica-se o disposto na alínea "c" também ao fornecedor que atue em 

substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a 

efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, 
controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a 

utilização fraudulenta da personalidade jurídica do fornecedor; 
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2.2.4. organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando 

nessa condição (Acórdão n° 746/2014-TCU-Plenário); e 

2.2.5. sociedades cooperativas. 

3. Ingresso na dispensa eletrônica e cadastramento da proposta inicial 

3.1. 0 ingresso do fornecedor na disputa da dispensa eletrônica se dará com o 

cadastramento de sua proposta inicial, na forma deste item. 

3.2. 0 fornecedor interessado, após a divulgação do aviso de contratação direta, 

encaminhará, exclusivamente por meio do Sistema de Dispensa Eletrônica, a proposta 

com a descrição do objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preço, 

até a data e o horário estabelecidos para abertura do procedimento. 

3.2.1. A proposta também deverá conter declaração de que compreende a 

integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados 

na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas 

convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta 

vigentes na data de entrega das propostas. 

3.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, em especial o prego, 

vinculam a Contratada. 

3.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 

encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que 

incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços; 

3.4.1. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, 

serão de exclusiva responsabilidade do fornecedor, não lhe assistindo o direito 

de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 

pretexto. 

3.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em 

percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos 

recolhimentos da empresa nos últimos doze meses. 

3.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no 

pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

3.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das 
disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, 

assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem 

como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em 
quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, 

quando requerido, sua substituição. 
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3.8. Uma vez enviada a proposta no sistema, os fornecedores NÃO poderão 

retirá-la, substitui-la ou modificá-la; 

3.9. No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor deverá, também, assinalar 

"sim" ou "não" em campo próprio do sistema eletrônico, às seguintes declarações: 

3.9.1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

3.9.2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 

123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em 

seus  arts.  42 a 49. 

3.9.3. que está ciente e concorda com as condições contidas no Aviso de 

Contratação Direta e seus anexos; 

3.9.4. que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no 

sistema, assumindo como firmes e verdadeiras; 

3.9.5. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência 

e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o  art.  93 da Lei n° 

8.213/91. 

3.9.6. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, 

na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

3.10. Fica facultado ao fornecedor, ao cadastrar sua proposta inicial, a 

parametrização de valor final  minim,  com o registro do seu lance final aceitável 

(menor preço ou maior desconto, conforme o caso). 

3.10.1. Feita essa opção os lances serão enviados automaticamente pelo sistema, 

respeitados os limites cadastrados pelo fornecedor e o intervalo mínimo entre 

lances previsto neste aviso. 

3.10.1.1. Sem prejuízo do disposto acima, os lances poderão ser enviados 

manualmente, na forma da seção respectiva deste Aviso de Contratação 

Direta; 

3.10.2.0 valor final mínimo poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de 

disputa, desde que não assuma valor superior a lance já registrado por ele no 

sistema. 

3.10.3.0 valor mínimo parametrizado possui caráter sigiloso aos demais 

participantes do certame e para o órgão ou entidade contratante. Apenas os 

lances efetivamente enviados poderão ser conhecidos dos fornecedores na 

forma da seção seguinte deste Aviso. 
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4. Fase de lances 

4.1. A partir das 8:00 h da data estabelecida neste Aviso de Contratação Direta, a 

sessão pública será automaticamente aberta pelo sistema para o envio de lances 

públicos e sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo 

encerrado no horário de finalização de lances também já previsto neste aviso. 

4.2. Iniciada a etapa competitiva, os fornecedores deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do 

seu recebimento e do valor consignado no registro. 

4.2.1. 0 lance deverá ser ofertado pelo valor global do item. 

4.3. 0 fornecedor somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual de 

desconto em relação ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

4.3.1. 0 fornecedor poderá oferecer lances sucessivos iguais ou superiores ao lance 

que esteja vencendo o certame, desde que inferiores ao menor por ele ofertado 

e registrado pelo sistema, sendo tais lances definidos como "lances 

intermediários" para os fins deste Aviso de Contratação Direta. 

4.3.2. Não há intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os 

lances; 
4.4. Havendo lances iguais ao menor já ofertado, prevalecerá aquele que for recebido e 

registrado primeiro no sistema. 
4.5. Caso o fornecedor não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

4.6. Durante o procedimento, os fornecedores serão informados, em tempo real, do valor 

do menor lance registrado, vedada a identificação do fornecedor. 

4.7. Imediatamente após o término do prazo estabelecido para a fase de lances, haverá 

o seu encerramento, com o ordenamento e divulgação dos lances, pelo sistema, em 

ordem crescente de classificação. 

4.7.1. 0 encerramento da fase de lances ocorrerá de forma automática 

pontualmente no horário indicado, sem qualquer possibilidade de prorrogação e 

não havendo tempo aleatório ou mecanismo similar. 

5. Julgamento das propostas de prego 

5.1. Encerrada a fase de lances, será verificada a conformidade da proposta classificada 
em primeiro lugar quanto à adequação do objeto e 5 compatibilidade do preço em 

relação ao estipulado para a contratação. 
5.2. No caso de o preço da proposta vencedora estar acima do estimado pela 

Administração, poderá haver a negociação de condições mais vantajosas. 

5.2.1. Neste caso, será encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha 

apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta com preço 

compatível ao estimado pela Administração. 
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5.2.2. A negociação poderá ser feita com os demais fornecedores classificados, 

respeitada a ordem de classificação, quando o primeiro colocado, mesmo após 

a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima 

do preço máximo definido para a contratação. 

5.2.3. Em qualquer caso, concluída a negociação, o resultado será registrado na ata 
do procedimento da dispensa eletrônica. 

5.3. Estando o preço compatível, será solicitado o envio da proposta e, se necessário, de 
documentos complementares, adequada ao último lance. 

5.4. 0 prazo de validade da proposta não será inferior a 30 dias, a contar da data de sua 

apresentação. 

5.5. Será desclassificada a proposta vencedora que: 

5.5.1. contiver vícios insanáveis; 

5.5.2. não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste aviso ou em 
seus anexos; 

5.5.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo 

definido para a contratação; 

5.5.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela 

Administração; 

5.5.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste aviso ou 

seus anexos, desde que insanável. 

5.6. Quando o fornecedor não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos 

suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a 

proposta de preços ou menor lance que: 
5.6.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços 

global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os 

preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos 

encargos, ainda que o ato convocatório da dispensa não tenha estabelecido 

limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 

propriedade do próprio fornecedor, para os quais ele renuncie a parcela ou á 

totalidade da remuneração. 

5.6.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores 

àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como 

leis, medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes. 
5.7. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 

necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas 

diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. 
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5.8. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação 

da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo 
sistema, desde que não haja majoração do preço. 

5.8.1. 0 ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância das propostas; 

5.8.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correção a 

indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples 

Nacional, quando não cabível esse regime. 

5.9. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do 

objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou 

da área especializada no objeto. 

5.10. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, será examinada a 

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 

classificação. 

5.11. Havendo necessidade, a sessão será suspensa, informando-se no  "chat"  a 

nova data e horário para a sua continuidade. 

5.12. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, se iniciará a fase de 

habilitação, observado o disposto neste Aviso de Contratação Direta. 

6. Habilitação 

6.1. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação constam do anexo 1 — 
Termo de Referência deste aviso e serão solicitados do fornecedor mais bem 

classificado da fase de lances. 

6.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do fornecedor 

detentor da proposta classificada em primeiro lugar, será verificado o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência 

de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante 

a consulta aos seguintes cadastros: 

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidõneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.00v.briceis); 

b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cni.lus.br/improbidade  adm/consultar requerido.php). 

c) Lista de Inidôneos mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU; 

6.2.1. Para a consulta de fornecedores pessoa jurídica poderá haver a substituição 

das consultas das alíneas "b", "c" e "d" acima pela Consulta Consolidada de 

Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoesaptapps.tcu.gov.br/)  
6.2.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e 

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 
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1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de 
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder 

Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 

majoritário. 

6.2.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se 

houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de 
Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

6.2.2.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos 

societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

6.2.2.1.2. 0 fornecedor será convocado para manifestação previamente 

sua desclassificação 

6.2.3. Constatada a existência de sanção, o fornecedor será reputado inabilitado, 

por falta de condição de participação. 

6.3. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos fornecedores será 
verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos. 

6.3.1. É dever do fornecedor atualizar previamente as comprovações constantes do 

SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 

encaminhar, quando solicitado, a respectiva documentação atualizada. 

6.3.2. 0 descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do fornecedor, 
exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões lograr 

êxito em encontrar as certidões válidas. 

6.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Aviso de Contratação Direta e já 

apresentados, o fornecedor será convocado a encaminhá-los, em formato digital, 
após solicitação da Administração, sob pena de inabilitação. 

6.5. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 

mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida 

em relação à integridade do documento digital. 

6.6. 0 fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir 
os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 
2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes 

estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das 

demonstrações contábeis do último exercício. 
6.7. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a 

sessão será suspensa, sendo informada a nova data e horário para a sua 

continuidade. 
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6.8. Será inabilitado o fornecedor que não comprovar sua habilitação, seja por não 

apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo 
com o estabelecido neste Aviso de Contratação Direta. 

6.8.1. Na hipótese de o fornecedor não atender às exigências para a habilitação, o 

órgão ou entidade examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, 

na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda às 

especificações do objeto e as condições de habilitação 

6.9. Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o fornecedor será habilitado 

7. Contratação 

7.1. Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será 

firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente. 

7.2. 0 adjudicatário terá o prazo de 2 dias úteis, contados a partir da data de sua 

convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, 

conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização/Ordem de Compra), 

sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 

Aviso de Contratação Direta. 

7.2.1. Alternativamente 5 convoca cão para comparecer perante o órgão ou entidade 

para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo 

para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento 

(AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 2 dias, 

a contar da data de seu recebimento. 

7.2.2. 0 prazo previsto para assinatura do contrato ou aceitação da nota de 

empenho ou instrumento equivalente poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por 

igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela 

Administração. 

7.3. 0 Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida 5 

empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que: 

7.3.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios 
ali estabelecida as disposições da Lei n° 14.133, de 2021; 

7.3.2. a contratada se vincula 5 sua proposta e às previsões contidas no Aviso de 

Contratação Direta e seus anexos; 

7.3.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas 

nos artigos 137 e 138 da Lei n° 14.133/21 e reconhece os direitos da 

Administração previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei. 
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7.4. 0 prazo de vigência da contratação é de 12 meses, prazo da garantia dos 
produtos e serviços, prorrogável conforme previsão nos anexos a este Aviso de 

Contratação Direta. 

7.5. Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente será exigida a 

comprovação das condições de habilitação e contratação consignadas neste aviso, que 

deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência do contrato. 

8. Sanções 

8.1. Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das 
infrações previstas no  art.  155 da Lei n°14.133, de 2021, quais sejam: 

8.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato; 

8.1.2. dar causa A inexecução parcial do contrato que cause grave dano là 

Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse 

coletivo; 

8.1.3. dar causa à inexecução total do contrato; 

8.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

8.1.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente 

devidamente justificado; 

8.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 

contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

8.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação 

sem motivo justificado; 

8.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou 

prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do 

contrato; 

8.1.9. fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução do 

contrato; 

8.1.10. comportar-se de modo inidâneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

8.1.10.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração 

falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento 

como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento 

da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

8.1.11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame. 

Pagina 14 



Licitagiies 

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

Capão Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 
(41) 3316-5927 

www.feaes.curitiba.praov.br  

8.1.12. praticar ato lesivo previsto no  art.  5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 

2013. 

8.2. 0 fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 

anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, ás seguintes 
sanções: 

a) Advertência pela falta do subitem 8.1.1 deste Aviso de Contratação Direta, 

quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; 

b) Multa de 10% (um por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 

prejudicado(s) pela conduta do fornecedor, por qualquer das infrações dos 

subitens 8.1.1 a 8.1.12; 

c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e 

indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 

(três) anos, nos casos dos subitens 8.1.2 a 8.1.7 deste Aviso de Contratação 

Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o 

responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e 

indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e 

máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 8.1.8 a 8.1.12, bem como nos 

demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave; 

8.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 

8.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida; 

8.3.2. as peculiaridades do caso concreto; 

8.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

8.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

8.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme 

normas e orientações dos órgãos de controle. 

8.4. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de 

pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda 

desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada 

judicialmente. 

8.5. A aplicação das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta, em 
hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração 
Pública. 
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8.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais 

sanções. 

8.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática 

de infração administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como 

ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo 

administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser 

remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e 

decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo 

Administrativo de Responsabilização — PAR. 

8.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não 

consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos 

termos da Lei n° 12.846, de 10  de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade 

administrativa. 

8.9. 0 processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos 

Administração Pública resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou 

sem a participação de agente público. 

8.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-6 em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao 

fornecedor/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 14.133, de 

2021. 

8.11. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas 

nos anexos a este Aviso. 

9. Das disposições gerais 

9.1. 0 procedimento será divulgado no Comprasnet 4.0 e no Portal Nacional de 

Contratações Públicas - PNCP, e encaminhado automaticamente aos fornecedores 

registrados no Sistema de Registro Cadastral Unificado - Sicaf, por mensagem 

eletrônica, na correspondente linha de fornecimento que pretende atender. 

9.2. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados 

(procedimento fracassado), a Administração poderá: 

9.2.1. republicar o presente aviso com uma nova data; 

9.2.2. valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços que 
serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores 

preços, sempre que possível, e desde que atendidas às condições de 

habilitação exigidas. 
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9.2.2.1. No caso do subitem anterior, a contratação será operacionalizada fora 

deste procedimento. 

9.2.3. fixar prazo para que possa haver adequação das propostas ou da 

documentação de habilitação, conforme o caso. 

9.3. As providências dos subitens 9.2.1 e 9.2.2 acima poderão ser utilizadas se 

não houver o comparecimento de quaisquer fornecedores interessados (procedimento 
deserto). 

9.4. Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pelos 

fornecedores, cujo prazo não conste deste Aviso de Contratação Direta, deverá ser 

atendido o prazo indicado pelo agente competente da Administração na respectiva 
notificação. 

9.5. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações, ficando responsável pelo  
Onus  decorrente da perda do negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens 
emitidas pela Administração ou de sua desconexão. 

9.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 

impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente 

transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente 

estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário. 

9.7. Os horários estabelecidos na divulgação deste procedimento e durante o 
envio de lances observarão o horário de  Brasilia-DF, inclusive para contagem de tempo 

e registro no Sistema e na documentação relativa ao procedimento. 

9.8. No julgamento das propostas e da habilitação, a Administração poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 

validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 

todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

9.9. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratação Direta serão sempre 

interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não 

comprometam o interesse da Administração, o principio da isonomia, a finalidade e a 

segurança da contratação. 

9.10. Os fornecedores assumem todos os custos de preparação e apresentação de 
suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo de contratação. 

9.11. Em caso de divergência entre disposições deste Aviso de Contratação Direta 

e de seus anexos ou demais pegas que compõem o processo, prevalecerá as deste 
Aviso. 
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9.12. Da sessão pública será divulgada Ata no sistema eletrônico. 

9.13. Integram este Aviso de Contratação Direta, para todos os fins e efeitos, os 

seguintes anexos: 

9.13.1.ANEXO I — Termo de Referência; 

9.13.2. ANEXO II — Estudo Técnico Preliminar; 

9.13.3. ANEXO Ill — Minuta do Contrato Administrativo; 

Curitiba, 16 de setembro de 2022 

9 L 

Documento assinado digitalmente 

VERIDIANE DE PAULA MACEDO  SOTTO  MAlt 
Data: 16/09/2022 11:30:02.0300 
Verifique em https://verificador.iti.br  

Veridiane de Paula Macedo  Sotto  Maior 

Pregoeira 
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Anexo 1 — Termo de Referência 

1. Do objeto 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção 

preventiva e corretiva, com visitas  in  loco, bem como fornecimento e reposição de materiais, 

pegas, componentes e/ou acessórios, nos equipamentos de relógio dos relógios de registro 

eletrônico de ponto,  software  e sistema operacional das unidades geridas pela Fundação 

Estatal de Atenção á Saúde - Feas, pelo período de 12 (doze) meses. 

2. Da justificativa 

A presente contratação mostra- se imprescindível, tendo em vista a necessidade de dar 

continuidade aos serviços de manutenção dos relógios ponto instalados nas unidades 

geridas pela Feas, a fim de controlar a frequência de labor dos colaboradores desta 

Fundação, bem como atender à Portaria 1.510/2009 do Ministério do Trabalho e Emprego. 

3. Do local da prestação de serviço 

A prestação dos serviços, objetos do presente feito, se dará nos seguintes endereços: 

Marca/Modelo N.° de Registro Local/ Endereço 

Digicon/ DigiCP 1.510.069 Hospital do Idoso Zilda Arns - Rua Lothário  Boutin,  n.° 90, 

Bairro Pinheirinho, Curitiba, Paraná. 

Digicon/ DigiCP 1.510.064 Centro Médico Comunitário Bairro Novo - Rua Jussara, n.° 

2234, Bairro Sitio Cercado, Curitiba, Paraná. 

3 Digicon/ DigiCP 1.510.061 UPA Boa Vista - Avenida Paraná, n.° 3654, Bairro Boa 

Vista, Curitiba, Paraná. 

4 Digicon/ DigiCP 1.510.060 UPA Boqueirão - Rua Professora Maria de Assumpção, n.° 

2590, Bairro Boqueirão, Curitiba, Paraná. 

Digicon/ DigiCP 1.510.503 UPA Cajuru - Rua Engenheiro Benedito Mário da Silva, n.° 
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555, Bairro Cajuru, Curitiba, Paraná. 

Digicon/ DigiCP 1.510.063 UPA Campo Comprido - Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi, n.° 
3495, Bairro Campo Comprido, Curitiba, Paraná. 

7 Digicon/ DigiCP 1.510.065 Complexo Regulador - Rua Atilio Bário, n.° 680, Bairro 

Cristo Rei, Curitiba, Paraná. 

Digicon/ DigiCP 1.510.067 UPA Fazendinha - Rua Carlos Klemtz, n.° 1883, Bairro 

Fazendinha, Curitiba, Paraná. 

9 1 Digicon/ DigiCP 1.510.071 UPA Tatuquara - Rua Jorn  Emilio  Zolá Florenzano, n.° 835, 

Bairro Tatuquara, Curitiba, Paraná. 

10 Digicon/ DigiCP 1.510.066 UPA Pinheirinho - Rua León  Nicolas,  n.° 1995, Bairro 
Pinheirinho, Curitiba, Paraná. 

11 Digicon/ DigiCP 1.510.062 UPA Sitio Cercado - Rua  Dr. Levy  Buquera, n.° 158, Bairro 
Sitio Cercado, Curitiba, Paraná. 

12 Digicon/ DigiCP 1.510. 068 UEP — Casa Irmã Dulce — Rua Carlos Munhoz da Rocha, 
n.° 629, Bairro Tatuquara, Curitiba, Paraná 

13 Digicon/ DigiCP 1.510.504 Administração FEAS — Rua Capitão Argemiro Monteiro 

Wanderley, n.° 161, Capão Raso, Curitiba, Paraná 

14  Henry Primme 

Ponto Bio/ prox 

Mifare 

25221  CAPS AD  Portão — Av Iguaçu n.° 3681, Bairro Vila Izabel, 

Curitiba, Paraná. 

15  Henry Primme 

Ponto Bio/ prox 

Mifare 

17995  CAPS  Inf Boa Vista — Rua Peru n.° 230, Bairro Bacacheri, 

Curitiba, Paraná. 

16  Henry Primme 

Ponto Bio/ prox 

Mifare 

1447101  CAPS  inf Centro Vida - Rua Cel. Hoche Pedra Pires n.° 475 

Bairro Vila lzabel, Curitiba, Paraná. 

17  Henry Primme 
Ponto Bio/ prox 

Mifare 

33150  CAPS  Inf Pinheirinho - Rua Nsa Senhora do Perpétuo 
Socorro, n.° 201, Bairro Capão Raso, Curitiba, Paraná. 

18  Henry Primme 

Ponto Bio/ prox 

Mifare 
! 

13774  CAPS  Territ. Bairro Novo - Alameda Nossa Sra do Sagrado 
Coração, n.° 771, Bairro Pinheirinho, Curitiba, Paraná. 

19  Henry Primme 17284  CAPS  Territ. Boa Vista - Rua Holanda, n.° 288, Bairro 
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Ponto Bio/ prox 
Mifare 

Bacacheri, Curitiba,  Parana.  

20  Henry Primme 
Ponto Bio/ prox 
Mifare 

17583  CAPS  Territ. Boqueirão - Rua Carlos de Laet, n.° 6270, 

Bairro  Hauer,  Curitiba,  Parana.  

21  Henry Primme 

Ponto Bio/ prox 
Mifare 

12699  CAPS  Territ. Cajuru - Rua  Gen.  Adalberto Gonçalves de 

Menezes, n.° 435, Bairro Tarumã, Curitiba,  Parana.  

22  Henry Primme 
Ponto Bio/ prox 
Mifare 

17405  CAPS  Territ. CIC - Rua Eduardo Sprada, n.° 4459, Bairro 

CIC, Curitiba,  Parana.  

23  Henry Primme 

Ponto Bio/ prox 
Mifare 

16275  CAPS  Territ. Matriz - Rua Ilha de Granada, n.° 36, Bairro 

Bacacheri, Curitiba,  Parana.  

24  Henry Primme 

Ponto Bio/ prox 
Mifare 

13826  CAPS  Territ. Santa Felicidade - Rua Josefina Rocha n.° 

300, Bairro Batel, Curitiba,  Parana.  

25  Henry Primme 

Ponto Bio/ prox 

Mifare 

13774  CAPS  Territ. Tatuquara — Rua Marcos BertoIdi n.° 100, 

Bairro Tatuquara, Curitiba, Paraná 

26  Henry Primme 
Ponto Bio/ prox 
Mifare 

17435  CAPS  TM Portão — Rua Nunes Machado, n.° 1796, Bairro 

Rebougas, Curitiba, Paraná 

27  Henry Primme 

Ponto Bio/ prox 
Mifare 

362 Laboratório Municipal de Curitiba — Rua Primo Lourenço 
Tosim, n.° 1.021, Bairro Novo Mundo, Curitiba,  Parana.  

28  Henry Primme 
Ponto Bio/ prox 
Mifare 

26450 Telessaúde- Rua Francisco Torres, n.° 830, Bairro Centro, 

Curitiba,  Parana.  

4. Da descrição dos serviços 

0 presente instrumento tem por objeto a prestação de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva, com visitas  in  loco, bem como fornecimento e reposição de materiais, pegas, 

componentes e/ou acessórios, nos equipamentos de relógio dos relógios de registro 
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eletrônico de ponto,  software  e sistema operacional das unidades geridas pela Fundação 

Estatal de Atenção á Saúde - Feas, pelo período de 12 (doze) meses: 

I. A Prestação de assistência técnica corretiva e preventiva para eliminação de defeitos, 

mediante solicitação da Feas (corretiva), executada em dias e horas Citeis, de segunda a 

sexta-feira no horário das 08h00min as 17h00min; 

Assistência técnica prestada por técnicos especializados e supervisionada pela 

Contratante; 

Ill. Correção de defeitos, substituição de pegas (ficando garantida a reposição de todas as 
pegas originais; e no caso de não disponibilidade, substituir por similar; bem como a troca de 

peças por necessidade de desgaste normal de uso), conforme regras estabelecidas neste 

Termo de referência, regulagens, ajustes, desmontagem e montagem dos aparelhos, bem 

como a substituição por outro equipamento até a conclusão da correção do defeito, quando 

necessário; 

IV. A contratada deverá prestar o serviço sempre que solicitado pela Contratante, devendo 

atendê-la no prazo máximo de 24 horas, e solucionar o problema em até 48 horas (as horas 

serão contabilizadas em horas Citeis); 

V. Em caso de retirada do equipamento para conserto em laboratório, disponibilizar 

gratuitamente equipamento de  backup  para utilização; 

VI. Assistência deverá ser efetuada no local de instalação dos equipamentos; 

VII. 0 atendimento técnico deverá ser sempre prestado por pessoal especializado, com nível 

de formação e atualização técnica compatível com as exigências do serviço e com a 

utilização de aparelhagem adequada. 

VIII. Atendimento de manutenção preventiva: deverá ser efetuada, no mínimo, 

trimestralmente para todos os relógios. Efetuar a limpeza e regulagem dos Relógios, 

verificação de conectividade (testes da rede), além de todos os procedimentos necessários 

para um perfeito funcionamento do sistema. 

IX. Manter suporte técnico permanente para soluções de problemas do  software  e 

manutenção em caso de falha no sistema, efetuar atualização para a versão mais recente 
com todas as funcionalidades disponíveis, manter acompanhamento preventivo, 

reinstalação do  software  caso necessário e  backup  das digitais. Além de assessoria para os 

operadores do sistema e pessoal de TI da contratante. 

X. Disponibilizar suporte técnico por telefone, para os relógios em horário comercial, sem 

limite de chamadas. 
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Xl. A contratada deverá executar os serviços com precisão e qualidade, no local onde os 

equipamentos encontram-se instalados, sendo, no  minim,  01 (uma) visita trimestral 
preventiva e visitas corretivas conforme a necessidade. Deverá também apresentar um 

cronograma de execução das manutenções preventivas. 

XII. A contratada se compromete a prestar serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva 

nos equipamentos instalados conforme discriminado abaixo: 

XIII. A contratada deverá manter seus técnicos equipados com máquinas, ferramentas e 

transportes, condições mínimas para o bom desempenho dos serviços. 

XIV. A contratada será responsável pela observância das normas de segurança, se 

responsabilizando por quaisquer danos causados, ou por acidentes de trabalho que possam 

ser vitimas seus funcionários quando no desempenho dos serviços contratados. 

XV. Em caso de necessidade de substituição de pegas, desde que constatado mau uso, a 

Contratada deverá submeter orçamento para aprovação do Gestor do Contrato, juntamente 
com mais 03 (três) orçamentos. 

a) se o valor da peça orçado pela Contratada for menor ou igual ao valor de mercado, o 

serviço será executado pela Contratada, conforme o valor do orçamento apresentado; 

b) existindo pelo menos uma empresa no mercado local cujo preço das pegas seja menor 

que aquele orçado pela Contratada, esta deverá adquirir as pegas junto àquela empresa que 

apresentar o menor prego e executar os serviços em conformidade com o previsto neste 
TERMO DE REFERENCIA. 

c) A Contratada informará ao Gestor do Contrato o prazo máximo para apresentação do 

orçamento, que não poderá exceder a 48 horas contadas partir da solicitação de 
manutenção corretiva; 

d) A contratada deverá indicar, obrigatoriamente, no orçamento prévio, o prazo para 

execução dos serviços orçados, contados da data da entrada do equipamento em sua 

oficina, quando for o caso, ou quando consertado no local onde se encontra instalado; 

e) No caso de substituição, as peças deverão ser novas e genuínas, não se admitindo pegas 
usadas ou recondicionadas. 

XVI. No caso do equipamento estar sem peças disponíveis no mercado para sua 

manutenção, e não sendo possível sua substituição por similares, bem como adaptação de 

outras, deverá ser encaminhado um relatório aos gestores do contrato, para análise e 
providências. 

XVII. A empresa contratada deverá apresentar um relatório das manutenções corretivas e 

preventivas executadas em cada visita, devidamente carimbado e assinado pelo gestor 
contrato. 
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4.1. Da manutenção preventiva: A Manutenção Preventiva consiste em conservar o(s) 

equipamento(s) em condição de operação. Os serviços de manutenção preventiva 

compreendem: 

I. Efetuar visitas, no  minim),  trimestralmente para todos os relógios, conforme endereços 
citados neste termo e conforme cronograma a ser apresentado; 

II. A assistência deverá ser efetuada no local de instalação dos equipamentos. 

Ill. Efetuar a limpeza e regulagem dos Relógios, verificação de conectividade (testes da 

rede), além de todos os procedimentos necessários para um perfeito funcionamento do 

sistema; 

IV. A contratada deverá prestar o serviço sempre que solicitado pela Contratante, devendo 
atendê-la no prazo máximo de 24 horas, e solucionar o problema em até 48 horas; 

V. Indicação para substituição de peças ou componentes desgastados pelo uso, ou que 
apresentem defeitos, e que possam impedir o funcionamento do equipamento dentro de 

suas características; 

VI. Fornecer ao final de cada manutenção preventiva um relatório técnico dos serviços 

executados no equipamento. 

