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Fundação Estatal De Atenção A Saúde — Feas 

Dispensa de Licitação 

n° 068/2022 

Objeto: Contratação de empresa especializada em análise do sistema 

de proteção contra descargas atmosféricas no HMIZA. 

Orgão Requisitante: Contratos 

Data Da Abertura: 08/08/2022 
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AUTORIZAÇÃO PARA DISPENSAR 

Protocolo Processo Administrativo n.° 200/2022. 

Modalidade Dispensa de Licitação 

Critério Lei 8.666/93, artigo 24, Inciso II. 

Objeto Contratação de empresa especializada para análise do 
sistema de proteção contra descargas atmosféricas no HMIZA. 

Justificativa Manutenção preventiva do SPDA e do sistema de aterramento 
do HMIZA. 

Valor R$ 5.850,00. 

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$ 5.850,00 (cinco mil oitocentos e cinquenta 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. 
Em 08/08/2022. 
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Nomeação de gestor e suplente 

Autorizo de acordo com a legislação vigente 
no artigo 17 do decreto municipal n.° 610/2019 
servidores Roberto L. Dallagranna  (mat.  3557) 
7765) como gestor e suplente, respectivamente, 
Em: 08/08/2022. 

Sezifredo Paulo 
Diretor 

e, para assunção das obrigações constantes 
e demais correlatos, ficam designados os 

e  Raphael  de Carvalho Monteiro  (mat.  
com  a ciência dos envolvidos. 

k 

Alves Paz 
-Geral 

Cientes, 

Titular: Roberto L. Dallagran 
Ass.: 1-g4h .)LÁ / 4.,,,,,,,-  

Suplente:  Raphael  de Carvalho Monteiro  
Ass.:  

08/08/2022 08/08/2022 
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DECLARAÇÃO DE AUTORIZADOR DE DESPESA 

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

cumprimento As 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.° 200/2022, 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, 08 de agosto de 2022. 

_..-- 

Sezifredo Paulo Alves Paz 

Diretor-Geral Feas 
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DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Solicito a instauração de processo para a dispensa de Processo Licitatório para a 

contratação da empresa  "Lotus  Comércio E Serviços Elétricos LTDA.", inscrita no CNPJ 

sob o n° 04.219.765/001-78, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua João 

Alencar Guimarães, n.° 300, Santa Quitéria, Curitiba, Paraná, CEP 80.310-420, com 

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

I. Do Objeto 

Contratação de empresa especializada para execução de serviço de análise do 

sistema de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA, e do sistema aterramento do 

Hospital Municipal do Idoso Zilda Arns - HMIZA, localizado na rua Lothário  Boutin,  90, 

Pinheirinho - Curitiba/PR. 

II. Da justificativa para a aquisição 

O HMIZA completara 10 anos e nesse período de operação não ocorreram 

manutenções preventivas tanto do SPDA quanto do sistema de aterramento da referida 

unidade de saúde. 

É importante evidenciar que o SPDA e o sistema de aterramento estão • intrinsecamente ligados a questões de segurança de pessoas e equipamentos, e a sua 

irregularidade gera um potencial risco a esses bens, a vida e o patrimônio. Considerando 

que o instrumento normativo que orienta esse tipo de instalação, NBR-5419, foi atualizado 

em 2015, surgiram uma série de adequações a serem realizadas nos sistemas existentes.  

III. Da justificativa do Pedido de Dispensa 

Justifico o presente pedido de dispensa de licitação, por entender que a presente 

demanda se enquadra nos Inciso II do artigo 24 da Lei 8.666/93; em razão: 

a. De se tratar de item com valor inferior ao limite previsto na alínea "a", do 

inciso li do artigo 24 da Lei 8666/93, qual seja, R$ 5.850,00 (cinco mil oitocentos 

e cinquenta reais). 
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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. De que o SPDA e o sistema de aterramento estão intrinsecamente ligados 

a questões de segurança de pessoas e equipamentos, e a sua irregularidade 

gera um potencial risco a esses bens, a vida e o patrimônio. 

e. De que o HMIZA completara 10 anos e nesse período de operação não 

ocorreram manutenções preventivas tanto do SPDA quanto do sistema de 

aterramento da referida unidade de saúde. 

f. De que o instrumento normativo que orienta esse tipo de instalação, NBR-

5419, foi atualizado em 2015, surgiram uma série de adequações a serem 

realizadas nos sistemas existentes. 

g. De atender â solicitação do setor de Engenharia e Manutenção da Feas. 

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 do  art.  24, II da Lei 8666/93. 

IV. Da escolha das Instituições 

Foi escolhida a empresa Lótus comércio e serviços elétricos Ltda., levando-

se em consideração a do o menor prego apresentado bem como a disponibilidade em 

prestar o referido serviço, frente és necessidades da Feas. 

V. Dos valores 

A empresa Lótus comércio e serviços elétricos Ltda. propôs o valor total de 

R$ 5.850,00 (cinco mil oitocentos e cinquenta reais), para fornecer os serviços/itens, objeto 

do presente feito, de acordo com proposta anexa. 

VI. Das outras cotações 

A empresa "Projetch" propôs um valor total de R$ 15.300,00 (quinze mil e 

trezentos reais), a empresa  "Gauss"  propôs um valor total de R$ 8.794,11 (oito mil 

setecentos e noventa e quatro reais e onze centavos), a empresa  "Run"  propôs um valor 



Curitiba, 23 de julho de 2022. 

arre • onsec 

dministrativa Feas 

Contratos 
R.  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, 161 

Capão Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 

(41) 3316-5926 
www.feas.curitiba.pr.qov.br  

total de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) e a empresa  "Perfect"  propôs um valor total 

de R$ 8.200,00 (oito mil e duzentos reais). 

VII. Do atendimento dos requisitos do parágrafo único do artigo 26 da Lei 8.666/1993 

Com vistas a atender aos requisitos exigidos pelo parágrafo único do artigo 26 

da Lei n° 8.666./93, demonstra-se: 

a. Que a razão da escolha da modalidade de Dispensa de Licitação está 

pautada na disponibilidade da empresa, L6tus comércio e serviços elétricos 

Ltda. em atender aos prazos, bem como às condições apresentadas pela Feas; 

b. Com relação à proposta apresentada pela empresa Lótus comércio e 

serviços elétricos Ltda. Esta se demonstra como a mais vantajosa à Feas, na 

medida em que atende as especificidades exigidas, bem como apresentou o 

melhor preço; 

c. Ademais, constatou-se que o preço apresentado, está de acordo com os 

praticados no mercado, conforme referencial de preços anexo; 

d. E, ainda, a ora contratada encontra-se habilitada para tal fim; 

VIII. Do Fiscal e Gestor do contrato 

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

610/2019 e demais correlatos, ficam designados os servidores Roberto L. Dallagranna 

(matricula funcional n.° 3557) e  Raphael  de Carvalho Monteiro (matricula funcional n.°7765) 

como gestor e suplente, respectivamente, com a ciência dos envolvidos. 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. Do objeto 

Contratação de empresa especializada para execução de serviço de 

análise do sistema de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA, e do 

sistema aterramento do Hospital Municipal do Idoso Zilda Arns - HMIZA, localizado 

na rua Lothário  Boutin,  90, Pinheirinho - Curitiba/PR. 

2. Da justificativa 

Inicialmente, o HMIZA completara recentemente 10 anos desde a sua 

fundação. Todavia, em todo esse período de operação não ocorreram 

manutenções preventivas tanto do SPDA quanto do sistema de aterramento da 

referida unidade de saúde. Além disso, o projeto existente que está relacionado a 

estes sistemas não retrata o que há instalado em campo, isso demonstra que não 

foi feito um "As  Built"  após a conclusão da obra de construção do HMIZA. Ademais, 

o instrumento normativo que orienta esse tipo de instalação, NBR-5419, foi 

atualizado em 2015, o que ocasionou uma série de adequações a serem realizadas 

nos sistemas existentes. 

Outrossim, é importante evidenciar que o SPDA e o sistema de 

aterramento estão intrinsecamente ligados a questões de segurança de pessoas e 

equipamentos, e a sua irregularidade gera um potencial risco a esses bens, a vida 

e o patrimônio. Assim, estes sistemas quando executados conforme previsto nas 

normas técnicas e preservados através de uma manutenção preventiva regular, 

garante o bom funcionamento dos equipamentos existentes na instalação. 

Infere-se, diante do exposto, que a Fundação Estatal de Atenção 

Saúde - FEAS, necessita efetuar a contratação de uma empresa especializada 

para execução de serviço de análise do SPDA e do sistema aterramento do 

Hospital Municipal do Idoso Zilda Arns - HMIZA. 

3. Dos serviços e serem prestados 

3.1. Análise de risco conforme NBR 5419/2015 — Gerenciamento de risco - 

parte 2, para verificar o nível de proteção adotado no projeto existente; 
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3.2. Análise da concordância do SPDA instalado x projeto e com a norma 

atualizada; 

3.3. Inspeção do material aplicado em concordância com a norma atual; 

3.4. Medição de resistência de aterramento; 

3.5. Medições de continuidade elétrica entre a malha de captação, descida 

e aterramento do SPDA; 

3.6. 0 estado de conservação dos componentes do Subsistema de 

Captação, terminais aéreos, malhas, cabos e conexões; 

3.7. 0 estado de conservação dos componentes do Subsistema de 

Descida, Cabos, conexões e barras; 

3.8. 0 estado de conservação dos componentes do Subsistema de 

Aterramento, hastes, cabos, conexões, soldas exotérmicas e grampos; 

3.9. Condição do BEP (Barramento de Equipotencialização Principal); 

3.10. Medidas de proteção contra surto  (MPS)  apresentada na parte 4 da 

NBR 5419/2015, determinar DPS (dispositivo de proteção contra surtos); 

3.11. Avaliações gerais, tipo Corrosão, Deterioração e Rompimento; 

3.12. Relatório técnico e fotográfico das atividades e recomendações para o 

processo de adequação e manutenção futura; 

3.13. Projeto básico indicando os pontos a serem corrigidos, bem como as 

interligações com as malhas dos sistemas construidos após instalação do 

SPDA (central de utilidades, torre de água, central de GLP e cisterna); 

3.14. Relação quantitativa e qualitativa dos materiais e equipamentos a 

serem utilizados nos diversos sistemas com base no projeto básico, 

contendo: 

a. Tipo e qualidade; 

b. Características para sua identificação; 

c. Unidade de comercialização; 

d. Respectivas quantidades; 

e. Caderno de Especificação, Pregos e Encargos conforme a tabela da 

SMOP ou, caso não esteja especificado o preço na primeira, da SINAPI. 

3.15. Anotação de Responsabilidade Técnica  (ART);  
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4. Dos entregáveis 

4.1. Ao final, após a CONTRATADA realizar toda a análise do SPDA e do 

sistema de aterramento do HMIZA conforme o item 3 deste termo de 

referência, esta deverá efetuar a entrega da seguinte relação de documentos: 

a. Laudo do SPDA e do sistema de aterramento. 

b. Relatório contendo: 

1. Levantamento fotográfico com as indicações das correções em 

cada ponto do SPDA e do aterramento; 

2. Avaliação do SPDA instalado em relação ao projeto existente e A 

norma atualizada; 

3. Avaliação do aterramento instalado em relação ao projeto existente 

e à norma atualizada; 

4. Estado de conservação dos materiais aplicados; 

5. Medições da resistência de aterramento; 

6. Continuidade elétrica entre a malha de captação, descida e 

aterramento do SPDA; 

7. Condições do BEP; 

8. Medidas de proteção contra surtos  (MPS);  

9. Avaliações gerais; 

10. Recomendações para manutenção preventiva futura informando 

qual o período para verificação de cada equipamento e material 

instalado. 

c. Projeto básico de adequação contendo: 

1. Plantas baixas de SPDA e aterramento com indicação dos pontos a 

serem corrigidos, bem com interligações com as malhas dos sistemas 

construidos após instalação do SPDA e do aterramento (central de 

utilidades, torre de Agua, central de GLP e cisterna); 

2. Cortes e detalhes 

3. Memorial descritivo; 

4. Relação quantitativa e qualitativa dos materiais e equipamentos a 

serem utilizados nos diversos sistemas, contendo: 

5. Tipo e qualidade; 

6. Características para sua identificação; 
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7. Unidade de comercialização; 

8. Respectivas quantidades; 

9. Caderno de Especificação, Preços e Encargos conforme a tabela 

da SMOP ou, caso não esteja especificado o preço na primeira, da 

SINAPI. 

10. Levantamento de custo para material e mão de obra com base no 

projeto básico; 

5. Das obrigações e responsabilidades da contratada 

5.1. Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais 

resultantes da contratação. 

5.2. Providenciar as ferramentas e equipamentos para o bom andamento 

dos serviços, não responsabilizando a CONTRATANTE pela guarda destes 

materiais. 

5.3. Fornecer os equipamentos de proteção individual (EPI's) de uso 

obrigatório para os seus funcionários. 

5.4. Fornecer os equipamentos de proteção de uso coletivo (EPC's) que 

forem necessários. 

5.5. 0 fornecimento de uniforme e de crachá de identificação da própria 

CONTRATADA. Estes itens são de uso obrigatório dentro das instalações da 

FEAS. 

5.6. Responsabilizar-se, integralmente e exclusivamente, pelas obrigações 

com a sua mão-de-obra, materiais, transporte, refeições, uniformes, 

ferramentas, equipamentos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 

fiscais, cíveis e criminais, resultantes da execução do contrato no tocante aos 

seus empregados, dirigentes e prepostos. 

5.7. Refazer, sem ônus para a CONTRATANTE, os serviços prestados que 

estejam em desacordo com o especificado no contrato assinado. 

5.8. Fornecer, em qualquer época, os esclarecimentos e as informações 

técnicas sobre os serviços executados quando solicitados pela fiscalização 

do contrato. 
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5.9. A CONTRATADA assumirá inteira responsabilidade pela execução dos 

serviços e responderá por quaisquer danos causados As dependências e aos 

equipamentos da CONTRATANTE, quando evidenciado culpa ou dolo. 

5.10. A CONTRATADA responderá por quaisquer acidentes que possam ser 

vitimas seus empregados, quando em serviço nas dependências das 

instalações da CONTRATANTE. A CONTRATANTE se exime de qualquer 

responsabilidade nesse sentido. 

5.11. A CONTRATADA será responsável pela guarda e vigilância dos 

materiais e equipamentos que forem utilizados e que se encontrarem 

• depositados nas dependências da CONTRATANTE. 

5.12. A CONTRATADA assumirá inteira responsabilidade pela qualidade dos 

materiais a serem empregados no serviço. 

5.13. Os funcionários da CONTRATADA ficarão sujeitos às normas da 

CONTRATANTE, todavia, sem qualquer vinculo empregaticio, cabendo A 

CONTRATADA todos os encargos e obrigações já mencionadas. 

5.14. Após a execução dos serviços, a CONTRATADA responsabilizar-se-á 

pela limpeza e pela arrumação do local de trabalho. 

5.15. A CONTRATADA deverá elaborar os relatórios de ocorrências e os 

relatórios periódicos, caso a CONTRATANTE solicite. 

5.16. Durante toda a execução dos serviços prestados pela CONTRATADA, 

seus funcionários deverão permanecer nas dependências da FEAS portando: 

a. Uniforme completo, RG e crachá. 

b. Todas as ferramentas, instrumentos, materiais de consumo, EPI's e 

EPC's necessários à realização das atividades. 

5.17. A CONTRATADA deverá utilizar sempre pessoal técnico qualificado e 

especializado para a execução da atividade fim do serviço, com comprovada 

competência, bom comportamento e treinamento o qual deve responsabilizar-

se por todas as intervenções realizadas. Estes funcionários deverão obedecer 

As normas da CONTRATANTE, podendo ser exigida pela fiscalização do 

contrato a substituição de qualquer funcionário cujo comportamento ou 

capacidade sejam julgados impróprios ao desempenho dos serviços 

contratados. 

5.18. A CONTRATADA deverá utilizar, durante os serviços, equipamentos, 

ferramentas e instrumentos adequados A boa execução das atividades sob 
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sua responsabilidade. Os serviços deverão oferecer o máximo de segurança 

no que se refere A prevenção de acidentes e danos materiais que possam ser 

ocasionados à CONTRATANTE. 

5.19. A CONTRATADA deverá arcar com todas as despesas diretas e 

indiretas (encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais) com os 

seus funcionários. Além disso, estes não terão qualquer vinculo empregaticio 

com a CONTRATANTE. 

5.20. Todos os custos logísticos relativos ao transporte de pegas/materiais e 

pessoal para realização dos serviços é de responsabilidade exclusiva da 

CONTRATADA. 

5.21. Não será admitido o emprego de pegas/materiais de reposição que 

sejam recondicionados e/ou reaproveitados de outros equipamentos, salvo 

com expresso consentimento da fiscalização do contrato. 

5.22. A CONTRATADA será responsável pela qualidade dos serviços 

executados, tendo a obrigação de recuperar, corrigir, remover, reconstruir ou 

substituir, as suas expensas, quaisquer danos causados à CONTRATANTE 

ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo, não excluindo ou reduzindo 

essa responsabilidade, sem ônus à CONTRATANTE, inclusive com reposição 

de equipamentos e componentes. 

5.23. A CONTRATADA terá que designar um responsável técnico para 

acompanhamento e execução de todos os serviços e deverá, 

obrigatoriamente, manter contato com a fiscalização do contrato. 

5.24. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 

as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação técnica e 

qualificação técnica exigidas na licitação. 

5.25. Realizar os serviços nos prazos e condições estipuladas. 

5.26. Prestar os serviços no horário compreendido de segunda-feira a sexta-

feira, das 08h ás 17h. 

5.27. Qualquer infração da CONTRATADA em relação as suas 

responsabilidades será encarada como quebra contratual e, portanto, a 

CONTRATANTE deverá ser ressarcida nos moldes previstos pelo contrato. 
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6. Das obrigações e responsabilidades da contratante 

6.1. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, se os serviços forem realizados 

em sua plenitude e em conformidade com as especificações definidas neste 

termo de referência. 

6.2. Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa execução do 

fornecimento dos serviços, inclusive permitir o livre acesso do corpo técnico 

da CONTRATADA às dependências do local dos equipamentos para a 

execução atividades necessárias dentro dos dias e horários acordados com a 

fiscalização do contrato. 

6.3. Prestar todas as informações necessárias à realização do objeto deste 

termo de referência. 

6.4. Atestar a execução do objeto por meio do gestor do contrato. 

6.5. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo 

com o contrato. 

6.6. Notificar a CONTRATADA, fixando prazo para corrigir defeitos ou 

irregularidades verificadas na execução dos serviços objeto deste contrato. 

6.7. Proibir que pessoas não autorizadas pela CONTRATANTE, sob 

qualquer pretexto, efetuem intervenções técnicas nas instalações da 

CONTRATANTE ou executem qualquer tipo de serviço. 

6.8. Analisar todos os documentos entregues pela CONTRATADA. 

6.9. Oferecer instalações seguras, assim como o seu acesso, para a 

realização das atividades dos funcionários da CONTRATADA. 

6.10. Solicitar a qualquer tempo, durante a vigência do contrato, relatórios 

técnicos, caso entenda sua necessidade. 

6.11. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços a serem prestados. A 

CONTRATADA (Fundação Estatal de Atenção à Saúde - FEAS) será 

representada pelo seu setor de Engenharia e Manutenção, a qual será o setor 

de fiscalização do contrato. A fiscalização do contrato fica sob 

responsabilidade do Gerente de Engenharia Roberto Liberato Dallagranna e 

seu suplente, o Técnico em Eletrotécnica  Raphael  de Carvalho Monteiro. 

Contato: Engenharia e Manutenção FEAS, telefone (41)33165909. 

/RI 
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6.12. Acompanhar e fiscalizar os serviços sob os aspectos quantitativo e 

qualitativo através da fiscalização do contrato, Engenharia e Manutenção 

FEAS, esta com poderes para: 

a. Suspender a execução dos serviços, total ou parcialmente, a qualquer 

tempo, sempre que julgar necessário a fim de garantir a qualidade 

desejada. 

b. Recusar qualquer serviço cuja qualidade esteja fora do padrão 

desejado pela FEAS e/ou infrinja o código de conduta e integridade da 

FEAS. 

c. A fiscalização da execução do contrato por parte da CONTRATANTE 

não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA com relação 

as suas atribuições e obrigações. 

d. A CONTRATANTE terá livre acesso e autoridade para definir toda e 

qualquer ação de orientação, gerenciamento, controle e acompanhamento 

da execução do contrato, fixando, assim, normas nos casos não 

especificados e determinando as providências cabíveis. 

e. Os serviços não aceitos pela fiscalização do contrato deverão ser 

refeitos pela CONTRATADA sem nenhum ônus adicional para a 

CONTRATANTE. 

7. Da inspeção 

7.1. A CONTRATANTE se reserva no direito de inspecionar os serviços a 

serem executados pela CONTRATADA, diretamente ou por meio de 

representante devidamente credenciado, para verificação do cumprimento 

das especificações indicadas neste documento e demais condições do edital. 

7.2. A CONTRATANTE se reserva no direito de inspecionar os serviços a 

serem executados pela CONTRATADA, diretamente ou por meio de 

representante devidamente credenciado, para verificação do cumprimento 

das especificações indicadas neste documento e demais condições do edital. 

7.3. Uma eventual inspeção por parte da CONTRATANTE não exime a 

CONTRATADA de sua responsabilidade quanto à perfeita execução dos 

serviços descritos neste termo de referência. 
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8. SUBCONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS 

8.1. A CONTRATADA não poderá transferir a outrem, no todo ou em parte, 

o fornecimento dos objetos deste termo de referência. Assim, fica sob a 

inteira responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento de todas as 

condições estabelecidas neste documento. 

9. GARANTIA DO SERVIÇO 

9.1. A garantia da execução dos serviços deverá ser de 12 meses a contar 

da data do recebimento dos documentos entregáveis pela fiscalização do 

contrato, o setor de Engenharia e Manutenção da FEAS, na figura do seu 

gestor do contrato ou do seu suplente. 