4.2. Da manutenção corretiva: A Manutenção Corretiva consiste em corrigir falhas e defeitos 

no funcionamento do equipamento, não tendo periodicidade definida. Esta será executada 

sempre que necessário, mediante solicitação da CONTRATANTE, por escrito ou por  e-mail,  

observando-se as seguintes condições: 

I. A CONTRATADA efetuará manutenção corretiva nos equipamentos descritos no item 3, 

sem cobrança de mão-de-obra e com cobrança das peças necessárias; 

II. Efetuar correção de defeitos, substituição de peças (ficando garantida a reposição de 

todas as pegas originais; e no caso de não disponibilidade, a substituição por similares; bem 

como a troca de peças por necessidade de desgaste normal de uso e tempo), conforme 
regras estabelecidas neste Termo de Referência; regulagens, ajustes, desmontagem e 

montagem dos aparelhos, bem como a substituição por outro equipamento até a conclusão 

da correção do defeito, quando necessário. 

Ill. Em caso de necessidade de substituição de peças, a Contratada deverá submeter 

orçamento (ao menos 03 (três) orçamentos diversos) para aprovação do Gestor do 

Contrato: 

a. se o valor da peça orçado pela Contratada for menor ou igual ao valor de 

mercado, o serviço será executado pela Contratada, conforme o valor do 
orçamento apresentado; 
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b. existindo pelo menos uma empresa no mercado local cujo preço das peças 

seja menor que aquele orçado pela Contratada, esta deverá adquirir as pegas 

junto àquela empresa (que apresentou o menor prego) e executar os serviços 

em conformidade com o previsto neste TERMO DE REFERENCIA; 

c. A Contratada informará ao Gestor do Contrato o prazo máximo para 

apresentação do orçamento, que não poderá exceder a 48 horas contadas 

partir da solicitação de manutenção corretiva; 

d. A contratada deverá indicar, obrigatoriamente, no orçamento prévio, o prazo 

para execução dos serviços orçados, contados da data da entrada do 

equipamento em sua oficina, quando for o caso, ou quando consertado no 

local onde se encontra instalado; 

e. No caso de substituição, as pegas deverão ser novas e genuínas, não se 

admitindo pegas usadas ou recondicionadas; 

f. No caso do equipamento estar sem pegas disponíveis no mercado para sua 

manutenção, e não sendo possível sua substituição por similares, bem como 

adaptação de outras, deverá ser encaminhado um relatório à Coordenadoria 

de Recursos Humanos, para análise e providências; 

IV. A CONTRATADA fica responsável por vícios ou defeitos de fabricação ou desgaste 

anormal das pegas utilizadas na manutenção corretiva, pelo período informado na proposta 

de orçamento, não inferior a 90 (noventa) dias, obrigando-se a reparar o dano e substituir as 

pegas que se fizerem necessárias, sem ônus a contratante. 

V. A CONTRATADA fornecerá ao final de cada manutenção corretiva um relatório técnico 

dos serviços executados no equipamento. 

5. Das considerações gerais 

I. A Prestação de manutenção preventiva (periodicamente) e corretiva (mediante solicitação 

da Feas) para eliminação de defeitos deverá ser executada em dias úteis, de segunda a 

sexta-feira no horário das 08h00min às 17h0Omin; 

II. 0 atendimento técnico deverá ser sempre prestado por pessoal especializado, com nível 
de formação e atualização técnica compatível com as exigências do serviço e com a 
utilização de aparelhagem adequada; 

Ill. Manter suporte técnico permanente para soluções de problemas de  software  e 

manutenção em caso de falha no sistema; efetuar atualização para a versão mais recente 

com todas as funcionalidades disponíveis, manter acompanhamento preventivo, 
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reinstalação de  software  caso necessário e  backup  das digitais. Além de assessoria para os 
operadores do sistema e pessoal de Tecnologia da Informação (TI) da contratante; 

IV. Disponibilizar suporte técnico por telefone, para os relógios em horário comercial, sem 

limite de chamadas; 

V. A CONTRATADA terá o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para orçar o conserto e 

enviar ao CONTRATANTE, via  e-mail,  o orçamento que deverá ser emitido em formulário 

próprio da CONTRATADA, assinado pelo responsável técnico, discriminando a relação 

individualizada das pegas a serem substituidas, se necessário, com seus respectivos 

preços, e o que mais for necessário ao perfeito funcionamento do equipamento. Neste 
orçamento constará o valor da visita ou manutenção corretiva caso já tenha sido atendido o 

chamado avulso. A CONTRATANTE avaliará o orçamento, e julgando coerente, o 
autorizará, encaminhando o mesmo, por  e-mail,  5 CONTRATADA que deverá efetuar o 

conserto dentro do prazo informado no orçamento enviado. 

VI. Os serviços de manutenção preventiva deverão ocorrer independentemente de ter 

havido ou não manutenção corretiva no período. 

6. Das obrigações da contratada 

I. Manter sob completo sigilo, como obrigação permanente, quaisquer dados e informações 

fornecidas pela Feas, relativas ao presente Termo de Referência, mesmo após o seu 

encerramento, por qualquer que tenha sido o motivo. Todo documento enviado pela 

Contratante deverá ser tratado como confidencial, não podendo duplicá-los ou usá-los sob 
qualquer pretexto, sob pena de responsabilidade civil e criminal, sem prejuízo de ações 

indenizatórias, em caso de ações de terceiros. 

II. Alocar todos os recursos necessários para se obter um perfeito fornecimento e execução 

dos serviços previstos no Objeto, de forma plena e satisfatória, sem ônus adicionais de 

quaisquer naturezas 5 Feas, além daqueles que forem estabelecidos. 

Ill. Responsabilizar- se por todas as despesas, obrigações e tributos decorrentes dos 
serviços, objeto do presente Contrato, inclusive os de natureza previdenciária e trabalhista, 

devendo quando solicitado, fornecer 5 contratante, comprovante de quitação com os órgãos 

competentes. 

IV. Responsabilizar-se por todas e quaisquer reclamações e arcar com ônus decorrentes de 

ações judiciais movidas por terceiros contra a Feas, por prejuízos havidos e originados 

direta oi indiretamente da execução das obrigações assumidas. 
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V. Assumir integral responsabilidade pelos danos que vier a causar 5 Feas em qualquer de 

suas unidade, ou a terceiros, por si ou por seus representantes na prestação dos serviços 

contratados, isentando a Feas, de toda e quaisquer reclamações que possam surgir 
decorrentes de acidentes, mortes, perdas ou destruições. 

VI. Informar A Feas, em tempo hábil, quaisquer informações ou esclarecimentos que julgar 

necessários, que possam comprometer a execução do objeto Contratual. 

VII. Manter-se, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, as condições de habilitação e qualificação. 

VIII. Facilitar por todos os meios, a ação dos empregados da Feas, ou por ela indicados, no 

acompanhamento de todas as fases da execução de atividades pertinentes ao objeto, desde 
o seu inicio até o encerramento da vigência do Contrato. 

IX. Fornecer em qualquer época, as informações e os esclarecimentos técnicos solicitados 
pela Contratante. 

X. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários, no decorrer do desenvolvimento e execução do Objeto Contratual, conforme 
disposto no  art.  65 e seus parágrafos, da Lei n° 8.666/93. 

XI. Responsabilizar-se com despesas relativas aos deslocamentos dos profissionais que 
executarão os serviços. 

XII. Para a prestação dos serviços, a contratada deverá aderir As normas de funcionamento 

da Feas, executando os serviços dentro dos horários por ele definidos e disponibilizados. 

XIII. A contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade 
da Contratada para outras entidades. 

XIV. Executar integralmente o serviço definido no objeto do presente termo de referência, 
sendo vedada a sublocação no todo ou em parte do objeto; 

XVI. Cumprir rigorosamente o prazo de execução dos serviços; 

XVII. Responsabilizar-se integral e exclusivamente pelas obrigações fiscais, comerciais e 

trabalhistas, inclusive no que diz respeito As normas de segurança no trabalho, prevista na 

legislação especifica, bem como demais encargos que por ventura venham a incidir sobre o 
objeto ora contratado. 0 inadimplemento por parte da Contratada dos encargos 

supramencionados, não transfere a Contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, 
nem poderá onerar o objeto do contrato; 

XVIII. Manter contatos com a Contratante, sempre por escrito, ressalvados os 
entendimentos verbais determinados pela urgência da execução dos serviços, prestando 

todo e qualquer esclarecimento solicitado, e obrigando-se a atender prontamente as 
reclamações que porventura ocorrerem; 
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XIX. Assumir qualquer responsabilidade por danos e falhas, que seus empregados vierem a 

cometer no desempenho de suas funções, indenizando a Contratante por todos os prejuízos 

que eventualmente ocasionem. 

XX. Responsabilizar-se por todos os danos causados diretamente à Contratante ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo tal 
responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento pela Contratante; 

XXI. Responsabilizar-se pela omissão de valor ou volume de qualquer serviço necessário 

completa e perfeita execução do objeto ora contratado; 

XXII. Não subcontratar, sob nenhum pretexto ou hipótese, os serviços objeto do Contrato; 

XXIII. A Contratada deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da 

fiscalização, permitindo o acesso aos serviços em execução, bem como atendendo 

prontamente as solicitações que lhe forem efetuadas; 

XXIV. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo. 

7. Das obrigações da contratante 

I. Providenciar a fiscalização dos serviços executados, através de profissionais do seu corpo 

funcional; 

II. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus 

serviços, dentro das normas do Contrato a ser assinado; 

Ill. Efetuar os pagamentos nas condições e pregos pactuados; 

IV. Rejeitar no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as exigências 

deste Termo de Referência e seus anexos; 

V. Notificar por escrito, à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de 

execução dos serviços, fixando prazo para sua correção. 

8. Do pagamento 

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

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

(primeiro) dia CM do mês subsequente ao da prestação do serviço, sem emendas ou 
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rasuras, sendo necessariamente a via original; e, ainda, mediante apresentação da seguinte 
documentação: 

I. Certidões de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal; 

II. Certidões de regularidade com o recolhimento de FGTS; 

Ill. Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT). 

9. Da habilitação 

1 Habilitação jurídica: 

1.1 no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, 

a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

1.2 Em se tratando de Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 
autenticidade no sitio vvww.portaldoempreendedor. gov.br; 

1.3 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 

EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 

Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 
administradores; 

1.4 inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 

Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

1.5 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 
administradores; 

1.6 decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em 
funcionamento no Pais; 

1.7 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva. 

2 Regularidade fiscal, social e trabalhista: 

2.1 prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 
Pessoas Físicas, conforme o caso; 

2.2 prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 
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Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 

federais e à Divida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos 

Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do 

Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

2.3 prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

2.4 prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo 

VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de 
maio de 1943; 

2.5 prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede do 

fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

2.6 caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou municipais 

relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação 

de declaração da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na 

forma da lei; 

A habilitação dos fornecedores será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele 

abrangidos. 

10. Da vigência 

A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado. 

11. Dos gestores 

Para assunção das obrigações constantes no artigo 17 do decreto municipal 

n.° 610/2019 e demais correlatos, ficam designados Juliana Rybzinski Rodrigues Rimbano 

(matricula funcional n.° 3720) e Ronei  Paulin  (matricula funcional n.° 2495) como suplente e 

fiscais contratuais simultaneamente, com a ciência dos envolvidos. 

Juliana Rybzinski Rodrigues Rimbano  

Gerente de Recursos Humanos 
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Anexo 2— Estudo Técnico Preliminar 

Estudo Técnico Preliminar — ETP 

OBJETO: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com visitas  in  loco, 

bem como fornecimento e reposição de materiais, peças, componentes e/ou acessórios, nos 

equipamentos de relógio de registro eletrônico de ponto,  software  e sistema operacional das 
unidades da Feas. 

1. Introdução 

Estudo técnico preliminar para a primeira etapa do planejamento para viabilizar a prestação 

de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento e reposição de 

materiais de relógio ponto via dispensa de licitação e assegurar a viabilidade e embasar o 

descritivo, conforme previsto na lei de licitações 14.133/2021. 

2. Necessidade da contratação 

A presente contratação mostra-se imprescindível, tendo em vista a necessidade de dar 

continuidade aos serviços de manutenção dos relógios ponto instalados nas unidades 

geridas pela Feas, a fim de controlar a frequência de labor dos colaboradores desta 

Fundação, bem como atender à Portaria 1.510/2009 do Ministério do Trabalho e Emprego. 

3. Area  requisitante 

Gestão de pessoas/RH. 

4. Levantamento de mercado 

Na pesquisa por alternativas de controle de registro de ponto foi verificado que há no 

mercado a possibilidade de registro de ponto eletrônico com contratação de serviços  

continuos  de manutenção para prevenção e correção nos equipamentos já utilizados e 

operacionalizados pela Feas. 

5. Descrição da solução como um todo 

I. A Prestação de assistência técnica corretiva e preventiva para eliminação de defeitos, 

mediante solicitação da Feas (corretiva), executada em dias e horas úteis, de segunda a 

sexta-feira no horário das 08h00min as 17h00min; 
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II. Assistência técnica prestada por técnicos especializados e supervisionada pela 
Contratante; 

Ill. Correção de defeitos, substituição de pegas (ficando garantida a reposição de todas as 
pegas originais; e no caso de não disponibilidade, substituir por similar; bem como a troca de 

peças por necessidade de desgaste normal de uso), conforme regras estabelecidas neste 

Termo de referência, regulagens, ajustes, desmontagem e montagem dos aparelhos, bem 

como a substituição por outro equipamento até a conclusão da correção do defeito, quando 
necessário; 

IV. A contratada deverá prestar o serviço sempre que solicitado pela Contratante, devendo 
atendê-la no prazo máximo de 24 horas, e solucionar o problema em até 48 horas (as horas 
serão contabilizadas em horas úteis); 

V. Em caso de retirada do equipamento para conserto em laboratório, disponibilizar 
gratuitamente equipamento de  backup  para utilização; 

VI. Assistência deverá ser efetuada no local de instalação dos equipamentos; 

VII. 0 atendimento técnico deverá ser sempre prestado por pessoal especializado, com nível 
de formação e atualização técnica compatível com as exigências do serviço e com a 
utilização de aparelhagem adequada. 

VIII. Atendimento de manutenção preventiva: deverá ser efetuada, no  minim,  
trimestralmente para todos os relógios. Efetuar a limpeza e regulagem dos Relógios, 

verificação de conectividade (testes da rede), além de todos os procedimentos necessários 
para um perfeito funcionamento do sistema. 

IX. Manter suporte técnico permanente para soluções de problemas do  software  e 
manutenção em caso de falha no sistema, efetuar atualização para a versão mais recente 

com todas as funcionalidades disponíveis, manter acompanhamento preventivo, 
reinstalação do  software  caso necessário e  backup  das digitais. Além de assessoria para os 
operadores do sistema e pessoal de TI da contratante. 

X. Disponibilizar suporte técnico por telefone, para os relógios em horário comercial, sem 
limite de chamadas. 

XI. A contratada deverá executar os serviços com precisão e qualidade, no local onde os 
equipamentos encontram-se instalados, sendo, no  minim,  01 (uma) visita trimestral 
preventiva e visitas corretivas conforme a necessidade. Deverá também apresentar um 
cronograma de execução das manutenções preventivas. 

XII. A contratada se compromete a prestar serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva 
nos equipamentos instalados conforme discriminado abaixo: 
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XIII. A contratada deverá manter seus técnicos equipados com máquinas, ferramentas e 

transportes, condições mínimas para o bom desempenho dos serviços. 

XIV. A contratada será responsável pela observância das normas de segurança, se 

responsabilizando por quaisquer danos causados, ou por acidentes de trabalho que possam 

ser vitimas seus funcionários quando no desempenho dos serviços contratados. 

XV. Em caso de necessidade de substituição de peças, desde que constatado mau uso, a 

Contratada deverá submeter orçamento para aprovação do Gestor do Contrato, juntamente 
com mais 03 (três) orçamentos. 

a) se o valor da pega orçado pela Contratada for menor ou igual ao valor de mercado, o 

serviço será executado pela Contratada, conforme o valor do orçamento apresentado; 

b) existindo pelo menos uma empresa no mercado local cujo preço das peças seja menor 

que aquele orçado pela Contratada, esta deverá adquirir as peças junto àquela empresa que 

apresentar o menor prego e executar os serviços em conformidade com o previsto neste 

TERMO DE REFERENCIA. 

c) A Contratada informará ao Gestor do Contrato o prazo máximo para apresentação do 

orçamento, que não poderá exceder a 48 horas contadas partir da solicitação de 
manutenção corretiva; 

d) A contratada deverá indicar, obrigatoriamente, no orçamento prévio, o prazo para 

execução dos serviços orçados, contados da data da entrada do equipamento em sua 

oficina, quando for o caso, ou quando consertado no local onde se encontra instalado; 

e) No caso de substituição, as pegas deverão ser novas e genuínas, não se admitindo peças 
usadas ou recondicionadas. 

XVI. No caso do equipamento estar sem peças disponíveis no mercado para sua 

manutenção, e não sendo possível sua substituição por similares, bem como adaptação de 

outras, deverá ser encaminhado um relatório aos gestores do contrato, para análise e 
providências. 

XVII. A empresa contratada deverá apresentar um relatório das manutenções corretivas e 

preventivas executadas em cada visita, devidamente carimbado e assinado pelo gestor 
contrato. 

4.1. Da manutenção preventiva: A Manutenção Preventiva consiste em conservar o(s) 
equipamento(s) em condição de operação. Os serviços de manutenção preventiva 
compreendem: 

I. Efetuar visitas, no mínimo, trimestralmente para todos os relógios, conforme endereços 
citados neste termo e conforme cronograma a ser apresentado; 

II. A assistência deverá ser efetuada no local de instalação dos equipamentos. 
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III. Efetuar a limpeza e regulagem dos Relógios, verificação de conectividade (testes da 

rede), além de todos os procedimentos necessários para um perfeito funcionamento do 
sistema; 

IV. A contratada deverá prestar o serviço sempre que solicitado pela Contratante, devendo 

atendê-la no prazo máximo de 24 horas, e solucionar o problema em até 48 horas; 

V. Indicação para substituição de peças ou componentes desgastados pelo uso, ou que 

apresentem defeitos, e que possam impedir o funcionamento do equipamento dentro de 

suas características; 

VI. Fornecer ao final de cada manutenção preventiva um relatório técnico dos serviços 

executados no equipamento. 

4.2. Da manutenção corretiva: A Manutenção Corretiva consiste em corrigir falhas e defeitos 

no funcionamento do equipamento, não tendo periodicidade definida. Esta será executada 

sempre que necessário, mediante solicitação da CONTRATANTE, por escrito ou por  e-mail,  
observando-se as seguintes condições: 

I. A CONTRATADA efetuará manutenção corretiva nos equipamentos descritos no item 3, 

sem cobrança de mão-de-obra e com cobrança das peças necessárias; 

II. Efetuar correção de defeitos, substituição de peças (ficando garantida a reposição de 

todas as peças originais; e no caso de não disponibilidade, a substituição por similares; bem 

como a troca de peças por necessidade de desgaste normal de uso e tempo), conforme 

regras estabelecidas neste Termo de Referência; regulagens, ajustes, desmontagem e 

montagem dos aparelhos, bem como a substituição por outro equipamento até a conclusão 

da correção do defeito, quando necessário. 

Ill. Em caso de necessidade de substituição de peças, a Contratada deverá submeter 

orçamento (ao menos 03 (três) orçamentos diversos) para aprovação do Gestor do 

Contrato: 

a. se o valor da peça orçado pela Contratada for menor ou igual ao valor de mercado, o 

serviço será executado pela Contratada, conforme o valor do orçamento apresentado; 

b. existindo pelo menos uma empresa no mercado local cujo preço das peças seja menor 
que aquele orçado pela Contratada, esta deverá adquirir as peças junto àquela empresa 

(que apresentou o menor preço) e executar os serviços em conformidade com o previsto 

neste TERMO DE REFERÊNCIA; 

c. A Contratada informará ao Gestor do Contrato o prazo máximo para apresentação do 

orçamento, que não poderá exceder a 48 horas contadas partir da solicitação de 

manutenção corretiva; 
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d. A contratada deverá indicar, obrigatoriamente, no orçamento prévio, o prazo para 

execução dos serviços orçados, contados da data da entrada do equipamento em sua 

oficina, quando for o caso, ou quando consertado no local onde se encontra instalado; 

e. No caso de substituição, as pegas deverão ser novas e genuínas, não se admitindo peças 
usadas ou recondicionadas; 

f. No caso do equipamento estar sem pegas disponíveis no mercado para sua manutenção, 

e não sendo possível sua substituição por similares, bem como adaptação de outras, deverá 

ser encaminhado um relatório à Coordenadoria de Recursos Humanos, para análise e 
providências; 

IV. A CONTRATADA fica responsável por vícios ou defeitos de fabricação ou desgaste 

anormal das pegas utilizadas na manutenção corretiva, pelo período informado na proposta 

de orçamento, não inferior a 90 (noventa) dias, obrigando-se a reparar o dano e substituir as 

peças que se fizerem necessárias, sem ônus a contratante. 

V. A CONTRATADA fornecerá ao final de cada manutenção corretiva um relatório técnico 
dos serviços executados no equipamento. 

6. Estimativa das quantidades a serem contratadas 

A prestação dos serviços, objetos do presente feito, se dará nos seguintes endereços: 

Marca/Modelo N.° de Registro Local/ Endereço 

Digicon/ 

DigiCP 
1.510.069 Hospital do Idoso Zilda Arns - Rua 

Lothário Boutin, n.° 90, Bairro 
Pinheirinho, Curitiba, Paraná. 

Digicon/ 

DigiCP 
1.510.064 Centro Médico Comunitário Bairro Novo 

- Rua Jussara, n.° 2234, Bairro Sitio 
Cercado, Curitiba, Paraná. 

Digicon/ 

DigiCP 
1.510.061 UPA Boa Vista - Avenida Paraná, n.° 

3654, Bairro Boa Vista, Curitiba, Paraná. 

Digicon/ 

DigiCP 
1.510.060 UPA Boqueirão - Rua Professora Maria 

de Assumpção, n.° 2590, Bairro 
Boqueirão, Curitiba, Paraná. 

Digicon/ 1.510.503 UPA Cajuru - Rua Engenheiro Benedito 
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DigiCP 

_ 

Mário da Silva, n.° 555, Bairro Cajuru, 

Curitiba, Paraná. 

Digicon/ 

DigiCP 

1.510.063 

_ 

UPA Campo Comprido - Rua 
Monsenhor Ivo Zanlorenzi, n.° 3495, 
Bairro Campo Comprido, Curitiba, 
Paraná. 

Digicon/ 

DigiCP 

1.510.065 Complexo Regulador - Rua Atilio Bário, 
n.° 680, Bairro Cristo Rei, Curitiba, 

Paraná. 

Digicon/ 

DigiCP 

1.510.067 UPA Fazendinha - Rua Carlos Klemtz, 
n.° 1883, Bairro Fazendinha, Curitiba, 
Paraná. 

Digicon/ 

DigiCP 

1.510.071 UPA Tatuquara - Rua Jorn  Emilio  Zolá 
Florenzano, n.° 835, Bairro Tatuquara, 

Curitiba, Paraná. 

10 Digicon/ 

DigiCP 

1.510.066 UPA Pinheirinho - Rua León  Nicolas,  n.° 
1995, Bairro Pinheirinho, Curitiba, 

Paraná. 

11 Digicon/ 

DigiCP 

1.510.062 UPA Sitio Cercado - Rua  Dr. Levy  

Buquera, n.° 158, Bairro Sitio Cercado, 

Curitiba, Paraná. 

12 Digicon/ 

DigiCP 

1.510. 068 UEP — Casa Irmã Dulce — Rua Carlos 

Munhoz da Rocha, n.° 629, Bairro 

Tatuquara, Curitiba, Paraná 

13 Digicon/ 

DigiCP 

1.510.504 Administração FEAS — Rua Capitão 

Argemiro Monteiro Wanderley, n.° 161, 
Capão Raso, Curitiba, Paraná 

14  Henry  Primme 

Ponto Bio/ 

prox Mifare 

25221  CAPS AD  Portão — Av Iguaçu n.° 3681, 

Bairro Vila Izabel, Curitiba, Paraná. 
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15  Henry  Primme 

Ponto Bio/ 
prox Mifare 

17995  CAPS  Inf Boa Vista — Rua Peru n.° 230, 

Bairro Bacacheri, Curitiba, Paraná. 

16  Henry  Primme 

Ponto Bio/ 

prox Mifare 

1447101  CAPS  inf Centro Vida - Rua Cel. Hoche 

Pedra Pires n.° 475 Bairro Vila lzabel, 

Curitiba, Paraná. 

17  Henry  Primme 

Ponto Bio/ 

prox Mifare 

33150  CAPS Inf Pinheirinho - Rua Nsa 

Senhora do Perpétuo Socorro, n.° 201, 

Bairro Capão Raso, Curitiba, Paraná. 

18  Henry  Primme 

Ponto Bio/ 

prox Mifare 

13774  CAPS  Territ. Bairro Novo - Alameda 

Nossa Sra do Sagrado Coração, n.° 

771, Bairro Pinheirinho, Curitiba, 
Paraná. 

19  Henry  Primme 

Ponto Bio/ 

prox Mifare 

17284  CAPS  Territ. Boa Vista - Rua Holanda, 

n.° 288, Bairro Bacacheri, Curitiba, 

Paraná. 

20  Henry  Primme 
Ponto Bio/ 

prox Mifare 

17583  CAPS  Territ. Boqueirão - Rua Carlos de 

Laet, n.° 6270, Bairro  Hauer,  Curitiba, 
Paraná. 

21  Henry  Primme 

Ponto Bio/ 

prox Mifare 

12699  CAPS Territ. Cajuru - Rua Gen.  
Adalberto Gonçalves de Menezes, n.° 

435, Bairro Tarumã, Curitiba, Paraná. 

22  Henry  Primme 

Ponto Bio/ 

prox Mifare 

17405  CAPS Territ. CIC - Rua Eduardo 

Sprada, n.° 4459, Bairro CIC, Curitiba, 
Paraná. 

23  Henry  Primme 
Ponto Bio/ 
prox Mifare 

16275  CAPS Territ. Matriz - Rua Ilha de 
Granada, n.° 36, Bairro Bacacheri, 
Curitiba, Paraná. 

- 
24  Henry  Primme 

Ponto Bio/ 
prox Mifare 

13826  CAPS  Territ. Santa Felicidade - Rua 
Josefina Rocha n.° 300, Bairro Batel, 

Curitiba, Paraná. 
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25  Henry  Primme 

Ponto Bio/ 

prox Mifare 

13774  CAPS  Territ. Tatuquara — Rua Marcos 
Bert°Idi n.° 100, Bairro Tatuquara, 
Curitiba, Paraná 

26  Henry  Primme 

Ponto Bio/ 

prox Mifare 

17435  CAPS TM Portão — Rua Nunes 
Machado, n.° 1796, Bairro Rebougas, 
Curitiba, Paraná 

27  Henry  Primme 

Ponto Bio/ 

prox Mifare 

362 Laboratório Municipal de Curitiba — Rua 

Primo Lourenço Tosim, n.° 1.021, Bairro 

Novo Mundo, Curitiba, Paraná. 

28  Henry  Primme 

Ponto Bio/ 

prox Mifare 

26450 TelessaCide- Rua Francisco Torres, n.° 
830, Bairro Centro, Curitiba, Paraná. 

7. Estimativa do valor da contratação 

ITEM 

. • • ... . 

• ':  'HENRY  EQUIPAMENTOS ELETRÔNiCOS E 
SISTEMAS LIDA CPE4E01445455/0001-24 

. . 

RELOPAR RELÕGIOS  OE  PONTO po PARARA 
: . ' LTDA.CHPJ10:392283/0001-30 . 

1 
GIGROATA SOLUÇÕES DE TECNO  LOG  IA LTDA 
. . . :  CNN  13375465/0000-94 . 

VIII, . ..Valer Man.  s'al : Valor Total  Valet  UnItOria Valor Mensal Va  kw  Total i Valor Unlidno Valor Mensal Valor Total ' 

"as surens peva - 00O e ferrent0 0105.01 

Eon=  035 unidades de negosie da F.s. 
7.20 RS 0.100,00 

I 

RS 72.021,05 PS 100.00 PS 2.000.05 RS 35.000.00 RS 10.00 01 1.400.00 RS 11.000,00  

8. Resultados pretendidos 

Alocar todos os recursos necessários para se obter um perfeito fornecimento e execução 

dos serviços previstos no objeto, de forma plena e satisfatória, sem ônus adicionais de 

quaisquer naturezas à Feas, além daqueles que forem estabelecidos. 

9. Providências a serem adotadas 

Não se aplica. 

10. Possíveis impactos ambientais 

Não há impacto ambiental na solução adquirida. 

11. Declaração de viabilidade 
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Esta equipe de planejamento declara viável esta contratação. 

Curitiba, 14 de setembro de 2022. 

Juliana Rybzinski Rodrigues Rimbano Ronei  Paulin  

Gerente Gestão de Pessoas Assessor de Recursos Humanos 
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ANEXO  III 

ntrafo Administrativo N° Xxx/2022 - Feas 

Contrato Administrativo n° xx/2022-  Fees  de 

Contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com 
visitas  in  loco, bem como fornecimento e reposição de 
materiais, pegas, componentes e/ou acessórios, nos 
equipamentos de relógio dos relógios de registro 
eletrônico de ponto,  software  e sistema operacional das 
unidades geridas pela Fundação Estatal de Atenção 
Saúde - Feas, pelo período de 12 (doze) meses, que 
entre si celebram a Feas - Fundação  Estate!  De 
Atenção à Saúde e a Empresa 
)-(XXXXkXXXx-xXxxXXXXXXA 

Aos <xxx diai do mês de xxxxx do anos de dois mil e vinte e dois, nesta cidade 

de Curitiba, Capital do Estado do Paraná, na Rua Lothario  Boutin,  n° 90, Bairro Pinheirinho, 

Curitiba,  Parana,  CEP 81.110-522, presentes a FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO 

ESPECIALIZADA EM SAÚDE DE CURITIBA, inscrita no CNPJ/MF n.° 14.814.139/0001-83, 

doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Diretor Geral, 

Sezifredo Paulo Alves Paz, CPF/MF 366.713.809-10 e pela Diretora Administrativa 

Financeira Deise Sueli de  Pietro Caputo,  CPF/MF n.° 570.893.889-72, assistidos pelo 

Assessor Jurídico Pedro Henrique  !gin°  Borges, OAB/PR n.° 50.529, e de outro lado a 

empresa x)çx5cotxxiiXXXXk4XXX54XX, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ/MF sob n.° XXXXXXXXXXXXXXXXX. com  sede na XXXXXXXXXXXXXXXXXXA 

neste ato representada pelo Sr. XXXXXXXXXXXX, naCionalidade, inscrito no CPF/MF n° 

AXXXXXXXXXXXX,  cam  fundamento nas informações contidas no Preces 

;-6 dministrativo n.° XXX/_2022, Dispensa de Licitação n.° XXX/2022 e Termo de Referencia, 

ajustaram e acordaram celebrar o presente Contrato. 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 

manutenção preventiva e corretiva, com visitas  in  loco, bem como fornecimento e reposição 

de materiais, peças, componentes e/ou acessórios, nos equipamentos de relógio dos 
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relógios de registro eletrônico de ponto,  software  e sistema operacional das unidades 

geridas pela Fundação Estatal de Atenção a Saúde - Feas, pelo período de 12 (doze) 

meses. 

Parágrafo Primeiro  

Fazem parte do presente Contrato, como se nele houvessem sido transcritos, o 

Termo de Referência do processo administrativo epigrafado e a Proposta da contratada. 

Parágrafo Segundo  

A prestação dos serviços, objetos do presente feito, se dará nos seguintes 

endereços: 

Marca/Modelo N.° de Registro Local/ Endereço 

Digicon/ DigiCP 1.510.069 Hospital do Idoso Zilda Arns - Rua Lothário  

Boutin,  n.° 90, Bairro Pinheirinho, Curitiba, 

Paraná. 

Digicon/ DigiCP 1.510.064 Centro Médico Comunitário Bairro Novo - Rua 

Jussara, n.° 2234, Bairro Sitio Cercado, 

Curitiba, Paraná. 

Digicon/ DigiCP 1.510.061 UPA Boa Vista -Avenida Paraná, n.° 3654, 

Bairro Boa Vista, Curitiba, Paraná. 

Digicon/ DigiCP 1.510.060 UPA Boqueirão - Rua Professora Maria de 

Assumpção, n.° 2590, Bairro Boqueirão, 

Curitiba, Paraná. 

Digicon/ DigiCP 1.510.503 UPA Cajuru - Rua Engenheiro Benedito Mário 

da Silva, n.° 555, Bairro Cajuru, Curitiba, 

Paraná. 

Digicon/ DigiCP 1.510.063 UPA Campo Comprido - Rua Monsenhor Ivo 

Zanlorenzi, n.° 3495, Bairro Campo Comprido, 

Curitiba, Paraná. 

Digicon/ DigiCP 1.510.065 Complexo Regulador - Rua Atilio Bário, n.° 

680, Bairro Cristo Rei, Curitiba, Paraná. 

Digicon/ DigiCP 1.510.067 UPA Fazendinha - Rua Carlos Klemtz, n.° 
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1883, Bairro Fazendinha, Curitiba, Paraná. 

Digicon/ DigiCP 1.510.071 UPA Tatuquara - Rua Jorn  Emilio  Zolá 

Florenzano, n.° 835, Bairro Tatuquara, Curitiba, 

Paraná. 

10 Digicon/ DigiCP 1.510.066 UPA Pinheirinho - Rua León  Nicolas,  n.° 1995, 

Bairro Pinheirinho, Curitiba, Paraná. 

11 Digicon/ DigiCP 1.510.062 UPA Sitio Cercado - Rua  Dr. Levy  Buquera, n.° 

158, Bairro Sitio Cercado, Curitiba, Paraná. 

12 Digicon/ DigiCP 1.510. 068 UEP — Casa Irmã Dulce — Rua Carlos Munhoz 

da Rocha, n.° 629, Bairro Tatuquara, Curitiba, 

Paraná 

13 Digicon/ DigiCP 1.510.504 Administração FEAS — Rua Capitão Argemiro 

Monteiro Wanderley, n.° 161, Capão Raso, 

Curitiba, Paraná 

14  Henry  Primme 

Ponto Bio/ prox 

Mifare 

25221  CAPS AD  Portão —Av Iguaçu n.° 3681, Bairro 

Vila lzabel, Curitiba, Paraná. 

15  Henry  Primme 

Ponto Bio/ prox 

Mifare 

17995  CAPS  Inf Boa Vista — Rua Peru n.° 230, 

Bairro Bacacheri, Curitiba, Paraná. 

16  Henry  Primme 

Ponto Bio/ prox 

Mifare 

1447101  CAPS  inf Centro Vida - Rua Cel. Hoche Pedra 

Pires n.° 475 Bairro Vila Izabel, Curitiba, 

Paraná. 

17  Henry  Primme 

Ponto Bio/ prox 

Mifare 

33150  CAPS  Inf Pinheirinho - Rua Nsa Senhora do 

Perpétuo Socorro, n.° 201, Bairro Capão Raso, 

Curitiba, Paraná. 

18  Henry  Primme 

Ponto Bio/ prox 

Mifare 

13774  CAPS  Territ. Bairro Novo - Alameda Nossa 

Sra do Sagrado Coração, n.° 771, Bairro 

Pinheirinho, Curitiba, Paraná. 
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19  Henry  Primme 

Ponto Bio/ prox 

Mifare 

17284  CAPS  Territ. Boa Vista - Rua Holanda, n.° 

288, Bairro Bacacheri, Curitiba, Paraná. 

20  Henry  Primme 

Ponto Bio/ prox 

Mifare 

17583  CAPS  Territ. Boqueirão - Rua Carlos de Laet, 

n.° 6270, Bairro  Hauer,  Curitiba, Paraná. 

21  Henry  Primme 

Ponto Bio/ prox 

Mifare 

12699  CAPS  Territ. Cajuru - Rua  Gen.  Adalberto 

Gonçalves de Menezes, n.° 435, Bairro 

Tarumã, Curitiba, Paraná. 

22  Henry  Primme 

Ponto Bio/ prox 

Mifare 

17405  CAPS  Territ. CIC - Rua Eduardo Sprada, n.° 

4459, Bairro CIC, Curitiba, Paraná. 

23  Henry  Primme 

Ponto Bio/ prox 

Mifare 

16275  CAPS  Territ. Matriz - Rua Ilha de Granada, 

n.° 36, Bairro Bacacheri, Curitiba, Paraná. 

24  Henry  Primme 

Ponto Bio/ prox 

Mifare 

13826  CAPS  Territ. Santa Felicidade - Rua Josefina 

Rocha n.° 300, Bairro Batel, Curitiba, Paraná. 

25  Henry  Primme 

Ponto Bio/ prox 

Mifare 

13774  CAPS  Territ. Tatuquara — Rua Marcos Bert°!di 

n.° 100, Bairro Tatuquara, Curitiba, Paraná 

26  Henry  Primme 

Ponto Bio/ prox 

Mifare 

17435  CAPS  TM Portão — Rua Nunes Machado, n.° 

1796, Bairro Rebougas, Curitiba, Paraná 
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27  Henry  Primme 

Ponto Bio/ prox 

Mifare 

362 Laboratório Municipal de Curitiba — Rua 

Primo Lourenço Tosim, n.° 1.021, Bairro Novo 

Mundo, Curitiba, Paraná. 

28  Henry  Primme 

Ponto Bio/ prox 

Mifare 

26450 Telessaúde- Rua Francisco Torres, n.° 830, 

Bairro Centro, Curitiba, Paraná. 

Parágrafo Terceiro 

As pessoas que venham a executar os serviços decorrentes deste instrumento 

possuirão vinculo empregaticio exclusivamente com a CONTRATADA, sendo esta titular e 

única responsável pelos direitos, obrigações e ações decorrentes, pagamentos dos salários 

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

indenização por quaisquer acidentes de que seus empregados possam ser vitimas quando 

em serviço na forma expressa e considerada nos artigos 19 a 21 da Lei 8.213/1991, cujo 

ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para a CONTRATANTE, 

e ainda, a prestação dos serviços ora contratados não implica em exclusividade de 

colaboração entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA. 

Parágrafo Quarto  

A CONTRATADA somente manterá na execução dos serviços objeto da 

presente contratação, profissionais que apresentem o seguinte perfil: 

a- Maiores de 18 anos; 

b- Portadores de atestado de boa saúde. 

CLAUSULA SEGUNDA — DA PRESTAÇA0 DOS SERVIÇOS 

0 presente instrumento tem por objeto a prestação de serviços de manutenção 

preventiva e corretiva, com visitas  in  loco, bem como fornecimento e reposição de materiais, 

pegas, componentes e/ou acessórios, nos equipamentos de relógio dos relógios de registro 

eletrônico de ponto,  software  e sistema operacional das unidades geridas pela Fundação 

Estatal de Atenção á Saúde - Feas, pelo período de 12 (doze) meses: 

I. A Prestação de assistência técnica corretiva e preventiva para eliminação de 
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defeitos, mediante solicitação da Feas (corretiva), executada em dias e horas úteis, de 

segunda a sexta-feira no horário das 08h00min as 17h00min; 

II. Assistência técnica prestada por técnicos especializados e supervisionada pela 

Contratante;  

III. Correção de defeitos, substituição de peças (ficando garantida a reposição de 

todas as peças originais; e no caso de não disponibilidade, substituir por similar; bem 

como a troca de peças por necessidade de desgaste normal de uso), conforme regras 

estabelecidas neste Termo de referência, regulagens, ajustes, desmontagem e 

montagem dos aparelhos, bem como a substituição por outro equipamento até a 

conclusão da correção do defeito, quando necessário; 

IV. A contratada deverá prestar o serviço sempre que solicitado pela Contratante, 

devendo atendê-la no prazo máximo de 24 horas, e solucionar o problema em até 48 

horas (as horas serão contabilizadas em horas Citeis); 

V. Em caso de retirada do equipamento para conserto em laboratório, disponibilizar 

gratuitamente equipamento de  backup  para utilização; 

VI. Assistência deverá ser efetuada no local de instalação dos equipamentos; 

VII. 0 atendimento técnico deverá ser sempre prestado por pessoal especializado, 

com nível de formação e atualização técnica compatível com as exigências do serviço 

e com a utilização de aparelhagem adequada. 

VIII. Atendimento de manutenção preventiva: deverá ser efetuada, no  minim,  

trimestralmente para todos os relógios. Efetuar a limpeza e regulagem dos Relógios, 

verificação de conectividade (testes da rede), além de todos os procedimentos 

necessários para um perfeito funcionamento do sistema. 

IX. Manter suporte técnico permanente para soluções de problemas do  software  e 

manutenção em caso de falha no sistema, efetuar atualização para a versão mais 

recente com todas as funcionalidades disponíveis, manter acompanhamento 

preventivo, reinstalação do  software  caso necessário e  backup  das digitais. Além de 

assessoria para os operadores do sistema e pessoal de TI da contratante. 

X. Disponibilizar suporte técnico por telefone, para os relógios em horário comercial, 

sem limite de chamadas. 

XI. A contratada deverá executar os serviços com precisão e qualidade, no local onde 

os equipamentos encontram-se instalados, sendo, no  minim,  01 (uma) visita 

trimestral preventiva e visitas corretivas conforme a necessidade. Deverá também 

apresentar um cronograma de execução das manutenções preventivas. 
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XII. A contratada se compromete a prestar serviços de Manutenção Preventiva e 

Corretiva nos equipamentos instalados conforme discriminado abaixo: 

XIII. A contratada deverá manter seus técnicos equipados com máquinas, ferramentas 

e transportes, condições mínimas para o bom desempenho dos serviços. 

XIV. A contratada  sera  responsável pela observância das normas de segurança, se 

responsabilizando por quaisquer danos causados, ou por acidentes de trabalho que 

possam ser vitimas seus funcionários quando no desempenho dos serviços 

contratados. 

XV. Em caso de necessidade de substituição de peças, desde que constatado mau 

uso, a Contratada deverá submeter orçamento para aprovação do Gestor do Contrato, 

juntamente com mais 03 (três) orçamentos. 

a) se o valor da peça orçado pela Contratada for menor ou igual ao valor de 

mercado, o serviço  sera  executado pela Contratada, conforme o valor do 

orçamento apresentado; 

b) existindo pelo menos uma empresa no mercado local cujo preço das peças 

seja menor que aquele orçado pela Contratada, esta deverá adquirir as peças 

junto aquela empresa que apresentar o menor preço e executar os serviços em 

conformidade com o previsto neste TERMO DE REFERENCIA. 

c) A Contratada informará ao Gestor do Contrato o prazo máximo para 

apresentação do orçamento, que não poderá exceder a 48 horas contadas partir 

da solicitação de manutenção corretiva; 

d) A contratada devera indicar, obrigatoriamente, no orçamento prévio, o prazo 

para execução dos serviços orçados, contados da data da entrada do 

equipamento em sua oficina, quando for o caso, ou quando consertado no local 

onde se encontra instalado; 

e) No caso de substituição, as peças deverão ser novas e genuínas, não se 

admitindo peças usadas ou recondicionadas. 

XVI. No caso do equipamento estar sem peças disponíveis no mercado para sua 

manutenção, e não sendo possível sua substituição por similares, bem como 

adaptação de outras, deverá ser encaminhado um relatório aos gestores do contrato, 

para análise e providências. 

XVII. A empresa contratada deverá apresentar um relatório das manutenções 

corretivas e preventivas executadas em cada visita, devidamente carimbado e 

assinado pelo gestor contrato. 

d
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Parágrafo Primeiro  

Da manutenção preventiva: A Manutenção Preventiva consiste em conservar 

o(s) equipamento(s) em condição de operação. Os serviços de manutenção preventiva 

compreendem: 

I. Efetuar visitas, no mínimo, trimestralmente para todos os relógios, conforme 

endereços citados neste termo e conforme cronograma a ser apresentado; 

II. A assistência deverá ser efetuada no local de instalação dos equipamentos.  

III. Efetuar a limpeza e regulagem dos Relógios, verificação de conectividade (testes 

da rede), além de todos os procedimentos necessários para um perfeito 

funcionamento do sistema; 

IV. A contratada deverá prestar o serviço sempre que solicitado pela Contratante, 

devendo atendê-la no prazo máximo de 24 horas, e solucionar o problema em até 48 

horas; 

V. Indicação para substituição de pegas ou componentes desgastados pelo uso, ou 

que apresentem defeitos, e que possam impedir o funcionamento do equipamento 

dentro de suas características; 

VI. Fornecer ao final de cada manutenção preventiva um relatório técnico dos serviços 

executados no equipamento. 

Parágrafo Segundo  

Da manutenção corretiva: A Manutenção Corretiva consiste em corrigir falhas e 

defeitos no funcionamento do equipamento, não tendo periodicidade definida. Esta será 

executada sempre que necessário, mediante solicitação da CONTRATANTE, por escrito ou 

por  e-mail,  observando-se as seguintes condições: 

I. A CONTRATADA efetuará manutenção corretiva nos equipamentos descritos no item 

3, sem cobrança de mão-de-obra e com cobrança das peças necessárias; 

II. Efetuar correção de defeitos, substituição de peças (ficando garantida a reposição 

de todas as peças originais; e no caso de não disponibilidade, a substituição por 

similares; bem como a troca de pegas por necessidade de desgaste normal de uso e 

tempo), conforme regras estabelecidas neste Termo de Referência; regulagens, 

ajustes, desmontagem e montagem dos aparelhos, bem como a substituição por outro 

equipamento até a conclusão da correção do defeito, quando necessário. 
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III.  Em caso de necessidade de substituição de peças, a Contratada deverá submeter 

orçamento (ao menos 03 (três) orçamentos diversos) para aprovação do Gestor do 

Contrato: 

a. se o valor da pega orçado pela Contratada for menor ou igual ao valor de 

mercado, o serviço será executado pela Contratada, conforme o valor do 

orçamento apresentado; 

b. existindo pelo menos uma empresa no mercado local cujo preço das pegas 

seja menor que aquele orçado pela Contratada, esta deverá adquirir as peças 

junto àquela empresa (que apresentou o menor prego) e executar os serviços 

em conformidade com o previsto neste TERMO DE REFERENCIA; 

c. A Contratada informará ao Gestor do Contrato o prazo máximo para 

apresentação do orçamento, que não poderá exceder a 48 horas contadas partir 

da solicitação de manutenção corretiva; 

d. A contratada deverá indicar, obrigatoriamente, no orçamento prévio, o prazo 

para execução dos serviços orçados, contados da data da entrada do 

equipamento em sua oficina, quando for o caso, ou quando consertado no local 

onde se encontra instalado; 

e. No caso de substituição, as pegas deverão ser novas e genuínas, não se 

admitindo peças usadas ou recondicionadas; 

f. No caso do equipamento estar sem pegas disponíveis no mercado para sua 

manutenção, e não sendo possível sua substituição por similares, bem como 

adaptação de outras, deverá ser encaminhado um relatório à Coordenadoria de 

Recursos Humanos, para análise e providências; 

IV. A CONTRATADA fica responsável por vícios ou defeitos de fabricação ou desgaste 

anormal das peças utilizadas na manutenção corretiva, pelo período informado na 

proposta de orçamento, não inferior a 90 (noventa) dias, obrigando-se a reparar o 

dano e substituir as peças que se fizerem necessárias, sem ônus a contratante. 

V. A CONTRATADA fornecerá ao final de cada manutenção corretiva um relatório 

técnico dos serviços executados no equipamento. 

Parágrafo Terceiro 

I. A Prestação de manutenção preventiva (periodicamente) e corretiva (mediante 

solicitação da Feas) para eliminação de defeitos deverá ser executada em dias úteis, 

de segunda a sexta-feira no horário das 08h00min ás 17h00min; 
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II. 0 atendimento técnico deverá ser sempre prestado por pessoal especializado, com 

nível de formação e atualização técnica compatível com as exigências do serviço e 

com a utilização de aparelhagem adequada;  

III. Manter suporte técnico permanente para soluções de problemas de  software  e 

manutenção em caso de falha no sistema; efetuar atualização para a versão mais 

recente com todas as funcionalidades disponíveis, manter acompanhamento 

preventivo, reinstalação de  software  caso necessário e  backup  das digitais. Além de 

assessoria para os operadores do sistema e pessoal de Tecnologia da Informação (TI) 

da contratante; 

IV. Disponibilizar suporte técnico por telefone, para os relógios em horário comercial, 

sem limite de chamadas; 

V. A CONTRATADA terá o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para orçar o conserto 

e enviar ao CONTRATANTE, via  e-mail,  o orçamento que deverá ser emitido em 

formulário próprio da CONTRATADA, assinado pelo responsável técnico, 

discriminando a relação individualizada das pegas a serem substituídas, se 

necessário, com seus respectivos pregos, e o que mais for necessário ao perfeito 

funcionamento do equipamento. Neste orçamento constará o valor da visita ou 

manutenção corretiva caso já tenha sido atendido o chamado avulso. A 

CONTRATANTE avaliará o orçamento, e julgando coerente, o autorizará, 

encaminhando o mesmo, por  e-mail,  à CONTRATADA que deverá efetuar o conserto 

dentro do prazo informado no orçamento enviado. 

VI. Os serviços de manutenção preventiva deverão ocorrer independentemente de ter 

havido ou não manutenção corretiva no período. 

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

I. Manter sob completo sigilo, como obrigação permanente, quaisquer dados e 

informações fornecidas pela Feas, relativas ao presente Termo de Referência, 

mesmo após o seu encerramento, por qualquer que tenha sido o motivo. Todo 

documento enviado pela Contratante deverá ser tratado como confidencial, não 

podendo duplicá-los ou usá-los sob qualquer pretexto, sob pena de responsabilidade 

civil e criminal, sem prejuízo de ações indenizatórias, em caso de ações de terceiros. 

II. Alocar todos os recursos necessários para se obter um perfeito fornecimento e 

execução dos serviços previstos no Objeto, de forma plena e satisfatória, sem ônus 
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adicionais de quaisquer naturezas à Feas, além daqueles que forem estabelecidos.  
III. Responsabilizar- se por todas as despesas, obrigações e tributos decorrentes dos 

serviços, objeto do presente Contrato, inclusive os de natureza previdenciária e 

trabalhista, devendo quando solicitado, fornecer A contratante, comprovante de 

quitação com os órgãos competentes. 

IV. Responsabilizar-se por todas e quaisquer reclamações e arcar com ônus 

decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros contra a Feas, por prejuízos 

havidos e originados direta oi indiretamente da execução das obrigações assumidas. 

V. Assumir integral responsabilidade pelos danos que vier a causar à Feas em 

qualquer de suas unidade, ou a terceiros, por si ou por seus representantes na 

prestação dos serviços contratados, isentando a Feas, de toda e quaisquer 

reclamações que possam surgir decorrentes de acidentes, mortes, perdas ou 

destruições. 

VI. Informar à Feas, em tempo hábil, quaisquer informações ou esclarecimentos que 

julgar necessários, que possam comprometer a execução do objeto Contratual. 

VII. Manter-se, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação. 

VIII. Facilitar por todos os meios, a ação dos empregados da Feas, ou por ela 

indicados, no acompanhamento de todas as fases da execução de atividades 

pertinentes ao objeto, desde o seu inicio até o encerramento da vigência do Contrato. 

IX. Fornecer em qualquer época, as informações e os esclarecimentos técnicos 

solicitados pela Contratante. 

X. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supress6es que se 

fizerem necessários, no decorrer do desenvolvimento e execução do Objeto 

Contratual, conforme disposto no  art.  125 e seus parágrafos, da Lei n°14.133/2021. 

XI. Responsabilizar-se com despesas relativas aos deslocamentos dos profissionais 

que executarão os serviços. 

XII. Para a prestação dos serviços, a contratada deverá aderir às normas de 

funcionamento da Feas, executando os serviços dentro dos horários por ele definidos 

e disponibilizados. 

XIII. A contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de 

responsabilidade da Contratada para outras entidades. 

XIV. Executar integralmente o serviço definido no objeto do presente termo de 

referência, sendo vedada a sublocação no todo ou em parte do objeto; 
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XVI. Cumprir rigorosamente o prazo de execução dos serviços; 

XVII. Responsabilizar-se integral e exclusivamente pelas obrigações fiscais, 

comerciais e trabalhistas, inclusive no que diz respeito às normas de segurança no 

trabalho, prevista na legislação especifica, bem como demais encargos que por 

ventura venham a incidir sobre o objeto ora contratado. 0 inadimplemento por parte da 

Contratada dos encargos supramencionados, não transfere a Contratante a 

responsabilidade pelo seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato; 

XVIII. Manter contatos com a Contratante, sempre por escrito, ressalvados os 

entendimentos verbais determinados pela urgência da execução dos serviços, 

prestando todo e qualquer esclarecimento solicitado, e obrigando-se a atender 

prontamente as reclamações que porventura ocorrerem; 

XIX. Assumir qualquer responsabilidade por danos e falhas, que seus empregados 

vierem a cometer no desempenho de suas funções, indenizando a Contratante por 

todos os prejuízos que eventualmente ocasionem. 

XX. Responsabilizar-se por todos os danos causados diretamente à Contratante ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo tal 

responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento pela Contratante; 

XXI. Responsabilizar-se pela omissão de valor ou volume de qualquer serviço 

necessário à completa e perfeita execução do objeto ora contratado; 

XXII. Não subcontratar, sob nenhum pretexto ou hipótese, os serviços objeto do 

Contrato; 

XXIII. A Contratada deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação 

da fiscalização, permitindo o acesso aos serviços em execução, bem como atendendo 

prontamente as solicitações que lhe forem efetuadas; 

XXIV. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 

processo. 

CLAUSULA QUARTA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

São obrigações da CONTRATANTE, além de outras assumidas no presente 

instrumento ou em seus Anexos: 

I. Providenciar a fiscalização dos serviços executados, através de profissionais do seu 
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corpo funcional;  

IL  Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar 

seus serviços, dentro das normas do Contrato a ser assinado;  

III. Efetuar os pagamentos nas condições e pregos pactuados; 

IV. Rejeitar no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as 

exigências deste Termo de Referência e seus anexos; 

V. Notificar por escrito, à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no 

curso de execução dos serviços, fixando prazo para sua correção. 

Parágrafo Primeiro 

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

serviços adquiridos, de vícios de qualidade nos mesmos, importará na aplicação dos 

dispositivos da Lei n° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 

Parágrafo Segundo  

A CONTRATANTE poderá solicitar a substituição de qualquer funcionário da 

empresa que acredite ser conveniente ou que não esteja atuando de forma adequada. 

CLAUSULA QUINTA — DO VALOR 

Pelos serviços constantes no presente termo, percebera a Contratada o valor 

global de até R$-TZ5-XXXXXX. 

Parágrafo Primeiro 

A Contratante deverá pagar à Contratada 12 parcelas mensais de 

R$ referentes ao serviço de manutenção preventiva e 

corretiva dos relógios ponto da marca  henry  instalados nas unidades de negócio da Feas. 

Parágrafo Segundo  

As despesas decorrentes dos serviços ora contratados correrão por conta de 

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

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

CLAUSULA SEXTA — DO PAGAMENTO  
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0 pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a emissão da nota 

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

(primeiro) dia útil 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). 

Parágrafo Primeiro 

Sendo identificada pela CONTRATANTE a cobrança de valor indevido nas 

faturas apresentadas, esta comunicará por escrito à CONTRATADA, em até 10 (dez) dias, 

contados a partir do primeiro dia útil após a protocolização das Notas Fiscais/Fatura. Neste 

caso, o prazo previsto no caput desta Cláusula será suspenso, até que haja a regularização 

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

sem a ocorrência de quaisquer encargos à CONTRATANTE, seja a que titulo for. 

Parágrafo Segundo  

Em sendo constatada pela CONTRATANTE a cobrança de valor indevido após o 

pagamento da Nota Fiscal/Fatura, a CONTRATANTE comunicará por escrito a 

CONTRATADA, a qual deverá efetuar o ressarcimento desses valores no faturamento do 

mês subsequente ao da comunicação. 

CLAUSULA SÉTIMA — DA MORA 

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

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

ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu 

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

taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação 

das seguintes fórmulas: 

1=(TX1100) 
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365 

EM =IxNx  VP,  onde: 

I = Índice de atualização financeira;  

TX  = Percentual da taxa de juros de mora anual; 

EM = Encargos moratórios; 

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

pagamento;  

VP  = Valor da parcela em atraso. 