Curitiba, 20 de maio de 2022  

Raphael  de Carvalho Monteiro 

Técnico em Eletrotécnica • Engenharia e Manutenção FEAS 

Roberto Liberato Dallagranna 

Gerente de Engenharia 

Engenharia e Manutenção FEAS 
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MINUTA CONTRATO ADMINISTRATIVO N.° XX FEAS 

Contrato Administrativo n° XXX/2022 — Feas de 

Contratação de empresa especializada para 

execução de serviço de análise do sistema de 

proteção contra descargas atmosféricas - SPDA, e 

do sistema aterramento do Hospital Municipal do 

Idoso Zilda Arns - HMIZA, que entre si celebram a 

Feas — Fundação Estatal De Atenção à Saúde e a 

empresa 5cxxxxkxxixxx; 

• 

Aos MXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nesta cidade de Curitiba, Capital do 

Estado do Paraná, presentes de um lado a FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO À 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  

Wino  Borges, OAB/PR n.° 50.529, e de outro lado a empresa 5(XXXXXXXXXXXXXXXX, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n , COM 

sede na Rua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX neste ato representada por 

XXXXXXXXXXXXXWX, inscrito no CPF/MF sob o n° 4X.20(XXXXXXXXXXX COM 

fundamento nas informações contidas no Processo Administrativo n° XXX/2022 — Feas, 

Dispensa de Licitação n.° ,XXX/2022, resolveram e acordaram firmar o presente contrato, 

mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

Contratação de empresa especializada para execução de serviço de análise do 

sistema de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA, e do sistema aterramento do 

Hospital Municipal do Idoso Zilda Arns - HMIZA, localizado na rua Lothário  Boutin,  90, 

Pinheirinho - Curitiba/PR. 

Parágrafo Primeiro  

• Hospital Municipal do Idoso Zilda Arns - HMIZA, localizado na rua Lothário  Boutin,  

90, Pinheirinho - Curitiba/PR. 
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Parágrafo Segundo  

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

Termo de Referência e a Proposta da contratada. 

CLAUSULA SEGUNDA — DOS SERVIÇOS E SEREM PRESTADOS 

0 objeto deste termo compreende a prestação dos seguintes serviços: 

I. Análise de risco conforme NBR 5419/2015 — Gerenciamento de risco - parte 

2, para verificar o nível de proteção adotado no projeto existente; 

II. Análise da concordância do SPDA instalado x projeto e com a norma 

atualizada; 

Inspeção do material aplicado em concordância com a norma atual; 

Medição de resistência de aterramento; 

Medições de continuidade elétrica entre a malha de captação, descida e 

aterramento do SPDA; 

VI. 0 estado de conservação dos componentes do Subsistema de Captação, 

terminais aéreos, malhas, cabos e conexões; 

VII. 0 estado de conservação dos componentes do Subsistema de Descida, 

Cabos, conexões e barras; 

VIII. 0 estado de conservação dos componentes do Subsistema de Aterramento, 

hastes, cabos, conexões, soldas exotérmicas e grampos; 

IX. Condição do BEP (Barramento de Equipotencialização Principal); 

X. Medidas de proteção contra surto  (MPS)  apresentada na parte 4 da NBR 

5419/2015, determinar DPS (dispositivo de proteção contra surtos); 

XI. Avaliações gerais, tipo Corrosão, Deterioração e Rompimento; 

XII. Relatório técnico e fotográfico das atividades e recomendações para o 

processo de adequação e manutenção futura; 

XIII. Projeto básico indicando os pontos a serem corrigidos, bem como as 

interligações com as malhas dos sistemas construidos após instalação do SPDA 

(central de utilidades, torre de água, central de GLP e cisterna); 

XIV. Relação quantitativa e qualitativa dos materiais e equipamentos a serem 

utilizados nos diversos sistemas com base no projeto básico, contendo: 

a. Tipo e qualidade; 

b. Características para sua identificação; 

c. Unidade de comercialização; 

2 
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d. Respectivas quantidades; 

e. Caderno de Especificação, Preços e Encargos conforme a tabela da SMOP 

ou, caso não esteja especificado o preço na primeira, da SINAPI. 

XV. Anotação de Responsabilidade Técnica  (ART);  

Parágrafo Primeiro 

I.Ao final, após a CONTRATADA realizar toda a análise do SPDA e do sistema de 

aterramento do HMIZA conforme o item 3 deste termo de referência, esta deverá 

efetuar a entrega da seguinte relação de documentos: 

a. Laudo do SPDA e do sistema de aterramento. 

b. Relatório contendo: 

1. Levantamento fotográfico com as indicações das correções em cada ponto 

do SPDA e do aterramento; 

2. Avaliação do SPDA instalado em relação ao projeto existente e à norma 

atualizada; 

3. Avaliação do aterramento instalado em relação ao projeto existente e 

norma atualizada; 

4. Estado de conservação dos materiais aplicados; 

5. Medições da resistência de aterramento; 

6. Continuidade elétrica entre a malha de captação, descida e aterramento do 

SPDA; 

7. Condições do BEP; 

8. Medidas de proteção contra surtos  (MPS);  

9. Avaliações gerais; 

10. Recomendações para manutenção preventiva futura informando qual o 

período para verificação de cada equipamento e material instalado. 

c. Projeto básico de adequação contendo: 

1. Plantas baixas de SPDA e aterramento com indicação dos pontos a serem 

corrigidos, bem com interligações com as malhas dos sistemas construidos após 

instalação do SPDA e do aterramento (central de utilidades, torre de água, central 

de GLP e cisterna); 

2. Cortes e detalhes 

3. Memorial descritivo; 

4. Relação quantitativa e qualitativa dos materiais e equipamentos a serem 

utilizados nos diversos sistemas, contendo: 

3 
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5. Tipo e qualidade; 

6. Características para sua identificação; 

7. Unidade de comercialização; 

8. Respectivas quantidades; 

9. Caderno de Especificação, Pregos e Encargos conforme a tabela da 

SMOP ou, caso não esteja especificado o prego na primeira, da SINAPI. 

10. Levantamento de custo para material e mão de obra com base no projeto 

básico; 

CLAUSULA TERCEIRA —AS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA • Sao  obrigações da contratada, além de outras já previstas neste instrumento e 

em seus anexos: 

I. Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes da 
contratação. 
II. Providenciar as ferramentas e equipamentos para o bom andamento dos 

serviços, não responsabilizando a CONTRATANTE pela guarda destes materiais.  

III. Fornecer os equipamentos de proteção individual (EPI's) de uso obrigatório para 

os seus funcionários. 

IV.Fornecer os equipamentos de proteção de uso coletivo (EPC's) que forem 

necessários. 

V. 0 fornecimento de uniforme e de crachá de identificação da própria 

CONTRATADA. Estes itens são de uso obrigatório dentro das instalações da 

FEAS. 

VI.Responsabilizar-se, integralmente e exclusivamente, pelas obrigações com a 

sua mão-de-obra, materiais, transporte, refeições, uniformes, ferramentas, 

equipamentos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, cíveis e 

criminais, resultantes da execução do contrato no tocante aos seus empregados, 

dirigentes e prepostos. 

VII. Refazer, sem ônus para a CONTRATANTE, os serviços prestados que 

estejam em desacordo com o especificado no contrato assinado. 

VIII. Fornecer, em qualquer época, os esclarecimentos e as informações 

técnicas sobre os serviços executados quando solicitados pela fiscalização do 

contrato. 

4 
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IX.A CONTRATADA assumirá inteira responsabilidade pela execução dos serviços 

e respondera por quaisquer danos causados as dependências e aos equipamentos 

da CONTRATANTE, quando evidenciado culpa ou dolo. 

X. A CONTRATADA respondera por quaisquer acidentes que possam ser vitimas 

seus empregados, quando em serviço nas dependências das instalações da 

CONTRATANTE. A CONTRATANTE se exime de qualquer responsabilidade nesse 

sentido. 

XI.A CONTRATADA  sera  responsável pela guarda e vigilância dos materiais e 

equipamentos que forem utilizados e que se encontrarem depositados nas 

dependências da CONTRATANTE. 

XII. A CONTRATADA assumirá inteira responsabilidade pela qualidade dos 

materiais a serem empregados no serviço. 

XIII. Os funcionários da CONTRATADA ficarão sujeitos as normas da 

CONTRATANTE, todavia, sem qualquer vinculo empregaticio, cabendo 

CONTRATADA todos os encargos e obrigações já mencionadas. 

XIV. Após a execução dos serviços, a CONTRATADA responsabilizar-se-á pela 

limpeza e pela arrumação do local de trabalho. 

XV. A CONTRATADA devera elaborar os relatórios de ocorrências e os 

relatórios periódicos, caso a CONTRATANTE solicite. 

XVI. Durante toda a execução dos serviços prestados pela CONTRATADA, 

seus funcionários deverão permanecer nas dependências da FEAS portando: 

a. Uniforme completo, RG e crachá. 

b. Todas as ferramentas, instrumentos, materiais de consumo, EPI's e EPC's 

necessários à realização das atividades. 

XVII. A CONTRATADA deverá utilizar sempre pessoal técnico qualificado e 

especializado para a execução da atividade fim do serviço, com comprovada 

competência, bom comportamento e treinamento o qual deve responsabilizar-se 

por todas as intervenções realizadas. Estes funcionários deverão obedecer as 

normas da CONTRATANTE, podendo ser exigida pela fiscalização do contrato a 

substituição de qualquer funcionário cujo comportamento ou capacidade sejam 

julgados impróprios ao desempenho dos serviços contratados. 

XVIII. A CONTRATADA deverá utilizar, durante os serviços, equipamentos, 

ferramentas e instrumentos adequados à boa execução das atividades sob sua 

responsabilidade. Os serviços deverão oferecer o máximo de segurança no que se 

refere a prevenção de acidentes e danos materiais que possam ser ocasionados a 

CONTRATANTE. 

5 



Contratos  
Rua Lothian° Boutin, 90 

Pinheirinho — Curitiba/PR 
81.110-522 
3316-5926 

contratos@feaes.curitiba.pr.gov.br  

IF •  

XIX. A CONTRATADA deverá arcar com todas as despesas diretas e indiretas 

(encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais) com os seus 

funcionários. Além disso, estes não terão qualquer vinculo empregaticio com a 

CONTRATANTE. 

XX. Todos os custos logísticos relativos ao transporte de pegas/materiais e 

pessoal para realização dos serviços é de responsabilidade exclusiva da 

CONTRATADA. 

XXI. Não será admitido o emprego de peças/materiais de reposição que sejam 

recondicionados e/ou reaproveitados de outros equipamentos, salvo com expresso 

consentimento da fiscalização do contrato. 

XXII. A CONTRATADA será responsável pela qualidade dos serviços 

executados, tendo a obrigação de recuperar, corrigir, remover, reconstruir ou 

substituir, as suas expensas, quaisquer danos causados à CONTRATANTE ou a 

terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade, sem ônus à CONTRATANTE, inclusive com reposição de 

equipamentos e componentes. 

XXIII. A CONTRATADA terá que designar um responsável técnico para 

acompanhamento e execução de todos os serviços e deverá, obrigatoriamente, 

manter contato com a fiscalização do contrato. 

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

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação técnica e qualificação 

técnica exigidas na licitação. 

XXV. Realizar os serviços nos prazos e condições estipuladas. 

XXVI. Prestar os serviços no horário compreendido de segunda-feira a sexta-

feira, das 08h às 17h. 

XXVII. Qualquer infração da CONTRATADA em relação as suas 

responsabilidades será encarada como quebra contratual e, portanto, a 

CONTRATANTE deverá ser ressarcida nos moldes previstos pelo contrato. 

Parágrafo Primeiro 

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 
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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 Segundo  

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 QUARTA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

São obrigações da CONTRATANTE, além de outras assumidas no presente 

instrumento ou em seus Anexos: 

XXVIII. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, se os serviços forem realizados 

em sua plenitude e em conformidade com as especificações definidas neste termo 

de referência. 

XXIX. Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa execução do 

fornecimento dos serviços, inclusive permitir o livre acesso do corpo técnico da 

CONTRATADA ás dependências do local dos equipamentos para a execução 

atividades necessárias dentro dos dias e horários acordados com a fiscalização do 

contrato. 

XXX. Prestar todas as informações necessárias à realização do objeto deste 

termo de referência. 

XXXI. Atestar a execução do objeto por meio do gestor do contrato. 

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

o contrato. 

XXXIII. Notificar a CONTRATADA, fixando prazo para corrigir defeitos ou 

irregularidades verificadas na execução dos serviços objeto deste contrato. 

XXXIV. Proibir que pessoas não autorizadas pela CONTRATANTE, sob qualquer 

pretexto, efetuem intervenções técnicas nas instalações da CONTRATANTE ou 

executem qualquer tipo de serviço. 

XXXV. Analisar todos os documentos entregues pela CONTRATADA. 

XXXVI. Oferecer instalações seguras, assim como o seu acesso, para a realização 

das atividades dos funcionários da CONTRATADA. 
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XXXVII. Solicitar a qualquer tempo, durante a vigência do contrato, relatórios 

técnicos, caso entenda sua necessidade. 

XXXVIII. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços a serem 

prestados. A CONTRATADA (Fundação Estatal de Atenção à Saúde - FEAS) será 

representada pelo seu setor de Engenharia e Manutenção, a qual será o setor de 

fiscalização do contrato. A fiscalização do contrato fica sob responsabilidade do 

Gerente de Engenharia Roberto Liberato Dallagranna e seu suplente, o Técnico em 

Eletrotécnica  Raphael  de Carvalho Monteiro. Contato: Engenharia e Manutenção 

FEAS, telefone (41)33165909. 

XXXIX. Acompanhar e fiscalizar os serviços sob os aspectos quantitativo e 

qualitativo através da fiscalização do contrato, Engenharia e Manutenção FEAS, 

esta com poderes para: 

a. Suspender a execução dos serviços, total ou parcialmente, a qualquer 

tempo, sempre que julgar necessário a fim de garantir a qualidade desejada. 

b. Recusar qualquer serviço cuja qualidade esteja fora do padrão desejado 

pela FEAS e/ou infrinja o código de conduta e integridade da FEAS. 

c. A fiscalização da execução do contrato por parte da CONTRATANTE não 

exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA com relação as suas 

atribuições e obrigações. 

d. A CONTRATANTE terá livre acesso e autoridade para definir toda e 

qualquer ação de orientação, gerenciamento, controle e acompanhamento da 

execução do contrato, fixando, assim, normas nos casos não especificados e 

determinando as providências cabíveis. 

e. Os serviços não aceitos pela fiscalização do contrato deverão ser refeitos 

pela CONTRATADA sem nenhum ônus adicional para a CONTRATANTE. 

Parágrafo Primeiro  

A detecção, pela 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. 

8 
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CLAUSULA QUINTA — DA INSPEÇÃO  

LA  CONTRATANTE se reserva no direito de inspecionar os serviços a serem 

executados pela CONTRATADA, diretamente ou por meio de representante 

devidamente credenciado, para verificação do cumprimento das especificações 

indicadas neste documento e demais condições do edital. 

A CONTRATANTE se reserva no direito de inspecionar os serviços a 

serem executados pela CONTRATADA, diretamente ou por meio de representante 

devidamente credenciado, para verificação do cumprimento das especificações 

indicadas neste documento e demais condições do edital. 

Uma eventual inspeção por parte da CONTRATANTE não exime a 

CONTRATADA de sua responsabilidade quanto à perfeita execução dos serviços 

descritos neste termo de referência. 

CLAUSULA SEXTA — DA GARANTIA 

A garantia da execução dos serviços deverá ser de 12 meses a contar da 

data do recebimento dos documentos entregáveis pela fiscalização do contrato, o setor 

de Engenharia e Manutenção da FEAS, na figura do seu gestor do contrato ou do seu 

suplente. 

CLAUSULA SÉTIMA - DO VALOR 

0 custo total para a presente contratação será de até R$ xxxxxxxxxxxxxxx 

conforme proposta em anexo. 

Parágrafo Primeiro 

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 OITAVA — 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  OW  do mês subsequente ao da prestação integral dos serviço, mediante 
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apresentação a Feas, da Nota Fiscal/Fatura de Prestação de Serviços, 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 e INSS; 

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  (Ail  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 contratada comunicará por escrito a contratada, a qual 

deverá efetuar o ressarcimento desses valores ou estes serão descontados de eventual 

próxima fatura, a critério da Feas. 

Parágrafo Terceiro  

Incumbirá a contratada a iniciativa e o encargo de elaboração de cálculo 

minucioso de cada fatura, as quais serão revistas e aprovadas pelo gestor do contrato da 

Contratante, por esta designado, juntando-se à respectiva discriminação dos serviços 

efetuados ao memorial de cálculo da fatura. 

Parágrafo Quarto 

Como condição para recebimento dos valores acordados a contratada deverá 

manter, durante a vigência do presente instrumento, todas as condições que ensejaram a 

sua habilitação. 

Parágrafo Quinto  

A contratada reterá no valor da fatura o correspondente ao valor do Imposto 

sobre Serviços — ISS, relativo à prestação de serviços na Feas, na forma da Lei. 

10 

• 

• 



Contratos  
Rua Lotherio Boutin, 90 

Pinheirinho — Curitiba/PR 
81.110-522 
3316-5926 

contratos@feaes.curitiba.pr.gov.br  

pf- 

Parágrafo Sexto 

Fica assegurado a contratante o direito de, mediante retenção de pagamentos, 

ressarcir-se de quantias que lhes sejam devidas pela contratada, quaisquer que sejam a 

natureza e origem desses débitos, consoante autorização expressa no inciso XIII do artigo 

32 do Decreto Municipal n°2.028/2011. 

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.  65 da Lei 8666/93. 

CLAUSULA DÉCIMA — 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: 

I=(TX/100) 

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 DÉCIMA PRIMEIRA — 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 
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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 As penalidades previstas nos artigos 86, 

87 e 88 da Lei n.° 8666/93. 

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 87, inciso Ill, da Lei n.° 8.666/93. 

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 5 administração pública, de acordo com a Lei 

n.° 8666/93. 

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

publicação na imprensa oficial, de acordo com a Lei n.° 8666/93. 

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 

em Lei n° 8.666/93 independentemente da ordem em que estejam previstas, considerando 

sempre a gravidade e eventuais prejuízos causados ao Erário e os princípios que regem 

Administração. 

Parágrafo Quarto  

A aplicação de penalidades não prejudica o direito da CONTRATANTE de 

recorrer As garantias contratuais, com o objetivo de ressarcir-se dos prejuízos causados 
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pelo inadimplente, podendo, ainda, reter créditos decorrentes do contrato, ou promover a 

cobrança judicial ou extrajudicial de eventuais perdas e danos. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA— DO INADIMPLEMENTO 

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 ou dissolver-se; 

c. tiver sua atividade suspensa por determinação de autoridades competentes, de 

acordo com a legislação em vigor; 

d. interromper a prestação dos serviços por mais de 02 (dois) dias consecutivos, sem 

justo motivo aceito pela CONTRATANTE. 

Parágrafo Único  

Verificado qualquer problema nos serviços, a CONTRATADA será notificada por 

escrito, devendo corrigi-lo, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, podendo ser 

ordenada .6 suspensão dos serviços e respectivos pagamentos, se dentro de 24h (vinte e 

quatro horas), a contar da entrega da notificação, não for atendida a reclamação, sem 

prejuízo das penalidades a que ficar sujeita. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA— DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela 

execução dos serviços objeto do presente instrumento, fica assegurado à CONTRATANTE, 

através do Gestor e do Suplente do contrato, o direito de exercer a mais ampla e completa 

fiscalização dos serviços contratados, podendo, para tanto, fazer uso de todos os recursos 

previstos no artigo 67 da Lei n° 8.666/93, ou de outros meios que entender necessários, sem 

que de qualquer forma restrinja a plenitude da responsabilidade da CONTRATADA. 

Parágrafo Primeiro 

Quaisquer exigências referentes à fiscalização inerente ao objeto do contrato 

deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para a 

CONTRATANTE. 
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Parágrafo Segundo  

O Gestor ou o Suplente do presente contrato anotará em registro próprio todas 

as ocorrências relacionadas coma execução do objeto contratual, determinando o que for 

necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, dando ciência dos fatos 

CONTRATADA. 

Parágrafo Terceiro  

A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela CONTRATANTE, 

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

Parágrafo Quarto 

A fiscalização exercida no interesse da CONTRATANTE não exclui nem reduz a 

responsabilidade da empresa CONTRATADA na ocorrência de qualquer irregularidade, 

inclusive perante terceiros. As condutas ativas ou omissivas irregulares praticadas pela 

CONTRATADA não implicam corresponsabilidade da CONTRATANTE e/ou de seus 

agentes. 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA — DOS 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 QUINTA — DA RENÚNCIA 

A CONTRATADA, por si e por seus eventuais sucessores, renuncia 

expressamente a qualquer ação, questionamento ou pedido de devolução judicial ou 

administrativo relativamente aos tributos municipais incidentes sobre o presente contrato. 

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA — DA RESCISÃO 

A rescisão do contrato poderá ser: 

I. Unilateralmente e por escrito pela Contratante, nos casos de descumprimento pela 

contratada das condições pactuadas e, ainda, na forma dos incisos I a XII e XVII, do 

artigo 78 da Lei n° 8.666/93 e alterações, sem prejuízo das sanções aplicáveis. 

II. Por acordo amigável entre as partes, desde que haja conveniência para a 

contratante. Deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da 
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autoridade competente.  

III.  Por iniciativa das partes na via administrativa ou judicial, nos casos enumerados 

nos incisos XII e XVII, do artigo 78, da Lei n° 8.666/93 e alterações, hipóteses em que, 

desde que não haja culpa da contratada, será esta ressarcida dos prejuízos 

regularmente comprovados, em conformidade com o disposto no parágrafo 2° e 

incisos, do artigo 79 e 80, daquele diploma legal. 

Parágrafo Primeiro 

Poderá ainda o contrato ser rescindido por qualquer uma das partes, a qualquer 

tempo, observadas as seguintes condições: 

a) Na hipótese da contratada solicitar a rescisão, esta deverá continuar prestando os 

serviços por período a ser estipulado pela contratada, não inferior a 60 (sessenta) 

dias, a contar da data do recebimento da solicitação de rescisão. 

b) Na hipótese da contratante solicitar a rescisão, deverá efetuar comunicação por 

escrito A contratada, com antecedência  minima  de até 60 (sessenta) dias, sendo então 

pagos os serviços comprovadamente prestados, não cabendo A contratada qualquer 

outra compensação ou indenização, seja a que titulo for. 

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  

É vedado A contratada ceder ou transferir os direitos e obrigações decorrentes 

do presente contrato, sem prévia e expressa autorização e concordância da contratante. 

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DO ABANDONO 

0 abandono na execução dos serviços em qualquer etapa, por parte da 

contratada, ensejará na ação de perdas e danos em valor referencial igual ao dobro do valor 

contratado. 

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA — DA OBSERVÂNCIA A LEI N° 8.666/93. 

0 presente instrumento sujeita a contratante e a contratada As normas contidas 
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na Lei n° 8.666/93 bem como demais legislações aplicáveis a espécie. 

CLAUSULA DÉCIMA NONA — DA VIGÊNCIA 

0 contrato  sera  celebrado pelo período de 12 (doze) meses, tendo sua vigência a 

partir da assinatura deste, não podendo ser prorrogado. 

CLAUSULA VIGÉSIMA — DOS GESTORES 

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

610/2019 e demais correlatos, ficam designados os servidores Janaina Barreto Fonseca 

(matricula funcional n.° 250) e Roberto Liberato Dallagranna (matricula funcional n.°3557) 

como gestor e suplente, respectivamente, com a ciência dos envolvido. 

CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA — DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS 

A CONTRATADA, por si e por seus empregados, obriga-se a atuar no presente 

Contrato em conformidade com a Legislação vigente sobre Proteção de Dados Pessoais e 

as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei 

13.709/2018, além das demais normas e políticas de proteção de dados de cada pais onde 

houver qualquer tipo de tratamento dos dados dos clientes, o que inclui os dados da 

CONTRATANTE. No manuseio dos dados a CONTRATADA deverá: 

I. Manter e utilizar medidas de segurança administrativas, técnicas e físicas 

apropriadas e suficientes para proteger a confidencialidade e integridade de todos os 

dados pessoais mantidos ou consultados/transmitidos eletronicamente, para garantir a 

proteção desses dados contra acesso não autorizado, destruição, uso, modificação, 

divulgação ou perda acidental ou indevida; 

II. 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, 

modificados ou removidos sem autorização expressa e por escrito da 

CONTRATANTE; 

Ill. Garantir, que os dados pessoais não poderão ser revelados a terceiros, com 

exceção da prévia autorização por escrito da CONTRATANTE, quer direta ou 

indiretamente. Caso a CONTRATADA seja obrigada por determinação legal a fornecer 

dados pessoais a uma autoridade pública, deverá informar previamente a 

CONTRATANTE para que esta tome as medidas que julgar cabíveis; 
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IV. Notificar a CONTRATANTE em até 24 (vinte e quatro) horas a respeito da 

ocorrência de qualquer incidente que implique violação ou risco de violação das 

disposições legais relativas à proteção de Dados Pessoais pela CONTRATADA, seus 

funcionários, ou terceiros autorizados de que venha a ter conhecimento ou suspeita. 

Paragrafo primeiro  

A CONTRATADA será integralmente responsável pelo pagamento de perdas e 

danos de ordem moral e material, bem como pelo ressarcimento do pagamento de qualquer 

multa ou penalidade imposta A CONTRATANTE e/ou a terceiros diretamente resultantes do 

descumprimento pela CONTRATADA de qualquer das cláusulas previstas neste capitulo 

quanto à proteção e uso dos dados pessoais. 

Paradrafo segundo  

Encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais necessidade de 

utilização dos dados pessoais, sensíveis ou não, a CONTRATADA interromperá o 

tratamento e, em no prazo máximo de 30 dias, sob instruções e na medida do determinado 

pela CONTRATANTE, eliminará 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 legal ou outra hipótese legal prevista na LGPD. 

Paragrafo terceiro  

A CONTRATADA declara, por meio deste instrumento, que: 

I. Cumpre a legislação aplicável sobre privacidade e proteção de dados, 

especialmente a Lei 13.709/2018 ("Lei Geral de Proteção de Dados" ou "LGPD"), sem 

exclusão das demais normas setoriais ou gerais sobre o tema; implementando todas 

as medidas técnicas de segurança da informação disponíveis, além de medidas 

organizacionais para controle de acesso aos Dados Pessoais; 

II. Atua como Controladora de Dados Pessoais, de forma autônoma e independente, 

nos termos da LGPD, respondendo pelas atividades de Tratamento a que tenha 

ingerência, incluídas aquelas conduzidas por seus empregados e, em nenhuma 

hipótese a CONTRATANTE será responsabilizada pelo Tratamento de Dados 

Pessoais realizados pela CONTRATADA. 

CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA— DO FORO DE ELEIÇÃO 

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

vias de igual teor e forma, para um s6 efeito. 

Curitiba, XX de xxxxxx de 2022. 

Sezifredo Paulo Alves Paz XXXXXXXXXXX 

Diretor Geral — Feaes CONTRATADA 

Ordenador de Despesas • 
Deise Sueli de  Pietro Caputo Pedro Henrique  Wino  Borges 

Diretor Administrativo Financeiro Assessor Jurídico — Feaes 

1 a Testemunha 2a  Testemunha 



\ 

tcOk 
Deise As ell de Pietro Caputo  

.Diretora A ministrativo FinanceirA 

'62/1 

4d03, 
 

0010' 
mskwato' 

Obs: As empresas FILTROIL e TECNENGE t as propostas reprovadas por não atender o termo de referência. 

a Barreto Fonseca 

nistrativa de Contratos 

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO À SAÚDE 

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

OBJETO: Contratação de empresa especializada para análise do sistema de proteção contra descargas atmosféricas no HMIZA. 

• CÓDIGO TASY.:,': . MATERIAL' ... • . • LOCAL 
.: QUANTIDADE DE 

PRESTAÇÕES DO • 
..SERVIÇO. 

PROJETCH ENGENHARIA .. • :  
ELÉTRICA. . 

• CNN;  18.622.261/0001-09 ...  

GAUSS  PROJETOS  mkt-mops 

CNN  : 27.808.783/0001-90 . 

• '  RUN'  ENGENHARIA LTDA ME 

• "CNPJ: 21.111.103/0001-07 

• PERFECT  ENGENHARIA 

CNPJ: '27121164/0001-23 

LOTUS  COM. E SERVIÇOS 
.. • ELETRICOSAJDA; .. ... • • :.... . 

CNPJ: 04.219.765/0001-78 

VALOR TOTAL VALOR TOTAL 
_ 

VALOR TOTAI,,.. • VALOR TOTAL - VALOR TOTAL 

221840 
Serviço de análise do sistema de proteção 
contra descargas atmosféricas - SPDA, e do 
sistema aterramento. 

HOSPITAL MUNICIPAL 
DO IDOSO ZILDA ARNS 

(HMIZA) 
I R$ 15.300,00 R$ 8.794,11 R$ 8.500,00 R$ 8.200,00 R$ 5.850,00 

, . . . 
VALOR TOTAL . R$ 15300?00 R$ 8.794,11 R .8,500,00 R 8.200,00 R$ 5.850,00 

Curitiba, 29 de julho de 2022 

Valor Total: A empresa  LOTUS  apresentou menor valor para contratação, sendo R$ 5.850,00 (cinco mil oitocentos e cinquenta reais). 



Curitiba, 29 de julho de 2022 

Valor Total: A empresa  LOTUS  apresentou menor valor para contratação, sendo R$ 5.850,00 (cinco mil oitocentos e cinquenta reais). 

Obs: As empresas FILTROIL e TECNENGE tivÇa,sliMpostas reprovadas por não atender o termo de referência. 

Deise As  li  de Pietro Caputo  

Diretora Adtoinistrativo FinanceirA 

arreto Fonseca 

ministrativa de Contratos 

8.794,11:  15.300,00 R$ VALOR TOTAL 

CNPJ: 21.111.103/0001-07 

VALOR TOTAL VALOR TOTAL 

8.794,11 15.300,00 R$ R$ 8.500,00 R$ 8.200,00 R$ R$ 5.850,00 

5.859,00 R$ R$ 8,200,00 8,500,00 

PROJÉTCH ENGENHARIA 
ELÉTRICA  

GAUSS  PROJETOS ELÉTRICOS  RUN  ENGENHARIA LTDA ME. 

VALOR TOTAL::: 

PERFECT  ENGENHARIA  

CNPJ: 27.121.164/0001-23 

VALOR TOTAL 

LOTUS COM ,E:SERVIÇOS 
ELETRICOS LTDA. 

CNPJ: 04.219.765/0001-78 

VALOR TOTAL 
„ 

CNPJ: 18.622.261/0001-09 CNPJ: 21.808783/0001-90 
QUANTIDADE DE 

PRESTAÇÕES DD 
SERMO 

gl, o  
Serviço de análise do sistema de proteção 
contra descargas atmosféricas - SPDA, e do 
sistema aterramento 

HOSPITAL MUNICIPAL 
DO IDOSO ZILDA ARNS 

(HMIZA) 
1 

• 

i.03,6o Abenqio 

ie faitla (4,41.  

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO À SAÚDE 

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

OBJETO: Contratação de empresa especializada para análise do sistema de proteção contra descargas atmosféricas no HMIZA. 



 

 

Proje61. 
Engenharia Elétrica 

 

Curitiba, 10 de maio de 2022. 

FEAS — Fundação Estatal de Atenção à Saúde 

AO HOSPITAL MUNICIPAL DO IDOSO ZILDA ARNS 

Sr.  Raphael  de Carvalho Monteiro  

E-mail:  ramonteirofeaes.curitiba.pr.gov.br  

REFERENCIA: Laudo SPDA 

PROPOSTA: 067_2022 FEAS Laudo SPDA_ROO.docx 

Prezado  Raphael, 

Conforme solicitado, submetemos para sua avaliação a proposta 

técnica/comercial para Elaboração de Laudo para adequação do SPDA para o 

Hospital Municipal do Idoso Zilda Arns conforme norma vigente, situado na cidade de 

Curitiba - PR. 

Estamos à disposição para esclarecimentos de eventuais dúvidas que 

surgirem. 

Certos de termos atendido aos propósitos de V.S.a. e de habitual atenção 

subscrevemo-nos. 

Atenciosamente, 

Projetech Engenharia Elétrica 

CFT: 1862226100010-9 

CREA-PR: 70697 

Av. Marechal Floriano Peixoto, 9986 - Sala A Boqueirão - Curitiba - PR. 

Fone: (41) 4141-6665 

  

CREA 70697 



PROPOSTA TÉCNICA 
Engenharia Elétrica 

Prole  

1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS: 

Elaboração de laudo técnico de medição e inspeção no Sistema de Proteção Contra Descargas 

Atmosféricas - SPDA da edificação hospitalar e edificações próximas de acordo com NBR 

5419/2015, devendo serem analisados os itens listados abaixo: 

,7 Analise de risco conforme NBR 5419/2015 - Gerenciamento de risco - parte 2, para 

verificar o nível de proteção adotado no projeto existente; 

• Analise da concordância do SPDA instalado x projeto e com a norma atualizada; 

• Inspeção do material aplicado em concordância com a norma atual; 

• Medição de resistência de aterramento; 

• Medições de continuidade elétrica entre a malha de captação, descida e aterramento 

do SPDA; 

• 0 estado de conservação dos componentes do Subsistema de Captação, terminais 

aéreos, malhas, cabos e conexões; 

• 0 estado de conservação dos componentes do Subsistema de Descida, Cabos, 

conexões e barras; 

✓ 0 estado de conservação dos componentes do Subsistema de Aterramento, hastes, 

cabos, conexões, soldas exotérmicas e grampos; 

• Condição do BEP (Barramento de Equipotencialização Principal); 

• Medidas de proteção contra surto  (MPS)  apresentada na parte 4 da NBR 5419/2015, 

determinar DPS (dispositivo de proteção contra surtos); 

Avaliações gerais, tipo Corrosão, Deterioração e Rompimento; 

• Relatório técnico e fotográfico das atividades e recomendações para manutenção • 
futura (Documento base para processo licitatório com as informações necessários 

para adequação e obrigações da empresa executora na entrega do serviço); 

• Pré-projeto indicando os pontos a serem corrigidos, bem com interligações com as 

malhas dos sistemas construidos após instalação do SPDA (central de utilidades, 

torre de agua, central de GLP e cisterna); 

• Levantamento de custo para material e mão de obra com base no pré-projeto; 

• Anotação de Responsabilidade Técnica  (ART);  

Av. Marechal Floriano Peixoto, 9986 - Sala A Boqueirão - Curitiba - PR. 

Fone: (41) 4141-6665 
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Av. Marechal Floriano Peixoto, 9986 — Sala A Boqueirão — Curitiba — PR. 

ia Etêtrica Fone: (41) 4141-6665 
CREA 7136.97 

PROPOSTA COMERCIAL 
Engenharia Elétrica 

2. REFERENCIA DO SERVIÇO 

2.1. As informações para elaboração deste orçamento foram obtidas através de informações 

fornecidas por V.s.as e visita no local. 

3. NORMAS E PADRÕES 

3.1. Todos os nossos serviços serão executados rigorosamente dentro das normas e padrões 

vigentes (NBR5419, NBR5410,  NR-10,  etc.).  

4. INICIO DOS SERVIÇOS CONTRATADO — SOLICITAÇÃO DE COMPRA 

4.1. 10 dias, após o aceite da proposta de prestação de serviços e liberação para inicio dos 

serviços. 

5. FORNECIMENTO DA CONTRATANTE 

5.1. Cópia em meio eletrônico do projeto SPDA das edificações, toda documentação e último 

laudo do SPDA (se houver) nos seguintes formatos: dwg, pdf, xis, doc. 

5.2. Disponibilizar local para estacionamento, ponto de água potável e sanitários; 

6. GARANTIA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

6.1. Todo o nosso serviço tem a garantia prevista em lei com prazo de 6 (seis) meses para 

mão de obra. Igualmente, o serviço terá a termo de responsabilidade técnica  (ART)  do 

Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA). 

7. VALIDADE DA PROPOSTA 

7.1. A presente proposta é válida pelo prazo de 20 (vinte) dias contados a partir desta data, 

após o que estará sujeita à confirmação. 



8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
Engenharia Elétrica 

8.1. Pela prestação do serviço o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA à importância de: 

Analise de Risco (nix/el de proteção) R$: 1.500,00 
Analise do SPDA existente 
(Projeto e material aplicado) 

R$: 2.000,00 

Laudo do SPDA (Instalações e medições) R$: 7.000,00 
Projeto básico (lista de material e Memorial) R$: 4.800,00 

R$: 15.300,00 (Quinze mil e trezentos reais) 

8.2. Condições de pagamento: 

•/ 50% - Entrada - no aceite da proposta; 

N/ 50% - Entrega da documentação;  

8.3. Dados para depósito: 

Banco  Inter  (077) - AG. 0001 - C.C. 28261917 

Titular: Projetech Projetos de Engenharia LTDA 

CNPJ: 18.622.261/0001-09 - Pix:18622261000109 

9. PRAZO DE ENTREGA 

9.1. 0 prazo de entrega do laudo e ensaios é de 20/40 dias após o aceite desta proposta e 

liberação para inspeção e medições. 

10. EXCLUSÕES • 
10.1. Não fazem parte desta proposta desenvolvimentos de projetos e serviços que não 

constam no escopo do item 1.0, para os quais apresentaremos proposta complementar. 

10.2. Não esta sendo considerado fornecimento de material elétrico e qualquer recomposição 

civil, se houver, para o serviço em questão. 

11. SERVIÇOS ADICIONAIS 

11.1. Na hipótese de ocorrer à necessidade de prestação de serviços não cobertos por esta 

proposta, tais serviços serão remunerados segundo condições a serem estabelecidas de 

comum acordo. 

Av. Marechal Floriano Peixoto, 9986 - Sala A Boqueirão - Curitiba - PR. 

Fone: (41) 4141-6665 
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rØ GAUSS 
FRUMS ELMICOS  

Proposta de fornecimento de laudo de inspeção e projeto de SPDA  

A/c 
Raphael  de Carvalho Monteiro 
Engenharia e Manutenção 
FEAS — Hospital Municipal do Idoso Zilda Arns 

Projeto, medição e elaboração de laudo. 

A presente proposta refere-se aos laudos e inspeções no sistema de SPDA 
e projetos de adequação solicitados. 

Escopo de serviços: 

Item Descrição Valor (R$) 
01 Analise de risco NBR 5419-2/2015, Gerenciamento de risco 918,82 

02 

Inspeção das instalações do sistema de proteção contra 
descargas atmosféricas existentes, conforme ABNT NBR 5419- 
3:2015 constando: 
Comparativo entre SPDA instalado e a norma; 
Inspeção em campo; 
Medição de resistência da malha; 
Medição de continuidade entre as descidas; 
Avaliação dos componentes físicos, subsistemas de captação, 
descidas, aterramento e BEP; 
Avaliação das medidas de proteção contra surto, DPS; 
Relatório fotográfico, com as indicações de correções; 

5.294,12 

03 

Projeto de adequação: 
Plantas de adequação, cortes e detalhes; 
Memorial descritivo; 
Lista de Materiais; 

2.581,18 

Total dos custos (R$) 8.794,11 
Todos os serviços serão registrados um  ART  (Anotação de Responsabilidade Técnica). 

Valor total dos itens com todos os impostos: R$ 8.794,11 (oito mil, setecentos e 
noventa e quatro reais e onze centavos). 
Condições de pagamento: 50% de entrada (mobilização) e 50% na entrega. 
Prazo de entrega: a combinar. 
Validade da proposta: 15 dias. 

Curitiba, 11 de maio de 2022. 

Celso  Gimenes Junior 
CREA-PR 114085-D 

GAUSS  PROJETOS ELÉTRICOS — www.gaussprojetos.com.br  — celso@gaussprojetos.com.br  
Fone: (41) 3319-8307 — (41) 99640-8024 



RUN4Z0ENIG 
ENGENHARIA 

Proposta n.° 1406202206 
Curitiba, 14/06/2022 

PROPOSTA 
C é  MERCIAL 
HOSPITAL DO IDOSO 



UN  ENGENHARIA  LTDA ME 
"NRI: 21.111103/0001-071 IE: 90695517-23 
Aarginat  Linha  Verde, nt' 13.562 (BR-116) - Fanny 
'EP: 81.690-200 I Curitiba/PR 

RUN.ENO 
ENGENHARIA 

1. INFORMAÇÕES DO CLIENTE 

1.1 DADOS DO CLIENTE. 

EMPRESA FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE FEAS 

ENDEREÇO RUA LOTHARIO BOUTIN, S/N 

CIDADE CURITIBA UF PR CEP 81.110-522 

TELEFONE CNPJ 14.814.139/0001-83 BAIRRO PINHEIRINHO  

NC THIAGO ANDRADES SETOR  ADM O 

E-MAIL tandrades@feaes.curitiba.pr.gov.br CELULAR  41 3316-5914 

2. SERVIÇOS TÉCNICOS 

2.1 OBJETIVO DA PROPOSTA 

Emissão de laudo técnico e análise de risco do sistema de Proteção de 

Descargas Atmosféricas — PDA, conforme Termo de Referência apresentado, do 

Hospital do Idoso, situado na Cidade de Curitiba-PR. 

2.2 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS 

• Inspeção do subsistema de captação aérea: 

- Captores e mini captores; 

- Conexões e parafusos (condições gerais de aperto e oxidação); 

- Barras de alumínio (condições gerais e nível de oxidação);  



UN  ENGENHARIA  LTDA. ME 
_NIP.1: 21.111.103/0001-07 I 1E: 90695517-23 
Aarginal  Linha  Verde;  nu 13.562 (BR-116) - Fanny 

:EP: 81.690-200 I Curitiba/PR 

193,ra  
RUNGENGÕ 

ENGENHARIA 

- Interligações de equipotencialização cabo-barra (quando existentes); 

• Inspeção do subsistema de descida captação/aterramento; 

- Medição de continuidade das descidas estruturais com miliohmimetro, 

quando aplicável; 

- Verificação da fixação mecânica das descidas aparentes (barras e 

isoladores. 

• Inspeção do subsistema de aterramento: 

- Conectores, soldas exotérmicas e demais elementos de conexão 

cabo/haste; 

- Hastes de aterramento (condições gerais de oxidação); 

- Medição da resistência de aterramento com terrômetro. 

• Análise de risco: 

1 - Analise de risco conforme NBR 5419/2015 — Gerenciamento de risco - 

parte 2, para verificar o nível de proteção adotado no projeto existente; 

2 - Analise da concordância do SPDA instalado x projeto e com a norma • atualizada; 

• Fornecimento dos certificados de calibração de todos os equipamentos 

utilizados nas medições; 

• Emissão de relatório técnico com os resultados das inspeções; 

• Entrega de laudo em mídia digital e impressa.  



UN  ENGENHARIA  LTDA ME 
21.111.103/0001071 tE: 90695517-23 

larainal  Linha  Verde„ n° 13.562 (BR-116) - Fanny 
:EP: 81.690-200 ICuritiba/PR 

RUN.ENG 
ENGENHARIA 

3. DURAÇÃO ESTIMADA 

(25) Dias Citeis para execução do serviço e entrega da documentação. 

4. NORMAS E PADRÕES 

Todos os serviços serão executados rigorosamente em conformidade com 

as normas e padrões da ABNT. 