CLAUSULA OITAVA — DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 

Os pregos acordados poderão ser alterados, por reajuste ou repactuação, após 

decorridos 12 (doze) meses, contados da data da apresentação da proposta, nos termos da 

Lei n°10.192, de 14 de fevereiro de 2001, Artigo 92, §3° da Lei n° 14.133/2021, Decreto 

Municipal n° 610/2019 e Instrução Normativa n° 02/2021 — SMF, ou seja, será adotado como 

critério de reajuste o IPC- A. 

Parágrafo Único 

Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de 

qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser 

determinado pela legislação então em vigor. Na ausência de previsão legal quanto ao índice 

substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor • 
remanescente. 

CLAUSULA NONA — DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos que se fizerem necessários na prestação de serviços até 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial atualizado do contrato, de acordo com o  art.  124 da Lei 14.133/21. 

Parágrafo Único 

Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no 

item anterior, exceto supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes. 
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CLAUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES 

Na hipótese de a CONTRATADA deixar de executar os serviços por qualquer 

motivo, ou o fizer fora das especificações e condições pré-determinadas e ainda, em 

qualquer outra hipótese de inexecução parcial ou total do contrato, estará sujeita às 

seguintes penalidades, independente de outras previstas em lei: 

a. Advertência. 

b. no caso de atraso injustificado na execução do contrato, a multa de mora será de 

até1 % ao dia sobre o valor da parcela ou etapa inadimplida do contratado, observado 

o prazo máximo de 10 dias, conforme artigo 112, inciso I do Decreto Municipal 

610/2019, ficando a CONTRATADA sujeita às penalidades previstas nos artigos 155 a 

163 da Lei n.° 14.133/2021. 

c. no caso de inadimplemento do contrato, poderá ser aplicada multa punitiva de 

10% 

d. sobre o valor remanescente da contratação, conforme artigo 112, inciso I do 

Decreto Municipal 610/2019, de acordo com o artigo 156, §3°, da Lei n.° 14.133/2021. 

e. Suspensão do direito de licitar ou contratar com a Feas, pelo prazo não superior 

a 2 (dois) anos, penalidade esta a ser aplicada pela autoridade competente, segundo a 

natureza da falta e o prejuízo causado à administração pública, de acordo com a Lei 

n.° 14.133/2021. 

f. Declaração de inidoneidade para licitar na Administração Pública, com 

publicação na imprensa oficial, de acordo com a Lei n.° 14.133/2021. 

Parágrafo Primeiro 

A multa moratória (item II) e a multa compensatória (item Ill) poderão ser 

cumuladas. 

Parágrafo Segundo  

Quaisquer das penalidades aplicadas serão transcritas na ficha cadastral da 

CONTRATADA na Feas. 

Parágrafo Terceiro  

A CONTRATANTE poderá motivadamente aplicar as penalidades estabelecidas 
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em Lei n° 14.133/2021 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 prejudica o direito da CONTRATANTE de 

recorrer às garantias contratuais, com o objetivo de ressarcir-se dos prejuízos causados 

pelo inadimplente, podendo, ainda, reter créditos decorrentes do contrato, ou promover a 

cobrança judicial ou extrajudicial de eventuais perdas e danos. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA— DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

A empresa contratada será a única e exclusiva responsável pela entrega do 

objeto, todavia a CONTRATANTE reserva-se o direito de exercer a mais ampla e completa 

fiscalização dos serviços, designando, para tanto, um servidor para acompanhamento, que 

poderá entre outros: 

a) Notificar a empresa contratada, por escrito, pela ocorrência de eventuais 

imperfeições na execução do contrato, fixando prazo para sua correção; 

h) Solicitar à empresa contratada, a substituição de qualquer produto fornecido que 

esteja em desacordo ou insatisfatório; 

c) Acompanhar e atestar o recebimento definitivo da execução dos serviços. 

Parágrafo Único  

A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela CONTRATANTE, durante 

o período de vigência do contrato, para representá-la sempre que necessário. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA— DO RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS 

Correrão por conta exclusivos da CONTRATADA, todos os impostos e taxas que 

forem devidos em decorrência do objeto desta contratação, ou vierem a ser criados. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA— DA RENÚNCIA 

A CONTRATADA, por si e por seus eventuais sucessores, renuncia 
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expressamente a qualquer ação, questionamento ou pedido de devolução judicial ou 

administrativo relativamente aos tributos municipais incidentes sobre o presente contrato. 

CLAUSULA DECIMA QUARTA— DA RESCISÃO 

0 presente contrato poderá ser rescindido sem ônus, de comum acordo entre as 

partes ou unilateralmente. 

Parágrafo Primeiro  

Na hipótese de a CONTRATADA solicitar a rescisão, ficará obrigada a continuar 

prestando os serviços contratados por período a ser estipulado pela CONTRATANTE, a 

contar do recebimento da notificação. 

Parágrafo Segundo 

Se, a qualquer tempo, na vigência deste contrato, a CONTRATADA tiver decretada 

sua falência ou vier a se dissolver, de pleno direito ou extrajudicialmente, fica o presente 

contrato automaticamente rescindido, sem prejuízo da resolução de eventuais pendências. 

Parágrafo Terceiro 

Em qualquer hipótese de rescisão, caberá única e exclusivamente 

CONTRATADA o recolhimento das verbas rescisórias e demais encargos trabalhistas, 

independentemente do período de comunicação da rescisão formulado pela 

CONTRATANTE. 

Parágrafo Quarto 

O inadimplemento de qualquer cláusula do presente contrato poderá ser motivo de 

sua imediata rescisão, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou 

extrajudicial, além de responder a CONTRATADA por perdas e danos, quando esta: 

a- Não cumprir as obrigações assumidas; 

b- Falir, encontrar-se em Recuperação Judicial ou dissolver-se; 

c- Transferir o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem a prévia e expressa 

anuência da CONTRATANTE; 

d- Tiver sua atividade suspensa por determinação de autoridades competentes, de 

acordo com a legislação em vigor; 
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e- Interromper a prestação dos serviços por mais de 02 (dois) dias consecutivos, 

sem justo motivo aceito pela CONTRATANTE. 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA— DA OBSERVÂNCIA  it  LEI 14.133/2021 

0 presente instrumento sujeita o CONTRATANTE e a CONTRATADA ás normas 

contidas na Lei n° 14.133/2021 bem como demais legislações aplicáveis à espécie. 

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA— DOS GESTORES 

Para assunção das obrigações constantes no artigo 17 do decreto municipal n.° 

610/2019 e demais correlatos, ficam designados Juliana Rybzinski Rodrigues Rimbano 

(matricula funcional n.° 3720) e Ronei  Paulin  (matricula funcional n.° 2495) como suplente e 

fiscais contratuais simultaneamente, com a ciência dos envolvidos. 

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA— DA VIGÊNCIA 

0 contrato vigerá por 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA— DO FORO DE ELEIÇÃO 

Elegem as partes o foro da cidade de Curitiba, Capital do Estado do Paraná, para 

as ações que porventura decorram do presente contrato, com renúncia expressa a qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. 

E por estarem assim acordados, foi este instrumento lavrado, que depois de lido e 

achado conforme, vai por todos assinados, na presença de duas testemunhas, em uma 

(mica via, de onde serão extraídas as cópias necessárias. 

Curitiba, xx de xxxxxxx de xxxxxx. 

Sezifredo Paulo Alves Paz XXXXXXXXXXXXXXXXXX.  
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Diretor Geral — Feas 

Ordenador de Despesas 

CONTRATADA 

Deise Sueli de  Pietro Caputo Pedro Henrique  Wino  Borges 

Diretor Administrativo Financeira Feas Assessor Jurídico — Feas 

P Testemunha 2a  Testemunha 
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Dispensa eletrônica 3/2022 
FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE/PR 

Período para entrega de proposta: 16/09/2022 11:47:48 ate 22/09/2022 07:59:59 
Período para envio de lances: 22/09/2022 08:00:00 ate 22/09/2022 14:00:00 
Emergencial: Não 
Participação preferencial ME/EPP: Sim 
Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com visitas  in  loco, bem como fornecimento e 
reposição de materiais, pegas, componentes e/ou acessórios, nos equipamentos de relógio de registro eletrônico de 
ponto,  software  e sistema operacional das unidades da Feas. 

Item 1 - Manutenção de Relógios de Ponto 

Manutenção de Relógios de Ponto 

Unidade de fornecimento: UNIDADE 

Oyantidade: 1 
Valor estimado: R$ 16.800,0000 
Situação: Fracassado e Homologado 

Propostas do item 1 

22.865.751/0001-03 - A S PINTO 
Valor proposta: R$ 36.800,0000 

Descrição detalhada: Manutenção de Relógios de Ponto 

Situação: Proposta desclassificada 

42.371.485/0001-70 - GESTAO  ADVANCE  COMERCIO E 
Valor proposta: R$ 16.800,0000 

Descrição detalhada: Manutenção de Relógios de Ponto 

Situação: Proposta desclassificada 

Porte MeEpp/Equiparadas: Sim 

Declaração ME/EPP: Sim 

Porte MeEpp/Equiparadas: Sim 

Declaração ME/EPP: Sim 

Lances do item 1 
Nenhum lance foi registrado para o item 1. 

Mensagens  do chat do item 1  

Enviado pelo sistema: 
0 item 1 está encerrado. 

22/09/2022 14:00:14 

Enviado pelo sistema para o participante 42.371.485/0001-70: 
Sr. licitante, seria possível reduzir sua proposta? 

22/09/2022 14:07:22 

Enviado pelo participante 42.371.485/0001-70: 
Sr. Pregoeiro, é inviável a redução de nosso valor para esta dispensa. 

22/09/2022 14:22:55 

Enviado pelo sistema para o participante 42.371.485/0001-70: 22/09/2022 14:25:16 

Agradeço, abrirei prazo para envio da proposta atualizada, bem como dos documentos de habilitação. 

23/09/2022 08:15 1 de 4 
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Mensagens  do chat do item 1  

Enviado pelo sistema para o participante 42.371.485/0001-70: 22/09/2022 14:27:58 
Sr. Fornecedor GESTAO  ADVANCE  COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 42.371.485/0001-70, você 
foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:25:00 do dia 22/09/2022. 
Justificativa: Solicito envio da proposta atualizada com a descrição detalhada do objeto da presente dispensa, bem 
como os documentos de habilitação constantes no item 9 do anexo I do termo de referencia do aviso de dispensa 
eletrônica.. 

Enviado pelo sistema para o participante 42.371.485/0001-70: 22/09/2022 16:25:00 
0 item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada ás 16:25:00 de 22/09/2022. Nenhum anexo foi enviado 
pelo fornecedor GESTAO  ADVANCE  COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 42.371.485/0001-70. 

Enviado pelo sistema para o participante 22.865.751/0001-03: 22/09/2022 16:36:37 
Boa tarde Sr, licitante, seria possível reduzir sua proposta para o valor máximo aceitável? 

Enviado pelo participante 22.865.751/0001-03: 22/09/2022 16:44:34 
Boa tarde só um momento vamos verificar a possibilidade 

Enviado pelo participante 22.865.751/0001-03: 
estamos só revisando o TR novamente 

22/09/2022 143 

Enviado pelo sistema para o participante 22.865.751/0001-03: 22/09/2022 16:59:09 
Tendo em vista que o aviso da dispensa foi disponibilizado em 16/09/2022, precisamos da resposta nesse 
momento para darmos sequência na disputa. 

Enviado pelo participante 22.865.751/0001-03: 
vamos manter o valor máximo aceitável 

22/09/2022 17:02:46 

Enviado pelo sistema para o participante 22.865.751/0001-03: 22/09/2022 17:03:19 
Qual valor? 

Enviado pelo sistema para o participante 22.865.751/0001-03: 22/09/2022 17:03:31 
Poderia confirmar por favor? 

Enviado pelo participante 22.865.751/0001-03: 22/09/2022 17:03:52 
16.800,00 

Enviado pelo sistema para o participante 22.865.751/0001-03: 22/09/2022 
Confirma que o valor negociado para fechar a disputa fica em R$ 16.800,00? 

17:05 

Enviado pelo participante 22.865.751/0001-03: 
sim 18.800 

22/09/2022 17:06:05 

Enviado pelo sistema para o participante 22.865.751/0001-03: 22/09/2022 17:07:41 
Mas o valor é R$ 16.800,00. Abrirei o prazo de 2h para envio da proposta atualizada bem como os documentos de 
habilitação previstos no termo de referência. 

Enviado pelo participante 22.865.751/0001-03: 22/09/2022 17:08:30 
Gostaria de solicitar o prazo ate amanhã se possivel 

Enviado pelo sistema para o participante 22.865.751/0001-03: 22/09/2022 17:09:06 
Sr. Fornecedor A S PINTO, CNPJ 22.865.751/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo 
para encerrar o envio: 19:08:00 do dia 22/09/2022. Justificativa: Solicito envio da proposta atualizada, bem como 
documentos de habilitação solicitados no termo de referência.. 

Enviado pelo sistema para o participante 22.865.751/0001-03: 22/09/2022 17:12:36 
Prezado, o prazo será de 2 hrs, com encerramento conforme solicitação do envio do anexo da proposta e 
documentos de habilitação. Obrigada. 

23/09/2022 08:15 2 de 4 
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Mensagens  do chat do item 1  

Enviado pelo participante 22.865.751/0001-03: 22/09/2022 17:26:37 
Prezado conforme solicitamos o prazo ate amanhã e não foi atendido.Estamos com problemas de envio de anexos 
vi  upload  neste caso vamos DECLINAR devido esse Respeitoso brgdo dar o prazo de 2h neste caso não vamos 
consegui enviar neste prazo.. 

Enviado pelo sistema para o participante 22.865.751/0001-03: 22/09/2022 19:08:00 
0 item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada As 19:08:00 de 22/09/2022. Nenhum anexo foi enviado 
pelo fornecedor A S PINTO, CNPJ 22.865.751/0001-03. 

Eventos do item 1 

Encerramento etapa - Item com etapa aberta encerrada. 22/09/2022 14:00:14 

Encerramento lances - Item encerrado para lances. 22/09/2022 14:00:14 

Svocação anexo - Fornecedor GESTAO  ADVANCE  COMERCIO E 22/09/2022 14:27:58 
RESENTACOES LTDA, CNPJ 42.371.485/0001-70 convocado para o envio de 

anexo. Prazo de encerramento: 22/09/2022 16:25:00. Motivo: Solicito envio da proposta 
atualizada com a descrição detalhada do objeto da presente dispensa, bem como os 
documentos de habilitação constantes no item 9 do anexo I do termo de referencia do 
aviso de dispensa eletrônica.. 

Desclassificação - Fornecedor GESTAO  ADVANCE  COMERCIO E 22/09/2022 16:29:22 
REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 42.371.485/0001-70 teve a proposta desclassificada, 
melhor lance: R$ 16.800,0000. Motivo: Após abertura do prazo de 2 horas para envio da 
proposta atualizada, bem como documentos de habilitação, a empresa não anexou a 
documentação dentro do prazo estipulado, estando desclassificada da disputa.. 

Convocação anexo - Fornecedor A S PINTO, CNPJ 22.865.751/0001-03 convocado para 22/09/2022 17:09:06 
o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/09/2022 19:08:00. Motivo: Solicito envio 
da proposta atualizada, bem como documentos de habilitação solicitados no termo de 
referencia.. 

aliclassificação - Fornecedor A S PINTO, CNPJ 22.865.751/0001-03 teve a proposta 
Wlassificada, melhor lance: R$ 36.800,0000. Motivo: A proposta atualizada e os 
documentos de habilitação não foram enviados dentro do prazo estipulado. . 

Fracassado - Item fracassado no julgamento/habilitação. 

Homologação - Item homologado. 

23/09/2022 08:10:21 

23/09/2022 08:10:22 

23/09/2022 08:15:22  

Mensagens do  chat  da dispensa 3/2022  

Enviado pelo sistema: 22/09/2022 08:00:05 
A sessão pública está aberta. A partir deste momento todos os itens estão abertos para disputa ate as 14:00. 
Mantenham-se conectados. 

Enviado pelo sistema: 22/09/2022 14:01:01 
• A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na 

linha do tempo. 

Enviado pelo sistema: 22/09/2022 17:11:27 
Prezados, após encerramento do prazo para envio do anexo, qual seja, 19:08 do dia 22/09/2022, suspendo a sessão 
desta dispensa. Reabrirei amanhã, 23/09/2022, a partir das 08:15. 

23/09/2022 08:15 3 de 4 
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Eventos da dispensa 3/2022 

Abertura da sessão pública - Abertura da sessão pública 

Inicio julgamento de propostas - Inicio da etapa de julgamento de propostas 

22/09/2022 08:00:05 

22/09/2022 14:01:00 

• 
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Ministério da Economia 
Secretaria Especial Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Gestão 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Relatório de Credenciamento 

Dados do Fornecedor 
CNPJ: 42.371.485/0001-70 
Razão Social: GESTAO  ADVANCE  COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 
Nome Fantasia: GESTAO  ADVANCE  

aluação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 16/06/2023 

Dados do Nível 
Situação do Nível: Cadastrado 

Dados do Fornecedor 
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte 
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA MET:  Não 
Capital Social: R$ 200.000,00 Data de Abertura da Empresa: 17/06/2021 
CNAE Primário: 4619-2/00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO 

DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO 

CNAE Secundário 1: 4743-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS 
CNAE Secundário 2: 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
CNAE Secundário 3: 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS 

AWAE Secundário 4: 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE 
IIPNAE Secundário 5: 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS 

CNAE Secundário 6: 4755-5/01 - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS 
CNAE Secundário 7: 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 
CNAE Secundário 8: 4756-3/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS 
CNAE Secundário 9: 4757-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E 
CNAE Secundário 10: 4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO 
CNAE Secundário 11: 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 
CNAE Secundário 12: 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES 
CNAE Secundário 13: 4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA 
CNAE Secundário 14: 5229-0/99 - OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES 
CNAE Secundário 15: 7490-1/04 - ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE 
CNAE Secundário 16: 7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

Emitido em: 23/09/2022 08:36 1 de 3 
CPF: 064.975.669-02 Nome: VERIDIANE DE PAULA MACEDO  SOTTO  MAIOR 



Relatório de Credenciamento 

Dados Tara Contato 
CEP: 58.322-000 
Endereço: 10A RUA GENERAL PEROUZE PB 018 KM 4,5, SN - EDIF JR;LOJA 09 - 
Município / UF: Conde /  Paraiba  
Telefone: (83) 87780813  
E-mail: GESTAOADVANCE@HOTMAILCOM 

Dados do Res_Ronsivel Legal  
CPF: 113.582.754-08 
Nome: LAVINIA MARCELLY GOMES DE MEDEIROS 

Dados do Res_ponsável pelo Cadastro  
CPF: 113.582.754-08 
Nome: LAVINIA MARCELLY GOMES DE MEDEIROS  
E-mail: gestaoadvance@hotmail.com  

Sócios / Administradores 
Dados do Sócio/Administrador 1 

CPF: 113.582.754-08 Participação Societária: 100,00% 
Nome: LAVINIA MARCELLY GOMES DE MEDEIROS 
Número do Documento: 4242754 Órgão Expedidor: ssds 
Data de Expedição: 28/04/2014 Data de Nascimento: 14/01/2000 
Filiação Materna: LEILIANE GOMES DOS SANTOS MEDEIROS 
Estado Civil: Solteiro(a) 
CEP: 58.322-000 
Endereço: RUA PROJETADA, 158 -  LT  16- CARAPIBUS 
Município / UF: Conde /  Paraiba  
Telefone: (83) 87780813  
E-mail: gestaoadvance@hotmail.com  

Linhas Fornecimento 
Materiais 
3895 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO 
5620 - VIDROS, TELHAS, TIJOLOS E BLOCOS PARA CONSTRUÇA0 
5630 - TUBOS E CONDUTOS, NÃO METÁLICOS, PARA CONSTRUÇÃO 
5640 - PAINEL DE PAPELAO,PAPEL EMPREGADO EM CONSTRUÇÃO E MATERIAIS DE 
ISOLAMENTO TÉRMICO 
5670 - COMPONENTES PRÉ-FABRICADOS PARA CONSTRUÇÃO 
5675 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SINTÉTICO E ARTIGOS CORRELATOS 
5680 - MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO 

Emitido em: 23/09/2022 08:36 2 de 3 
CPF: 064.975.669-02 Nome: VERIDIANE DE PAULA MACEDO  SOTTO  MAIOR 



Relatório de Credenciamento 

Materiais 
7090 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA -  TIC  
8135 - MATERIAIS A GRANEL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM  
8305 - TECIDOS 
8405 - VESTUÁRIO EXTERNO MASCULINO 
8410 - VESTUÁRIO EXTERNO FEMININO  
8415 - VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS  
8430 - CALÇADOS MASCULINOS  
8435 - CALÇADOS FEMININOS  
8440 - MEIAS, LUVAS E OUTROS COMPLEMENTOS DO VESTUARIO MASCULINO 
8445 - MEIAS, LUVAS E OUTROS COMPLEMENTOS DO VESTUÁRIO FEMININO  
8450 - VESTUÁRIO INFANTO-JUVENIL E COMPLEMENTOS  
Serviços 
5363 - Prestação de Serviços de Garçon 
5398 - Prestação de Serviços de Informática  .439_ Prestação de Serviços de Ascensorista 
14354 - Prestação de Serviços de Eletricista  
14389 - Prestação de Serviços de Operador de Carga e Descarga 
14397 - Prestação de Serviços de Copeiragem  
15008 - Prestação de Serviços de Motorista 
19399 - Prestação de Serviços de Cozinheiro 
19542 - Prestação de Serviços de Lavanderia 
20966 - Prestação de Serviços de Motociclista 
21032 - Prestação de Serviços de Operação Sistema / Equipamentos /Máquinas 
22152 - Prestação de Serviços de Bombeiro Hidráulico 
22160 - Prestação de Serviços de Pedreiro 
23990 - Prestação de Serviços de Informática Operação de Computador 
24325 - Prestação de Serviço de Jardinagem - Outros Serviços - OutraProdutividade 
25089 - Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista 

631 - Auxiliar de Serviços Técnicos 
5666 - Prestação de Serviços de Camareira 
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Ministério da Economia 
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Gestão 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Relatório de Credenciamento 

Dados do Fornecedor 
CNPJ: 22.865.751/0001-03 DUNS®: 894502837 
Razão Social: A S PINTO 
Nome Fantasia: NEWS LINK  INTEGRACAO DE SISTEMAS 

ilituação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 26/12/2022 

Dados do Nível 
Situação do Nível: Cadastrado 

Dados do Fornecedor 
Porte da Empresa: Micro Empresa 
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL) MET:  Não 
Capital Social: R$ 36.500,00 Data de Abertura da Empresa: 16/07/2015 

CNAE Primário: 4752-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS 
DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO 

CNAE Secundário 1: 3313-9/99 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS 
CNAE Secundário 2: 3321-0/00 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
CNAE Secundário 3: 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 

NAE Secundário 4: 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE 
NAE Secundário 5: 4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE 

CNAE Secundário 6: 5813-1/00 - EDIÇÃO DE REVISTAS 
CNAE Secundário 7: 5912-0/99 - ATIVIDADES DE PÓS-PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA, DE 
CNAE Secundário 8: 6190-6/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES NÃO 
CNAE Secundário 9: 6399-2/00 - OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CNAE Secundário 10: 7420-0/02 - ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS AÉREAS E 
CNAE Secundário 11: 7420-0/04 - FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS 
CNAE Secundário 12: 7739-0/03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS 
CNAE Secundário 13: 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NA.° ESPECIFICADAS 
CNAE Secundário 14: 8219-9/99 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS 
CNAE Secundário 15: 8230-0/01 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, 
CNAE Secundário 16: 9001-9/06 - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO 
CNAE Secundário 17: 9102-3/02 - RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LUGARES E PRÉDIOS 
CNAE Secundário 18: 9511-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE 
CNAE Secundário 19: 9512-6/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
CNAE Secundário 20: 9521-5/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
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Relatório de Credenciamento 

Dados Tara Contato  
CEP: 73.750-010 
Endereço: RESIDENCIAL QUADRA 1,24-A - QUADRA 1  MR  2 CASA 24-A - SETOR 
Município / UF: Planaltina / Goiás 
Telefone: (61) 99174598  
E-mail: newslinkintegracao@gmail.com  

Dados do Responsável Legal  
CPF: 011.758.921-73 
Nome: ADRIANO SILVA PINTO 

Dados do Responsável pelo Cadastro  
CPF: 011.758.921-73 
Nome: ADRIANO SILVA PINTO  
E-mail: adriano.tv@hotmail.com  

Linhas Fornecimento 
Materiais 
3670 - MÁQUINAS ESPECIALIZADAS PARA FABRICAÇÃO DE 
SEMICONDUTORES,CIRCUITOS MICROELETRÔNICOS E PLACAS DE CIRCUITOS IMPRESSOS  
5962 - MICROCIRCUITOS ELETRÔNICOS 
5963 - MÓDULOS ELETRÔNICOS 
5999 - COMPONENTES ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DIVERSOS 
Serviços 
1945 - Obras Civis de Redes de Telecomunicações 
2020 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas) 
2143 - Instalação e Montagem de Redes Aéreas - Telecomunicações 
2151 - Instalação e Montagem Redes Subterrâneas - Telecomunicações 
2160 - Instalação e Montagem Redes Subaquáticas - Telecomunicações 
2887 - Manutenção de Redes Aéreas - Telecomunicações 
13676 - Instalação de Rede Local de Microcomputador 
17655 - Instalação / Manutenção - Cabo Óptico / Acessório 
19690 - Fusão Fibra Óptica 
24783 - Implantação / Remanejamento/ Infovia / Fibra Óptica 
26476 - Tráfego de Dados Via Cabo 
26484 -  Acesso  a Internet Via Cabo 
26506 -  Serviço  de Link Via Cabo  

Emitido em: 23/09/2022 08:53 2 de 2 
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Contratos 
R.  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, 161 

Capão Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 

(41) 3316-5926 
www.feas.curitiba.pr.dov.br  

DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Solicito a instauração de processo para a dispensa de Processo Licitatório para 

a contratação da empresa "Gigadata Soluções de Tecnologia LTDA- EPP", inscrita no 

CNPJ sob o n° 13.675.465/0001-94, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua 

Hermenegildo Bonat, n.° 648, Bairro Xaxim, Curitiba, Paraná, CEP 81.810- 280, com 

fundamento no artigo 75, inciso 111  da Lei 14.133/2021 e artigo 25 do Decreto n° 804/2022. 

I. Do objeto 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 

manutenção preventiva e corretiva, com visitas  in  /oco, bem como fornecimento e reposição 

de materiais, peças, componentes e/ou acessórios, nos equipamentos de relógio dos 

relógios de registro eletrônico de ponto,  software  e sistema operacional das unidades 

geridas pela Fundação Estatal de Atenção à Saúde - Feas, pelo período de 12 (doze) 

meses. 

II. Da justificativa para a aquisição 

Tendo em vista a necessidade de dar continuidade aos serviços de manutenção 

dos relógios ponto instalados nas unidades geridas pela Feas, a fim de controlar a 

frequência de labor dos colaboradores desta Fundação, bem como atender à Portaria 

1.510/2009 do Ministério do Trabalho e Emprego. 

Ill. Da justificativa do pedido de dispensa 

Justifico o presente pedido de dispensa de licitação, por entender que a presente 

demanda se enquadra nos com fundamento no artigo 75, inciso 112  da Lei 14.133/2021 e 

artigo 25 do Decreto n° 804/2022, em razão: 

a. De se tratar de item com valor inferior ao limite previsto no inciso II do artigo 75 da Lei 

14.133/2021, qual seja, 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais);  

'Art.  75. É dispensável a licitação: 
4

i) 

 II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de 
outros serviços e compras; 



e dministrativa Feas 

Contratos 
R.  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, 161 

Capão Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 

(41) 3316-5926 
www.feas.curitiba.prciov.br  

b. De não haver processo licitatório em trâmite com o mesmo item, tampouco previsão 

para realização de tal processo neste exercício financeiro; 

c. De a presente contratação ser suficiente para suprir as necessidades da Feas dentro do 

presente exercício financeiro; 

d. E, ainda, diante do fracasso da disputa da dispensa eletrônica n° 03/2022 em 

22/09/2022, anexo ao processo, conforme iustificativas anexas.  