5. DOCUMENTAÇÃO 

Os funcionários que realizarão os serviços possuem nil/el técnico; fazem 

parte do quadro fixo da RUNENG/RUNCOM e seus parceiros, portando: registro 

em carteira, atestado de saúde ocupacional (ASO), curso  NR-10, PCMSO e 

PPRA, e sendo recolhidos os impostos exigidos pela lei trabalhista em vigor. • 
6. GARANTIA E RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

Serão realizados emissão e pagamento de  ART  Anotação de 

Responsabilidade Técnica) junto ao CREA-PR. 

Todos os serviços realizados possuem garantia prevista em lei, com prazo 

de 90 dias para mão de obra e manutenção. 

7. EQUIPE 

(01) Engenheiro Eletricista 

(01) Técnico em Eletrotécnica 

8. EXCLUSÕES 

Fornecimento de projetos de adequação.  



9.2 IMPOSTOS DEDUZIDOS NA NOTA FISCAL 

COFINS 
Cal 
PIS 
IR • ISS 

Peterson  Luiz •Itravetz 
Engeiv1Wro Eletricista 
: CREA. PR-1356757D 

UN  ENGENHARIA  LTDA ME 
_NIPJ: 21.111.103/0001-07 1E: 90695517-23 
larginal  Unha  Verde, n" 13.562 (BR-116) - Fanny 

:EP: 81.690-200 Curitiba/PR 

• 

RUN.ENG 
ENGENHARIA 

9. INVESTIMENTO E CONDIÇÕES 

TOTAL R$ 8.500,00 

9.1 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Pagamento em 07 dias após a entrega da nota fiscal. 

O faturamento se  dart  através de duas notas fiscais. Uma nota referente ao 
serviço prestado e outra nota referente aos materiais elétricos utilizados.  

RUN  Engenharia —  CNN:  21.111.103/0001-07 

9.3 VALIDADE PROPOSTA 

30 (trinta) dias a partir da data da emissão dessa proposta.  

3% 

1% 
0,65% 

1,5% 
5% 



15/06/2022 08:31 
, 

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

Levantamento de Pregos - Análise do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA 

De : Comercial  RUN  ENGENHARIA <cornercial@runeng.com.br> ter, 14 de jun de 2022 17:34 

Assunto: Levantamento de Pregos - Análise do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA 8 anexos 

Para : Thiago Guterres Rodrigues de Andrades <tandrades@feaes.curitiba.pcgov.br> 

Boa tarde Thiago 

Segue em anexo Proposta Comercial de orçamento para Laudo de SPDA + Análise de Risco 

conforme Termo de Referencia apresentado. 

Hospital do Idoso Rua Lothario  Boutin,  S/N - Pinheirinho 

Aguardamos sua aceitação da proposta para agendarmos a execução do laudo. 

Qualquer dúvida entre em contato. 

Att, 

RUN.ENG 
ENGENHARIA  

Calvin Klein I  Departamento Comercial  
comercialruneng.com.br  
(41) 3030-6126 

Run  Engenharia  
Marginal  Linha  Verde,13562 - Fanny, Curitiba (PR)) 
www.runeng.com.br  

0 

De: Thiago Guterres Rodrigues de Andrades <tandrades@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Enviada em: terça-feira, 14 de junho de 2022 15:26 
Para: Comercial  RUN  ENGENHARIA <connercial@runeng.com.br> 
Assunto: Levantamento de Preços - Análise do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA • Boa tarde. Viemos por meio deste  e-mail  solicitar orçamento para o serviço de análise do 
Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA. Em anexo encontra-se o 
Termo de Referência produzido pelo Setor de Manutenção do Hospital do Idoso, contendo 
as especificações do serviço. 

Atenciosamente,  

Zimbra 

Diego  Guterres de Andrades 
Assistente Administrativo 

Contratos 

(41) 3316-5914 I tandrades@feaes.curdiba.m.gov.br  

lori  HOSPITAL DO  IDOSO  - 140622.pdf 
w-2  466 KB 

htips://webmail.curitiba.pr.gov.br/h/printmessage?id=17045&tz=America/Sao__Paulo 1/1 



(ii-.-- tandrades@feaes.curitiba.pr.gov.br'  

RES: Levantamento de Pregos - Análise do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA 

De : comercial@perfectengenharia.com  

Assunto : RES: Levantamento de Pregos - Análise do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA 

Para: Thiago Guterres Rodrigues de Andrades <tandrades@feaes.curitiba.pr.gov.br> 

Prezado Thiago, bom dia! 

Segue cotação solicitada! 

Muito Obrigada! 

seg, 20 de jun de 2022 10:53 

04 anexos 

 

Thamiris Fernanda de Oliveira 
Sistemas Elétricos I  Power Systems  
C + 55 (41) 99779-3648 I T + 55 (41) 3385-5074 I perfectfterfectengenharia.com  I  www.perfectengenharia.com  

 

21/06/2022 08:36 

— 
P Zimbra 

Zimbra 

   

vs 

PERFECT 

 

Esta mensagem pode conter informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por  lei. Se  você não  for o  destinatário ou  a  pessoa autorizada  a  
receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar  as  informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações.  Se  você recebeu 
esta mensagem por engano, por  favor,  avise imediatamente ao remetente, respondendo  o e-mail e em  seguida  apague-a.Agradecemos  sua cooperação.  
This message may contain confidential or privileged information and its confidentiality is protected by law. If you are not the addressed or authorized person to 
receive this message, you must not use, copy, disclose or take any action based on it or any information herein. If you have received this message by mistake, 
please advise the sender immediately by replying the e-mail and then deleting it. Thank you for your cooperation. 

De: Thiago Guterres Rodrigues de Andrades <tandrades@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Enviada em: terça-feira, 14 de junho de 2022 15:31 
Para: comercial@perfectengenharia.com  
Assunto: Levantamento de Pregos - Análise do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA 

Boa tarde. Viemos por meio deste  e-mail  solicitar orçamento para o serviço de análise do Sistema de 
Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA. Em anexo encontra-se o Termo de Referência 
produzido pelo Setor de Manutenção do Hospital do Idoso, contendo as especificações do serviço. 

Atenciosamente, 

Thiago Guterres de Andrades 
Assistente Administrativo 

Contratos 

(41) 3316-5914 I tandradesgfeaes.curitiba.pr.govIr 

Prop.REV.00-144-20_06_2022 - LAUDO PARA RAIOS HMIZA - PERFECT.pdf 
667  KB  

https://webmail.curitiba.pr.gov.br/h/printmessage?id=171858az=America/Araguaina 1/1 



PERFECT  

Proposta Técnica e Comercial 

PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 

ATMOSFÉRICAS 

LAUDO DE CONFORMIDADE DAS 

INSTALAÇÕES DO SPDA (PARA-RAIOS) 

• 

•  



A EpA Atli) 

ais de 2000 laudos emitidos 

ais de 2000 imóveis avaliados 

Mais de 2000 clientes, sendo 80% condomínios de grande0  
porte (611 ASSOCIAÇÃO 

DE NORMAS 
TECNICAS 

BRASILEIRA 

NBR541 
ProteçAn dO Estrut 

Atmm: abracopet, 
Associacifo Brasileira de 

Consdentizacdo pare os  ill  
Perigos da Eletricidade 

segurança em instalações 
e serviços  cam  Eletriehlade 

pESDE 2014 

A  PERFECT  se destaca no mercado como uma empresa especializada em Proteção 

Contra Descargas Atmosféricas. A credibilidade e a agilidade da  PERFECT  fazem 

com que seus serviços sejam referência para o mercado. 



PERFECT Ng  da  Prop.:REV.00-144-20/06/2022  

Curitiba, 20 de Junho de 2022.  

Fundação Estatal de Atenção à Saúde- FEAS 

Hospital Municipal do Idoso Zilda Arns - HMIZA 

Rua: Lothário  Boutin,  90, Pinheirinho - Curitiba/PR. 

A/C: Sr. Thiago Guterres de Andrades 

Sr.  Raphael  de Carvalho Monteiro 

Sr. Roberto Liberato Dallagranna  

Tel.: 41- 3316-9514  

Serviço: Serviço de Laúdo de SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas 

Atmosféricas — NBR 5419/2015) 

Prezados, segue abaixo nossa proposta técnica/comercial para vossa 

• avaliação. 

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. 

EL/SON FREYMUNDO TI-FIEL 
Responsável Técnico 

Especialista em Proteções Elétricas 
Instrumentação Industrial 

REG.  CRT  2334967939 PR 
RNP 02334967939 

Professor Assis Gonçalves, 673 — Agua Verde — Curitiba - PR 
41 3385-5074 41 99779-3648 

perfect@perfectengenharia.com  



LRFECT 

1- OBJETIVO DA PROPOSTA 

LAUDO TÉCNICO DAS INSTALAÇÕES SPDA CONFORME - TERMO DE  

REFERÊNCIA - ABNT NBR 5419; Lei Federal 10.406 Artiqo 1348; Lei  

Federal 4.591/1964 - Artiqo 22, Norma Requlamentadora  NR-10 e Leis  

Municipais 11.095/2004 e 12557/2007 da Prefeitura Municipal de  

Curitiba.  

1.2. INSPEÇÃO 

1.2.1 Analise da concordância do SPDA instalado com a norma ABNT 
NBR 5419 atualizada; 

1.2.2 Inspeção do material aplicado em concordância com a norma; 

1.2.3 Medição de resistência de aterramento; 

1.2.4 Medições de continuidade elétrica entre a malha de captação, descida e 
aterramento do SPDA; 

1.2.5 Estado de conservação dos componentes do Subsistema de Captação, 
terminais aéreos, malhas, cabos e conexões; 

1.2.6 Estado de conservação dos componentes do Subsistema de Descida, Cabos, 
conexões e barras; 

1.2.7 Estado de conservação dos componentes do Subsistema de Aterramento, 
hastes, cabos, conexões, soldas exotérmicas e grampos. 

1.2.8 Condição do BEP (Barramento de Equipotencialização Principal); 

1.2.9 Medidas de proteção contra surto  (MPS)  apresentada na parte 4 da NBR 
5419/2015, determinar DPS (dispositivo de proteção contra surtos); 

1.2.10 Avaliações gerais, tipo Corrosão, Deterioração e Rompimento; 

Professor Assis Gonçalves, 673 — Agua Verde — Curitiba - PR 
41 3385-5074 41 99779-3648 

perfect@perfectengenharia.com  



PERFECT 

• 

•  

1.2.11 Relatório técnico e fotográfico das atividades e recomendações para o 
processo de adequação e manutenção futura; 

1.2.12 Projeto básico indicando os pontos a serem corrigidos, bem como as 
interligações com as malhas dos sistemas construidos após instalação do 
SPDA (central de utilidades, torre de Agua, central de GLP e cisterna); 

1.2.13 Relação quantitativa e qualitativa dos materiais e equipamentos a 
serem utilizados nos diversos sistemas com base no projeto básico, 
contendo: 

1.2.14 Tipo e qualidade; 

1.2.15 Características para sua identificação; 

1.2.16 Unidade de comercialização; 

1.2.17 Respectivas quantidades; 

1.2.18 Caderno de Especificação, Preços e Encargos conforme a tabela da SMOP 
ou, caso não esteja especificado o prego na primeira, da SINAPI. 

1.2.19 Anotação de Responsabilidade Técnica  (ART);  

2- ENTREGA TÉCNICA / DOCUMENTAÇÃO 

2.1 Laudo do SPDA e do sistema de aterramento. 

2.2 Relatório contendo: 

2.3 Levantamento fotográfico com as indicações das correções em cada 

ponto do SPDA e do aterramento; 

2.4 Avaliação do SPDA instalado em relação ao projeto existente e 
norma atualizada; 

2.5 Avaliação do aterramento instalado em relação ao projeto existente e 

à norma atualizada; 

2.6 Estado de conservação dos materiais aplicados; 

Professor Assis Gonçalves, 673 — Agua Verde — Curitiba - PR 
41 3385-507441 99779-3648 

perfect@perfectengenharia.com  
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2.7 Medições da resistência de aterramento; 

2.8 Continuidade elétrica entre a malha de captação, descida e 

aterramento do SPDA; 

2.9 Condições do BEP; 

2.10 Medidas de proteção contra surtos  (MPS);  

2.11 Avaliações gerais; 

2.12 Recomendações para manutenção preventiva futura informando qual 

o período para verificação de cada equipamento e material instalado. 

2.13 Projeto básico de adequação contendo: 

2.14 Plantas baixas de SPDA e aterramento com indicação dos pontos a 
serem corrigidos, bem com interligações com as malhas dos sistemas 

construidos após instalação do SPDA e do aterramento (central de 

utilidades, torre de água, central de GLP e cisterna); 

2.15 Cortes e detalhes; 

2.16 Memorial descritivo; 

2.17 Relação quantitativa e qualitativa dos materiais e equipamentos a 

serem utilizados nos diversos sistemas, contendo: 

Tipo e qualidade; 

2.18 Características para sua identificação; 

2.19 Unidade de comercialização; 

2.20 Respectivas quantidades; 

2.21 Caderno de Especificação, Pregos e Encargos conforme a tabela da 

Professor Assis Gonçalves, 673 — Agua Verde — Curitiba - PR 
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VALOR 
DESCRIÇÃO 

UNITÁRIO 
QUANTIDADE TOTAL 

INSPEÇÃO E LAUDO EM PDA 

(Proteção Contra Descargas 

Atmosféricas) 

R$ 8.200,00 01 •  

PERFECT 

SMOP ou, caso não esteja especificado o prego na primeira, da 

SINAPI. 

2.22 Levantamento de custo para material e mão de obra com base no 

projeto básico; 

3. PRAZO DE ENTREGA ESTIMADO 

Conforme diponibilade da  Perfect.  Entrega 10 dias úteis. 

4. VALIDADE 

Esta proposta é válida por (60) sessenta dias. 

5. FATURAMENTO (IMPOSTOS INCLUSOS) 

6. CONDIÇÕES / FORMA DE PAGAMENTO 

30 dias. 

Professor Assis Gonçalves, 673 — Agua Verde — Curitiba - PR 
41 3385-507441 99779-3648 

perfect@perfectengenharia.com  
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Curitiba, 23 de junho de 2.022. 

Ao Hospital Municipal do Idoso ZiIda Arns  

Ref:  Orçamento p/ análise de SPDA 

Apresentamos proposta comercial para a análise do sistema de proteção contra descargas 
atmosféricas e de aterramento, existente no hospital Zilda Arns, conforme escopo apresentado: 

A - SERVIÇOS 

I. Analise de risco conforme NBR 5419/2015 — Gerenciamento de risco - parte 2, para 
verificar o nível de proteção adotado no projeto existente; 

2. Analise da concordância do SPDA instalado x projeto e com a norma atualizada; 

3. Inspeção do material aplicado em concordância com a norma atual; 

4. Medição de resistência de aterramento; 

5. Medições de continuidade elétrica entre a malha de captação, descida e aterramento do 
SPDA; 

6. 0 estado de conservação dos componentes do Subsistema de Captação, terminais 
aéreos, malhas, cabos e conexões; 

7. 0 estado de conservação dos componentes do Subsistema de Descida, Cabos, 

econexões e barras; 

8. 0 estado de conservação dos componentes do Subsistema de Aterramento, hastes, 
cabos, conexões, soldas exotérmicas e grampos; 

9. Condição do BEP (Barramento de Equipotencialização Principal); 

10. Medidas de proteção contra surto  (MPS)  apresentada na parte 4 da NBR 5419/2015, 
determinar DPS (dispositivo de proteção contra surtos); 

11. Avaliações gerais, tipo Corrosão, Deterioração e Rompimento; 

12. Relatório técnico e fotográfico das atividades e recomendações para o processo de 
adequação e manutenção futura; 

RUA JOÃO ALENCAR GUIMARÃES, 300, SL.05 CURITIBA-PR F . (41) 3323-1024 
wwvv.lotuspararaios.com.br  



13. Projeto básico indicando os pontos a serem corrigidos, bem como as interligações com 
as malhas dos sistemas construidos após instalação do SPDA (central de utilidades, torre de 
água, central de GLP e cisterna); 

. 14. Relação quantitativa e qualitativa dos materiais e equipamentos a serem utilizados nos 
diversos sistemas com base no projeto básico, contendo: 

14.1. Tipo e qualidade; 
14.2. Características para sua identificação; 
14.3. Unidade de comercialização; 
14.4. Respectivas quantidades; 
14.5. Caderno de Especificação, Pregos e Encargos conforme a tabela da SMOP ou, caso 

não esteja especificado o preço na primeira, da SINAPI. 

15. Anotação de Responsabilidade Técnica  (ART);  

B — DOCUMENTAÇÃO 

1. Ao final, após realizar toda a análise do SPDA e do sistema de aterramento do HMIZA 
conforme o item 3 deste termo de referência, será entregue a seguinte relação de documentos: 

1.1. Laudo do SPDA e do sistema de aterramento. 

1.2. Relatório contendo: 

1.2.1. Levantamento fotográfico com as indicações da correções em cada ponto do SPDA 
e do aterramento; 

1.2.2. Avaliação do SPDA instalado em relação ao projeto existente e à norma atualizada; 

1.2.3. Avaliação do aterramento instalado em relação ao projeto existente e à norma 
atualizada; 

1.2.4. Estado de conservação dos materiais aplicados; 

1.2.5. Medições da resistência de aterramento; 

1.2.6. Continuidade elétrica entre a malha de captação, descida e aterramento do SPDA; 

1.2.7. Condições do BEP; 

1.2.8. Medidas de proteção contra surtos  (MPS);  

1.2.9. Avaliações gerais; 

1.2.10. Recomendações para manutenção preventiva futura informando qual o período 
para verificação de cada equipamento e material instalado. 

RUA JOÃO ALENCAR GUIMARÃES, 300, SL.05 CURITIBA-PR F . (41) 3323-1024 
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• 

1.3. Projeto básico de adequação contendo: 

1.3.1. Plantas baixas de SPDA e aterramento com indicação dos pontos a serem 
corrigidos, bem com interligações com as malhas dos sistemas construidos após instalação do 
SPDA e do aterramento (central de utilidades, torre de água, central de GLP e cisterna); 

1.3.2. Cortes e detalhes; 

1.3.3. Memorial descritivo; 

1.3.4. Relação quantitativa e qualitativa dos materiais e equipamentos a serem utilizados 
nos diversos sistemas, contendo: 

1.3.4.1. Tipo e qualidade; 

1.3.4.2. Características para sua identificação; 

1.3.4.3. Unidade de comercialização; 

1.3.4.4. Respectivas quantidades; 

1.3.4.5. Caderno de Especificação, Pregos e Encargos conforme a tabela da SMOP ou, 
caso não esteja especificado o prego na primeira, da SINAPI. 

1.3.5. Levantamento de custo para material e mão de obra com base no projeto básico; 

CONDIÇÕES COMERCIAIS 

Valor total: R$ 5.850,00 (cinco mil, oitocentos e cinquenta reais) 

Forma de pagamento: 30 dias 

Prazo execução: 15 dias 

Validade desta proposta: 60 dias 

Garantia (validade da vistoria) : 12 meses 

Atenciosamente 
Assinado de forma digital por  LOTUS 

LOTUS  COMERCIO E SERVICOS COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS 

ELETRICOS LTDA:04219765000178 LTDA:04219765000178 
Dados: 2022.08.15 09:23:02 -0300'  

LOTUS  COM. E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA 
CNPJ. 04.219.765/0001-78 
Crea : 59.602-PR 

RUA JOÃO ALENCAR GUIMARÃES, 300, SL.05 CURITIBA-PR F . (41) 3323-1024 
www.lotuspararaios.com.br  
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Zimbra contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br  

Re: RES: LAUDO SPDA 

De:  Raphael  de Carvalho Monteiro <ramonteiro@feaes.curitiba.pr.gov.br> 

Assunto : Re: RES: LAUDO SPDA 

Para : Contratos da Feaes <contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br>  

Cc  : Janaina Barreto Fonseca <jafonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br>, Roberto 
Liberato Dallagranna <rdallagranna@feaes.curitiba.pr.gov.br>, Manutenção 
FEAES <manutencao@feaes.curitiba.pr.gov.br>, Engenharia Feaes 
<engenhariafeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br>, Alessandra dos Santos Padoan 
<apadoan@feaes.curitiba.pr.gov.br> 

qui, 23 de jun de 2022 15:29 

005 anexos 

Prezada senhora Kathylin, 

A proposta técnica em anexo atende tanto 0 escopo do serviço  quanto OS entregáveis do 
Termo de Referência de Análise do SPDA e do Aterramento do HMIZA. 

Atenciosamente,  

Raphael  de Carvalho Monteiro 
Engenharia e Manutenggo 
Fundaçgo Estatal de Atençgo à Saúde - FEAS 
(41)3316-5909 
www.feaes.curitiha.pr.gov.br  

 

De: "Contratos da Feaes" <contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Para:  "Raphael  de Carvalho Monteiro" <ramonteiro@feaes.curitiba.pr.gov.br>,,  
"Janaina Barreto Fonseca" <jafonseca@feaes.curitiba.prgov.br> 

• cc:  "Roberto Liberato Dallagranna" <rdallagranna@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Enviadas: Quinta-feira, 23 de junho de 2022 13:57:38 
Assunto:  Fwd:  RES: LAUDO SPDA 

Boa tarde, 

Segue orçamento corrigido da  lotus.  Favor verificar se está dentro do esperado. 

Atenciosamente, 

Kathylin Florotti de Carvalho 
Assistente Administrativo 

Contratos 
(41) 3316-5717 I contratosfeaestMeaes.curitiba.pr.govAx 

De: "vendas" <vendas@lotuspararaios.com.br> 
Para: "Contratos da Feaes" <contratosfeaes@feaes.curitiba.prgov.br> 
Enviadas: Quinta-feira, 23 de junho de 2022 13:53:33 
Assunto: RES: LAUDO SPDA 
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Boa tarde. 

Encaminhamos anexo o orçamento revisado. 

Atenciosamente 

Marcos Eron Dranka  
Lotus  para-raios 
(41) 3323-1024 

Alip  Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade com o meio ambiente. 