Tendo em vista as razões acima expostas reafirmo a decisão pela adoção da 

modalidade de Dispensa de Licitação, haja vista que a presente demanda se amolda 

perfeitamente aos termos da Lei 14.133/2021. Reitero também que, conforme previsto no 

artigo 25 do decreto n° 804/2022, esta administração optou por valer-se, para a contratação,  

de proposta obtida na pesquisa de preços que serviu de base ao procedimento da dispensa 

eletrônica 03/2022, privilegiando os menores preços, atendidas As condições de habilitação 

exigidas.  

IV. Da escolha das instituições 

Foi escolhida a empresa Gigadata Soluções de Tecnologia LTDA- EPP, 

levando-se em consideração o menor prego apresentado bem como a disponibilidade em 

prestar o referido serviço, frente As necessidades da Feas. Frisa-se que a proposta enviada 

pela empresa também atende os requisitos técnicos solicitados por esta Fundação. 

V. Dos valores 

A empresa "Gigadata Soluções de Tecnologia LTDA ME", propôs o valor 

de R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais), de acordo com as especificações 

contidas no Termo de Referência. 

VI. Das outras cotações 

A empresa "Relopar Relógio de Ponto do Paraná" propôs um valor total de R$ 

33.600,00 (trinta e três mil e seiscento eais); empresa  "Henry  Equipamentos Eletrônicos" 

propôs um valor total de R$ 73.920,00 Aenta e três mil novecentos e vinte reais). 

AI I V
tiIFinseca  
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Soluções de Tecnologia 

Curitiba, 26 de setembro de 2022. 

A  

Jean Carlos Correia 

Supervisor Cargos e Salários - Contratos 
jeacorreiafeaes.curitiba.prciov.br  

Fone: (41) 3316-5717  

Ref:  Contrato de Manutenção — Registrador Eletrônico de Ponto —  CAPS  / 

Proposta Comercial  

Apresentamos nossa proposta comercial para execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva, 

pelo período de 12 meses, nos equipamentos registradores eletrônicos de ponto, existentes em diversas 

unidades  CAPS,  conforme relação apresentada neste documento, para sua apreciação. 

Atenciosamente 

e Tra jas Vasconcellos  

GI ATA SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA LTDA — ME 

CNPJ: 13.675.465/0001-94 

(41)3023-5676  

e-mail:  guilherme@gigadata.com.br  

Vendas e Assistência Técnica 
Relógio Ponto e Soluções de Controle de Acesso 

qicradatagigadata.com.br  
www.giqadata.com.br  



Gigadata 
Soluções de Tecnologia 

çsit 

Unidades/Equipamentos envolvidos: 

Item Marca/Modelo No. De Registro Local/Endereço 

1 Digicon/DigiCP 1.510.069 Hospital do Idoso Zilda Arns - Rua 
Lothário  Boutin,  n.o 90, Bairro Pinheirinho, 
Curitiba, Paraná 

2 Digicon/DigiCP 1.510.064 Centro Médico Comunitário Bairro 
Novo - Rua Jussara, n.o 2234, Bairro Sitio 
Cercado, Curitiba, Paraná 

3 Digicon/DigiCP 1.510.061 UPA Boa Vista - Avenida Paraná, n.o 
3654, Bairro Boa Vista, Curitiba, Paraná 

4 Digicon/DigiCP 1.510.060 UPA Boqueirão - Rua Professora Maria de 
Assumpção, n.o 2590, Bairro Boqueirão, 
Curitiba, Paraná 

5 Digicon/DigiCP 1.510.503 UPA Cajuru - Rua Engenheiro Benedito 
Mário da Silva, n.o 555, Bairro Cajuru, 
Curitiba, Paraná 

6 Digicon/DigiCP 1.510.063 UPA Campo Comprido - Rua Monsenhor 
Ivo Zanlorenzi, n.o 3495, Bairro Campo 
Comprido, Curitiba, Paraná 

7 Digicon/DigiCP 1.510.065 Complexo Regulador - Rua Atílio Bório, 
n.o 680, Bairro Cristo Rei, Curitiba, Paraná 

8 Digicon/DigiCP 1.510.067 UPA Fazendinha - Rua Carlos Klemtz, n.o 
1883, Bairro Fazendinha, Curitiba, Paraná 

9 Digicon/DigiCP 1.510.071 UPA Tatuquara - Rua Jorn  Emilio  Zolá 
Fiorenzano, n.o 835, Bairro Tatuquara, 
Curitiba, Paraná 

10 Digicon/DigiCP 1.510.066 UPA Pinheirinho - Rua León  Nicolas,  n.o 
1995, Bairro Pinheirinho, Curitiba, Paraná 

11 Digicon/DigiCP 1.510.062 UPA Sitio Cercado - Rua  Dr. Levy  
Buquera, n.o 158, Bairro Sitio Cercado, 
Curitiba, Paraná 

12 Digicon/DigiCP 1.510.068 UEP - Casa Irmã Dulce - Rua Carlos 
Munhoz da Rocha, n.o 629, Bairro 
Tatuquara, Curitiba, Paraná 

13 Digicon/DigiCP 1.510.504 Administração FEAS - Rua Capitão 
Argemiro Monteiro Wanderley, n.o 161, 
Capão Raso, Curitiba, Paraná 

14  Henry  Primme 
Ponto Bio/prox 

Mifare 

25221  CAPS AD  Portão - Av Iguaçu, 3681, 
Bairro Vila Izabel, Curitiba, Paraná 

Vendas e Assistência Técnica 
Relógio Ponto e Soluções de Controle de Acesso 

qiqadataegiqadata.com.br  
www.qiqadata.com.br  
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Item Marca/Modelo No. De Registro Local/Endereço 

15  Henry  Primme 
Ponto Bio/prox 

Mifare 

17995  CAPS  Inf Boa Vista - Rua Peru, 230, 
Bairro Bacacheri, Curitiba, Paraná 

16  Henry  Primme 
Ponto Bio/prox 

Mifare 

1447101  CAPS  inf Centro Vida - Rua Cel. Hoche 
Pedra Pires, 475, Bairro Vila Izabel, 
Curitiba, Paraná 

17  Henry  Primme 
Ponto Bio/prox 

Mifare 

33150  CAPS  Inf Pinheirinho - Rua Nsa 
Senhora do Perpétuo Socorro, 201, Bairro 
Capão Raso, Curitiba, Paraná 

18  Henry  Primme 
Ponto Bio/prox 

Mifare 

13774  CAPS  Territ. Bairro Novo - Alameda 
Nossa Sra do Sagrado Coração, 771, 
Bairro Pinheirinho, Curitiba, Paraná 

19  Henry  Primme 
Ponto Bio/prox 

Mifare 

17284  CAPS  Territ. Boa Vista - Rua Holanda, 
288, Bairro Bacacheri, Curitiba, Paraná 

20  Henry  Primme 
Ponto Bio/prox 

Mifare 

17583  CAPS  Territ. Boqueirão - Rua Carlos de 
Laet, 6270, Bairro  Hauer,  Curitiba, Paraná 

21  Henry  Primme 
Ponto Bio/prox 

Mifare 

12699  CAPS  Territ. Cajuru - Rua  Gen.  
Adalberto Gonçalves de Menezes, 435, 
Bairro Tarumã, Curitiba, Paraná 

22  Henry  Primme 
Ponto Bio/prox 

Mifare 

17405  CAPS  Territ. CIC - Rua Eduardo Sprada, 
4459, Bairro CIC, Curitiba, Paraná 

23  Henry  Primme 
Ponto Bio/prox 

Mifare 

16275  CAPS  Territ. Matriz - Rua Ilha de 
Granada, 36, Bairro Bacacheri, Curitiba, 
Paraná 

24  Henry  Primme 
Ponto Bio/prox 

Mifare 

13826  CAPS  Territ. Santa Felicidade - Rua 
Josefina Rocha, 300, Bairro Batel, 
Curitiba, Paraná 

25  Henry  Primme 
Ponto Bio/prox 

Mifare 

13774  CAPS  Territ. Tatuquara - Rua Marcos 
Bertoldi, 100, Bairro Tatuquara, Curitiba, 
Paraná 

26  Henry  Primme 
Ponto Bio/prox 

Mifare 

17435  CAPS  TM Portão - Rua Nunes Machado, 
1796, Bairro Rebougas, Curitiba, Paraná 

27  Henry  Primme 
Ponto Bio/prox 

Mifare 

362 Laboratório Municipal de Curitiba - 
Rua Primo Lourenço Tosim, 1.021, Bairro 
Novo, Curitiba, Paraná 

28  Henry  Primme 
Ponto Bio/prox 

Mifare 

26450 Telessaúde- Rua Francisco Torres, 830, 
Bairro Centro, Curitiba, Paraná 

Vendas e Assistência Técnica 
Relógio Ponto e Soluções de Controle de Acesso 

giqadata@qichadata.com.br  
wwwgiqadata.com.br  
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ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

- Assistência técnica local com manutenção preventiva trimestral para limpeza, configuração e ajustes dos 
REPs, das unidades relacionadas acima, além de eventuais itens relacionados com a operação desses 
equipamentos 
- Manutenção corretiva dos equipamentos que apresentarem defeito, sem inclusão de pegas de reposição, 
no valor do Contrato, que eventualmente sejam necessárias para o reparo; 
- Atendimento, pela GIGADATA, no prazo médio de 8 (oito) horas úteis, e máximo de 24 (vinte e quatro) 

horas 'Reis, após o efetivo contato  (e-mail  e/ou telefone), realizado pelo pessoal responsável, com solução 

do problema em até 48 (quarenta e oito) horas Citeis. 

INFORMAÇÕES COMERCIAIS 

Vigência do Contrato: 12 meses. 

Valor Mensal da Proposta: R$1.400,00 (Hum mil e quatrocentos reais). 

Condições de pagamento: 15 dias após emissão de  NF,  referente ao mês da prestação dos 
serviços. 

0 valor apresentado inclui todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
comerciais, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros valores de serviço, que incidam ou venham a 
incidir sobre o objeto deste Contrato. 

Prazo de validade da proposta: 30 (trinta) dias. 

Atenciosamente 

ujas Vasconcellos 

ATA oLugõEs DE TECNOLOGIA LTDA — ME 

CNPJ: 13.675.465/0001-94 

(41)3023-5676  

e-mail:  guilherme@gigadata.com.br  

Vendas e Assistência Técnica 
Relógio Ponto e Soluções de Controle de Acesso 

aiqadata@qiqadata.com.br  
www.giqadata.com.br  



Ministério da Economia 
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Gestão 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Declaração 
Declaramos para os fins previstos na Lei n 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a 
situação do fornecedor no momento é a seguinte: 

Dados do Fornecedor 
CNPJ: 13.675.465/0001-94 DUNS®: 900869154 
Razão Social: GIGADATA SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA 

e Fantasia: 
ituação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 26/10/2022 

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 
MEI: Não 
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno 

Ocorrências e Im_pedimentos 
Ocorrência: 
Impedimento de Licitar: 
Ocorrências Impeditivas indiretas: 
Vinculo com "Serviço Público": 

Níveis cadastrados: 

Nada Consta 
Nada Consta 
Nada Consta 
Nada Consta 

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(lo) com prazo(s) vencido(s). 
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências 

nas funcionalidades de consulta. • 
I - Credenciamento 

II - Habilitação Juridica  

III  - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal 

Receita Federal e PGFN Validade: 24/10/2022L/ 
FGTS Validade: 15/10/2022 L-/- 
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) Validade: 25/03/2023 

- Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência) 

Receita Estadual/Distrital Validade: 
Receita Municipal Validade: 

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência) 

Validade:  

14/01/2022 (*) 
22/12/2021 (*) jJj 

31/12/2021 (*)  

Emitido em: 27/09/2022 08:25 1 de 1 
CPF: 064.975.669-02 Nome: VERIDIANE DE PAULA MACEDO  SOTTO  MAIOR 
Ass:  
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

13.675.465/0001-94 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE siTuAgÃo 
CADASTRAL 

DATA DE

5/2 
 ABERTURA 

11/0011 

NOME EMPRESARIAL 

GIGADATA SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME IDE FANTASIA) PORTE 
EPP 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS 

33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente 
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e 
aeroportos 

1
0 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 

47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 
61.90-6-01 - Provedores de acesso as redes de comunicações 
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e  industrials  não especificados anteriormente, sem 
operador 

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

LOGRADOURO 

R HERMENEGILDO BONAT 
NÚMERO 
648 

COMPLEMENTO 
******** 

CEP 

81.810-280 
BAIRRO/DISTRITO 

XAXIM 
MUNICÍPIO 

CURITIBA 
UF 

PR 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

ADMINISTMTIVO@GIGADATA.COM.BR  
TELEFONE 

(41) 3023-5676 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
x**** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

11/05/2011 

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 27/09/2022 às 09:09:31 (data e hora de  Brasilia). Página: 1/1 

1/1 



Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Receita Estadual do Paraná 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual 

N° 027961081-80 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 13.675.465/0001-94 
Nome: GIGADATA SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA 

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 

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

Válida até 25/01/2023 - Fornecimento Gratuito 

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

Página 1 de 1 
Emitido via  Internet  Pública (27/09/2022 09:11:19) 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO 

CERTIDÃO NEGATIVA 

DE DÉBITOS TRIBUTARIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL 

Certidão no: 9.930.118  

CNN: 13.675.465/0001-94 

Nome: GIGADATA SOLUCOES DE TECNOLOGIA LIDA 

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

Este certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre serviço - ISS), Tributos Irnobilidrias (Imposto Predial 
e Territorial Urbana - IPTU), Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Intervivos- ETBI e Contribuição de 
Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Policia e outros débitos municipais inscritos  ern  divida ativa. 

A certidão expedida em  name  de pessoa jurídica abrange todos as estabelecimentos (matriz e filiais) cadastrados no 
Município de Curitiba_ 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço 
https://end-cidadao.curitiba.pr.gov_brICertidaaNalidarCertidao. 

Certidão emitida com base no Decreto 619/202/ de 24/03/2021. 
Emitida As 09:10 da dia 27109/2022. 
Código de autenticidade da certidão: 17F078CFC04946D4388E0C04449F494172 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Válida até 26112/2022 — Fornecimento Gratuito 

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



Ara 
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 Orgão 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: 27/09/2022 09:12:45 

Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: GIGADATA SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA 
CNPJ: 13.675.465/0001-94 

Resultados da Consulta Eletrônica: 
Orgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Iniclôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 

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

Orgão 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. 

Orgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidimeas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

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

Orgão 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. 

• 

• 



PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO 

  

ATESTADO DE APTIDAO TÉCNICA 

Atestamos, a pedido da interessada e pare finsde prove. aptidão de desempenho e atestado 
de execuçâo que a empresa abaixo qualificada prestou servicos e/ou forneceu produtos e materiais 
ao Município de Turvo (PR). pessoa juridica de direito público inscrita no CNPJ sob o n° 
78.279.973/0001-07 sediada na Av 12 de Maio 353 Centro Turvo (PR). nos termos a seguir: 

I Contratada 
Nome ou Razão Social: CNOS:. 

i Gigadata Soluções de Tecnologia Ltda 13 675 465/0001-94 i  
Sede: Representante: 
Rua Professora  Julia  Valery Legat  Neal  n° Jose OdaIgiro de Souza Boeira 
475, Curitiba (PR) 

I.._..... 

.rd—ontrato ou Ata de Registro de 'Preços (1) 
Procedimento: 

Pregão n° 19/2017 Contrato Administrativo n° 33/2017 
E Descrig4o do Of)j-ido: 

Aquisição de 20 relógios ponto pare atender as secretaries municipais 
_ .... 

Valor global Vigência: 
R$ 25.480,00 (vinte e cinco mil quatrocentos e inicio  ern  04/04/2017 e termino em 03/04/2018. 
oitenta reais) 

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços is/ou fornecimento de bens e produtos 
acima referidos apresentaram  born  desempenho operacional. tendo a empresa cumprido fielmente 
cptn sues obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente ate a presente 
data. 

Maiores informações  relatives  ao conteúdo do presente Atestado poderão ser obtidas por 
contato telefônico através do número (42) 3642-1145 (ramal 203). por  maid  de correio eletrônico 
enviado para<adm©turvo gov.br>, ou. ainda diretamente na Sede da Prefeitura Municipal. 
localizada na Avenida 12 de Maio 353: Turvo (PR) CEP 8515.0-000. de segunda à sexta-feira. das 
08h00rn as 12h00rri e das 131100m as 17 00 horas 

Era 0 que tinhamos a atestar 

Torvo (PR): 09 de abril de 2021 

Da1l&At1ga 
Secretaria NluniOipal disAdministraçâo 

Portaria NU  219/2b21 

Fone: (42) 3642 11.4S www.turvo_pr.gov.to PkiinaI tte 1  
CAN:  78.279.973/0001-07 AveredR 12 de nuiia. 353, cento. Turvo • PR. CEP: 85150-000 



DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR TRABALHADOR 

A  empress GIG  ADATA. SOLUÇÕES DE TECNOLOOIA LTDA, Irmotits no  CNN  

sob o n°  13.675.465/0001-94. sediada * Rua Hennenegikko  Bonet,  648, bairro Xaxim, 

CEP 81810-280, Curitiba,  Parana,  por  Warmed()  do seu representante legal, o Sr. 

GUILHERME 1RAMUJAS VASCONCELLOS, portador da Carteira de Identidade n° 
4.619.164-4 e do CPF 709.304.739/49, DECLARA, parafine do dispoSto no inciso V do  

art  27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993; acrescido vela Lei n° 9.654, de 27 de 

outubro de 1999,  (alexia°  emprega menor de 18:  (dezoito) anos  am  trabaltto noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezessels) anos, salvo menor, a 

partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do  

art  r da Constituição Federal. 

Por ser expressão de verdade, firmo a presente declaração. 

Curitiba - P.R. 22 de junto) de 2022.  

nuas Vasconcellos. 
4 61'-‘2.1 S4-4- 3P/PR 

Representante L ' da G clataSoites del*Cnologia Lbla 

kvitiglarmiq  •Tdranica 
Font mle de Accittie 



• 
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Feas 
R.  Cap.  Argemiro Monteiro 

Wanderley, 161 
Capão Raso — Curitiba PR 

CEP 81.130-160 
(41) 3316-5927 

www.feaes.curitiba.pr.gov.br  

Declaração de Conformidade da Habilitação 

Declaro que a empresa vencedora cumpriu integralmente os requisitos 

de habilitação previstos no termo de referência e aviso de dispensa eletrônica 

(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, 23 de setembro de 2022.  

J o 6)60/a OLVA 
Juliano Eugenio  cia  Silva  

Presidente da Comissão Permanente de Licitações Feas 



Feas 

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

Capão Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 
(41) 3316-5927 

www.feaes.curitiba.pr.gov.br  

Relatório de adjudicação 

Encaminhamos o presente processo para análise e posicionamento jurídico com 

a finalidade de possibilitar a ratificação pela Direção-Geral da Feas. 

Dispensa de Litação 

Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com visitas  

in  loco, bem como fornecimento e reposição de materiais pegas, componentes e/ou 

acessórios, nos equipamentos de relógio de registro eletrônico de ponto,  software  e sistema 

operacional das unidades da Feas.  

Introdução: A nova lei de licitações 

Trata-se da dispensa de licitação realizada pela Feas na plataforma de compras 

públicas disponibilizada pelo Governo Federal (www.compras.gov.br), ou seja, a dispensa 

eletrônica, nos moldes da Nova Lei de Licitações e Contratos (NLLC). Essa plataforma é a 

mais utilizada no território nacional para compras públicas: consiste na mais avançada 

plataforma do ponto de vista do acompanhamento das inovações legislativas, doutrinais e 

jurisprudenciais; bem como, é a plataforma que o próprio Tribunal de Contas do Paraná 

utiliza em seus pregões e recomenda  seu uso a seus jurisdicionadosl. Ademais, a 

plataforma é totalmente gratuita para a Feas e para os licitantes. Todos estes tópicos foram 

levados em conta quando da escolha da plataforma de compras em questão para a 

realização das licitações da Feas: gratuidade, número de licitantes cadastrados — o que gera 

economicidade, recomendação do ICE/PR para seu uso, bem como avançado 

acompanhamento das inovações legais, doutrinais e jurisprudenciais. 

A NLLC promulgou um interregno de dois anos de vigência mútua com a antiga 

lei e destarte, visando a transição segura, do ponto de vista operacional e principalmente 

jurídico, a Feas optou por já iniciar processos através dessa nova legislação. 

ihttps://wwwl  Ace.prgov.brinoticiasitce-pr-orienta-jurisdicionados-a-realizar-pregao-eletronico-em-vez-
de-presencial/7688/N  

0? Pagina 1 de 1 



Feas 

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

Capão Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 
(41) 3316-5927 

www.feaes.curitiba.pr.gov.br  

Não obstante, a PMC divulgou recentemente o decreto municipal 804/2022, que 

regulamenta estas dispensas de licitações — e indicou que também se aplicam a estes 

processos o decreto municipal 610/20192. Assim, a presente dispensa encontra-se em um 

momento de transição, tanto em nível nacional como municipal. 

Não obstante, como demonstraremos abaixo, todos os requisitos constantes em 

todas as legislações foram respeitados. Ha três listas de verificação abaixo, que 

demonstram o cenário. Portanto, claramente anuncia-se que a Feas não realiza neste 

certame nada extraordinário ou incomum, muito pelo contrário, esta alinhada aos mais  go  
avançados e respeitados órgãos nacionais, no que diz respeito a compras públicas por meio 

de dispensa eletrônica. 

Relatório 

Em 15/09 a Direção da Feas emitiu: 1) a previsão orçamentária para cobertura 

da despesa; 2) a autorização para licitar; 3) a indicação do gestor e suplente, mediante 

ciência expressa (folha 1), bem como, 4) a declaração do autorizador de despesas  (fl.  2). 

Mas antes disso, para oportunizar e justificar tais documentos, os setores 

técnicos já haviam emitido: 1) justificativa pormenorizada e consistente da necessidade da 

aquisição — com a devida autorização da direção, bem como enquadramento da devida 

hipótese legal  (fl.  3); 2) Nomeação do gestor e suplente; 3) Enviou também, termo de 

referência, contendo a descrição da solução apresentada; justificativa simplificada; 

requisitos da contratação, critério de medição e pagamento; (fls. 5-11) e 4) Informação de 

não fracionamento  (fl  12); 5) Estudo técnico preliminar (fls. 13-17). 

• 

Da mesma forma, houve pesquisa ao mercado para definição do preço e 

formalização da adequabilidade da contratação aos moldes praticados no mercado, com a 

devida tabela de comparação de valores (fls. 28-40).  

'Art.  33. Até a superveniência de regulamentação especifica, aplicam-se, no que couber, os procedimentos defi-
nidos no Decreto Municipal n.° 610, de 21 de maio de 2019, naquilo que não conflite com a Lei Federal n.° 
14.133, de 1° de abril de 2021. 
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De posse de tal processo, em 16/09 o aviso de dispensa eletrônica foi publicado 

e, obedecendo aos prazos legais, estipulou-se um prazo mínimo de três dias úteis para o 

recebimento de propostas e lances, ou seja, 22/09  (fl.  45-74). 

Desta forma, no dia marcado deu-se a abertura de propostas e sessão de 

lances. A ata da sessão encontra-se, em sua totalidade, As folhas 75-76. Participaram do 

processo 2 (duas) empresas. 

Não houve análise de propostas, uma vez que, conforme preconiza o 

decreto n° 804/2022, em seus  arts.  10, II e 20, decreto 610/219, em seu  art  74, c, e 

previsão expressa em edital de embasamento item 5.3. não foram enviadas as 

propostas atualizadas pelas empresas. conforme solicitação via  chat  (fl  75-76), dentro 

do prazo estipulado, de sorte que não foi possível a análise de adequabilidade do item. 

Anexo, também, relatório de credenciamento (fls. 77-79), concluindo que, devido a 

localização das empresas, ficaria inviável a conclusão do objeto do presente certame, já que 

a prestação de serviços deve contemplar visitas  in  loco. 

Portanto, a situação da presente dispensa eletrônica encontra-se como 

fracassada.  

Dessa forma, conforme previsto no artigo 25 do decreto n° 804/2022, esta 

administração optou por valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de 

preços que serviu de base ao procedimento, privilegiando-se os menores preços, sempre 

que possível, e desde que atendidas As condições de habilitação exigidas. 

Demarcamos também que na ata da sessão estão detalhadas todas as decisões 

tomadas com as respectivas motivações. Ora, a ata de resultado nada mais é do que a 

descrição detalhada do julgamento de cada item. E isso está clara e perfeitamente 

disponível na ata da sessão: ali constam individualmente as (des)classificações de 

propostas e habilitações e inabilitações. Reforcemos: todo o conteúdo da ata de resultado 

de julgamento está disponível na ata da sessão pública do pregão. 
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Prossigamos 

Diante do exposto reiteramos que todos os atos praticados respeitaram a 

legalidade e os princípios que regem as contratações públicas, seja a publicidade, seja o 

interregno para recebimento de propostas e sessão de lances, seja a vinculação ao 

instrumento convocatório, seja a previsibilidade das ações e a isonomia. 

• 
Mas para total segurança jurídica do intento, abaixo seguem três listas de 

verificações daquilo que, latu sensu, chamamos, no aviso de dispensa eletrônica, de 

legislação aplicável: 

Lei 14.133/2021 Folhas 

Art.72 0 processo de contratação direta, que compreende os ca- 

sos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instru- 

ido com os seguintes documentos: 

I — documento de formalização de demanda e, se for o caso, estu- 

do técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, proje- 

to básico ou projeto executivo; 

Fls. 03-17 

II — estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma es- 

tabelecida no  art.  23 desta Lei; 

Fls. 17-18 

Ill — parecer jurídico e pareceres técnicos, se foro caso, que de- 

monstrem o atendimento dos requisitos exigidos; 

A ser disponibilizado 

IV — demonstração da compatibilidade da previsão de recursos  or-  

çamentários com o compromisso a ser assumido; 

Fls. 1 e 28 

V — comprovação de que o contratado preenche os requisitos de 

habilitação e qualificação  minima  necessária; 

Fls. 88-91 

VI — razão da escolha do contratado; Fls. 80 (menor preço) 

VII —justificativa de preço; Fls. 28 

VIII — autorização da autoridade competente. Fls. 1 

Decreto Municipal 610/2019 Folhas 
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Art.  28. As contratações decorrentes de procedimento licitatório ou 

de hipóteses de inexigibilidade ou dispensa de licitação serão 

sempre precedidas de pesquisa de mercado, e também de decla- 

ração firmada pelo agente público responsável pela pesquisa de 

que os pregos fixados no processo estão de acordo com os prati- 

cados no mercado.  

Fls. 28-40 

Art.  49. Cumpre ao setor requisitante do órgão promotor encami- 

nhar, por meio de processo devidamente autuado, pedido de aqui- 

sição de bens ou serviços ao setor de compras ou á comissão de 

licitação, contendo todos os elementos necessários ao procedi- 

mento licitatório, dentre eles: 

Fls. 3 

I - termo de referência, devidamente assinado, com a especifica- 

cão do bem ou serviço solicitado e o detalhamento das condições 

da contratação e a indicação dos critérios de sustentabilidade ado- 

tados; 

Fls. 5-11 

II - justificativa pormenorizada e consistente da necessidade da 

aquisição ou da contratação; 

Fls. 3 

Ill - pesquisa mercadológica, termo ou valor de referência, orça- 

mento ou planilhas de preços acompanhadas de tabela de compa- 

ração de valores; 

Fls. 05-40 

IV - minuta do contrato, quando for o caso; Fls. 18-27 

V - indicação do gestor e de seu suplente, com suas respectivas 

matriculas, pelo Superintendente do órgão ou Diretor da Autarquia 

ou Fundação, mediante ciência expressa; 

Fls. 1 

VI - encaminhamento dos autos A Coordenadoria de Custos e 

Análise de Projetos da Secretaria Municipal de Finanças ou seto- 

res financeiros das entidades autárquicas e fundacionais, confor- 

me a competência, na hipótese de existência de planilha de 

composição de custos; 

Não é a hipótese do 

caso concreto. 

VII - autorização para licitar ou dispensar, contendo a indicação de 

dotação orçamentária e declaração do ordenador de despesas, 

devidamente assinada.  