De: Contratos da Feaes [mailto:contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.bri  
Enviada em: quinta-feira, 23 de junho de 2022 12:27 
Para: vendas@lotuspararaios.com.br  
Assunto:  Fwd:  LAUDO SPDA 

Boa tarde, 

Prezados, nosso setor técnico apontou itens faltantes no orçamento de 
vocês. Abro prazo para correção da proposta até amanhã, caso não seja 
corrigida precisarei desclassifica-los. 
Dúvidas estou a disposição. 

Atenciosamente, 

• 
Kathylin Fiorotti de Carvalho 
Assistente  Administrative  

Contratos 

(41) 3316-5717 I contratosfeaes@feaes.cunnba.pr.gov.br  

De:  "Raphael  de Carvalho Monteiro" <ramonteiro@feaes.curitiba.prgov.br> 
Para: "Contratos da Feaes" <contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br>  
Cc:  "Roberto Liberato Dallagranna" <rdallagranna@feaes.curitiba.prgov.br>, 
"Engenharia FEAES" <engenhariafeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br>, 
"Alessandra dos Santos Padoan" <apadoan@feaes.curitiba.pr.gov.br>, 
"manutencao" <manutencao@feaes.curitiba.prgov.br>, "Janaina Barreto 
Fonseca" <jafonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Enviadas: Quinta-feira, 23 de junho de 2022 10:47:37 
Assunto: Re: LAUDO SPDA 

Prezada senhora Kathylin, 

Seguem os itens não atendidos  no termo de referência da proposta 
da empresa  Lotus,  as informações constantes no termo de referência devem estar explicitas na  proposta 
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comercial: 

1.  
2. ENTREGÁVEIS 

2.1. Ao final, após a CONTRATADA realizar toda a análise do SPDA e do sistema de 
,aterramento do HMIZA conforme o item 3 do termo de referência, esta deverá 
efetuar a entrega da seguinte relação de documentos: 

2.1.1. Laudo do SPDA e do sistema de aterramento. 
2.1.2. Relatório contendo: 

!.1.2.1. Levantamento fotográfico com as indicações da correções em cada ponto 
do SPDA e do aterramento; 

!.1.2.2. Avaliação do SPDA instalado em relação ao projeto existente e à norma 
atualizada; 

!.1.2.3. Avaliação do aterramento instalado em relação ao projeto existente e 
norma atualizada; 

!.1.2.4. Estado de conservação dos materiais aplicados; 
!.1.2.5. Medições da resistência de aterramento; 
!.1.2.6. Continuidade elétrica entre a malha de captação, descida e aterramento do 

SPDA; 
!.1.2.7. Condições do BEP; 
!.1.2.8. Medidas de proteção contra surtos  (MPS);  
?.1.2.9. Avaliações gerais; 
!.1.2.10. Recomendações para manutenção preventiva futura informando qual o 

período para verificação de cada equipamento e material instalado. 
2.1.3. Projeto básico de adequação contendo: 

!.1.3.1. Plantas baixas de SPDA e aterramento com indicação dos pontos a serem 
corrigidos, bem com interligações com as malhas dos sistemas construidos após 
instalação do SPDA e do aterramento (central de utilidades, torre de água, 
central de GLP e cisterna); 

!.1.3.2. Cortes e detalhes; 
!.1.3.3. Memorial descritivo; 
!.1.3.4. Relação quantitativa e qualitativa dos materiais e equipamentos a serem 

utilizados nos diversos sistemas, contendo: 
1.3.4.1. Tipo e qualidade; 
1.3.4.2. Características para sua identificação; 
1.3.4.3. Unidade de comercialização; 
1.3.4.4. Respectivas quantidades; 
1.3.4.5. Caderno de Especificação, Pregos e Encargos conforme a tabela da 

SMOP ou, caso não esteja especificado o prego na primeira, da SINAPI. 
!.1.3.5. Levantamento de custo para material e mão de obra com base no projeto 

básico; 
3.  

Atenciosamente, 

De: "Contratos da Feaes" <contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Para:  "Raphael  de Carvalho Monteiro" <ramonteiro@feaes.curitiba.pr.gov.br>  
Cc:  "Roberto Liberato Dallagranna" <rdallagranna@feaes.curitiba.pr.gov.br>, 
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"Engenharia Feaes" <engenhariafeaes@feaes.curitiba.prgov.br>, 
"Alessandra dos Santos Padoan" <apadoan@feaes.curitiba.prgov.br>, 
"Manutenção FEAES" <manutencao@feaes.curitiba.prgov.br>, "Janaina 
Barreto Fonseca" <jafonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Enviadas: Quarta-feira, 22 de junho de 2022 13:57:55 
Assunto: Re: LAUDO SPDA 

Boa tarde, 

Prezados, inclui as propostas que me enviaram e encaminhei as 
considerações sobre a proposta da FILTROIL para empresa. Aguardarei um 
retorno sobre a correção da proposta até amanhã, abaixo seguem os 
orçamentos realizados e em anexo as demais propostas, favor já verificar a 
proposta da  LOTUS  que seria a segunda com menor prego para o serviço.  
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Atenciosamente, 

•  
De:  "Raphael  de Carvalho Monteiro" <ramonteiro@feaes.curitiba.prgov.br> 
Para: "Contratos da Feaes" <contratosfeaes@feaes.curitiba.prgov.br>  
Cc:  "Roberto Liberato Dallagranna" <rdallagranna@feaes.curitiba.prgov.br>, 
"Engenharia FEAES" <engenhariafeaes@feaes.curitiba.prgov.br>, 
"Alessandra dos Santos Padoan" <apadoan@feaes.curitiba.prgov.br>, 
"manutencao" <manutencao@feaes.curitiba.prgov.br> 
Enviadas: Quarta-feira, 22 de junho de 2022 10:04:53 
Assunto: Re: LAUDO SPDA 

Prezada senhora Kathylin, 
Seguem os itens não atendidos  no termo de referência da proposta da 
empresa Filtroil: 

1. JUSTIFICATIVA 
1.1. Analise de risco conforme NBR 5419/2015 — Gerenciamento de risco - parte 2, 

para verificar o nível de proteção adotado no projeto existente; 
1.2. Analise da concordância do SPDA instalado x projeto e com a norma atualizada; 
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1.3. Inspeção do material aplicado em concordância com a norma atual; 
1.1.5. Medições de continuidade elétrica entre a malha de captação, descida e 

aterramento do SPDA; 
1.1.8. 0 estado de conservação dos componentes do Subsistema de Aterramento, 

hastes, cabos, conexões, soldas exotérmicas e grampos; 
1.9. Condição do BEP (Barramento de Equipotencialização Principal); 
1.10. Medidas de proteção contra surto  (MPS)  apresentada na parte 4 da NBR 

5419/2015, determinar DPS (dispositivo de proteção contra surtos); 
1.11. Avaliações gerais, tipo Corrosão, Deterioração e Rompimento; 

Projeto básico indicando os pontos a serem corrigidos, bem como as 
interligações com as malhas dos sistemas construidos após instalação do SPDA 
(central de utilidades, torre de água, central de GLP e cisterna); 

1.14. Relação quantitativa e qualitativa dos materiais e equipamentos a serem 
utilizados nos diversos sistemas com base no projeto básico, contendo: 

1.14.1. Tipo e qualidade; 
1.14.2. Características para sua identificação; 
1.14.3. Unidade de comercialização; 
1.14.4. Respectivas quantidades; 
1.14,5. Caderno de Especificação, Preços e Encargos conforme a tabela da SMOP 

ou, caso não esteja especificado o preço na primeira, da SINAPI. 
1 

ENTREGÁVEIS 
2.1.. Ao final, após a CONTRATADA realizar toda a análise do SPDA e do sistema de 

aterramento do HMIZA conforme o item 3 deste termo de referência, esta deverá 
efetuar a entrega da seguinte relação de documentos: 

2.1.1. Laudo do SPDA e do sistema de aterramento. 
2.1.2. Relatório contendo: 

!.1.2.1. Levantamento fotográfico com as indicações da correções em cada ponto 
do SPDA e do aterramento; 

!.1.2.2. Avaliação do SPDA instalado em relação ao projeto existente e à norma 
atualizada; 

!.1.2.3. Avaliação do aterramento instalado em relação ao projeto existente e 
norma atualizada; 

!.1.2.4. Estado de conservação dos materiais aplicados; 
!.1.2.5. Medições da resistência de aterramento; 
!.1.2.6. Continuidade elétrica entre a malha de captação, descida e aterramento do 

. SPDA; 
!.1.2.7. Condições do BEP; 
?.1.2.8. Medidas de proteção contra surtos  (MPS);  
!.1.2.9. Avaliações gerais; 
!.1.2.10. Recomendações para manutenção preventiva futura informando qual o 

período para verificação de cada equipamento e material instalado. 
2.1.3. Projeto básico de adequação contendo: 

!.1.3.1. Plantas baixas de SPDA e aterramento com indicação dos pontos a serem 
corrigidos, bem com interligações com as malhas dos sistemas construidos após 
instalação do SPDA e do aterramento (central de utilidades, torre de água, 
central de GLP e cisterna); 

.1.3.2. Cortes e detalhes; 
!.1.3.3. Memorial descritivo; 
!.1.3.4. Relação quantitativa e qualitativa dos materiais e equipamentos a serem 

utilizados nos diversos sistemas, contendo: 
1.3.4.1. Tipo e qualidade; 
1.3.4.2. Características para sua identificação; 
1.3.4.3. Unidade de comercialização; 
1.3.4.4. Respectivas quantidades; 
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1.3.4.5. Caderno de Especificação, Pregos e Encargos conforme a tabela da 
SMOP ou, caso não esteja especificado o prego na primeira, da SINAPI. 

!.1.3.5. Levantamento de custo para material e mão de obra com base no projeto 
básico; 

3. 
Obs: as informações constantes no termo de referência devem estar explicitas  
na proposta comercial.  

Atenciosamente, 

De: "Contratos da Feaes" <contratosfeaes@feaes.curitiba.prgov.br> 
Para:  "Raphael  de Carvalho Monteiro" <ramonteiro@feaes.curitiba.prgov.br>  
Cc:  "Roberto Liberato Dallagranna" <rdallagranna@feaes.curitiba.prgov.br>, 
"Manutenção FEAES" <manutencao@feaes.curitiba.pr.gov.br>, "Alessandra 
dos Santos Padoan" <apadoan@feaes.curitiba.pr.gov.br>, "Engenharia 
Feaes" <engenhariafeaes@feaes.curitiba.prgov.br> 
Enviadas: Quarta-feira, 22 de junho de 2022 9:28:51 
Assunto: Re: LAUDO SPDA 

Bom dia,  

Raphael  favor apontar os itens que não estão de acordo com o solicitado, para 
que possamos reprovar a proposta caso não seja corrigida e partir para o 
segundo classificado. 

Atenciosamente, 

De:  "Raphael  de Carvalho Monteiro" <ramonteiro@feaes.curitiba.prgov.br> 
Para: "Contratos da Feaes" <contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br>  
Cc:  "Roberto Liberato Dallagranna" <rdallagranna@feaes.curitiba.prgov.br>, 
"manutencao" <manutencao@feaes.curitiba.pr.gov.br>, "Alessandra dos 
Santos Padoan" <apadoan@feaes.curitiba.prgov.br>, "Engenharia FEAES" 
<engenhariafeaes@feaes.curitiba.prgov.br> 
Enviadas:Quarta-feira, 22 de junho de 2022 8:06:22 
Assunto: Re: LAUDO SPDA 

Prezada senhora Kathylin, 

A referida proposta da empresa Filtroil não atende as exigências previstas 
no termo de referência. Favor verificar se esta empresa tem interesse em 
incluir todos os serviços para a realização desta atividade. Além disso, é 
fundamental que todas estas informações estejam inclusas na proposta 
comercial. 

Atenciosamente, 
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De: "Contratos da Feaes" <contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Para: "Roberto Liberato Dallagranna" <rdallagranna@feaes.curitiba.pr.gov.br>  
Cc:  "Manutencao Feaes" <nnanutencao.hiza@feaes.curitiba.pr.gov.br>,  
"Raphael  de Carvalho Monteiro" <ramonteiro@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Enviadas: Terça-feira, 21 de junho de 2022 11:11:17 
Assunto: LAUDO SPDA 

Bom dia, 

Roberto, estou finalizando o processo de SPDA para o Thiago que está de 
férias, encaminho o orçamento com menor prego para validação da 
proposta. Faremos por dispensa de licitação e a empresa FILTROIL 
apresentou o menor prego. Ressalto que após a assinatura do contrato, não 
poderemos fazer alterações. 

Atenciosamente, 

`sy 

• 

https://webmail.curitiba.pr.gov.br/h/printmessage?id=65978&tz=America/Argentina/Buenos_Aires&xim=1 8/9 
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SPDA Hospital Zilda Arns Rev.001.pdf 
226 KB 

• 

https://webmall.curibba.pr.gov.br/h/printmessage?id=659788dz=America/Argentina/Buenos_Aires&xim=1 9/9 
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Zimbra tandrades©feaes.curitiba.pr.gov.br  

FEAES - RES: Levantamento de Preços - Análise do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA 

De : andrei@subestacao.com.br  

Assunto: FEAES - RES: Levantamento de Preços - Análise do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA 

Para : 'Thiago Guterres Rodrigues de Andrades <tandrades@feaes.curitiba.pr.gov.br> 

Muito bom dia Sr. Thiago, tudo bem com você? 

seg, 20 de jun de 2022 11:53 

e.)3 anexos 

Indico e agradeço recebimento de sua solicitação! 

Pego desculpas, mas me baseado no meu custo de deslocamento, nossa proposta não ficará atrativa! Sendo então que 

estaremos declinando de participar desta oportunidade! 

Permanecemos a disposição para maiores esclarecimentos e/ou informações. 

Cordialmente  

SUB ESTAÇ ÃO®  
ENERGtA DO BRASIL, 

Eng. ANDREI VALTRIG 
GESTOR  OE  NEGÓCIOS - CREA-SC 13176-4 

(47)3288-7370 - (47)99178-3614 

andrei@subestacao.com.br  

www.subestacmcormbr 

RUA TEREZA FSCE . 150s • I TCuRAVA CENTRAL 
111) UVENA{1 - 

De: Thiago Guterres Rodrigues de Andrades [mailto:tandrades@feaes.curitiba.pr.gov.br]  

Enviada em: quarta-feira, 15 de junho de 2022 10:45 

Para: andrei@subestacao.com.br  

Assunto: Levantamento de Pregos - Análise do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA 

Boa tarde. Viemos por meio deste  e-mail  solicitar orçamento para o serviço de análise do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA. Em 
anexo encontra-se o Termo de Referência produzido pelo Setor de Manutenção do Hospital do Idoso, contendo as especificações do serviço. 

Atenciosamente, 

Thiago Guterres de Andrades 
Assistente Administrativo 

Contratos 

(41) 3316-5914 I  tandrades@feaesturitiba.pr.gov.br  

sir  Termo de Referência - Laudo SPDA.PDF 
'52  337  KB  

https://webmail.curiti  ba.pr.gov.br/h/printmessage?id=171  86&tz=America/A rag uaina 1/1 



ter, 14 de jun de 2022 16:36 

1 anexo 6.5) 

14/06/2022 16:46 Zimbra 

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

RES: Levantamento de Preços - Análise do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA 

De: masatomo@energycenter.com.br  

Assunto: RES: Levantamento de Pregos - Análise do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - 
SPDA 

Para : Thiago Guterres Rodrigues de Andrades <tandrades@feaes.curitiba.pr.gov.br> 

Boa Tarde, 

Agradecemos o convite, no entanto declinamos por n]ao executar parte do escopo. 
Ate., 

Masatomo Gunji 
T +55 41 3267 07971 A4 +554199933 8300 
www.energycenter.com.br  

De: Thiago Guterres Rodrigues de Andrades <tandrades@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Enviada em: terça-feira, 14 de junho de 2022 15:32 
Para: masatomo@energycenter.com.br  
Assunto: Levantamento de Pregos - Análise do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA 

Boa tarde. Viemos por meio deste  e-mail  solicitar orçamento para o serviço de análise do 
Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA. Em anexo encontra-se o 
Termo de Referência produzido pelo Setor de Manutenção do Hospital do Idoso, contendo 
as especificações do serviço. 

Atenciosamente, 

lhiago Guterres de Andrades 
Assistente Administrativo 

Cantatas 

(41) 3316-5914 tandrades@feass.curkiba.pr.gov.br  

1/1 https://webmail.curitiba.pr.gov.br/h/printmessage?id=17027&tz=America/Sao_Paulo  



tandrades@feaes.curitiba.pr.gov.br  

Zimbra 21/06/2022 08:29 

Zimbea  

RES: Levantamento de Preços - Análise do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA 

De : Comercial - Filtroil Serviços <comercial@filtroil.ind.br> 

Assunto: RES: Levantamento de Preços - Análise do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA 

Para : 'Thiago Guterres Rodrigues de Andrades' <tandrades©feaes.curitiba.pr.gov.br>  

qua, 15 de jun de 2022 14:14 

09  anexos  

Boa tarde Prezado Sr. Thiago, 

Conforme solicitado segue proposta técnica-comercial 0699.2022 referente ã uma diária de laudo de SPDA. 

Agradecemos vossa atenção. Qualquer dúvida, estamos ã disposição. 

Att.  

Mrs Eduardo Mazur  
Comercial 

 

• MANUTENÇA0 EM SUBESMO Eh; (41) 3672-4925 

(41) 9-9157-1700 

e comerciak&filtroiLind.br  

www.filtroiLind.br  

o 
De: Thiago Guterres Rodrigues de Andrades [mailto:tandrades@feaes.curitiba.pr.gov.br]  
Enviada em: quarta-feira, 15 de junho de 2022 10:47 
Para: comercial@filtroiLind.br  

Assunto: Levantamento de Pregos - Análise do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA 

Bom dia. 'fiemos por meio deste  e-mail  solicitar orçamento para o serviço de análise do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA. Em 
anexo encontra-se o Termo de Referência produzido pelo Setor de Manutenção do Hospital do Idoso, contendo as especificações do serviço. 

Atenciosamente, 

Thiago Guterres de Andrades 
Assistente Administrativo 

Contratos 

(41) 3315-5914 I tandrades @ eaes.cura ba.pr.goviar  

or 0699.2022 -  Laudo  - SPDA.pdf 
532 KB 

https://webmail .curitiba.pr.gov.br/h/pri  ntmessage?id=1 71 70&tz=America/Arag uaina 1/1 



Orçamento ne: 0699/2022 
Cliente: Hospital do Idoso ZA 
Data: 15/06/2022 

Data 

Empresa 

Local da Obra 

Cidade / UF 

A/C 

Telefone  

E-mail  

Referência  

:15 de junho de 2022 

: Fundação Estatal de Atenção à Saúde 

:  Pin  heirinho / PR 

: Curitiba/PR 

: Thiago Guterres Rodrigues de Andrades 

: (41) 3316-5914 

: tandrades@feaes.curitiba.pr.gov.br  

: Laudo—SPDA 

PROPOSTA TÉCNICA-COMERCIAL 
0699/2022 

• 
Certos de termos atendido aos propósitos de V.S.as. De habitual atenção, subscrevemo-
nos. 

Atenciosamente, 

, 
Ve(e7,4,CZ2 z)W 

Comercial 
comercial@filtroil.ind.br  

(41) 99157-1700 / (41) 3672-4925 

' 

Engenharia de Manutenção 
servicos@filtroil.ind.br  

(41) 99102-2074 / (41) 3672-4925 

FILTROIL SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL LTDA 
CNPJ: 0213Õ.043/0001-i7j Rua Francisco Heitor Kalli, 341 
Campina Grande do Sul/PR - CEP 83430-000. 

to (41) 3672.4925 
comercial@filtroil.ind.br  

O www.filtroil.ind.br  



Orpmento n2: 0699/2022 
Cliente: Hospital do Idoso ZA 
Data: 15/06/2022 Filtro 

    
AMANTENÇÃO 

SUBESTAÇÕES 

svi 

1. PROPOSTA TÉCNICA 

1.1 SPDA:  

1.1.1 Relação:  
• 01 diária. 

1.1.2 Escopo Técnico:  
• Inspeção visual para verificação de estado físico e conformidade com o projeto de 

referência: 
• Captores; 
• Cabos de descidas; 
• Caixas de inspeção; 
• Interligações aparentes de malhas. 

• Medições: 
• Resistência 6hmica e continuidade das malhas com Micro6hmimetro; 
• Resistência 6hmica de aterramento com terrômetro digital, método de estacas  

(Wenner);  
• Resistência 6hmica de aterramento com alicate digital  (loop).  

• 

• Laudo: 
• Relatório de medições realizadas com croqui das malhas; 
• Relatório descritivo e fotográfico de pontos de não conformidades; 
• Anotação de Responsabilidade Técnica — CREA/PR. 

1.3 Mobilização de Efetivo:  
• Deslocamento: 

• Itinerário: Campina Grande do Sul /PR — Curitiba/PR — Campina Grande do 
Sul /PR /PR; 

• Alimentação. 

1.3 Observações da Proposta Técnica:  

1.3.1 Equipe Técnica:  
• 03 Técnicos Eletricistas. 

1.3.2 Frota:  
• 01 Carro de Apoio. 

FILTROIL SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL LIDA 
CNPJ: 02.130.043/0001-171Rua Francisco Heitor Kalli, 341 
Campina Grande do Sul/PR - CEP 83430-000. 

I* (41) 3672.4925 
comercial@filtroil.ind.br  

fi) www.filtroil.ind.br  



Orçamento n2: 0699/2022 
Cliente: Hospital do Idoso ZA 
Data: 15/06/2022 

S 

• 

1.3.3 Data de Execução:  
• Conforme previamente acordado entre as partes. 

1.3.4 Prazo de Execução:  
• 08 horas — Inspeção em Campo; 
• 20 dias úteis — Laudo técnico. 

1.3.5 Equipamentos:  
• 01 Terrômetro Megabras; 
• 01 Alicate Terrômetro Megabras. 

1.3.6 Normas e Padrões:  
• Todos os nossos serviços serão executados rigorosamente dentro das normas e 

padrões ABNT. 

1.3.7 Obrigações da Contratante:  
• Agendar a inspeção em data/horário em que os equipamentos elétricos estejam 

em plena carga para identificação de possíveis anomalias; 
• Disponibilizar um técnico com pleno conhecimento das subestações, para 

acompanhamento nos serviços. 

1.3.8 Obrigações da Contratada:  
• Fornecer todos os equipamentos para testes e ensaios necessários; 

• Fornecer os equipamentos e ferramental para execução dos serviços e qualquer 
tipo de transporte necessário para movimentação dos equipamentos e materiais 
na área fabril; 

• Fornecer alojamento, bem como a mobilização e desmobilização, salários, 
encargos, refeições, EPI's e transporte para os funcionários de acordo com as 
normas de segurança em veículos destinados a transporte de pessoas e liberados 
pela Segurança do Trabalho a toda sua equipe prestadora de serviço; 

• Respeitar as normas administrativas, disciplinares e de segurança industrial, 
adotada pela contratante. 

1.3.9 Documentação:  
• Os funcionários que executarão os serviços possuem  ravel  técnico, fazem parte 

do quadro fixo da FILTROIL, portando Registro em Carteira, Atestado de Saúde 
Ocupacional, Curso  NR-10, PCMSO e PPRA, e sendo recolhidos os impostos 
exigidos pela lei trabalhista em vigor. 

FILTROIL SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL LTDA 
CNPJ: 02.130.043/0001-17lRua Francisco Heitor KaIli, 341 
Campina Grande do Sul/PR - CEP 83430-000. 

t• (41) 3672.4925 
cornercial@filtroil.ind.br  
www.filtroilind.br  



•••••• Orçamento n2: 0699/2022 
Cliente: Hospital do Idoso ZA 
Data: 15/06/2022 

calm  
rhi 

MAMITENC 0 
SUBESTAWS  

1.3.10 Relatório:  
• Após a realização dos serviços  sera  emitido relatório de manutenção em papel 

encadernado e arquivo digital. 

1.3.11 Anotacão de Responsabilidade Técnica:  
• Emissão de  ART;  
• Recolhimentos de todas as taxas junto ao CREA-PR. 

• 

• 

a. 

FILTROIL SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL LTDA 
CNPJ: 02.130.043/0001-171Rua Francisco Heitor Kalli, 341 
Campina Grande do Sul/PR - CEP 83430-000. 

to (41) 3672.4925 
comercial@filtroil.ind.br  

41# www.filtroil.ind.br  



Orçamento n2: 0699/2022 
Cliente: Hospital do Idoso ZA 
Data: 15/06/2022 

Valor Total 

R$ 4.330,00 
(Quatro mil trezentos e trinta reais) 

2. PROPOSTA COMERCIAL 

2.1 Preços dos Serviços:  

Item Qtde Descrição 

Laudo - SPDA: 
o 01 diária. 

** Conforme Proposta Técnica ** 
Mobilização de Efetivo: 

o Deslocamento; 
o Alimentação. 

**Conforme Proposta Técnica ** 

2.2 Observações da Proposta Comercial:  

2.2.1 Condição de Pagamento:  
• 21 DDL. 

• 

2.2.2 Fiscal:  
• Todos os impostos listados abaixo estão inclusos nos valores desta proposta; 
• Código do Serviço: 17.09; 
• Descrição: Laudo de SPDA; 
• Impostos: 

o ISS —5% (retido  P.M.  Campina Grande do Sul /PR); 
o PIS — 0,65%; 
o COFINS — 3%; 
o IR — 1,5%; 
o CSLL — 1%. 

2.2.3 Contratação dos Serviços:  
• Consideraremos como aceita a proposta de prestação de serviços somente após 

o envio da ordem/pedido de compra (0.C./P.C.); 
• Em caso de cancelamento ou reagendamento das atividades em até 10 dias úteis 

inferiores ao acordado entre as áreas técnicas para inicio dos trabalhos, será 
cobrada da contratante a taxa de 10% sobre valor total da proposta. 

2.2.4 Validade da Proposta:  
• A presente proposta é válida por 30 dias, a contar da data de sua apresentação. 

FILTROIL SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL LTDA 
CNPJ: 02.130.043/0001-171 Rua Francisco Heitor Kalli, 341 
Campina Grande do Sul/PR - CEP 83430-000. 

t• (41) 3672.4925 
it2 cornercial@filtroil.ind.br  
O www.filtroil.ind.br  



Orçamento n51: 0699/2022 
Cliente: Hospital do !dos° ZA 
Data: 15/06/2022 

' 

2.2.5 Inclusões:  
• Estão inclusos no prego de prestação de serviço: deslocamento (um), 

alimentação, mão obra técnica dos funcionários, encargos trabalhistas e demais 
impostos incidentes. 

2.2.6 Exclusões:  
• Deslocamento exclusivo para realização de integração; 
• Não fazem parte desta proposta serviços que não constam no escopo desta 

proposta, para os quais apresentaremos proposta complementar. 

FILTROIL SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL LIDA  
CNN:  02.130.043/0001-17j Rua Francisco Heitor Kalli, 341 
Campina Grande do Sul/PR - CEP 83430-000. 

t. (41) 3672.4925 
elt comercial@filtroil.ind.br  
41) www.filtroil.ind.br  
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Zimbra contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.bl-r 

RES: LAUDO SPDA 

De : Comercial - Filtroil Serviços <comercial@filtroil.ind.br> 

Assunto : RES: LAUDO SPDA 

Para : 'Contratos da Feaes' <contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br> 

Boa tarde,  

qua, 22 de jun de 2022 14:54 

6)9  anexos 

Nossa empresa faz apenas as medições de SPDA e malhas de aterramento, para orçamento 

mais completo recomendamos a empresa proeletric (mauroOproeletricengenharia.com.br). 

Att. 

Eduardo Mazur  
Comercial 

(41) 3672-4925 

(41) 9-9157-1700 

comercial@filtroiLind.br  

www.filtroil.ind.br  

De: Contratos da Feaes [mailto:contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br]  

Enviada em: quarta-feira, 22 de junho de 2022 14:06 

Para: comercial@filtroil.ind.br  

Assunto:  Fwd:  LAUDO SPDA 

Boa tarde, 

Eduardo, nosso setor técnico não aprovou o orçamento que nos enviaram, 
abaixo segue os pontos de questionamento. Abrirei o prazo até amanhã para 
correção da proposta, caso contrário precisaremos desclassificá-la. Caso 
possua alguma dúvida estamos à disposição. 

Atenciosamente, 

Kathylin Fioroffi de Carvalho 
Assistente Administrativo 

Contratos 

(41) 3316-5717 I  contratosfeaesyeaes.cudtiba.rgov.br  

https://webmail.curitiba.prgov.br/h/printmessage?id=65713&tz=America/Argentina/Buenos_Aires 1/5 
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4. 

De:  "Raphael  de Carvalho Monteiro" <ramonteiro@feaes.curitiba.prgov.br>  
Para: "Contratos da Feaes" <contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br>  
Cc:  "Roberto Liberato Dallagranna" <rdallagrannaPfeaes.curibba.prgov.br>,  "Engenharia 
FEAES" <engenhariafeaesOfeaes.curitiba.prgov.br>,  "Alessandra dos Santos Padoan" 
<apadoan@feaes.curibba.progov.br>,  "manutencao" <manutencao@feaes.curitiba.pr.gov.br> 

Enviadas: Q ua rta-feira, 22 de junho de 2022 10:04:53 
Assunto: Re: LAUDO SPDA 

Prezada senhora Kathylin, 
Seguem os itens não atendidos  no termo de referência da proposta da 
empresa Filtroil: 

1. JUSTIFICATIVA 
1.1. Analise de risco conforme NBR 5419/2015 — Gerenciamento de risco - parte 2, 

para verificar o nível de proteção adotado no projeto existente; 
1.2. Analise da concordância do SPDA instalado x projeto e com a norma atualizada; 
1.3. Inspeção do material aplicado em concordância com a norma atual; 
1.1.5. Medições de continuidade elétrica entre a malha de captação, descida e 

aterramento do SPDA; 
1.1.8. 0 estado de conservação dos componentes do Subsistema de Aterramento, 

hastes, cabos, conexões, soldas exotérmicas e grampos; 
1.9. Condição do BEP (Barramento de Equipotencialização Principal); 
1.10. Medidas de proteção contra surto  (MPS)  apresentada na parte 4 da NBR 

5419/2015, determinar DPS (dispositivo de proteção contra surtos); 
1.11. Avaliações gerais, tipo Corrosão, Deterioração e Rompimento; 
1.1.13. Projeto básico indicando os pontos a serem corrigidos, bem como as 

interligações com as malhas dos sistemas construidos após instalação do SPDA 
(central de utilidades, torre de agua, central de GLP e cisterna); 

1.14. Relação quantitativa e qualitativa dos materiais e equipamentos a serem 
utilizados nos diversos sistemas com base no projeto básico, contendo: 

1.14.1. Tipo e qualidade; 
1.14.2. Características para sua identificação; 
1.14.3. Unidade de comercialização; 
1.14.4. Respectivas quantidades; 
1.14.5. Caderno de Especificação, Preços e Encargos conforme a tabela da SMOP 

ou, caso não esteja especificado o preço na primeira, da SINAPI. 
1. 

ENTREGÁVEIS 
2.1. Ao final, após a CONTRATADA realizar toda a análise do SPDA e do sistema de 

aterramento do HMIZA conforme o item 3 deste termo de referência, esta deverá 
efetuar a entrega da seguinte relação de documentos: 

2.1.1. Laudo do SPDA e do sistema de aterramento. 
2.1.2. Relatório contendo: 

!.1.2.1. Levantamento fotográfico com as indicações da correções em cada ponto 
do SPDA e do aterramento; 

!.1.2.2. Avaliação do SPDA instalado em relação ao projeto existente e à norma 
atualizada; 

!.1.2.3. Avaliação do aterramento instalado em relação ao projeto existente e 
norma atualizada; 

!.1.2.4. Estado de conservação dos materiais aplicados; 
!.1.2.5. Medições da resistência de aterramento; 
!.1.2.6. Continuidade elétrica entre a malha de captação, descida e aterramento do 

SPDA; 
!.1.2.7. Condições do BEP; 
https://webmail.curitiba.pr.gov.br/h/printmessage?id=657138az=America/Argentina/Buenos_Aires 2/5 
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!.1.2:8. Medidas de proteção contra surtos  (MPS);  
!.1.2.9. Avaliações gerais; 
!.1.2.10. Recomendações para manutenção preventiva futura informando qual o 

período para verificação de cada equipamento e material instalado. 
2.1.3. Projeto básico de adequação contendo: 

!.1.3.1. Plantas baixas de SPDA e aterramento com indicação dos pontos a serem 
corrigidos, bem com interligações com as malhas dos sistemas construidos após 
instalação do SPDA e do aterramento (central de utilidades, torre de água, 
central de GLP e cisterna); 

?.1.3.2. Cortes e detalhes; 
!.1.3.3. Memorial descritivo; 
!.1.3.4. Relação quantitativa e qualitativa dos materiais e equipamentos a serem 

utilizados nos diversos sistemas, contendo: 
1.3.4.1. Tipo e qualidade; 
1.3.4.2. Características para sua identificação; 
1.3.4.3. Unidade de comercialização; 
1.3.4.4. Respectivas quantidades; 
1.3.4.5. Caderno de Especificação, Pregos e Encargos conforme a tabela da 

SMOP ou, caso não esteja especificado o prego na primeira, da SINAPI. 
Levantamento de custo para material e mão de obra com base no projeto 

básico; 
3. 

Obs: as informações constantes no termo de referência devem estar explicitas 
na proposta comercial.  

Atenciosamente,  

Raphael  de Carvalho Monteiro 
Engenharia e Manuten§go 
Funda0o Estatal de Aten§go à Saúde - FEAS 
(41)3316-5909 
www.feaes.curitiha.pr.gov.br  

 

• De: "Contratos da Feaes" <contratosfeaes©feaes.curitiba.pr.gov.br>  
Para:  "Raphael  de Carvalho Monteiro" <ramonteiro@feaes.curitiba.pr.gov.br>  
Cc:  "Roberto Liberato DaIlagranna" <rdallagrannEafeaes.curitiba.pr.gov.br>,  "Manutenção 
FEAES" <manutencao©feaes.curitiba.pr.gov.br>,  "Alessandra dos Santos Padoan" 
<apadoan(afeaes.curitiba.pr.gov.br>,  "Engenharia Feaes" <engenhariafeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br>  
Enviadas: Quarta-feira, 22 de junho de 2022 9:28:51 
Assunto: Re: LAUDO SPDA 

Bom dia,  

Raphael  favor apontar os itens que não estão de acordo com o solicitado, para 
que possamos reprovar a proposta caso não seja corrigida e partir para o 
segundo classificado. 

Atenciosamente, 

https://webmail.curitiba.pr.gov.br/h/printmessage?id=65713&tz=America/Argentina/Buenos_Aires 3/5 
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Kathylin Fiorotti de Carvalho 
Assistente Administrativo 

Contratos 

(41) 3318-5717 I contratosfeaesgeaes.cuntiba.pr.gov.br  

 

De:  "Raphael  de Carvalho Monteiro" <rarnonteiroPfeaes.curibba.prgov.br>  
Para: "Contratos da Feaes" <contratosfeaes@feaes.curibba.prgov.br>  
Cc:  "Roberto Liberato Dallagranna" <rdallagranna@feaes.curitiba.pr.gov.br>,  "manutencao" 
<manutencaoftfeaes.curibba.pr.gov.br>,  "Alessandra dos Santos Padoan" 
<apadoanOfeaes.curibba.pr.gov.br>,  "Engenharia FEAES" 
<engenhariafeaesOfeaes.curitiba.pr.gov.br>  
Enviadas: Quarta-feira, 22 de junho de 2022 8:06:22 
Assunto: Re: LAUDO SPDA 

Prezada senhora Kathylin, 

A referida proposta da empresa Filtroil não atende as exigências previstas 
no termo de referência. Favor verificar se esta empresa tem interesse em 
incluir todos os serviços para a realização desta atividade. Além disso, é 
fundamental que todas estas informações estejam inclusas na proposta 
comercial. 

Atenciosamente,  

Raphael  de Carvalho Monteiro 
Engenharia e Manuten9go 
Fundaçgo Estatal de Aten0o h Saúde - FEAS 
(41)3316-5909 
wvivit.feaes.curitilaa.pr.gov.br  • 

De: "Contratos da Feaes" <contratosfeaes@feaes.curibba.prgov.br>  
Para: "Roberto Liberato Dallagranna" <rdallagranna©feaes.curibba.pr.gov.br>  
Cc:  "Manutencao Feaes" <manutencao.hiza@feaes.curibba.pngov.br>,  "Raphael  de 
Carvalho Monteiro" <ramonteiro@feaes.curibba.pr.gov.br>  
Enviadas: Terça-feira, 21 de junho de 2022 11:11:17 
Assunto: LAUDO SPDA 

Bom dia, 

Roberto, estou finalizando o processo de SPDA para o Thiago que está de 
férias, encaminho o orçamento com menor prego para validação da 
proposta. Faremos por dispensa de licitação e a empresa FILTROIL 
apresentou o menor prego. Ressalto que após a assinatura do contrato, não 
poderemos fazer alterações. 

https://webmail.curitiba.pr.gov.br/h/printmessage?id=65713&tz=America/Argentina/Buenos_Aires 4/5 
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Atenciosamente, 

Kathylin  Fiord  de Carvalho 
Assistente Administrativo 

Contratos 

(41) 3316-5717 I  contratosfeaes@feaes.contiba.pr.gahr 

• 
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41-3345-0181 TECNENGE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 

Curitiba, 21 de junho de 2022. 

TEC00175/2022 (CAR)  

Cliente: FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO À SAÚDE — FEAS 
HOSPITAL MUNICIPAL DO IDOSO ZILDA ARNS — HMIZA 

Serviço: Análise do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA 

Local: Rua Lothário  Boutin,  90, Pinheirinho - Curitiba/PR. 

A/C: Thiago Guterres Rodrigues de Andrades 

E-mail: tandrades@feaes.curitiba.pr.gov.br  

Telefone:  (41) 3316-5914  

Prezado Senhor, 

Conforme solicitação, estamos fornecendo o custo referente à análise do Sistema de Proteção contra Descargas 

Atmosféricas — SPDA. 

1.0 A TECNENGE 

A Tecnenge, que atua no mercado paranaense há 30 anos, é uma empresa de Engenharia Elétrica e está habilitada 
no fornecimento de projetos, consultoria, instalação e manutenção em sistemas elétricos de uso geral, sistemas 

elétricos ininterruptos, sistemas de proteção contra descargas atmosféricas, aterramentos, análise de qualidade 
de energia, cabeamento estruturado, fibra óptica, alarme e CFTV. 

Temos funcionários próprios treinados e capacitados, inclusive com cursos de  NR-10 (trabalhos com eletricidade),  

NR-35 (trabalhos em altura). 

O serviço de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico de 

Saúde Ocupacional) é realizado em parceria com o Serviço Social da Indústria — SESI. 

A Tecnenge tem sede e veículos próprios, equipamentos e ferramentas de primeira linha para a perfeita execução 

dos serviços. 

2.0 ESCOPO DOS SERVIÇOS 

• Análise de risco conforme NBR 5419/2015 — Gerenciamento de risco - Parte 2, para verificar o nível de 

proteção adotado no projeto existente; 
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• 

• Relatório técnico contendo: 

— Levantamento fotográfico com as indicações das correções em cada ponto do SPDA e do 
aterramento; 

— Avaliação do SPDA instalado em relação ao projeto existente e à norma atualizada; 

— Avaliação do aterramento instalado em relação ao projeto existente e à norma atualizada; 

— Inspeção do material aplicado em concordância com a norma atual; 

— Medições da resistência de aterramento; 

— Medições de continuidade elétrica entre a malha de captação, descida e aterramento do SPDA; 

— Condições do BEP (Barramento de Equipotencialização Principal); 

— Medidas de proteção contra surtos  (MPS)  apresentada na Parte 4 da NBR 5419/2015, determinar 
DPS (dispositivo de proteção contra surtos); 

— Avaliação do estado de conservação dos componentes do Subsistema de Captação, terminais aéreos, 

malhas, cabos e conexões; 

— Avaliação do estado de conservação dos componentes do Subsistema de Descida, Cabos, conexões 

e barras; 

— Avaliação do estado de conservação dos componentes do Subsistema de Aterramento, hastes, cabos, 

conexões, soldas exotérmicas e grampos; 

— Avaliações gerais, tipo Corrosão, Deterioração e Rompimento; 

— Recomendações para manutenção preventiva futura informando qual o período para verificação de 

cada equipamento e material instalado. 

• Projeto básico contendo: 

— Plantas baixas de SPDA e aterramento com indicação dos pontos a serem corrigidos, bem com 

interligações com as malhas dos sistemas construidos após instalação do SPDA e do aterramento 

(central de utilidades, torre de agua, central de GLP e cisterna); 

— Cortes e detalhes; 

— Memorial descritivo. 

• Relação quantitativa e qualitativa dos materiais e equipamentos a serem utilizados nos diversos sistemas 

com base no projeto básico, contendo: 

Tipo e qualidade; 

— Características para sua identificação; 

— Unidade de comercialização; 

— Respectivas quantidades; 

— Caderno de Especificação, Pregos e Encargos conforme a tabela da SMOP ou, caso não esteja 

especificado o prego na primeira, da SINAPI. 

• Levantamento de custo para material e mão de obra com base no projeto básico; 

• Anotação de Responsabilidade Técnica  (ART).  

Página 2 de 3 

Rua Leôncio Derosso, 684— Xaxim CEP: 81.810-430 Curitiba — PR F.: (41)3345-0181 

site: www.tecnengetelecomunicacoes.com E-mail: tecnengePtecnenge.tec.br  



7.• 

lecnEngc 

  

Crtwomeeln  
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3.0 CUSTOS: 

Custo dos serviços: R$ 3.850,00 

Custo do Atestado de Responsabilidade Técnica junto ao CREA-PR: R$ 90,00 
Custo total do orçamento: R$ 3.940,00 (Três mil novecentos e quarenta reais) 

Prazo de execução: 02 dias. 
Entrega dos relatórios e projeto: 30 dias. 
Forma de pagamento: 28 dias. 

Validade da proposta: 30 dias. 

Atenciosamente, 

OrY,c1 OatA4,  
Ana Claudia de Antonio 

Diretora Administrativa 
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Zimbra contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br  

Re:  Ref  ao Tec00175/2022 - Análise do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA 

De:  Raphael  de Carvalho Monteiro <ramonteiro@feaes.curitiba.prgov.br> seg, 27 de jun de 2022 14:04 

Assunto : Re:  Ref  ao Tec00175/2022 - Análise do Sistema de Proteção contra Descargas 
Atmosféricas - SPDA 

Para : Contratos da Feaes <contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br>  

Cc:  Roberto Liberato Dallagranna <rdallagranna@feaes.curitiba.pr.gov.br>, 
Manutencao Feaes <nnanutencao.hiza@feaes.curitiba.prgov.br> 

Prezada senhora Kathylin, 

0- 10 anexos 

Segue o item não atendido do termo de referência na proposta da empresa TECNENGE. As informag6es 
constantes no termo de referência devem estar explicitas na proposta comercial: 

4. ENTREGÁVEIS 
4.1.1. Laudo do SPDA e do sistema de aterramento. 

Atenciosamente,  

Raphael  de Carvalho Monteiro 

Engenharia e Manutenggo 
Fundaggo Estatal de Atenggo à Saúde FEAS 
(41)3316-5309 
www.feaes.curitiba.pr.gov.br  

• 
De: "Contratos da Feaes" <contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Para:  "Raphael  de Carvalho Monteiro" <ramonteiro@feaes.curitiba.pr.gov.br>, 
"Roberto Liberato Dallagranna" <rdallagranna@feaes.curitiba.pr.gov.br>, 
"Manutencao Feaes" <manutencao.hiza@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Enviadas: Quinta-feira, 23 de junho de 2022 10:12:54 
Assunto:  Fwd: Ref  ao Tec00175/2022 - Análise do Sistema de Proteção contra 
Descargas Atmosféricas - SPDA 

Bom dia, 

Recebemos mais este orçamento, poderiam verificar se está de acordo? Está com menor valor. 