Fls. 1 e 2, respectiva- 

mente 

Art.  74. Para as aquisições de bens, serviços e contratações de 

obras mediante dispensa ou inexigibilidade de licitação, a tramita- 
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gão será a seguinte: 

I - autuação e instrução do procedimento com os documentos 

mencionados nos incisos I a VII do artigo 49 deste decreto, acres- 

cidos dos seguintes: 

Acima 

a) caracterização, por meio de relatório, ou descrição de uma das  

situações de licitação dispensada, dispensável ou inexigível, nos 

termos dos artigos 17, 24 e 25 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de 

junho de 1993; 

Fl.  80 

b) justificativa da escolha do fornecedor ou executante, acompa- 

nhada de comprovação das condições que o tornam apto 6 execu- 

ção do objeto; 

Fls. 80-105 

c) proposta assinada pelo fornecedor ou executante, com o deta- 

lhamento das condições da contratação e de preços; 

Fls. 81-84 

d) declaração da proponente de que não foi declarada inidõnea 

por qualquer esfera federativa e de que não está suspensa de lici- 

tar ou impedida de contratar com o Município; 

Fls. 105 

e) comprovação de regularidade cadastral do fornecedor ou exe- 

cutante [...]; 

Fls. 86 

f) justificativa de compatibilidade dos preços propostos com  ague-  

les praticados no mercado, quando couber; 

Fls. 28 

g) parâmetros da contratação, com a especificação do objeto  con-  

tratado, das obrigações das partes, dos prazos e valores, do cro-

nograma de desembolso, das condições de execução, dentre ou-

tros elementos necessários para consecução do objeto; 

Fls. 03-17 

h) minuta do contrato, elaborada pelo órgão promotor, quando for 

o caso; 

Fls 18-27 

i) encaminhamento dos autos à Coordenadoria de Custos e Análi- 

se de Projetos da Secretaria Municipal de Finanças ou setores fi-

nanceiros das entidades autárquicas e fundacionais, conforme 

competência; 

Fls. 1 

j) autorização para licitar ou dispensar, contendo a indicação da 

dotação orçamentária e anexação da declaração do ordenador da 

despesa, no que se refere ao exigido pelos incisos I e II, do artigo 

16 da Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000, e 

Fls. 1 e 2, respectiva- 

mente 

C /  
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da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964; 

k) emissão de parecer por Procurador do Município, nos termos 

do parágrafo único do artigo 38 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de 

junho de 1993, contendo a análise da minuta do contrato redigida 

pelo órgão promotor e a rubrica na minuta aprovada; 

A providenciar 

m) encaminhamento para o Núcleo de Assessoramento Adminis- 

trativo para as providências administrativas em sistema informati- 

zado; 

A providenciar 

n) ratificação pela autoridade competente e publicação da dispen- 

sa ou inexigibilidade da licitação e respectiva juntada do ato aos 

autos, visando 6 eficácia, consoante o disposto no artigo 26 da Lei 

Federal n°8.666, de 21 de junho de 1993; 

A providenciar 

o) encaminhamento para o Núcleo de Assessoramento Adminis- 

trativo para lavratura do contrato ou para providências administra-

tivas, quando a contratação ocorrer por outros instrumentos admi-

tidos na forma da lei. 

A providenciar. 

Decreto municipal 804/2022 Folhas  

Art.  5° As contratações diretas por dispensa de licitação de que 

trata o artigo 1° deste decreto deverão ser, preferencialmente, ele- 

trônicas. §1° Considera-se dispensa eletrônica aquela precedida 

de divulgação de aviso no Portal de Compras [...], contendo a es- 

pecificação do objeto pretendido e a manifestação de interesse da 

Administração em obter propostas adicionais de eventuais interes- 

sados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa, obe- 

decido o procedimento definido no Capitulo V deste decreto  

Fls. 45-74 

Art.  8° Cumpre ao setor requisitante do órgão promotor encami-

nhar, [...], devidamente autuado, pedido de aquisição ou contrata-

cão ao setor competente, definido no artigo 7° deste decreto, con-

tendo todos os elementos necessários ao procedimento, dentre 

eles: 

I - documento de formalização e registro de demanda;  Fl.  3 

ll - termo de referência, com a anuência do ordenador de despe- 

sas; 

Fls. 5-11 e 1, respecti-

vamente 
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III  - estudo técnico preliminar, análise de riscos, projeto básico ou 

projeto executivo, se for o caso, com a anuência do ordenador de 

despesas; 

Fls. 13-17 

IV - justificativa pormenorizada e consistente da necessidade da 

aquisição ou da contratação; 

Fls. 3 

V - informação sobre a observância das disposições previstas na 

Lei Complementar Federal n.° 123, de 14 de dezembro de 2006, e 

as condições previstas no artigo 4° da Lei Federal n.° 14.133, de 

1° de abril de 2021; 

Fls. 45 

VI - caracterização, por meio de relatório de subsunção da contra- 

tação a uma das hipóteses dos incisos I ou II do artigo 75, da Lei 

Federal n.° 14.133, de 1° de abril de 2021; 

Fls. 45 e 76 

VII - estimativa de despesa, que deverá estar compatível com os 

preços praticados no mercado, fundamentada em pesquisa mer-

cadológica, termo ou valor de referência, orçamento ou planilhas 

de preços acompanhadas de tabela de comparação de valores; 

Fls. 28-40 

VIII - minuta do contrato, quando for o caso; Fls. 18-27 

IX - indicação do gestor e de seu suplente, com suas respectivas 

matriculas, pelo Superintendente do órgão ou Diretor da Autarquia 

ou Fundação, mediante ciência expressa; 

Fls 1 

X - encaminhamento dos autos A Coordenadoria de Custos e 

Análise de Projetos da Secretaria Municipal de Planejamento, Fi-

nanças e Orçamento ou setores financeiros das entidades autár-

quicas e fundacionais, conforme a competência, na hipótese de 

existência de planilha de composição de custos; 

Não é o caso 

XI - autorização para dispensar, contendo a indicação da dotação 

orçamentária e anexação da declaração do ordenador da despe-

sa, no que se refere ao exigido pelos incisos I e II, do artigo 16 da 

Lei Complementar Federal n.° 101, de 4 de maio de 2000, e da Lei 

Federal n.° 4.320, de 17 de março de 1964, demonstrando a com-

patibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compro- 

misso a ser assumido; 

Fls. 1 e 2. 

XII - parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que de- 

monstrem o atendimento dos requisitos exigidos, observado o arti- 

A providenciar 
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go  31 deste decreto; 

CAPITULO IV - DO PROCEDIMENTO  

Art.  10. Após o recebimento da proposta mais bem classificada, o 

procedimento deverá ser instruido com os seguintes documentos, 

no mínimo: 

I - ata contendo justificativa da escolha do fornecedor ou execu- 

tante, acompanhada de comprovação das condições que o tornam 

apto A execução do objeto; 

Fls. 80-92 

II - proposta com o detalhamento das condições da contratação e 

de preços; 

Fls. 81-84 

Ill - comprovação de regularidade cadastral [...] e de que o contra- 

tado preenche os requisitos de habilitação e qualificação  minima  

necessária 

Fls. 85-92 

IV - declaração da proponente de que não foi declarada inidônea 

por qualquer esfera federativa e de que não está impedida de con- 

tratar com o Município; 

Fls. 89 

V - homologação da autoridade competente; A providenciar 

VI - encaminhamento para o Núcleo de Assessoramento Adminis- 

trativo para lavratura do contrato ou para providências administra-

tivas, quando a contratação ocorrer por outros instrumentos admi-

tidos na forma da lei; 

A providenciar 

VII - a publicização do procedimento concluído. 

Parágrafo único. 0 ato que autoriza a contratação direta ou o ex- 

trato decorrente do contrato deverá ser divulgado e mantido A dis- 

posição do público em sitio eletrônico oficial do Município. 

A providenciar 

CAPITULO V — DO PROCEDIMENTO ELETRÔNICO Fls. 45-76  

Art.  11. A dispensa de licitação eletrônica será operacionalizada 

no Portal de Compras [...], em que serão utilizados recursos de 

criptografia e de autenticação, que viabilizem condições adequa- 

das de segurança em todas as suas etapas.  

Fls. 45-76 

Art.  12. A dispensa de licitação eletrônica será precedida de divul- 

gação de aviso de contratação direta no Portal de Compras [...], 

pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, com a especificação do 

Fls. 45 

-- 
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objeto pretendido e com a manifestação de interesse da Adminis- 

tração em obter propostas adicionais de eventuais interessados, 

devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa  

Art.  20. Encerrado o procedimento de envio de lances, o órgão ou 

entidade realizará a verificação da conformidade da proposta clas-

sificada em primeiro lugar quanto A adequação ao objeto e à com-

patibilidade do preço em relação ao estipulado para a contratação. 

Fls. 75-76 

Art.  23. No caso de contratação para entrega imediata, considera-

da aquela com prazo de entrega de até 30 (trinta) dias da ordem 

de fornecimento, e nas contratações com valores inferiores a 1/4 

(um quarto) do limite para dispensa de licitação para compras em 

geral, somente será exigida das pessoas jurídicas a comprovação 

da regularidade fiscal federal, social e trabalhista e, das pessoas 

físicas, a quitação com a Fazenda Federal. 

Fls. 59  

Feas 

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

Capão Raso - Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 
(41) 3316-5927 
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Curitiba, 27 de setembro de 2022 

Atenciosamente, 
'' ' ,.\<,/"N-s•- 

Veridiane de Paula Macedo  Sotto  Maior 

Pregoeira 
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Parecer: 445/2022 AJUR-FEAS 
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Ementa: Dispensa emergencial para contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, 
com visitas  in  loco, bem como fornecimento e reposição de materiais, pegas, componentes e/ou 
acessórios, nos equipamentos de relógio de registro eletrônico de ponto,  software  e sistema 
operacional, para funcionamento das instituições sob a gestão da Fundação Estatal de Atenção 
Saúde - FEAS. 

Fundamento:  art.  75, inciso II da Lei Federal n.° 14.133/2021. 

I - Relatório 

Trata-se de solicitação de dispensa de licitação  para contratação de 
serviços de manutenção preventiva e corretiva, com visitas  in  loco, bem como fornecimento e 
reposição de materiais, pegas, componentes e/ou acessórios, nos equipamentos de relógio de 
registro eletrônico de ponto,  software  e sistema operacional das unidades da Feas, com a empresa 
Gigadata Soluções de Tecnologia Ltda - EPP, CNPJ: 13.675.456/0001-94, ao valor total de 
R$16.800,00 (dezesseis 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. 

A  fl.  03 justificativa da necessidade da contratação; à f1.04 consta a 
nomeação de suplente e fiscal contratual; às fls.05/11 v. consta o termo de referência; à f1.12 consta 
a informação de não fracionamento da despesa; às fls. 13/17 v.; consta o estudo técnico preliminar; 
às fls. 18/27 consta a minuta de contrato administrativo; às f1.28/40 constam referencial de pregos e 
cotações; às fls. 41/43 constam FGTS; à  fl.  44 designação de pregoeiro publicado em DOM; às fls. 
45/74 v. aviso de dispensa eletrônica n°03/2022; às fls. 75/76 v. dispensa eletrônica n°03/2022; às 
fls.77/79 v. relatório de credenciannento; à  fl.  80 dispensa de licitação; culminando com a proposta 
de pregos (fls. 81/84). 

As fls. 85/92 v. constam documentos relativos à habilitação jurídica e 
regularidade fiscal e trabalhista do fornecedor e relatório de adjudicação de fls. 93/97. 

Esse é o relatório. 
Passo 5 manifestação \\ 
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 Esaatel 
4111 Abangio h Saida 

II — Análise 

Conforme o estudo técnico preliminar, a aquisição se faz necessária para 

atender, de maneira contingencial, a necessidade emergencial de ofertar os insumos necessários ao 

atendimento hospitalar aos pacientes do Sistema Único de Saúde atendidos pela FEAS. 

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 14.133/2021, estabelecendo normas gerais sobre licitações e contratos 

administrativos, disciplinou no artigo 12, inciso II, que abrange "os fundos especiais e as demais 

entidades controladas direta ou indiretamente pela Administração Pública". Ainda, no artigo 62, 

inciso Ill, define-se: "Administração Pública: administração direta e indireta da Unido, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito 

provado sob controle do poder público e as fundações por ele instituidas ou mantidas", no qual 

integra-se a Fundação Estatal de Atenção à Saúde — FEAS. 

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 ás regras esculpidas na Lei n2 14.133/2021, na aquisição de bens e 

contratação de serviços. 

Dispensa de licitação com base no artigo 75, inciso II - Inteligência do artigo 75, inciso II da Lei 

14.133/2021 

0 artigo 75, inciso II, da lei 14.133/2021' prevê hipóteses em que é possível a 

dispensa do certame licitatório, como, por exemplo, para contratação, serviços e compras que sejam 

abaixo de R$50.000,00 (cinquenta mil reais0. 

Para tanto, no caso em tela, conforme consta na justificativa  (fl.  03), 

"Apresente contratação mostra-se imprescindível, tendo em vista a necessidade de dar continuidade 

aos serviços de manutenção dos relógios ponto instalados nas unidades geridas pela Feas, a fim de 

controlar a frequência de labor dos colabora desta Fundação, bem como atender a Portaria 

1.510/2009 do Ministério do Trabalho e Emprego.  

'Art.  75. É dispensável a licitação: 

(...) 
II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras; (Vide 

Decreto ng 10.922, de 2021) (Vigência);  
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Ill- Considerações Finais 

Diante do exposto, opino pela viabilidade legal da aquisição emergencial, com 

fundamento no artigo 75, inciso II da Lei 14.133/2021. 

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 55 da Lei ng 14.133/2021, 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 n° 13.979/2020; 

• 
Curitiba, 27 de setembro de 2022. 

Assessor Jurídico — FEAS 
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Recebido em:  

Ass.:  

Controle Interno 
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CEP 81.312-170 
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www.feaes.curitiba.pr.gov.br  

Memorando no 295/2022 — CONTROLE INTERNO 07/10/2022. 

De: Controle Interno Feas. 
Para: Comissão de Licitação Feas. 

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

Informo que a análise ao processo administrativo n0  235/2022 pautou-se no 

disposto na Lei n.0  14133/2021  (art.  72 e 75, II), Decretos Municipais n0  2.028/2011  (art.  

20), 104/2019, 610/2019 e 804/2022 (vigência a partir de 25/07/2022), e princípios que 
regem as contratações da administração pública. Assim sendo, da análise realizada observo 

que, conforme exposto no Anexo I: 

a) A motivação legal utilizada na presente aquisição foi:  Art.  75, II da Lei  

14133/2021 c/c  art.  8°, VI  Dec.  Mun. 804/2022;  

b) A demanda fora devidamente formalizada e encontra-se compatível com os 

valores estabelecidos legalmente; 

c) Juntou-se de Estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de 

referência, nos termos do  art.  72, I c/c  art.  6°, XXIII e 40, §10  da Lei 

14133/2021 c/c  art.  8°, II  Dec.  Munic. 804/2022; 

d) Juntou-se justificativa pormenorizada e consistente da necessidade da 

aquisição ou da contratação -  art.  8°, IV  Dec.  Munic. 804/2022; 

e) Juntou-se a estimativa de despesa, contemplando referencial de preços, 
pesquisa mercadológica, propostas e declaração de compatibilidade de pregos 

com o mercado -  art.  23 da Lei 14133/2021 c/c  art.  8°, VII  Dec.  Munic. 

804/2022; 
f) Juntou-se a minuta contratual -  art.  8°, VIII  Dec.  Munic. 804/2022;  

g) Houve a indicação do gestor e de seu suplente, com suas respectivas 

matriculas e ciências -  art.  8°, IX  Dec.  Munic. 804/2022; 

h) Juntou-se a Demonstração da compatibilidade da previsão de recursos 

orçamentários com o compromisso a ser assumido -  art.  72, IV da Lei 

14133/2021; ou ainda, Declaração de disponibilidade de Recursos Financeiros; 

i) Ainda, juntou-se a autorização para licitar e ordenação de despesas, 

emitida pela Autoridade competente -  art.  72, VIII da Lei 14133/2021 c/c  art.  8°, 

XI  Dec.  Munic. 804/2022 respectivamente; 

j) Juntou-se a Declaração do Gestor processual, no sentido de que serão 
observados os valores dispendidos com o referido item e, itens de mesma 
natureza, no presente exercício financeiro e que a opção por dispensa de 
licitação não representa fracionamento de aquisição ou contratação que 
deveriam ser licitadas por uma das modalidades previstas na legislação vigente - 

conforme disposto no  art.  75, §10  da Lei 14133/2021e  art.  2°, §30  Dec.  Mun. 

804/2022; 
k) A aquisição se deu na modalidade de Dispensa de Licitação Eletrônica,  

tendo o aviso sido publicado em  sit°  eletrônico oficial, pelo período mínimo de 3  
1 '?0/ 



Atenciosamente, 
amua Tolarl Faneco 
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(três) dias úteis, com a especificação do objeto pretendido, contemplando 
informação sobre a observância das disposições previstas na Lei Complementar  

Federal n.0  123/2006, e as condições previstas no artigo 40  da Lei 14.133/2021 -  

art.  75, §30  da Lei 14133/2021 e  art.  50  c/c  arts.  80, V. 11, 12  Dec.  Munic. 

804/2022; 
I) Determinou-se a razão da escolha do contratado; contemplando 

justificativa da escolha do fornecedor ou executante -  art.  72, VI da Lei 

14133/2021 e  art.  10, I  Dec.  Mun. 804/2022; 
m) Verificou-se a conformidade da(s) proposta(s) classificada(s) em primeiro 
lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do prego em relação ao 

estipulado para a contratação -  art.  75, §3° da Lei 14133/2021 c/c  art.  20 do  
Dec.  Mun. 804/2022 e  art.  72, VII da Lei 14133/2021 c/c  art.  10, II  Dec.  Mun. 
804/2022; 
n) Juntou-se comprovação de que o(s) contratado(s) preenche(m) os 
requisitos de habilitação e qualificação  minima  necessária -  art.  72, V da Lei 
14133/2021 c/c  art.  10,  III  e IV  Dec.  Mun. 804/2022; 
o) Juntou-se a declaração de habilitação da(s) licitante(s) -  art.  24  Dec.  Mun. 
804/2022; bem como o Parecer técnico, que demonstre o atendimento dos 
requisitos exigidos -  art.  72,  III  da Lei 14133/2021 e  art.  80, XII  Dec.  Munic. 
804/2022; 
p) Juntou-se o Parecer jurídico n0  445/2022, emitido pela Assessoria Jurídica 
Feas, autorizando a presente aquisição/contratação, tendo em vista entender que 
a demanda se amolda ao disposto no  art.  75, II da Lei 14133/2021 -  art.  72,  III  
da Lei 14133/2021 e  art.  8°, XII  Dec.  Munic. 804/2022; 
q) Entrega a este setor para análise. 

Considerando as justificativas e solicitações apresentados 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 manutenção preventiva e corretiva, 
com visitas  in  loco, bem como fornecimento e reposição de  materials, peps,  componentes 
e/ou acessórios, nos equipamentos dos relógios de registro eletrônico de ponto,  software  e 
sistema operacional das unidades geridas pela Feas, pelo período de 12 meses; 

Ainda, que a demanda atende ao valor legal e não se trata de fracionamento;  
Considerando o supracitado Parecer emitido pela Assessoria Jurídica autorizando 

a presente aquisição através da modalidade disposta junto ao  art.  75, II da Lei 14133/2021; 
Considerando a análise realizada, frente à documentação constante nos autos, 

entendo que a presente demanda se amolda ao disposto no  art.  75, II da Lei 14133/2021;  
sendo possível sua homologação pela Autoridade Competente, caso esta entenda que restou 
caracterizada a urgência/necessidade na aquisição/contratação: 

Gerente de Controladoria Feas 
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ANEXO I  
CHECK LIST  DISPENSA 

Lu i 74 Ole  76. II) 1-,,,aes1crs rlunrpaE, 2.676/2211 10-4;2016 6/7011 e 304,770 vtr;ar-x-i-, a 
da 7WJ7/7D2/1 

DOCUMENTACAO INICIAL -  art.  8", I  Dec. Munk.  804/2022 

OEUETO ANALISE DATA PAGINAÇÃO 

N0  PROCESSO ADMINISTRATIVO 235/2022 15/09/2022 01 a 100 

MODALIDADE Dispensa Eletrônica 03/2022 

:MOTIVAÇÃO LEGAL -  art.  8°, VI  Dec.  Mun. 864/2022  Alt  72 e 75, II da Lei 14133/2021 15/09/2022 1 

• OBJETO 

. 
Prestagab de servo da manutengao preveritiva e corretiva, com vetas  

como forneCenento e reposiçao de materbis, peças, componentes e/ou acessórios, 
equipamenbaS dos rehgbs ciesegistrOeietronto de ponto,  software  

•operacbnal das unidades geridas pela Feas,.óeb perbdo  dell  

. . 
in  bco. , bem . 

nos 
e sistema 
mesas 

Estudo técnico preirninar, aniise de riscos, termo de 
: referência, projeto basco ou projeto executivo -  art.  
. 72, I c/c  art.  6°, XXIII e 40, §10  da Lei 14133/2021, 
com anuência do Ordenador de Despesas -  art.  8°, II  

Dec.  Mudo. 804/2022 

Juntado aos autos 14/09/2022 
05 a 11, 13 a 

17 

Justificativa pormenoreada e consistente da 
• necessidade da aquisigão ou da contratação -  art.  8°, 

IV  Dec.  Munt. 804/2022 
Juntado aos autos 15/09/2022 3 

• VALOR ESCOLHIDO - estirnatNa de despesa -  art.  72, 
II 

Re 16.800,00 14/09/2022 28 

, REFERENCIAL DE PREÇOS de acordo com  art.  23 da 
Lei 14133/2021 e  art.  8°, VII  Dec.  Munic. 804/2022 

Juntado aos autos 14/09/2022 28 

DECLARAÇAO DE COMPATIBILIDADE DE PREÇOS 
COM 0 MERCADO 

Juntado aos autos 14/09/2022 28 

PROPOSTAS -  art.  72, VII da Lei 14133/2021 Juntado aos autos 29 a 43 

; Mbuta de Contrato (quando for o caso) -  art.  8°, VIII 
Dec. Mont.  804/2022 

Juntado aos autos 18 a 27  

GESTORES CONTRATUAIS -  art.  8°, IX  Dec.  Mudo. 
804/2022 

Jubna Rybziski Rodrigues Rimbano e Ronei Pauin 15/09/2022 01 e 04 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 
: FINANCEIROS - demonstragao da compatbidade da 

previsão de recursos otr,amentiricis com o 
compromisso a ser assumbo -  art.  72, IV da Lei 

14133/2021 

Juntado aos autos 15/09/2022 1 

AUTORIZAÇÃO DE LICITAR - autorização da 
autoridade competente -  art.  72, VIII da Lei 

14133/2021 e  art.  8°, XI  Dec.  Munic. 804/2022 
Juntado aos autos 15/09/2022 1 

ORDENADOR DE DESPESAS -  art.  8°, XI  Dec.  Mudo. 
804/2022 

Juntado aos autos 15/09/2022 2 

Decbração do Gestor processual, no sentido de que 
. serão observados os vabres dependidos com o 
referido tem e, tens de mesma natureza, no presente 

¡ exercite  friancebo e que a oprfio por dispensa de 
i Ictação não representa fracionamento de aquisigão ou 
• contratação que deveriam ser iciadas por uma das 
modablades previstas na legalação vigente - conforme 

. deposto no  art.  75, §10  da Lei 14133/2021e  art.  2°, 
§3°  Dec.  Mun. 804/2022; 

Juntado aos autos 12 

DO PROCEDIMENTO 

• Pregceio Responsável - art.,7°, § 2°.  Dec.  Munic. 
! • . 804/2022 

• 
.Veridiane de Paub Macedo  Sotto  Maior 10/08/2022 44 

Aviso em  Ado  eletrônico oficial, peb prazo  minim  de 3 
(três) dos  &tee,  com a especificação do objeto 

: pretendido -  art.  75, §30  da Lei 14133/2021 e  art.  12  
Dec.  Mun. 804/2022 

16/09 a 22/09/2022 16/09/2022 45 a 74 

Informação sobre a observância das deposigties 
previstas na Lei Compiementar Federal n.° 123/2006, e 
as condigaes previstas no artigo 4° da Lei 14.133/2021 

-  art.  8°, V  Dec.  Mun. 804/2022 

Juntado aos autos 16/09/2022 47 

• COMPROVAÇAO;DEQUE SE DEU  pm.  MODALIDADE 
• ELETRONICA OU JUSTIFICATIVA (EM CASO . 

.. CONTRARIO) -  aft.  75, §30  da Lei 141.33/2021 e  art.  
5P .e 11  Dec.  Munt. 804/2022 

. 
..; Juntado aos autos • 

- . 75 a 79 

Razao da escoha do contratado/ata contendo 
. justfcativa da escolha do fornecedor ou executante - 

art.  72, VI da Lei 14133/2021 e  art.  10, I  Dec.  Mun. 
: 804/2022 

Juntado aos autos 80  

Proposta com o detahamento das condtties da 
contratação e de pregos -  art.  10, II  Dec.  Mun. 

. 804/2022 
Juntado aos autos 26/09/2022 81 a 84 

. Ciassifragao hdicando os lances de menor vabr -  art.  
19 do  Dec.  Mun. 804/2022 

Juntado aos autos 75 e 76 

, Verificação da conformidade da proposta ciassificada 
i em primeio  ¡gar  quanto â adequação ao objeto e â 
'compatbidade do preço em relação ao estipulado para 
• a contratação -  art.  20 do  Dec.  Mun. 804/2022 

Juntado aos autos 80 

: Anaise da peinto de composigão de custos peta 
! Assessoria Financeia (quando for o caso) -  art.  8°, X 
. Dec.  Mun. 804/2022 

NZo se aplica 

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  

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO -  art.  72, V da Lei 14133/2021 e  art.  10,  III  e IV  Dec.  Mun. 304/2022 

Empresa:Gigadata Soluções de Tecnologia Ltda EPP 

Consulta :ao cadastro da empresa lickante:no Portal de 
•Corrrpras do,"MunCipio *Curitiba (e-Compras)OU 

' Consulta  pp  cadastro da empreS6 liCitante: no Sistema 
:de Cadastramento Unifcado de Fornecedores (SICAF) . , 

Sicaf com pendencias 27/09/2022 85 

; Declaração da contratada ou participe de que não foi 
: deClarada.itiOnea.por qualquer asfera:fecieratkra e de 

: contratar com o  Murk'  io : 
' tiire não está suspensa de Idar op.irapedida de  

Junta* aos autos 27/09/2022 89 

IDENTIDADE E/OU INSCRIÇÃO COMERCIAL 
(Obrigatório p/ MEI) 

ATA DE CONSTITUIÇÃO/ESTATUTO/CONTRATO 
SOCIAL 

CARTÃO CNPJ Juntado aos autos 86 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL FEDERAL 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL ESTADUAL Juntado aos autos Alicia até 
25/01/2023 

87 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL MUNICIPAL Juntado aos autos vada até 
26/12/2022 

88 

CERTIFICADO DE REGULARIDADE COM FGTS 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTA 

Declaração de cumprimento do  art.  70, XXXIII da CF Juntado aos autos 91 

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

Jiirc--. nit i_ 90 

LI, Hragao de habilitação da icitante -  art.  24  Dec.  
Mun 804/2022 

DOCUMENTAÇÃO FINAL 

Juntado aos autos 

Parecer tetnicb,',se for ti. caso, demonstrem o , , : 
atehdiMento tioS requisitos exigidos -, rt, 72  III  da Lei 

14133/2021 e arL:80,'XII  Dec:  Munic. 804/2022 
, 

Juntado aos autos 27/09/2022 ,93 a 97 

Parecer juridicoart. 72,  III  da Lei 14133/2021 a  art,  
., ,  804/2022 8O, XII Dec Múnic , 

,!r Parecer no 445/2022 •-:ApittiVag*ao 27/09/2022 98 a  loo  

Homobgagao da autoridade competente -  art.  10, V  
Dec.  Mun. 804/2022 

Ver conclusão 

Lavratura do contrato ou para providências 
administrativas, guando a contratação ocorrer por 

outros instrumentos admitidos na forma da lei -  art.  10, 
VI  Dec.  Mun. 804/2022 

Publicização do procedimento concluído -  art.  10, VII  
Dec.  Mun. 804/2022 

Extrato divulgado e mantido 6 disposigão do público no 
Portal Nacional de Contratações Púbbcas (PNCP) -  art.  