Atenciosamente, 

Kathylin Florotti de Carvalho 
Assistente Administrativo 

Contratos 

(41) 3316-5717 I  contratosfeaes@feaes.curitiba_pr.gov.br 

https://webmail.curitiba.prgov.br/h/printmessage?id=66110&tz=America/Argentina/Buenos_Aires&xim=1 1/3 
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De: "tecnenge" <tecnenge@tecnenge.tec.br> 
Para: "Thiago Guterres Rodrigues de Andrades" 
<tandrades@feaes.curitiba.pr.gov.br>  
Cc:  "wiederkehrandre" <wiederkehrandre@gmail.com> 
Enviadas: Terça-feira, 21 de junho de 2022 11:15:00 
Assunto:  Ref  ao Tec00175/2022 - Análise do Sistema de Proteção contra 
Descargas Atmosféricas - SPDA 

Bom dia Thiago, tudo bem? 

Conforme solicitação, segue anexo orçamento. 

Favor acusar recebimento deste  e-mail.  

Qualquer dúvida estou a disposigao. 

Att. 

Jaqueline Braz 

Dep. Pessoal/Orçamentos - Tecnenge. 

It 3345-0181 

.99686-0180 

Tecnenge Telecomunicagaes Ltda. 

De: Thiago Guterres Rodrigues de Andrades <tandrades@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Enviada em: terça-feira, 14 de junho de 2022 15:17 
Para: tecnenge <tecnenge@tecnenge.tec.br>  
Cc:  wiederkehrandre <wiederkehrandre@gmail.com> 
Assunto: Levantamento de Pregos - Análise do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA 

Boa tarde. Viemos por meio deste  e-mail  solicitar orçamento para o serviço 
de análise do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA. 
Em anexo encontra-se o Termo de Referência produzido pelo Setor de 
Manutenção do Hospital do Idoso, contendo as especificações do serviço. 

Atenciosamente, 

https://webmai  I.cu riti ba.pr.gov.br/h/printmessage?id=66110&tz=America/Argentina/Bue  nos_Ai res&xi m=1 2/3 
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Naga Guterres de Andrades  
Assistente  Administrative  

Contratos  

(41) 3316-5g14 I  tandrades@feaes.curitiba.pr.gov.br  

 

fiafteinsiditeli  
I
a  

- 1 kit iti dataiii 

. .! .. _ firiOstietiOolki•liili 
':1=°  i4ii539 

ink** 

 

 

assinatura  e-mail Rap.png 
34 KB  

  

  

Modelo de assinatura  e-mail  10 ANOS - kathy.png 
34  KB  

https://webmail.curitiba.pr.gov.br/h/printmessage?id=661108az=America/Argentina/Buenos_Aires&xim=1 3/3 



SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE  
LOTUS  COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA E ELÉTRICO LTDA - 

ME 
CNI3J/MF: n° 04.219.766/0001-78 

NIRE: 412.0447948-1 
Folha: 1 de 6 

As abaixo Identificadas e qualificadas: 

1) LELIA BATISTA TEUFEL, brasileira, maior, viúva, natural de 
Piraquara-PR, comerciante, inscrita no CPRIVIF sdb n°. 
232.231.119-72, portadora da carteira de identidade RG n°. 
1.525.700-8/SSP-PR, expedida em 31/07/2006, residente e 
domiciliada na Rua Miguel Caluf, 369, Cajuru, Curitiba-PR, CEP: 
82900-270. 
2) TERESINHA DOS SANTOS DRANKA, brasileira, maior, vit)va, 
natural de Araucária-PR, comerciante, inscrita no CPF/MF sob n°. 
428.899.369-63, podadora da carteira de identidade RG n°. 
1214611/SSP-PR, expedida em 07/05/2001, residente e domiciliada 
na Rua Pedro  Cohere,  417, Vila  Izabal,  Curitiba-PR, CEP: 
80320-320. 

Onicas sácias componentes da sociedade empresária limitada que 
gira nesta praça sob o nome de  LOTUS  COMERCIO DE 
PRODUTOS PARA INFORMATICA E ELÉTRICO LTDA - ME, com 
sede na Avenida do Batel, 1308, Batel, Curitiba-PR, CEP 80420-090, 
e inscrita no CNPJ/MF sob n°. 04.219.765/0001-78, registrada na 
Junta Comercial do Paraná sob no 412.0447948-1 em 05/01/2001 e 
última alteração contratual registrada sob n°. 6a  Alteração em 
14/05/2013; resolvem alterar e consolidar o contrato social 
mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

'CLÁUSULA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL: A 
sociedade que gira sob o nome empresarial de  LOTUS  COMÉRCIO DE 
PRODUTOS PARA INFORMÁTICA E ELÉTRICO LTDA - ME, passa a 
denominar-se, a partir desta data,  LOTUS  COMERCIO E SERvigos ELETRICOS 
LTDA - ME, sem solução de continuidade, assumindo o ativo e o passivo da 
sucedida. 

CLAUSULA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO DA SEDE SOCIAL: 0 endereço da 
presente sociedade que é na Avenida Do Batel, 1308, Batel, Curitiba-PR, CEP: 
80420-090, fica alterado para Rua João Alencar Guimarães, 300, Andar 02; Cj. 
O Santa Oultéria, CEP: 0310-420, Curitiba-PR. 

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 01/12/2017 10:35 SOB N°  20177498706. 
PROTOCOLO: 177498706 DE 22/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11704609344. MIRE: 41204479481.  
LOTUS  COMERCIO E sERvIgos ELETRICOS LTDA NE 

Libertad  Bogus  
SECRETARIA-GERAL 

CURITIBA, 01/12/2017 
www.empresafacil.pr.gov.br  

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos códigos de verificação 



SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE  
LOTUS  COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA E ELÉTRICO LTDA - 

ME 
CNPJ/MF: n° 04.219.76510001-78 

NIRE: 412.0447948-1 
Folha: 2 de e 

CLAUSULA TERCEIRA- DA ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL: A sociedade que 
tem por objeto social a exploração do ramo de: Comércio varejista de suprimentos 
para informática e materiais elétricos, e Prestação de serviços no ramo de 
informática e manutenção elétrica., passa a partir desta data a ter o seguinte objeto: 
Comércio varejista de material elétrico (CNAE 47.42-3/00) e Instalação e 
Manutenção elétrica (CNAE 43.21-5/00). 

CLAUSULA QUARTA: Permanecem inalteradas as demais clausulas vigentes que 
não colidirem com as disposições do presente instrumento. 

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO  
LOTUS  COMERCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA E 

CNPJ/MF: 04.219.765/0001-78 
NIRE: 412.0447948-1 

As abaixo identificadas e qualificadas: 

1) LELIA BATISTA TEUFEL, brasileira, maior, viúva, natural de 
Piraquara-PR, comerciante, inscrita no CPFNIF sob n°. 
232.231.119-72, portadora da carteira de identidade RG n°. 
1.525.700-81SSP-PR, expedida em 31/07/2006, residente e 
domicihada na Rua Miguel  Cake,  369, Cajuru, Curitiba-PR, CEP: 
82900-270. 

2) TERESINHA DOS SANTOS DRANKA, brasileira, maior, viúva, 
natural de Araucaria-PR, comerciante, inscrita no CPF/MF sob n°. 
428.899.369-53, portadora da carteira de identidade RG no. 
1214611/SSP-PR, expedida em 07/05/2001, residente e domiciliada 
na Rua Pedro Collere, 417, Vila lzabel, Curitiba-PR, CEP: 
80320-320. 

Onicas sócias componentes da sociedade empresaria limitada que 
gira nesta praça sob o nome de  LOTUS  COMERCIO E SERVIÇOS 

ÉTRICOS LTDA - ME, com sede na Rua  Jog°  Alencar 

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 01/12/2017 10:35 SOB N° 20177498706. 
PROTOCOLO: 177498706 DE 22/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11704609344. MIRE: 41204479481.  
LOTUS  COMERCIO E sERvIgos ELETRICOS LTDA ME 

Libertad  Bogus  
SECRETARIA-GERAL 

CURITIBA, 01/12/2017 
www.empresafacil.pr.gov.br  

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos códigos de verificação 



SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE  
LOTUS  COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA E ELÉTRICO LTDA - 

ME 
•CNIMMF: n° 04.219.765/0001-78 

NIRE: 412.0447948-1 
Folha: 3 de 6 

Guimarães, 300, Andar 02; q. 05, Santa Quitéria, Curitiba-PR, CEP 
80310-420, e inscrita no CNPJ/MF sob n°. 04.219.765/0001-78, 
registrada na Junta Comercial do Paraná sob n° 412.0447948-1 em 
05/01/2001 e última alteração contratual registrada sob n°. 6° 
Alteração em 14/05/2013; resolvem atualizar o contrato social 
mediante as condiçóes estabelecidas nas cláusulas seguintes; 

CLAUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICiLIO: A 
sociedade gira sob o nome empresarial de  LOTUS  COMERCIO E SERVIÇOS 
ELÉTRICOS LIDA - ME e tem sede e domicilio na Rua João Alencar Guimarbes, 
300, Andar 02; q. 05, Santa Quitéria, Curitiba-PR, CEP 80310-420. 

CLAUSULA SEGUNDA FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade 
poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no  pals  ou no 
exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os socios. 

CLAUSULA TERCEIRA- INiCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA 
SOCIEDADE: A sociedade iniciou suas atividades em 12/0112001 e seu prazo de 
duração é por tempo indeterminado. 

CLAUSULA QUARTA OBJETO SOCIAL; A sociedade tem por objeto a 
exploração no ramo de: Comércio varejista de material elétrico (CNAE 
47.424/00) e Instalação e Manutenção elétrica (CNAE 43.21-5/00). 

CLAUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R$ 45.000,00 
(quarenta e cinco mil reais), divididos em 45.000 (quarenta e cinco mil) quotas de 
capital no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, subscrita e já integralizadas, 
em moeda corrente do  Pals,  pelos sócios e distribuidas da seguinte forma: 

Nome (%) * Valor R$ 
LELIA BATISTA TEUFEL 35.00 15.750 15.750,00 
TERESINHA DOS SANTOS DRANKA 65.00 29.254 29.250.00 
TOTAL 100.00 45.000 45.000,00 

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 01/12/2017 10:35 SOB N° 20177498706. 
PROTOCOLO: 177498706 DE 22/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11704609344. MIRE: 41204479481.  
LOTUS  COMERCIO E sERvIgos ELETRICOS LTDA ME 

Libertad  Bogus  
SECRETARIA-GERAL 

CURITIBA, 01/12/2017 
www.empresafacil.pr.gov.br  

MIMMIL AMMO 
JUNTA  COMERCIAL  

DO PARANA  

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito .a• comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos códigos de verificação 



SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE  
LOTUS  COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA E ELÉTRICO LTDA - 

ME 
CNP..I/MF: n° 04.219.76510001-78 

NIRE: 412.0447948-1 
Fblha: 

CLAUSULA SEXTA RESPONSABILIDADE DOS SOCIOS: A responsabilidade de 
cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente 
pela integralização do capital social, conforme dispõe o  art  1.052 da Lei 
10406/2002. 

CLAUSULA SÉTIMA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas são 
indivisiveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o 
consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de 
condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, 
formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente, 

Paragrafo único.:  0 sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas 
quotas deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de 
quotas pastas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes 
exerçam ou renunciem ao direito de preferência, o que deverão fazer dentro de 30 
(trinta) dias, contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do 
sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a 
cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então possuirem. Decorrido 
esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser 
livremente transferidas. 

CLAUSULA OITAVA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME 
EMPRESARIAL: A administração da sociedade cabe a TERESINHA DOS SANTOS 
DRANKA, a quem compete praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade 
com os poderes e atribuições de representá-la ativa e passivamente, judicial e 
extrajudicialmente, perante Órgãos públicos, instituições financeiras, entidades 
privadas e terceiros em geral, podendo obrigar a sociedade, abrir, movimentar e 
encerrar contas bancárias, contratar e demitir pessoal, enfim praticar todos os atos 
necessários à consecução dos objetivos ou a defesa dos interesses e direitos da 
socieciade, autorizado o uso do nome empresarial isoladarnente. 

§1.0  - E vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse 
social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de 
terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorizaçâo 
do outro sócio. 
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SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE  
LOTUS  COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA E ELÉTRICO LTDA - 

ME 
CNPJ/MF: n° 04.219.765/0001-78 

NIRE: 412.0447948-1  
Fettle: 6 de 6 

§2.0  Faculta-se aos administradores, atUando isoladamente, constituir, em nome da 
sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de 
mandato especificar os atos e operações a serem praticados. 

CLAUSULA NONA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: A Administradora 
declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da 
sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se 
encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou 
suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema 
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
consumo, fé pública ou a propriedade. 

CLAUSULA DÉCIMA RETIRADA  PRO-LABORE: Os sócios poderão, de comum 
acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo de "pró-labore", observadas as 
disposições regulamentares pertinentes. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: Ao término 
de cada exercicio social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas 
justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do 
balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação 
societária, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de 
Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros ou perdas apurados, na 
mesma proporção das quotas de capital que possuem na sociedade. 

Parágrafo Cmico - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais 
em períodos inferiores há um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações 
intermediárias, poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a titulo de 
Antecipação de Lucros, proporcionalmente as quotas de capital de cada um. Nesse 
caso será observada a reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital 
social, conforme estabelece o  art.  1.059 da Lei ri,c` 10.406/2002. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro 
mesas seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as 
cpntas e designarão administradores quando for o caso. 
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SÉTIMA ALTERAÇÂO CONTRATUAL DA SOCIEDADE  
LOTUS  COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA E ELÉTRICO LIDA - 

ME 
n° 04.219/65/0001-78 

NIRE: 412.0447948-1 
Folha: 6 de 6 

Parágrafo único Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o 
balanço pattimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e 
com a prove do respectivo recebimento, A disposição dos sócios que não exerçam a 
administração. 

CLAUSULA DÉCIMA 'TERCEIRA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SdiCIO: 
Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades 
com os herdeiros, sucessores e o incapaz Não sendo possivel ou inexistindo 
interesse destes ou dos sócias remanescentes, o valor de seus haveres  sera  
apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, A data da 
resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 

Parágrafo único 0 mesmo procedimento será atiotado em outros casos em que a 
sociedade se resolve em relação a seu sócio. 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA FORO: Fica eleito o foro da comarca de 
Curitiba-PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes 
deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por  ma's  especial ou 
privilegiado que seja ou venha ser. 

E por estarem assim, justos e contratados, lavram e assinam, a presente, em via 
única, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo 
em todos os seus termos. 

Curitiba-PR, 16 de novembro de 2017. 

r  
LELIA ATIS A IEUF L 
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
re  

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NOMERO DE INSCRIÇÃO 

04.219.765/0001-78 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE siTuAgÃo 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

05/01/2001 

NOME EMPRESARIAL  
LOTUS  COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
******** 

PORTE 

ME 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 

R JOAO ALENCAR GUIMARAES 
NÚMERO 

300 
COMPLEMENTO 
ANDAR 02  CJ.  05 

CEP 

80.310-420 
BAIRRO/DISTRITO 

SANTA QUITERIA 
MUNICÍPIO 

CURITIBA 
UF 
PR 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

MARCOS@BATELINFO.COM.BR  
TELEFONE 

(41) 3223-1024/ (41) 9836-2677 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

03/11/2005 

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 12/08/2022 As 14:34:06 (data e hora de  Brasilia). Página: 1/1 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

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

Nome: LOTUS  COMERCIO  E SERVICOS ELETRICOS LTDA 
CNPJ: 04.219.765/0001-78  

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

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

A aceitação desta certidão está condicionada 6 verificação de sua autenticidade na  Internet,  nos 
endereços <http://rtb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°  1.751, de 2/10/2014. 
Emitida As 17:56:14 do dia 25/04/2022 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 22/10/2022. 
Código de controle da certidão: 5328.54CD.AFA2.6423 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Receita Estadual do Paraná 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual 

N° 027403926-81 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 04.219.765/0001-78 
Nome:  LOTUS  COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA - ME 

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

Válida até 26/11/2022 - Fornecimento Gratuito 

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

Pagina 1 de 1 
Emitido via  Internet  Pública (29/07/2022 12:26:31) 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO 
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO 

CERTIDÃO NEGATIVA 

DE DÉBITOS TRIBUTARIOS E DÍVIDA  AIWA  MUNICIPAL 

Certidão a': 9:750474 

CNPJ: 04.219/65/0001-78 

Nome: LOTUS  COMERCIO E SERVICOS- ELETRICOS LIDA - ME 

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

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre serviço - ISS), Tributos (mobiliárias (Imposto Predial 
e Territorial Urbano - IPTU), Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis lntervivos- ITBI e Contribuição de 
Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Policia e outros débitos municipais inscritos em divida ativa. 

A certidão expedida em nome de pessoa juridica abrange todos os estabelecimentos (matriz e filiais) cadastrados no 
Município de Curitiba_ 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço 
https://cnd-cidadao.curitiba_pr.gov.briCertidaoNalidarCerfidao. 

Certidão emitida com base no Decreto 619/2021 de 24/03/2021. 
Emitida as 10:12 do dia 26/0612022. 
Código de autenticidade da certidão: C7EB94930109430F769F8F4C0503DE6BF4 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Válida até 26/09/2022 — Fornecimento Gratuito 

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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 04.219.765/0001-78 

Razão Social:Lc)Tus COM VAREJ DE SUPR PARA  INFORM  LTDA 

Endereço: RUA  BENJAMIN  LINS 766 LOJA 06 / BATEL / CURITIBA / PR / 80420-100 

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

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

Validade: 29/07/2022 a 27/08/2022 

Certificação Número: 2022072900575523632208 

Informação obtida em 29/07/2022 12:27:35 

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

29/07/2022 12:27  Consulta Regularidade do Empregador 

Voltar 

 

Imprimir 

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome:  LOTUS  COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 04.219.765/0001-78 
Certidão n°: 10654526/2022 
Expedição: 04/04/2022, As 10:59:36 
Validade: 01/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que  LOTUS  COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA (MATRIZ E 
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 04.219.765/0001-78, NÃO CONSTA 
como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base nos  arts.  642-A e 883-A da Consolidação 
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se A verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na  
Internet  (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

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

Dúvidas e sugestões: cladt@tst.jus.br  



ENGENHARIA ANII3IENTAL 

Evoltz 

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa  

LOTUS  COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA, 

estabelecida na R. João Alencar Guimarães, 300, sala 05, CEP. 

80.310-420, Curitiba-PR, CNPJ. 04.219.765/0001-78, foi nossa 

fornecedora de serviços de INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE 

PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS no período 

de 15/07/2021 ã 28/07/2021, totalizando 30 horas. A referida 

empresa cumpriu pontualmente com as obrigações assumidas, no 

tocante aos serviços contratados, nada tendo que a desabone. 

Por ser verdade, firmamos a presente. 

Curitiba, 02 de setembro de 2.021. 

Cotios  

cbL. eno; C'ot2  
'V • Pkt. 

z6,13:do 
e/

Ç() 

os Eduardo da Conceiçães's/4 

CPF: 089.513.447-03 

Cargo: Encarregado 

TSL ENGENHARIA E SERVIÇO S/A 

CNPJ. 27.080.426/0002-30 

TSL ENGENHARIA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO,AMBIENTAL LTDA 
Rua Funchal, 411 — 7° andar — CEP: 04551-060 — Vila Olimpiii  —.SW  Pauto—SP  Tel.  +55 M121062300 / Fax. +55(11) 2106 2305  

Web:  weaUtRisvutiolaisamiz tatte4slipiibiailacornik  
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DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE  

LOTUS  COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA, inscrita no  CNN  sob 

n° •04.:219.765/0001-78, por intermédio de seu representante legal, Sra. Teresinha 

dos Santos Dranka, portador(a) da Carteira de Identidade n° 1.214.611-6 SSPPR e 

do C.P.F n° 428.899.369-53, DECLARA, para fins de cumprimento do dispoSto no 

inciso )00(111 do  Art.  r da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de • dezesseis anos. 

Curitiba, 27 de junho de 2.022. 

.)1?"  -eitz4./;111,0„,  

O Teresinha dos Santos Dranka - inistradora 



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

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

Consulta realizada em: 27/06/2022 18:19:33 

Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social:  LOTUS  COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA 
CNPJ: 04.219.765/0001-78 

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

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

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

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

órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas 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. 





22/04/2020  Consulta Dados - CIC - Extrato 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 
. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIARIAS 
, 

CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 
NOME EMPRESARIAL  

LOTUS  COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LIDA - ME 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

07 02 415.173-0 
CNPJ 

04.219.765/0001-78 

ENDEREÇO 
R. JOÃO ALENCAR GUIMARÃES 

NÚMERO 
300 

UNIDADE 
05 

ANDAR 
02 

COMPLEMENTO BAIRRO 
SANTA QUITÉRIA 

CEP 
80310-420 

INICIO DA ATIVIDADE 
12/01/2001 

SITUAÇÃO DO CADASTRO 
ATIVA 

TIPO DE INSTALAÇÃO/FORMAS DE ATUAÇÃO 
ESTABELECIMENTO FIXO 

ATIVIDADES 
AS ATIVIDADES SOLICITADAS DEVERÃO SER EXERCIDAS CONFORME A FORMA DE ATUAÇÃO INFORMADA 
G.47.4.2-3/00.00 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 
F.43.2.1-5/00.00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

Emitido Eletronicamente via  Internet  
22/04/2020 - 09:41:27 

Versão P.4.0.1.4.1641 (03/09/2018) 

dadoscadastraiscco.curitiba.pr.gov.brfirmExtrato.aspx?TipoExtrato=1 1/1 



CORMBA, tfa 

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 nos artigos 8° e 10 do Decreto Municipal n°2.028/2011, 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, 08 de agosto de 2022. 