75, §40  da Lei 14133/2021 

CoNLUSAS 

APONTAMENTOS SEM PENDENCIAS ( x ) COM PENDENCIAS ( ) 

  

  

OBSERVAÇÕES 
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zifredo Paulo Alves Paz 

Diretor-Geral Feas 

Feas 

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

Capão Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 

(41) 3316-5927 
www.feaes.curitiba.or.gov.br  

 

Processo Administrativo n° 235/2022 — Feas 

• Aprovo o Parecer Jurídico n° 445/2022 — Ajur/Feas.1  

• Segue anexa a ratificação de dispensa de licitação; publique-se. 

• Encaminhe-se ao setor competente para cadastro da dispensa no sistema e demais 

providências necessárias. 

Curitiba, 10 de outubro de 2022. 

1 Quanto à assinatura da proposta, julgo satisfeita a condição uma vez que o recebimento desta deu-se em conformidade 
como o Decreto Municipal 610/2019,  art.  31. 
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QUANTIDADE 
•GIGADATASQLUggIES DE.T.ECNQLOGIA LTDA 

• • 'CNPJ 13675.465/0001-94...,' 

 

ITEM Código Tasy 

Valor Unitário Valor Mensal Valor Total' •. 

Manutençâo preventiva e corretiva em relógios 
ponto das unidades de negócio da Feas. 

R$ 50,00 R$ 1.400,00 R$ 16.800,00 216156 28 

Feas 

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

Capão Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 

(41) 3316-5927 
www.feaes.curitiba.pr.gov.br  

TERMO DE RATIFICAÇÃO 

Ratifico o ato de contratação da empresa "Gigadata Soluções de Tecnologia Ltda.", inscrita 

no CNPJ n° 13.675.465/0001-94, mediante dispensa de licitação prevista no artigo 75, inciso 

II da Lei n.° 14.133/2021, lastreada em posicionamento jurídico Parecer n.° 445/2022, 

Memorando Controle Interno n° 295/2022, conforme o Processo Administrativo n° 235/2022 

— Feas, de 15/09/2022, Dispensa de Licitação n° 082/2022 e com espeque no artigo 25 do 

Decreto n° 804/2022. 

Objeto da contratação: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com 

visitas  in  loco, bem como fornecimento e reposigão de materiais, pegas, componentes e/ou 

acessórios, nos equipamentos de relógio de registro eletrônico de ponto,  software  e sistema 

operacional das unidades da Feas. 

Valores: Valor total de R$ 16.800,00 conforme detalhamento abaixo: 

• Curitiba, 10 de outubro de 2022 

ezifredo Paulo Alves Paz  

Diretor-Geral Feas 
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DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 

ATOS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

N' 192 - ANO XI 

CURITIBA, SEGUNDA-FEIRA, 10 DE OUTUBRO DE 2022 

CURITIBA N° 192 - ANO XI 

CURITIBA, SEGUNDA-FEIRA, 10 DE OUTUBRO DE 2022 

V  221924— Troca de lente 
acústica setorial, linear e 

convexo — Série 22048— 

Marca ESAOTE 

Grupo Fundamental Saúde 

Ltda. 
01 R$ 1.560,75 

221925— Troca de lente 

acústica setorial, linear e 
convexo—Série 11634— 

Marca ESAOTE 

Grupo Fundamental Saúde 
Ltda. 

01 R$ 1.560,75 

221926— Troca de lente 

acústica setorial, linear e 

convexo — Série 177/06686 — 
Marca ESAOTE 

Grupo Fundamental Saúde 
Ltda. 

01 R$ 1.560,75 

221927— Troca de lente 

acústica setorial, linear e 
convexo — Série FDA16X4751 

— Marca  Canon Toshiba  

Grupo Fundamental Saúde 

Ltda. 
01 R$ 1.560,75 

Valor Total R$ 6.243,00 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde, 10 de outubro de 2022. 

Sezifredo Paulo Alves Paz: Diretor Geral 

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Processo Administrativo n°235/2022 — Feas 

Dispensa de Licitação n°082/2022 

Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com 

visitas  in  /oco, bem como fornecimento e reposição de materiais, pegas, 

componentes e/ou acessórios, nos equipamentos de relógio de registro 

eletrônico de ponto,  software  e sistema operacional das unidades da 

Feas. 

Ratifico o ato de contratação da empresa "Gigadata Soluções de Tecnologia Ltda.", inscrita no CNPJ n° 13.675.465/0001-94, 
mediante dispensado licitação prevista no artigo 75, inciso II da Lei n.° 14.133/2021, lastreada em posicionamento juridico 
Parecer n.° 445/2022, Memorando Controle Interno n° 295/2022, conforme o Processo Administrativo n° 235/2022 — Feas, de 
15/09/2022, Dispensa de Licitação n° 082/2022 e com espeque no artigo 25 do Decreto n° 804/2022. 
Objeto da contratação: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com visitas  in  loco, bem como 
fornecimento e reposição de materiais, pegas, componentes e/ou acessórios, nos equipamentos de relógio de registro 
eletrônico de ponto,  software  e sistema operacional das unidades da Feas. 

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 

ATOS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

Ill Ni 'OUtl'flOAb 

GOADATA SOLUÇÕES DE TECNOLODIA LTDA. 
_IP.113.675,485/0001-94  

On  : ..tf,r  Mena  . 'Itator Total 

23.56 
Marurefs.;:Fis pm,.....-f.7.,a o',::: ,.FL.-,v.1. ,,, 
porto cia.5 L00 ,E reg;;;.: SI,  93 f..z.-as. 

'-7,  50,0O RS 1.40E00 RS 16.80%00 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde, 7 de outubro de 2022. 

Sezifredo Paulo Alves Paz: Diretor Geral 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO 

Processo Administrativo n°: 216/2022. 

Pregão Eletrônico n°: 139/2022. 

Objeto: "Registro de pregos para futuro fornecimento de materiais 

hospitalares" 

De acordo com a decisão da Pregoeira e parecer jurídico n°439/2022 — Ajur, homologo o Pregão Eletrônico n°: 139/2022, cujo 
objeto 6: "Registro de pregos para futuro fornecimento de materiais hospitalares", conforme ata de julgamento em favor das 
empresas 
80.392.566/0001-45 - Aaba Comércio De Equipamentos Médicos Eireli; Total Do Fornecedor: R$ 1.120,0000. 
00.802.002/0001-02 - Altermed Material Médico Hospitalar Ltda; Total Do Fornecedor: R$ 102.180,0000. 
28.788.905/0001-97 - Dumale Produtos Para Saude Ltda; Total Do Fornecedor: R$ 1.899,4500. 
23.829.339/0001-09 - M.Testa Confeccao; Total Do Fornecedor: R$ 2.750,0000. 
25.463.374/0001-74 - Medefe Produtos Medico- Hospitalares Ltda; Total Do Fornecedor: R$ 930,0000. 
01.202.521/0001-94 -  Plastic Way  Produtos Para A Saúde Ltda; Total Do Fornecedor: R$ 7.101,0000. 
05.247.406/0001-97 - Torre Forte Atacado E Varejo Ltda; Total Do Fornecedor: R$ 5.852,0000. 
39.239.472/0001-37 - Zm  Medical  Atacado Da Saude Ltda; Total Do Fornecedor: R$ 1.400,0000. 
Valor total do Pregão Eletrônico n°: 139/2022 — R$ 123.232,4500 
Para as demais providências, respeitando as formalidades legais. 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde, 10 de outubro de 2022. 

Sezifredo Paulo Alves Paz: Diretor Geral 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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feos 
R.:Gap. Argernirci MOnteito Wanderley, 161 

Capão Raso -Cutitiba PR 
CEP 81 130-160-
(41) 3316.5926 

rontratosfaasAfeaSxuritiba.pr.00v.br  

ContratoAdministrativo n°08512022 — Fees 

•qbittatio Acitrilkistrativo n° 08512022-  Peas  de -.:Contrato00 de 
empresa especializada pare prestação de Serviços de manuteriçãO  
preventive  e corretiva,  porn  visitas  in  l000,  ben) comp  fornecimento: 

reposição de  materials,  pagas, componentes:  Wm/  acese6h0S; 
nos equipamentos de relógio dos relógios de registro eletrônico de 
ponto, software e sistema operacional das unidades geddas  'pale  
Pirridação  Estate!  de Atenção S. Saide  Fees  pelo período da 12 
(doze) meses, ciVe ante si celabram,  a  Fees  - Fundação Estatal 
De Atenção a 40de e a Empresa Glgadata-Seldgões de 
Teenelogia Ltda. - EPP..  

Ada  14• dias do mês de otitUbr° da  aria  de dois mil e 'vinte e dota, .nesta cidade 

de Curitiba, Cat)ifat do Estado do  Parana,:  na :Rua  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, 161, 

Bairro Capão Raso, CUritiba, Parank CEP 81.1.30-160, presentes a FUNDAÇÃO EBTATAL 

DE ATENÇÃO À SAODE DE CURITIBA, inscrita no CNPJ/MF n.°14,614189/0001,83,- do-

ravante denominada CONTRATANTE, neste atO representado pelo Diretor Geral, Sezifredo 

Paulo Alves Paz, CPF/K/IF 366.713.809-10 e  pet()  Diretor Administrativo Fitlanceiro Olavo 

Gasparin, CPF/MF no 477.837.53949, assistidos pelo Assessor Jurídico Pedro Henrique 

igino Borges, OAB/PR.IV' 50.529, e de outro lado a empresa Gigadata Soluções de Tec-

nologia Ltda. — -EPP, pessoa juridica de direito privado, inscrita rio CNPJAVIF sob n:° 

13.675465/0001-94, com sede na Rua Hermenegilde E3oriati  648, Bairro Madeti, 

be/PK:neSte ato representada  pet°  Sr. Guilherme Tramujas Vasconcellos, brasileiro, iPs- 

cnto no CPF/MF ne  709.304,739-49, dom fundamento  nee  informações  confides  no Proces- 

So  Administrative 235/2022, Dispense de UpitaçOo,f1,° .082/2022 e Tenno de Rtferáncie, 

•eittelerern e acordaram celebrar presente Contratd, 

CLAUSULA PRI EIRA -DO OBJETO 

'contratação de  en  presa especializada para prestação de serviçcis de 

manutenção preventiva e corretiva, com visitas ii1100°, bem como fornecimento e reposição 

de materiais, pegas, componentes e/ou acessórios, nos equipamentos de relógio dos 

relógios de registro eletrônico de ponto,  software  e sistema operacional das unidades 

geridas pela Fundação Estatal de Atençáo a Saúde  Fees,  pelo  period°  de 12 (doze) meses: 

Parágrafo Primeiro 

Fazem parte do. presente Contrato,  Ohl°  se nele houvessent Sida transO 

Termo de Referência do prOcesso administrativo epigrafado e zi Proposta da centratada. 

1; 



• Feas 
R.  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, 161 

Capão Raso — Curitiba PR 
CEP 81.130-160 
(41) 3316-5926 

contratosfeasMeas.curitiba.prnov.br  

Parágrafo Segundo 

A prestação dos serviços, objetos do presente feito, se dará nos seguintes 

endereços: 

. .. .. : .,-.. , , 
.. ,.... 

Loc1aEjfJeie4o 
A: 

. ... .., _ 
Digloord DigiCP 1.510.069 Hospital do Idoso Zilda Arns - Rua Lothario  Boutin,  n.°  90, 

Bairro Pinheirinho, Curitiba,  Parana.  

Digicon/ DigiCP 1510.064 Centro Médico Comunitário Bairro Novo - Rua Jussara, 

n.° 2234, Bairro Sitio Cercado, Curitiba,  Parana.  

41..„'• 
` 

Digldon/ DigiCP 1.510.061 UPA Boa Vista - Avenida  Parana,  n.° 3654, Bairro Boa 

Vista, Curitiba,  Parana.  
, 

Digicon/ DigiCP 1.510.060 UPA Boqueirão - Rua Professora Maria de Assumpção, 

n.° 2590, Bairro Boqueirão, Curitiba,  Parana.  

• 
Digicon/ DigiCP 1.510.503 UPA Cajuru - Rua Engenheiro Benedito Mario da Silva, 

n.° 555, Bairro Cajuru, Curitiba,  Parana.  

,' 

A, 

Digicon/ DigiCP 1.510.063 UPA Campo Comprido - Rua Monsenhor  Iv°  Zanlorenzi, 

n.° 3495, Bairro Campo Comprido, Curitiba,  Parana.  

4̀ , Digicon/ DigiCP 1.510.0e5 Complexo Regulador - Rua Atilio &brio, n.° 680, Bairro 

Cristo Rei, Curitiba,  Parana.  

8. Digicon/ DigiCP 1.510.067 UPA Fazendinha - Rua Carlos Klemtz, n.° 1883, Bairro 

Fazendinha, Curitiba,  Parana.  
- 4 

. • , 

Digicon/ DigiCP 1.510.071 UPA Tatuquara - Rua Jom  Emilio Zola  Florenzano, n.° 

835, Bairro Tatuquara, Curitiba,  Parana.  

Digicon/ DigiCP 1.510.066 UPA Pinheirinho - Rua León  Nicolas,  n.° 1995, Bairro 

Pinheirinho, Curitiba,  Parana.  

.0  Digicon/DigiCP 1.510.062 UPA Sitio Cercado - Rua  Dr. Levy  Buquera, n.° 158, 

Bairro Sitio Cercado, Curitiba,  Parana.  

•z, ,. , 

DigiconiDigiCP •1.510. 068 UEP — Casa Irma Dulce — Rua Carlos Munhoz da Rocha, 

n.° 629, Bairro Tatuquara, Curitiba,  Parana  

4 

..t.t, 
-,. 

Digicon/ DigiCP 1.510.504 Administração FEAS —Rua Capitão Argemind Monteiro 

Wanderley, n.° 161, Capão Raso, Curitiba.  Parana  
'  wit' 

, - 
• .• ... 

. 

Henry  Primme 

Ponto Bio/ prox  

Mifare 

25221  CAPS AD  Portão — Av Iguaçu n.° 3681, Bairro Vila 

Izabal,  Curitiba,  Parana.  

-  

.. ' 
_. 

Henry  Primme 

Ponto Bio/ prox 

Mifare 

17995  CAPS  Inf Boa Vista ua Peru n.° 230, Bairro 

Bacacheri, Curitiba,  Parana.  

2 



Feas 
Çap,.Argemiro Monteiro Wanderiey, 161  

Capri°  Raso - Curitiba PR 
CEP 81,130-160 

(41) 3316-5926 
tontratosfeasafeas,ouritiba.pcuov.br  

16 Henry Prirryne 

.:ppop Bo/ prox 

Ware: 

1447101 . CAPS in? Centro Vida - Rtia Cal. HttiChe Pedra'.Pires n.6  

475  Bairro  Vila Izabal, Curitiba Parana 

17 Henry-Prirnine 

Panto Bic/ prox 

Mitare 

33150 • ' CAPS trif Pintialrintiti - Rile Nee  Senhora  tik)  Perpetuo  

Z000rro, nP.241,  Bairro Capão Rato,  Curitiba Parana 

18 Henry Printelle 

Pow 8101,:pitix 

Mifoce 

, „ • _ 

13774 

: 

CAPS -Writ  Bairro  Novo. Alameda  Nossa  sra do 

!  Sagrado::  ppregão, rit? 771,  Bairro  Pinneirinno, Curitiba, , 

Parana. 

19 I leriniPiirriMe! 

Poritd Bio/ prox 

Mifare 

17284 CAPS Territ Boa Vista - Rim HOlandai rt.° 288,  Bairro  

BacacrieriiCuritiba,' Parana. 

20 Henry :Prim ire 

tonto  Bio/ prox  

%Nigro 

17583 

i  

CAPS Territ.  Boqueirão  - Rua Carlos de Laet, n.°6270, .  

Bairraftatier.. Curitiba, Patank 

1 Henry Pritite 

Porito BiotprOX',  

Mifere. 

12699 

, 

CAPS Territ. Cajurti -.:Rila teri.. Adalberto GortleNes. de . 

Menezes.  it° 4.35, BairreTanitriã4Curitiba, Parana- 

:Renty:Prinirne 

Panto Bio/ prox 

Mil are 

1.7405 o : 

GIG Ciritiba  Pararia  

23 Henry Prirnme 

Panto  Sio/  prox 

:Mifare 

16275 CAPS Territ.  Matriz  - Rua Ilna.,de Granada, n°36,  Bairro  , 
Bacaehert, Curitiba, Parana. 

24 HerityPernine 

Ponta Bio/ On* 

Mifare 
! 

13826 

, 

CAPS. Territ. Santa  Felicidade  - Rua Josefina  Rocha  it'? 

300,  Bairro  Bate!, Curitiba, Pat , 

. 5 Henry Primine 

P:ohjp Big/ prox 

,Noaro 

13774 CAPS Territ. Tatuquara - Rua Marcos Banoldi11:6 100, 

: ,E4ir.rpTatkigu..erA, Curitiba, Parana 

26 Henry Pririirries 

P 111.10 aifoi :prox  

17435 ' CAPS TM Ported - Rtia.  Niin ..10ittido,"Ao 1796, 

Bairro  Flobougae,,.pqr40, Par_aht 
.. 
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Mifare 

27 ileory.Primme 

PikIto Bi9/ Pro*" 
Mifare 

362  Laboratório Municipal tie Cerftibit — Rae' Prfrrie 

'  Lourenço  Tosirn. 0;0  1_021,  Bairro Nove Mundo  Çoritiaa, 

Parand: 

Henry ibrintrbe 

Ponta Bib! prox 

Mifare 

R8450 TelessaCide- Rua Francisob Torres, IL° 8311 Bair/0 

Centro, Curitiba, Parana. 

Parágrato Terceira  

As pessoas que venham a executar os serviços decorrentes deste  instrument°  

possuirão vinculo empregaticio exclusivamente  corn  a ICQNTRATADA, sendo esta titular e 

única responsável pelos direitos, obrigações e ações decorrentes, pagamentos dos salários 

dernais Yantagens, recolhimento de todas as obrigações soõiais e triOutos pertinentes, 

indenização por  quaisquer acidentes de que seus empregados possatn ser kiftimas quando 

em serviço na forma expressa e considerada nos artigos 19...a 21 da Lei 8.213/1991, okijo  

Onus  e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos pare a CONTRATANTE, 

e ainda, a prestação dos serviços ora contratados não implica em explusividade de 

colaboração entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, 

Paráqrafo Quarto  

A CONTRATADA somente manterá na execução dos serviços objeto da 

presente contratação, profissionais que apresentem o seguinte perfil: 

a- Maiores de 18 anos; 

Portadores de atestado de boa saúde. 

CLAUSULA SEGUNDA — DA PRE8TAÇA0 DOS SERvigos 

O presente instrumento  tern  par objeto a prestação de serviços de manutenção  

:preventive  e corretiva, com visitas  in  loco, bem  como fornecimento .e. reposição de materiais. 

peças, componentes eiou acessorios, nos equipamentos de relágio dos relogios de registro 

eletrônico de ponto, softviiare e sistema operacional das unidades geridas pela Fundação 

Estatal de Atenção Saúde -  Fees,  pelo periodo de 12 (doze) meses: 

L A Prestação de assistência técnica corretiVa e preveritiVa para iininção de defeitos 

4. 
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medienteaolititaeão da  Fees  (corretiva), executada em diaserhoras úteis, de-segunda 

a sexta-feira no horário das 08h00rn1n as 1760.0min;  

ft  Assistência técnica prestada por tecniees especializados e supervisionade pela 

iContratante; 

'CorreçãO de defeitos, substituição de  pages  (ficando -garantida a reposição de 

todas as peças  originals;  e no case de não disponibilidade, .substitUirpor similar; bem 

como a troca de pegas  pot  necessidade de desgaste normal de use), conforme regraS 

estabelecidas neste  Tern-to de referenet0,.., ,regulagens, auses, clesmontagern e 

montagem  des  aparelhos, bem como a. substituição por outro equipamento ate a 

conclusão de correção do defeito, quando necessário; 

IN. A contratada deverá prestar o .servige :sempre que solicitado pele. Contratante, 

devende atendê-la no prazo máximo de 24 horas, e solutienar o.problema em ate 48 

horas (at..htwaS  setae  contabilizadas em  hems  liteis); 

Em case de retirada de equipamento pare conserto  ern  laberatoriO; disponibilizar 

gratuitamente equipaMento de  backup pore  utilização; 

VI. AsSittênCia deverá ser efetuada no local deinstalaçãoides equipamentos; 

VII, 4) atendimento técnico devera ser sertipie prestado por pessoal éspecializadoi  

com niVel.de formação e atualização técnica compativel tom as exigências de serviço 

se 001 a utilização:de aparelhagem adequada, 

VIII Atendimento .de manutenção preventiVe:: deverá ser efetuada,no flffl1, 

trirnestraimente, pare todos eafelogiee. Efetuara limpeza e regulagem dos Relógios, 

Verificação ,de conectividade (tettes- da rede), alem de todos es procedimentos  

-necessaries  para  urn  perfeito funcionamento do sistema.. 

Manter suporte técnico permanente pare :soluções de problemas do  software  0 

manutenção em case de falha. no sistema. .efetuar atualização para a versão  ma's  

recente com todas as funcionalidades disponíveis, manter acompanhamento 

preventivo, reinstalação do softvvare case necessárie e backUp das digitais. Alem de 

assessoria pare os operadores do sistema e pessoal  dell  da contratante. 

Disponibilizar suporte técnieo per telefone, pare os relogies em horário comercial, 

setn limite de- chamadas. 

XL A,contratada deverá executar osserViecierri precisão e qualidade,.nd local onde 

os equipamentos encontram-se instaladdS,  tend*,  no,  Minima,  01 (Uma) visita 

trimestral  preventive  e Visitas. corretivas conforme a neteatidede, Devera tambern 

apresentar um- cronograma de execução das manutenções  preventives.  

AL A Contratada ap compromete a preatar seios scle Manutenção  Preventive  ]: 

5 
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CorretiVa nos equipamentos instalados conforme disgriminado abaixo:. 

MI A contratada devera manter seus técnicos equipadaS tom Megintlas, ferramentas 

etransportes, agriclições minimas para o bom cleserripenna -dos serviços. 

XIV. A contratada  sera  responsavel peia observancia das normas de seguranÇa, 'se 

responsabilizando por quaisquer danos causado% ou pgr aaidentes de trabalho qoe 

possam ser vitimas seus fungianarios quanda no desempenho dos serviços 

contratados. 

XV, Em caso de necessidade de substituição de peças, desde szwe constatada mau 

.uso, a Contratada devera submeter orçamento para aprovação do Gestor do dontrato, 

juntamente com mais 03  Ore's)  orçamentos. 

a) se o valor da pega orçado pela Contratada for  manor  ou igual ao valor de 

mercado, o serviço  sera  executado pela Contratada, conforrne o valor do 

orgamento apreSentado; 

b) existindo pelo menos empresa no Mercado local  WO  preço das peças 

seja menor que aquele orgado pela Contratada, esta devera adquirir as pegas 

junto aquela empresa que apresentar a  manor  preço e executar as serviços em 

conformidade orarri o previsto neste  TERM°  DE REFERÊNCIA. 

0) A COntratade informara ao Gestor -da Cantata o prazo  maxim°  para 

apresentação do orçamento, que não poderá exgeder A 48 horas contadas partir 

da solicitação de manutenção corretiva; 

0) A contratada deverd .obrigatoriamente; no orgamento previo, o prazo 

para -execução dos serviços orçados, contados da data da entrada do 

equipamento em sua oficina, quando for o caso, ou quando consertado no local 

onde se encontra instalado; 

e) No caso de substituição, as peças deverão ser novas e genuinas, nao se 

admitindo pegas usadas ou recondicionadas. 

XVI No caso do equipamento estar sem pegas dispaniveis no mergado para sua 

manutenção, e pao sendo postivel sua Substituigaa por similares, bem. coma 

adaptação de outras, devera ser encaminhado um rolatório aos gestares do bantrato, 

para analise e providências. 

XVII, A empresa contratada devera apresentar retatório das manutenções 

corretivas e preventivas executadas em Gada visita, devidamente carimbado e 

assinado pelo gestor contrato. 
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Da manutenção  preventive:  A Mariutenção  Preventive  consiste em  conserver  

o(s) equipamento(s) em dondição de operação, Os serviços de manutenção  preventive 

corn  preendem 

Efetuar  *Has,  no nittikno, trimestralmente pare todos os relogios, conforme 

endereços citados neste termo e conforme Cronograrna a ser apresentado.; 

H. A assistência devera ser efetuada no local de instalação dos equiparnentds.  

HI  Efetuar a limpeza e regulagern dos Relogios, verificação de conectividade (testes 

da rede), alérri de Aock)s os procedimentos necessários pare perfeito 

funcionamentd. dó sistema; 

A contratada deverá .prestar o serviço sempre que solicitado pela ntratante, 

devendo atendê-la no  prat();  mákirno de 24  bores,  e solucionar o problema  pm  ate 48 

,horas; 

indicação pare ,substiWiOo peças 614 tornponerites desgastados pelo uso, 

que apresentem defeitos eglue possam (Mpedir o funcionamento do equipamento 

dentrode sues caracteristicas; 

Ift„ Fornecer ao final de cede manutenção  preventive  UM relatário  teak()  dos serviços 

executados no equipamento. 

Parágrafo Segundo 

Da manutengao eorretiva: A Manutenção Corretiva consiste em corrigir  fettles  e 

defeitos no: funcionamento . do equipamento, não tendo periodicidade ciefinida, Este será 

executada sempre que necessárici, mediante solicitação da CONTRATANTE, por escrito ou 

por e4nail, observando-se as seguintes condiçõeS: 

L A CONTRATADA efetuara manutenção corretiVa riciSequipamentos descritbs no item.  

'8, sem cobrança de mão,Oe-obra e com cobrança das pegas riecessarias; 

II. Efetuar correção de defeitos, substituição de peças (ficando garantida reposição 

de todas .as peças  originate;  e no caso de não disponibilidade, a substituição por 

similares; bem como a troca de pegas por necessidade de desgaste normal de uso e 

tempo), conforme regras estabelecidas neste Termo de Referência: regulageris, 

ajustes, desmontagem e montagem dos aparelhos, bem como a substituição por outro 

equiparnento ate a conclusão da correção do defeito, quando necessário.  

HI.  Em caso de necessidade de substituição de pegas, a Contratada devera submeter 

orçame (ao,  menos 03  (tits)  orçamentos diversos) para aprovação do Gestor do 

.contratO:; 
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a. se o valor da  page  orçado pela Contratada for  manor  CLI igual ao valor de mer-

cado, o serviço  sera  executado pela Contratada, conforme o valor do orçamento 

apresentado; 

b. existindo:.pelo menos urna empresa no mercado local. oujo preço das peças seja  

manor  que aquele orçado pela Contratada esta deverá adquirir as pegas junto 

àquela empresa  (qua  apresentou o mener prece) e executar os serviços em con-

fonTliclade  corn  o previste neste TERMO DE REFERÊNCIA; 

C:, A Contratada informará ao Gestor do Contrato e praze MaXiMo para apresenta ,  

ção do orçamento,  due  não poderá exceder a 4tIbores eientadas partir da solici-

tação .de• manutenção corretiva; 

d. A contratada deverá indlear, obrigatoriamente; no orçamento prévio, prazo pa-

ra execuçãodos serviços orçados, contados-da data da ;.entrada do equipamento 

em VUa oficina, quando for o casos ou quando consertado no local onde se en-

contra instalado; 

e. No case de substituição, as peças deverão ser novas e genuínas, não se admi-

tindo peças usadas ou recondicionadas; 

1, No caso do equipamento estar sem pegas disp.enfveit no mercado para sua ma-

nutenção, e não sendo possível ..sua. substituição por similares, bem como adap-

tação de outras, deverá ser encaminhado  urn related°  A COordenadoria de Re-

cursos Humanos, para analise e providências; 

A CONTRATADAfica responsával,per vicies,Ou defei os de fabricação.oU desgaste 

.anormal das peças utilizadas na manutenção corretiva, pelo  period()  informado na 

proposta de orçamentO, não inferior a 90 (noventa) dias, obrigando-se reparar o 

dano e substituir as peças que se fizerem necessariat,  Sam  ônus a contratante. 

V. A CONTRATADA fornecerá ao final de cada rnanutenção corretiva  urn  relatório.  

técnico dos serviços executados no equipamento. 

Parágrafo Terceiro  

I. A Prestação de manutenção preventiva (periodicamente) e corretiva (mediante 

solicitação da Feas) pare elirninaç'do de defeitos devera ser executada em  dies  úteis, 

de segunda a sexta-feira ne herdrio das 08h0Omin As 1.71100min; 

0 atendimentO temico devera ser sempre prestacle per pessoal especializado, com 

nível de formação e atualização técnica' compatível cern as exigências do serviço e 

com a Litilização de aparethagem adequada; 

Manter suporte técniock permanente para soluções de problemas de  software  

!8 



Fees 
R. 00. Ocjefryfo  Monteiro  Wanderley, 161 

Cook)  Raso  — Curitiba PR 
CEP 81.130-760 

(41) 3316-5926 
ebntratosfeasMeateuritiba.or.qov.br  

Manutengão em caso de falha no sistema; efetuar atualização para a versão mais. 

recente  corn  todas as funcionalidades disponiveis, manter acortipanharrierito 

preventiVO, reinstalação de  software  caso necessário e  backup  das digitais.  Alm  de 

assessoria para os operadotes do sistema e' pessoal de Tecnologia da Informação (TI) 

da contratante; 

IV. Disponibilizar suporte.técnico por telefone, para os  re  ágios em horário comercial, 

.sem limite de charnadas; 

-14 A CONTRATADA terá o prazo de 48 (quirenta e oito) horas pare orçar o conserto:  

e enviar ao CONTRATANTE, via  e-mail,  o orçamento que deverá ser emitido em 

formulario pritiOrki (ler CONTRATADA,- assinadO pelo responsável técnico, 

discriminando a relação individualizada das peças a serem substituidas, se necessário, 

com  tout  respectivos pregos, e o que Filai$ for necessário ao perfeito funcionamento 

do equipamento, Neste orçamento constaTA o valor da visita ou manutenção corretiva 

Vaso J  tenha sido atendido chamado avulso. A CONTRATANTE avaliara o 

orçamento, e julgando coerente, o autorizara, encaminhando- o mesmo, por  e-mail,  A 

CONTRATADA que devera efetuar o conserto dentro do prazo informado no 

orçamento:eriviado. 

VI.- Os. serviços de manutenção  preventive  deverto ocorrer independentemente de ter 

bevido ou .não :.manutenção corretivand:perie00. 

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAOES DA CONTRATADA 

I. Manter sob completo sigilo,  Corn°  obrigação permanente, quaisquer dados 

informações fornecidas pela  Fees, relatives  ,ao presente  Term°  de Referência, 

mesmo após o seu encerramento, por qualquer que tenha sido .o motivo. Todo 

documento enviado pela Contratante .devera ser tratado como confidencial não 

podendo duplica-los ou usa-los sob qualquer pretexto, Sob pena de responsabilidade 

civwe.,criminal, Sem prejuízo de ações indenizatorias,  ern  caso de ações de terceiros. 

Nocar todos os recursos necessáriosi para se obter um perfeito fornecimento e 

eXeCução dos serviços previstos no  Objet,,  de forma -plena e satisfatária,  Sent  etnus 

.adicionais de quaisquer naturezas A  Feat;  alerndaqueles que forem estabelecidos. 

HL Responsabilizar- se por todas as despesas, obrigações elributos decorrentes dos 

serviços, objeto do presente Contrato, inclusive os ,de natureza previdenclana e 

trabalhista, devendo quando soticlç fornecer a contratante, comprovante de 

quitação com os órgãos competentes, 
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lV Responsabilizar-se Per todas e qt:laisquer reclamações e arcar  coin  ânua 

decorrentes de ações judiciais. movidas por .terceiros contra a Feas, por prejuízos 

havidos e originados direta oi indiretamente da execução das obrigações assumidas. 

V. „ASSUrnir integral responsabilidade pelos danos que vier a  causer  à  Fees  em 

qualquer de suas unidades, ou a terceiros, por si ou por seus representantes na 

prestação dos serviços contratados, isentando a  Fees,  de toda e quaisquer 

reclamações que possam surgir decorrentes de acidentes, mortes, perdas ou 

destruições. 

VI.  Informer  A  Fees,  em tempo  habit  quaisquer informações ou esclarecimentos que 

julgar necessários,  -quo  possam comprometera execução do objeto Coritratual. 

VII Manter-se, .durante toda a execução .do Contrato, em compatibilidade ebrn as 

:Otirigações assumidas, as condigões.de habilitação e qualificagão. 

VIII Facilitar por todos os  melba,  e  BOO  dos empregados da  Fees,  Ou par ela 

indicados, no acompanhamento de todas as fases da execução de ativiclades 

pertinentes ao objeto, desde o seu inicio ate o encerramento da vigência do Contrato 

FOrnecer em qualquer época, as informações e os esclarecimentos técnicos 

solicitados pela Contratante. 

X. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessários, .00 decorrer do desenvolvimento e execução Objeto 

Contratual, conforme disposto no 011. 125 e seus parágrafos, da Lei if..'14A$312021. 

XI. Respcinsabilizar-se com despesas  relatives  aos deslocamentos dos profiseionais 

que executarão os serviços. 

XII. Para a prestação dos serviços,  a contratada devera aderir às normas de 

funcionamento da Feas. executando OS serViços deritro dos horários por ele definidos 

e disponibilizados. 

XIII.. A contratante não aceitara, sob nenhum pretexto, a transferência de 

responsabilidade da Contratada pare outras entidades. 

XIV.  Executer,  integralmente o serviço definido  net °Wet°  do presente termo de 

referência, sendo vedada a sublocação no todo  IOU Aim  parte do objete; 

XVI. Cumprir rigorosamente o prazo de execução dos serviços; 

XVII Responsabilizar-se integral e exdusivernente pelas obrigações fiscais, 

comerciais e trabalhistas, inclusive no que diz respeito s normas de segurança no 

trabalho, prevista ha legislação especifica, bem como demais encargos que  pot  

Ventura venham a incidir sobre o objeto ora contratado. O inadimplemento por parte d 

'COntratada dos encargos supramencionados,  Om  transfere a Contratante .a 

10 
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responsabilidade pelo seu pagamento, nem podera oneraxo objeto do contrato: 

XVIII Manter contatos rn a Contratante, sempre pt)r escrita, ressalvados os 

entendimentos verbais deterrninados pela urgência da execução dos serviços, 

prestando todo e qualquer esclarecimento solicitado, e obrigando-se a atender 

prontamente as reclamações que porventura ocorrerem; 

XIX. Assumir qualquer responsabilidade par danos e  taffies,  que seus eMpregados 

vierem a cometer no desempenho de suas funções, indenizando a Contratante por 

todos os prejuizos que eventualmente ocasionem, 

XX Responsabilizar-se por todos os danos causados diretamente à Contratante ou a 

terceiros, decorrentes de Sua Citipe ou dolo na execução do contrato, não excluindo tal 

responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento pela Contratante; 

XXI. Responsabilizar-se pela .omissão de valor Ou Volume de qualquer serviço 

necessário à complete ar. perfeita execução do objeto ora contratadat 

XXII. Não subcontratar, sob nenhum pretexto ou hipótese, os serviços objeto do 

Contrato; 

XXIII A Contratada devera facilitar, por todos os rneios ao seu alcance v  ample  ação 

cia- fiscalização, permitinido o acesso aos serviços em execução,  !Deal atendenclo 

prontamente as solicitações que  the  forem efetuadas; 

XXIV Mantert durante toda a execução'  do Contratb, com as 

obrigações assumidas , todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 110 

processo.  

CLAIM  UARTA DAS 'OBRIGAÇÕES DACONTRATANTE 

•São obrigações da CONTRATANTE, aiOrn de outras assumidas no presente 

instrumento  au  em seus.Anexos; 

Providenciar a fiscalização dos serviços executados, através de profissionais do seu 

corpo funcional; 

:Proporcionar todas as facilidades para .uer a CONTRATADA posse desempenhar 

seusServiços, dentro das normas do Contrato a ser assinado; 

Efetuar os pagamentos nascondiçõeso'preços pactuados; 

IV Rejeitar no todo ou em  Pert%  os serviços executados em desacordo com qs 

exigências deste Termo de Referência e seus:anexos; 

Notificar pOr %ORO, 4 CONTRATADA, ocorrência de  eventuate  imperfeições no  

It 



a) CertidÕes de regulandade  corn  as Fazendas Federal, E 

b) Certidões de regularidade com o recolhimento de FGTS; 

ual.e Murilolpal; 
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curso de execução dos serviçoS, fikarido prazo Pare sue correção. 

Parágrafo Primeiro 

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

serviços adquiridos, de vicios de qualidade nos mesmos, importara na aplicação dos 

dispositivos da Lei n° 8,078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 

Parágrafo Segundo  

A CONTRATANTE poderá solicitar a substituição de qualquer funcionário da 

empresa que acredite ser, conveniente ou que no esteja atuando de forma adequada. 

CLÁUSULA QUINTA DO VALOR 

Pelos serviços constantes no presente termo, percebera a Contratada o valor 

global de ate R$ 16.800,00. 

Parágrafo Primeiro  

A Contratante devera pagar Contratada 12 parcelas. menSais è, R$ 1.400,00 

referentes ao serviço de manutenção  preventive  e corretiva dos relógios ponto da marca  

henry  instalados nas unidades de negócio da  Fees.  

Parágrafo Segundo  

As despesas decorrentes dos serviços ora contratados correrão por conta de 

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

Contrato de Gestão celebrado  corn  o Municipio de Curitiba, para atender as metes definidas, 

CLAUSULA SEXTA DO PAGAMENTO 

O pagamento  sera  efetuado em ate 15 (quinze)  dies epos  a emissão da nota 

fiscal correspondente ao mês de referência, que devera ser encaminhada ate o 01? (primeiro) 

dia útil do mes subsequente ao da prestação do serviço, sem emendas ou rasuras, sendo 

necessariamente a via original; e, ainda, mediante apresentação da seguinte documentação: 



Feas 
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(41) 3316-5926 
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Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT). 

Paragrafo Primeiro 

Sendo identificada pela CONTRATANTE a cobrança de valor Indevido nas 

faturas apresentadas, esta comunicará por escrito.e CONTRATADA,  ern  ate 10 (dez) dias, 

contados a partir do primaird dia  Obi  ap6s a:prottc.olização das Notas Fiscais/Fatura. Neste 

caso, o:prazo orevistO riditaput desta clausula  sera  suspenso, ate que haja a regularização 

da cobrança, Sendo reiniciado o prazo para pagamento da fatura a  own,'  dessa nova data,  

semis  ocorrentila de:ouaisquer encargos a CONTRATANTE, seja a que tftulo,for. 

Paraorafo Segundo 

Em sendo constatada pela CONTRATANTE a cobrança de valor indevido após o 

pagarnentO da Nota Fiscal/Fatura, a CONTRATANTE comunicará por escrito a 

CONTRATADA, a clubt deverá efetuar o ressarcimento classes valores no faturamento do 

més subsequente ao da comunicação. 

'0LULA SETIMA— DA MORA 

Na inexistãncia de outra regra contratual, quando da. ocorretiela de eVentuais 

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

ser acrescido de atualiza -do financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu 

vencimento ate. a data do efetivo pagamento, 60 que os juros de more serão calculados 

taxa de 0,6% (meio por canto) ao més, ou (seis por cento) ao ania, mediante aplicação 

das seguintes fórmulas; 

1=(TX/100) 

366 

EM -41 N x  VP,  onde?. 

=-Indice de atualizaçã financeira; 

TX:=?eroentual dataxa de—  juros de moraanual; 

EM = Eritargos moratõrios: 

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

pagamento;: 

VI? := Valor da parcela em.atraso, 
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CLÁUSULA OITAVA — DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 

Os preços acordados Podeito ser alterados, pcir reajuste (3ru repactuação,  epos  

decorridos 12 (doze) meses, contados da data da apresentação da proposta, nos termos da 

Lei n°• 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, Artigo 92, §3° da Lei n° 14.133/2021, Decreto 

Municipal n° 610/2019 e Instrução  Normative  n° 02/2021 — SMF,  au  seja,  sera  adotado como 

ctiterio de reajusteo IPC- A. 

Parágrafo Único  

Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de 

qualquer forma não posse rnais ser utilizado,  sera  adotado, em substituição, o que viera ser 

determinado pela legislação então em vigor. Na ausência de previsão legal quanto ao indice 

substituto, as partes elegerão novo indice oficial,ParA reajustamento do preço do valor 

remanescente, 

CLAUSULA NONA— DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos que se fizerem necessários na prestaçâo de serviços  ate 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial atualizado do contrato, de acordo com o  art.  124 da Lei 14,133/2 

Parkkra o Onicst 

Nenhurn acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no 

item anterior, exceto supressões resultantes deacOrdd celebrado entre OS contratantes. 

USULA DÉCIMA DAS PENALIDADES 

Na hipótese de a CONTRATADA deixar de executar os serviços por qualquer 

motivo;. Po o fizer fora das especificações e condições pré-determinadas e ainda, em 

qualquer 60traii: hipótese de inexecução parcial ou total do contrato, estará sujeita às 

seguintes penalidades, independente de outras previstas em lei: 

a. Advertência. 

:no caso atraso injbatifitado na execução do,contrato, a multa de more  sera,  

de .ate1% ao dia sobre o valor da  percale  ou etapa inadimplida dø contratado, obsar 

•14 
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vado o prazo rnáxiMo do 10 dias, cOnforine attig6112., íriciso i do Decreto Municipal 

610/2019, ficando aI CONTRATADA sujeita as penalidades previstas nos artigos 155 a 

163 da Lei n:° 14.133/2021. 

nO caso de inadimplemento do contrato, poderá ser aplicada multa punitiva de 

10% sobre o valor remanescente da contratação, conforme artigo 112.„ inciso I do De-

creto Municipal 610/2019, de acordo  corn  .c; artigo 156, §30, da Let,A,14.133/2021. 

tf: Suspensão do direito de licitar ou contratar  corn  a Feas, pelo prazo não superior 

•a 2 (dois) anos, penalidade esta a ser aplicada pela autoridade competente, segundo 

a natureza da falta e o prejuízo causado àadministração pública, de acordo com a Lei 

tiP•14.13312021. 

e. Declaração de initioneidade para licitar. na Administração Pública, com publica-

ção naltnprensa-oflOial, de acprdo COM a Lei ri.° 14A33/2021. 

Parigrafo Primeiro 

A multa morato (item II) e a multa compensatória (item ar) poderão ser 

cumuladas.. 

Parágrafo Segundo  

Quaisquer das penalidades aplicadas serão transcritas .1101  ,ficha cadastral da 

CONTRATADA na  Fees..  

Parácirafo Terceiro  

A CONTRATANTE poderá mOtivadamente aplicar, as periadacies estabelecidas 

em Lei no 14.133/2021 independentemente da ordem em que estejam previstas, 

considerando sempre a gravidade e eventuais prejuizos causados ao Erario e os principios 

que regem Administração. 

Parigrafo Quarto  

A aplicação de penalidades não PirejUdica o direito da CONTRATANTE de 

recorrer as garantias contratuais, com o objetivo de ressarcir-se dos prejuízos causados 

pelo,  inadimplente,, podendo, ainda,  rater  créditos decorrentes do Contrato, ou promover a 

cobrança judiciatottextrajudiCial de eventuais perdas e danos. 

CLAUSULA DÉCIIVIA PRI E RA— DA FISCAL-MAO°  DOS SERVIÇO 

15 
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A empresa contratada  sera  a  ()nice  e exclusiva responsável  pela entrega do 

objeto, •tOdavia a CONTRATANTE reserva-se o direito de exercer a mais  ample  e complete 

fisoalização dos senrtosi  designando, para tanto.  urn  -servidor para acompanhamento, que 

poderá entre outros: 

a) Notificar a empresa contratada, por escrito, pela ocorrência de eventuais imperfeições na 

execução do contrato, fixando prazo para sua correção; 

b) Solicitar a empresa coritratacia a subStituigao de qualquer produto fornecido que esteja 

em desacordo ou insatisfatória;.  

c) Acompanhar e atestar o recebimento definitivo da execução dos serviços„ 

Par44:irafo  Onto°  
A CONTRATADA devera manter prposto, aceito pela CONTRATANTE, durante 

0 1:yer1odo de vigência do contrato, para representa-la sempre que necessário..  

CLAUSUI.ADÉCI A SEGUNDA— DO RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS 

Correrão por conta exclusivos da CONTRATADA, todos os impostos e  texas  que 

forem: devidos em decorrência do objeto desta contratação, vierem a ser criados. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA— DA RENÚNCIA 

A CONTRATADA, por si e por seus everituais .sucessores, renuncia 

expressamente a qualquer ação, questionamento ou pedido de devolução judicial ou 

administrativo relativamente aos tributos  municipals  incidentes sobre o presente contrato, 

CLAUSULA DtClIVIA QUARTA— DA RESCISÃO 

O presente contrato poderá ser rescindido sem ânus, de comum acordo entre as 

partes ou unilateralmente. 

Parágrafo Primeiro  

Na hipótese de a CONTRATADA solicitar a rescisão, ficara obrigada a  continuer  
prestando os serviços contratados period()  a ser estipulado pela CONTRATANTE, a 

contar do recebirhentp da notificação. 
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Parágrafo Segundo 

Se, a qualquer tempo, na vigência deste contrato, a CONTRATADA tiver decretada 

sua falência ou vier a se dissolver, de pleno direito ou extrajudiciaimente, fica o presente 

contrato automaticamente rescindido, sem prejuiZo da resolução de eventuais pendancias. 

Parágrafo Terceiro  

Em qualquer hipótese de rescisão, caberá*lca e exciUsivamentea CONTRATA4 

DA o recolhimento das verbas rescisórias e demais encargos trabalhistas, independente-

mente do  period°  de comunicação da rescisão formulado pela CONTRATANTE.  

Parágrafo Quarto  

O inaclimplemento de qualquer clausula do presente contrato .poderá ser motivo de 

sua imediata rescisão, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extra- 

judicial, alem de responder a CONTRATADA por perdas e danos, quando esta: 

a-Nao cumprir as obrigações assumidas; 

4. Falir, encontrar-se  ern  Recuperação Judicial ou dissolver-se; 

Transferir o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem a prévia e expressa 

anuência da CONTRATANTE; 

d- Tiver sua atividade  suspense  por determinação de autoriciades cdrripeterites, de 

acordo. com  .8 legislação em vigor; 

e- InterrOrnPer a prestação dos serviços por  ma's  de 02 (dois) s):dias consecutivos, 

sem justo motivo aceito pela CONTRATANTE. 

CLAUSULA DÉCIMA MANTA- DA OBSERVÂNCIA ALEE 14.133/2021 

O presente instrumento sujeita 0 CONTRATANTE e a CONTRATADA as normas 

contidas na Lei no 14.133/2021 bem como demais legislações aplicáveis a especie. 

CLAUSULA DECIMA SEXTA— DOS GESTÕRES 

Para assume-a das obrigações constantes no artigo 17 do decreto municipal ri.° 

610/2019 e demais correlatos.:ficam designados Juliana Ryb inski Rodrigues Rimbano 

496) corno suplente e (matri0Ola fun:clonal 0:°.  3720) e Ronei PaUlin(matricula funciona 

fiscais contratuais SifnUltanearnente, com a ciência dos envolyidos:- 

17 



Feas 
R.  Cap.  Argerniro Monteiro Wanderiey. 161 

Capão Raso — Curitiba PR 
CEP 81.130-180 

41)33165926 
contratoSfeasOfeer.curitiba•Pr.90v-Of 

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA— DA VIGÊNCIA 

0 contrato vigerá por 12 (doze) rrieses, podendo ser prorrogado. 

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA — DA PROTEÇÃO DE DADOS 

A CONTRATADA, por si e por seus empregados, obriga-se a atuar no presente 

Oontrato em conformidade coma Legislação vigente sobre Proteção de Dados Pessoais e 

as determinações de Órgãos regulaclorestfiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei 

fa:7O9/2018, alem das demais normas e políticas de proteção de dados de cada  oafs  onde 

houver qualquer tipo de tratamento dos dados dos clientes, o que inclui os dados da CON-

TRATANTE: Nosnanuseio dos dados a CONTRATADA deverá: 

L Manter e  utilizer  medidas de segurança administrativas;  tecnicas e fisicas apropria-

das e suficientes para proteger a confidencialidade e integridade de todos os dados 

pessoais mantidos ou tonsultadositransmitidos eletr,tinicamentei  para garantir a prote-

ção desses dados contra acesso nãp autorizado, destruição,  pad,  modificação, divul-

gação ou perda acidental ou indevida; 

Acessar os dados dentro de seu escopo e na medida abrangida por sua permissão 

de acesso (autorização)e que os dados pessoais não podem ser lidos, copiados, mo-

dificados ou removidos sem autorização expressa e por escrito da CONTRATANTE; 

Iniz.Garantir, que os dados pessoais não poderão ser revelados a terceiros, com exce-

ção da previa autorização por escrito da CONTRATANTE, quer direta ou indiretamen-

te: Caso a CONTRATADA seja.obrigacia por determinação legal a forneter dados 

pessoais a uma autoridade pública, deverá  informer  previamente a CONTRATANTE 

para que esta tome  at  medidas que julgar cablvele.;• 

W. Notificar a CONTRATANTE  ern  ate 24 (vinte e quatro) horas a respeito da ocorrên-

cia de qualquer incidente que implique violação ou dam de violação das disposições 

legais  relatives  à proteção de Dados Pessoais pela CONTRATADA, seus funcionários, 

ou terceiros,  utorizados de que venha ateu conhecimento suspeita. 

Parádrafo primeiro  

18 
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A CONTRATADA  sera  integralmente responsável pelo pagamento de perdas e 

danos de ordem moral e material, bem como pelo ressarcimento do pagamento de qualquer 

multa  õu  penalidade imposta CONTRATANTE biou a terceiros diretamente resultantes do 

descumprimento pela CONTRATADA de qualquer das cláusulas previstas neste capitulo 

quanto proteção e uso dos dados pessoais. 

Paragrafo segundo 

Encerrada .a vigência do contrato ou não havendo mais necessidade de utilize-

cão dos dados pessoais, sensíveis .ou não, a CONTRATADA interrompera o tratamento e,  

ern  no prazo máximo de 30  dies,  sob instruções e ria medida do  determined°  pela CON-

TRATANTE, eliminara completamente os Dados Pessoais e todas as cópias porventura 

existentes (em formato digital, físico ou outro qualquer), salvo quando necessite mantê-los 

para cumprimento de obrigação legalOti outra hipótese legal prevista.nat;GPD: 

Parágrafo terceiro  

A CONTRATADA declare, por meio cleSte  instrument°,  que; 

L Cumpre a legislação aplicável sobre privacidade e proteção de dados, especialmen-

te a Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados" ou "LGPD"), sem exclusão 

das demais normas setoriais ou gerais sobre terriaOmplementando todas as medi-

das técnicas de segurança da informação disponíveis, ale'  in  de medidas organizacio-,  

psis  pare controle de acesso ao Dados Pessoais; 

li Atua como Controladora de Dados Pesseais, de forma autônoma e independente, 

nos termos da LGPD, respondendo pelas atividades de Tratamenke a que tenha inge-

rência, incluidas aquelas conduzidas por SétIS empregados e,  ern  nenhUma hipótese a 

CONTRATANTE  sera  responsabilizada pelo Tratamento de Dados Pessoais realize-

dos pela CONTRATADA. 

CLAUSULA DÉCIMA NONA—DO FORO DE ELEIçÂo 

Elegem  at  pares o foro da eidade de Curitiba, Capital do Estado do  Parana,  para 

as ações que porventura decorram resente contrato, com renúncia expressa a qualquer 

outro, por mais privilegiado que sejá, 
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Olavo Ga ari 

Diretor Administrativo Fui eiro Feas 

r".4.\r'Nti 

I a  Testemunha 

Feas 
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E por estarem assim acordados, foi este inStrumento lavrado,  cue  depois de lido e 

achado conforme, vai por todos assinados; na presenga de duas testemunhas, em uma 

(mica via, de onde sergo extrakias as copias necessárias. 

Curitiba, 14.1-de outubro de 2022. 

Sezifredo Paulo Alves Paz 

DiretOr Geral — Feas 

Ordenador de Despesas 

• adat Soiuçres de Tecnologia Lida. 
• 

CONTRATADA 

Pedro HenrIqie lgino Borges 

Assessor Jurídico — Feas 
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N° 195 - ANO XI 

CURITIBA, SEXTA-FE1RA, 14 DE OUTUBRO DE 2022 

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 

ATOS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

N° 195 - ANO XI 

CURITIBA, SEXTA-FEIRA, 14 DE OUTUBRO DE 2022 

• 
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 

ATOS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

Objeto: Disciplinar a mútua cooperação entre as partes, sem vinculo empregaticio, para a realização das "Oficinas de yoga", 
na Regional do Pinheirinho. 

Processo Administrativo: 01-186856/2022 

Periodo de vigência: 05/10 a 31/12/2023 

Data da Assinatura: 05 de outubro de 2022 

FUNDAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA e HELIO  JOSE  DE AQUINO  JUNIOR  
Termo de Responsabilidade n° 007/2022 
Objeto: Disciplinar a mutua cooperação entre as partes, sem vinculo empregaticio, para a realização de "Teatro Adulto", na 

Regional do Pinheirinho. 

Processo Administrativo: 01-186841/2022  

Period°  de vigência: 05/10 a 31/12/2023 

Data da Assinatura: 05 de outubro de 2022 

FUNDAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA e BIANCA HERNACKI AMANTE 
Termo de Responsabilidade n° 008/2022 
Objeto: Disciplinar a mútua cooperação entre as partes, sem vinculo empregaticio, para a realização da "Oficina de Técnica 

Vocal", na Regional do Pinheirinho. 

Processo Administrativo: 01-186887/2022 

Período de vigência: 05/10 a 31/12/2023 

Data da Assinatura: 05 de outubro de 2022 

FUNDAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA e MELAINE PILATTO GONÇALVES 
Termo de Responsabilidade n° 009/2022 
Objeto: Disciplinar a mútua cooperação entre as partes, sem vinculo empregaticio, para a realização das "Oficinas de Teatro 

Infantil e Teatro Adolescente", na Regional do Pinheirinho. 

Processo Administrativo: 01-186904/2022 

Período de vigência: 05/10 a 31/12/2023 

Data da Assinatura: 05 de outubro de 2022 

Fundação Cultural de Curitiba, 14 de outubro de 2022. 

Cristiano Augusto  Solis  de Figueiredo Morrissy : Diretor Administrativo Financeiro 

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE - FEAS 

CONTRATOS -AVISO DE PUBLICAÇÃO N°139 

A Fundação Estatal de Atenção à Saúde torna público 

Extratos de Contratos, Convénios, Acordos e outros 

Ajustes (Contrato 085/2022). Contratação de empresa 

especializada para prestação de serviços de 

manutenção preventiva e corretiva, com visitas  in  loco, 

bem como fornecimento e reposição de materiais, 

pegas, componentes e/ou acessórios, nos 

equipamentos de relógio dos relógios de registro 

eletrônico de ponto,  software  e sistema operacional das 

unidades geridas pela Fundação Estatal de Atenção 

Saúde - Feas, pelo periodo de 12 (doze) meses. 

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 à Saúde — Feas es empresa Gigadata Soluções de Tecnologia Ltda. EPP 
Objeto: Contrato Administrativo n.° 085/2022, Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva, com visitas  in  loco, bem como fornecimento e reposição de materiais, pegas, componentes 

e/ou acessórios, nos equipamentos de relógio dos relógios de registro eletrônico de ponto,  software  e sistema operacional das 
unidades geridas pela Fundação Estatal de Atenção à Saúde - Feas, pelo período de 12 (doze) meses. 
Data: 14/10/2022. 
Prazo de vigência: 12 meses. 

Valor total: R$ 16.800,00. 

Previsão Financeira: As despesas decorrentes da aquisição dos produtos correrão por conta de recursos próprios da Feas 

provenientes de contrato de gestão, celebrado com o município de Curitiba, nos termos do disposto no artigo 5°, inciso I, da lei 
municipal n° 13.663/2010, para atender as metas definidas. 

Processo administrativo n° 235/2022. 
Dispensa de Licitação n.° 082/2022. 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde, 11 de outubro de 2022. 

Sezifredo Paulo Alves Paz: Diretor Geral 

CONTRATOS - AVISO DE PUBLICAÇÃO N° 140 

Torna público Extratos de Contratos, Convénios, 

Acordos e outros Ajustes (Objeto: Contrato de 

Comodato de 400 (quatrocentas) unidades de bombas 

de infusão para uso adulto e pediátrico, compativeis 

aos equipos cotados, conforme caracter/atices técnicas 

constantes no edital de embasamento do preg 

eletrônico supracitado). 
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