, 
dy ianoriugenio°64V 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações Feas 
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Assessoria Jurídica 

Rua  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, 
161 3° andar 

Capão Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 
(41)  3316-5954  

www.feas.curitiba.pr.gov.br  

Protocolo: P.A. 200/2022 

Parecer: 348/2022 AJUR-FEAS 

Ementa: Dispensa emergencial para contratação de empresa especializada para análise do sistema 
de proteção contra descargas atmosféricas no Hospital Municipal do Idoso Zilda Arns (HMIZA). 

Fundamento:  art.  24, inciso II da Lei Federal n.g 8.666/93. 

I - Relatório 

Trata-se de solicitação de dispensa de licitação  para a contratação de 
empresa especializada para análise do sistema de proteção contra descargas atmosféricas, com a 
empresa  Lotus  Comércio e Serviços Elétricos Ltda, CNPJ 04.219.765/0001-78, ao valor total de 

R$5.950,00 (cinco mil novecentos e cinquenta reais). 

A  fl.  01 encontra-se declaração do Assessor Financeiro da Feas, 

informando que existe previsão financeira para fazer frente à despesa objeto do presente 
expediente. 

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

As fls. 03/05 consta dispensa de licitação, termo de referência (fls. 

06/14), minuta do contrato administrativo (fls. 15/32), declaração de conformidade de pregos e 
cotações (fls. 33/34). 

As fls. 35/82 v. constam cotações bem como CNPJs e documentos 
relativos à habilitação jurídica e regularidade fiscal e trabalhista do fornecedor, culminando com 

declaração de conformidade da habilitação de  fl.  83. 

Esse é o relatório. 
Passo à manifestação. 

li — Análise 

Conforme a justificativa da dispensa de licitação, durante os dez anos de 

operação do Hospital Municipal do Idoso ZiIda Arns (HMIZA), não ocorreram manutenções 
preventivas do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) e do seu sistema de 
aterramento. Estes sistemas estão diretamente ligados a questões de segurança das pessoas e dos 
equipamentos sendo que eventuais irregularidades podem causar potencial risco aos bens, à vida e 
ao patrimônio. Ainda, a NBR-5419, q e regulamenta tais instalações, foi atualizado em 2015 e 
verificou-se que é necessário diversas çuações a serem realizadas naqueles sistemas para que 

sejam enquadrados dentro da normativa. 
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Assessoria Jurídica 

Rua  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, 
161 3° andar 

Capão Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 

(41)  3316-5954  
www.feas.curitiba.pr.gov.br  

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

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

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

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

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

administrativos, disciplinou no parágrafo único do artigo 1g que: "subordinam-se ao regime desta Lei, 

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

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

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

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

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

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

contratação de serviços. 

Dispensa de licitação com base no artigo 24, inciso II - Inteligência do artigo 24, inciso II da Lei 

8.666/93 

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

dispensa do certame licitatório, como por exemplo, quando o orçamento do item de interesse não 

atingir o orçamento limite de R$15.000,00 (quinze mil reais). 

Para tanto, conforme consta na dispensa de licitação (fls. 03/05), "justifico o 

presente pedido de dispensa de licitação, por entender que a presente demanda se enquadra nos 

Inciso II do artigo 24 da Lei 8.666/93, em razão: a. De se tratar de item com valor inferior ao limite 

previsto na alínea "a", do inciso II do artigo 24 da Lei 8666/93, qual seja, R$5.850,00 (cinco mil 

oitocentos e cinquenta reais). 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. De que o SPDA e o sistema de aterramento estão intrinsecamente ligados a questões de 

segurança de pessoas e equipamentos, e a sua irregularidade gera um potencial risco a esses bens, a 

vida e o patrimônio. e. De que o HMIZA completara 10 anos e nesse período de operação não 

ocorreram manutenções preventivas tanto do SPDA quanto do sistema de aterramento da referida 

unidade de saúde. f. De que o instrumento normativo qu- , rienta esse tipo de instalação, Al8R-5419, 

foi atualizado em 2015, surgiram uma série de adeq&  :Vies  a serem realizadas nos sistemas 

existentes.(...)", o que contribui para o respaldo do inciso II.  

'Art.  24. É dispensável a licitação: 

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para 

alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto 

que possa ser realizada de uma s6 vez; (Redação dada pela Lei ng 9.648, de 1998)  
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III-  Considerações Finais 

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

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

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

trâmites procedimentais: 

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

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

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

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

presente expediente, as cópias respectivas; 

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

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

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

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

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

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

Curitiba, 09 de agosto de 2022. 

PEDRO HENRIQUE NO BORGES 
Assessor Jurídico — FEAS 
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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  

Despacho 

Processo Administrativo n.° 200/2022-Feas 

Curitiba, 16 de agosto de 2022 

Prezados, 

Tendo em vista os apontamentos apresentados no Parecer n° 348/2022 Ajur — Feas, 
referente ao Processo Administrativo n.° 200/2022-Feas, informo: 

A) Assinatura da proposta 

Resposta: A proposta encontra-se assinada conforme fls. 47/48. 

B) Ratificação da dispensa e respectiva publicação 

C) Cumprimento das disposições da instrução normativa do TCE 

Resposta B e C: Serão disponibilizadas oportunamente dentro dos precei-
tos legais. 

D) Regularidade fiscal e trabalhista 

Resposta: situação regular conforme fls.73/81. 

Quanto a Ratificação da Dispensa; de licitação, esta será realizada quan-
do da finalização do processo, dentro dos prazos legalmente estabeleci-
dos, bem como as demais determinações do parecer. 

6,\10 SZAN,Al  
Juliano Eugeni  da  Silva  

Presidente  CPL 



Recebido em: 

 

I-' 

 

   

Ass.:  

Controle Interno 
R.  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, 161 

Edifício Maia — 3° Andar — Sala 307 
Capão Raso — Curitiba/PR 

CEP 81.312-170 
(41) 3316-5920 

www.feaes.curitiba.pr.gov.br  

Memorando no 229/2022 — CONTROLE INTERNO 18/08/2022. 

De: Controle Interno Feas. 

Para: Comissão de Licitação Feas. 

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

Informo que a análise ao processo administrativo no 200/2022 pautou-se no 

disposto na Lei n.o 8.666/93  (art.  24, II), Decreto Federal no 9.412/2018, Decretos 

Municipais no 2.028/2011, 104/2019 e 610/2019, e princípios que regem as contratações da 

administração pública. Assim sendo, da análise realizada observo que, conforme exposto no 

Anexo I: 

a) Juntou-se a autorização para licitar e ordenação de despesas, emitida pela 

Autoridade competente; 

b) Juntou-se a declaração de disponibilidade de recursos financeiros, emitida 

pela Assessoria Financeira; 

c) Juntou-se a indicação do gestor e de seu suplente, com suas respectivas 

matriculas e ciências; 

d) Houve juntada do termo de referência, contemplando os descritivos dos 

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

etc.;  

e) Juntou-se a minuta contratual; contemplando, dentre outras, clausula  

referente à LGPD;  

f) Referencial de pregos/pesquisa mercadológica, contemplando: propostas; 

definição da escolha de pregos e de fornecedor; declaração de compatibilidade 

de pregos com o mercado; 

g) Justificativa técnica e legal para a presente aquisição/contratação; bem 

como, a declaração de que a presente dispensa não representa fracionamento; 

tampouco, há outro processo em trâmite com o mesmo objeto; 

h) Declaração de que a demanda se encontra compatível com os valores 

legalmente estabelecidos junto ao  art.  24, II da Lei 8666/93; 

i) Justificativa da escolha do fornecedor ou executante, acompanhada de 

comprovação das condições que o tornam apto .6 execução do objeto; 

j) Declaração de conformidade de habilitação do fornecedor(es), emitida pelo 

Presidente da Comissão de Processo Licitatório Feas, atestando conformidade de 

habilitação de acordo com o exigido junto aos  arts.  80  e 10 do Decreto Municipal 

2028/2011, incluindo declaração de inidoneidade; 

1  Art.  24. É dispensável a licitação: 
II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na  alit-lea  "a", 
do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se 
refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada 
de uma só vez; 
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Atenciosamente, 

kaa7  (0-Cf3 amila ToIan aneco 
Gerente de Controladoria Feas 

Controle Interno 
R.  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, 161 

Edifício Maia — 30  Andar — Sala 307 
Cap"ão Raso — Curitiba/PR 

CEP 81.312-170 
(41) 3316-5920 

www.feaes.curitiba.pr.gov.br  

k) Parecer jurídico no 348/2022, emitido pela Assessoria Jurídica Feas, 
autorizando a presente aquisição/contratação, tendo em vista entender que a 
demanda se amolda ao disposto no  art.  24, II da Lei 8666/93; 

I) 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: Contratasgo de empresa esoecializada para execução de serviço 
de análise do sistema de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA, e do sistema de 
aterramento do Hiza; 

Ainda, há declaração que a demanda atende ao valor legal e não representa 
fracionamento processual; 

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

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

caracterizada a urgência/necessidade na aquisição/contratação. 
*Quanto a motivação legal utilizada: de acordo com o disposto no  art.  193, II da 
Lei 14133/2021, a presente legislação encontra-se vigente, podendo ser utilizada 
pela Administração Pública. 
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Controle Interno 
R.  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, 161 

Edifício Maia — 30  Andar — Sala 307 
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ANEXO I 

.. LEGISLAÇÃO: Lei i-1P 8 666/93  (art.  24), Decreto Federal.no.9412/2018 DecretoS'MuniCipais no 2,028/2011  (art  20), 104/2019'.e.610/2019,: 

DOCUMENTAÇÃO INICIAL 

PAGINAÇÃO OBJETO ANALISE DATA 

No PROCESSO ADMINISTRATIVO 200/2022 07/06/2022 01 a 86 

MODALIDADE Dispensa de lictação 

MOTIVAÇÃO LEGAL  Art.  24, II da Lei 8666/93 23/07/2022 03 a 05 

OBJETO 
.. Contratação de empresa especialtada:para execução de 
serviço de anáise do sistemade proteção contra descargas 
atmosféricas - SPDA, e do sistema de .aterramerito do Hiza 

.20/05/2022 06 a 14 

VALOR ESCOLHIDO R$ 5.850,00 29/07/2022 33 e 34 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 
FINANCEIROS 

Juntado aos autos 08/08/2022 1 

AUTORIZAÇÃO DE LICITAR Juntado aos autos 08/08/2022 1 

GESTORES CONTRATUAIS 
Roberto Uberato Dallagranna e  Raphael  de Carvalho 

Monteiro 
08/08/2022 1 

ORDENADOR DE DESPESAS Juntado aos autos 08/08/2022 2 

JUSTIFICATIVA TÉCNICA Juntado aos autos 20/05/2022 6 

TERMO DE REFERENCIA Juntado aos autos 20/05/2022 06 a 14 

MINUTA DO CON-ÍRATO Juntado aos autos 15 a 32 

CLAUSULA DE RFAR1STE CONTRATUAL r,,Io se arca 

Cl]usula 21,1  

33 e 34 

CLATibIlLA DE PR(31KACTD-L-  DA-DUS -  LE  
13.709/2018 ("lei Geral de Pintado de D.1.idos" u Juntado aos autos 

KEFERENLIAL DE PREÇOS (AO MENUS U3 
FORNECEDORES) 

Juntado aos autos 29/07/2022 

DECLARAÇAO DE COMPATIBILIDADE DE PREÇOS 
COM 0 MERCADO 

Juntado aos autos 29/07/2022 33 e 34 

PROPOSTAS Juntado aos autos 35 a 67 

JUSTIFICATIVA/FUNDAMENTAÇAO LEGAL PARA A 
ESCOLHA DO FORNECEDOR 

Juntado aos autos 23/07/2022 03 a 05 

JUSTIFICATIVA/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL PARA A 
ESCOLHA DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO 

Juntado aos autos 23/07/2022 03 a 05 

DECLARAÇÃO (PELO GESTOR) DE QUE A DISPENSA 
NÃO REPRESENTA FRACIONAMENTO, E/OU NÃO 

PODERIA SER REALIZADA MEDIANTE OUTRA 
MODALIDADE  (ART.  75, II) 

Juntado aos autos 23/07/2022 03 a 05 

DOCUMENTOS 
g 

DE HABILITAÇÃO 

Empresa:  Lotus  Comercio e Serviços 1.,tda ME 

Declaração da contratada ou participe de que não foi 
r1:4t1n.rada hirlône3 or  ou3Squer cc,.`,.:,ra fcr.de--,11.'1 e ':',. 

due  nau esta-  suspensa de bc.tar ou impedida cio 
co'l-Tatar  corn  o Multi:110 

Jun,t_ado Ci  (Ds  autos 27/06/2022 130 e 81  

Consola ao cadastro da empresa ictatte no Porto,  :le  
Compras do Munk.:'prp de  Cotta  (e-Comp-as) DL 

Consuta ao cadeado da empre;•a.  1c'  flarite no  Stern -.1 
de Cadastramento Untado de Fornecedores (SILAS) 

IDENTIDADE E/OU INSCRIÇÃO COMERCIAL 
(Obrigatório p/ MEI) 

Juntado aos autos 71 

ATA DE CONSTITUIÇÃO/ESTATUTO/CONTRATO 
SOCIAL 

Juntado aos autos 68 a 70 

CARTÃO CNPJ Juntado aos autos 72 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL FEDERAL Juntado aos autos 
válida até 

22/10/2022 
73 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL ESTADUAL Juntado aos autos 
valida até 

26/11/2022 
74 
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: CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL MUNICIPAL Juntado aos autos válida ate 
26/09/2022 

75 

CERTIFICADO DE REGULARIDADE COM FGTS Juntado aos autos válida até 
27/08/2022 

76 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTA Juntado aos autos válida ate 
01/10/2022  

77 

DEC,[  Afar, E,:iu DE QUE NO EmpREGA r.E:rloRs r',E FOPr IA 
L it  t-GAL (art.  27, V da Lei .3G66/9?a,  Juntado anss autos 27/06/2022 79 

OUTROS 

. DOCUMENTAÇÃO. DE CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA- 
(QUANDO SOLICITADO PELA  AREA  TÉCNICA) 

Atestado de capacidade técnica Juntado aos autos 78 

Alvará de localação e funcbnamento Juntado aos autos 82 

- 
L, 

DOCUMENTAÇÃO FINAL 

DECLARAÇAO DE CONFORMIDADE De HABILITAÇA0—
(arts.  80  e 100  do Decreto Municipal 2028/2011) Juntado aos autos 08/08/2022 83  

ANALISE PELA ASSESSORIA JURÍDICA Parecer no 348/2022 - Aprovação 09/08/2022 84 a 86 

RATIFICAÇÃO DA DISPENSA 

Ver conclusão 

PUBLICAÇÃO DA RATIFICAÇÃO 

ASSINATURA DO CONTRATO 

PUBLICAÇÃO CONTRATO 

PRAZO DA VIGÊNCIA 

VIGÊNCIA 

APONTAMENTOS  SEM PENDÊNCIAS ( x ) COM PENDÊNCIAS ( ) 

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

OBSERVAÇÕES 
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Feas 

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

Cacao  Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 

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

Processo Administrativo n° 200/2022 — Feas 

I — Aprovo o Parecer Jurídico n° 348/2022 — Ajur/Feas.1  

II — Segue anexa a Ratificação de Dispensa de Licitação; publique-se.  

III  — Encaminhe-se ao setor competente para cadastro da dispensa no sistema e 

demais providências necessárias. 

Curitiba, 18 de agosto de 2022. 

A 

Sezifredo , aulo Alves Paz 

Diretor-Geral Feas 

1 Quanto ã 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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Feas 

R.  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, 161 
30  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  "Lotus  Comércio e Serviços Elétricos Ltda", 

inscrita no CNPJ n° 04.219.765/0001-78, mediante dispensa de licitação prevista no artigo 

24, inciso II da Lei Federal n.° 8.666/93, lastreada em posicionamento jurídico Parecer n.° 

348/2022, Memorando Controle Interno n° 229/2022, conforme o Processo Administrativo n° 

200/2022 — Feas, de 08/08/2022, Dispensa de Licitação n° 068/2022 e com espeque no 

artigo 20 do Decreto n° 2.028/2011. 

Objeto da contratação: Contratação de empresa especializada para análise do sistema de 

proteção contra descargas atmosféricas no HMIZA. 

Valores: Valor total de R$ 5.850,00 conforme detalhamento abaixo:  

LOTUS  COM. E 
SERVIÇOS 

ELETRICOS LTDA. 

CNPJ: 
04.219.765/0001-78 

VALOR TOTAL 

R$ 
5.850,00 

R$ 
5.850,00 

Curitiba, 18 de agosto de 2022 

zifredo Paulo Alves Paz  

Diretor-Geral Feas 
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CURITIBA 

 

 

N°159 - ANO XI 

CURITIBA; SEXTA-FEIRA, 19 DE AGOSTO DE 2022 

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 

ATOS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 

ATOS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

N° 159 - ANO XI 

CURITIBA, SEXTA-FEIRA, 19 DE AGOSTO DE 2022 

R$ 5.850,00 

Rs 5.850,00  

LOTÚS ÇÕM..;E SERVIÇOS  
:ELM-RICOS LTDA.  

CNN: 04.219.76510001-7 

VALOR TOTAL 

Processo Administrativo n° 127/2022. 

Pregão Eletrônico n°085/2022. 

Objeto: "Contratação de empresa especializada em prestação de 

serviços de vigilância convencional, com fornecimento de não de obra, 

equipamentos e insumos a serem executadas de forma continua nas 

dependências externa e interna das unidades e serviços administrados 

ou indicados pela Fundação Estatal de Atenção  it  Saúde". 

Informamos que após a apresentação das razões recursais feita pela empresa Curitlbana Vigilância E Segurança Eirell a 

empresa  Wolf  Vigilância Patrimonial — Eireli apresentou suas contrarrazóes. Essas contrarraz6es estão anexadas a este 

comunicado. 
Este processo recursal foi analisado pela Feas e encaminhado para apreciação da autoridade competente, a saber, o Diretor- 

Geral. A análise unânime do pleito foi no sentido de negar integralmente o recurso. 

Todos os detalhes estão nos documentos opinativos e decisórios anexos aos autos. 

Fundação Estatal de Atenção á  Sable,  19 de agosto de 2022. 

Sezifredo Paulo Alves Paz: Diretor Geral 

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Processo Administrativo n°200/2022 

Dispensa de Licitação n° 066/2022 

Contratação de empresa especializada para análise do sistema de 

proteção contra descargas atmosféricas no HMIZA. 

Ratifico o ato de contratação da empresa  'Lotus  Comércio e Serviços Elétricos Ltda", inscrita no CNPJ n° 04.219.765/0001-78 

, mediante dispensa de licitação prevista no artigo 24, inciso II da Lei Federal n.° 8.666/93, lastreada em posicionamento  

juridic()  Parecer n.° 348/2022, Memorando Controle Interno n° 229/2022, conforme o Processo Administrativo n° 200/2022 — 
Feas, de 08/08/2022, Dispensa de Licitação n° 068/2022 e com espeque no artigo 20 do Decreto n°2.028/2011. 

Objeto da contratação: Contratação de empresa especializada para análise do sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas no HMIZA. 
Valores: Valor total de R$ 5.850,00 conforme detalhamento abaixo:  

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

Sezifredo Paulo Alves Paz: Diretor Geral 

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Processo Administrativo n°208/2022 

Dispensa de Licitação n° 069/2022 

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de 

calibra ção nos equipamentos de medição da Feas 

Ratifico o ato de contratação da empresa "Laboratório de Metrologia Lenzi", inscrita no CNPJ n° 09.294.095/0001-78, 
mediante dispensa de licitação prevista no artigo 24, inciso II da Lei Federal n.° 8.666/93, lastreada em posicionamento  juridic°  
Parecer n.° 367/2022, Memorando Controle Interno n° 231/2022, conforme o Processo Administrativo n° 208/2022 — Feas, de 
12/08/2022, Dispensa de Licitação n° 069/2022 e com espeque no artigo 20 do Decreto n° 2.028/2011. 

Objeto da contratação: Contratação de empresa especializada em serviços de calibração nos equipamentos de medição da 

Feas. 

Valores: Valor total de R$ 11.380,00 conforme detalhamento abaixo: 
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Contratos 
Rua  Cap.  Argemiro Monteiro 

Wandedey, 161 
Capo Raso— Curitiba/PR 

81130-160 
3316-5926 

contratos@feaes.curttiba.pr_gmbr 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.° 06 2022 FEAS 

Contrato Administrativo n° 064/2022 — Feas de 

Contratação de empresa especializada para 

execução de serviço de análise do sistema de 

proteção contra descargas atmosféricas SPDA, e 

do sistema aterramento do Hospital Municipal do 

Idoso Zilda Arns - HM1ZA, que entre si celebram a 

Feas Fundação Estatal De Atenção à Saúde e a 

empresa  Lotus  Comercio e Serviços Elétricos Ltda.  

Aos 23 dias de agosto de 2022, nesta cidade de Curitiba, Capital do Estado do  Parana,  

presentes de um lado a FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO À 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  Wino  

Borges, OAB/PR n.° 50.529, e de outro lado a empresa  Lotus  Comércio e Serviços Elétricos 

Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 04.219.765/0001-78, 

com sede na Rua  Joao  Alencar Guimarães, 300 sl. 05 , neste ato representada por 

Teresinha dos Santos Dranka, inscrita no CPF/MF sob o n° 428.899.369-53, com 

fundamento nas informações contidas no Processo Administrativo n° 200/2022 — Feas, 

Dispensa de Licitação n.° 068/2022, resolveram e acordaram firmar o presente contrato, 

mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

Contratação de empresa especializada para execução de serviço de análise do 

sistema de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA, e do sistema aterramento do 

Hospital Municipal do Idoso Zilda Arns - HM1ZA, localizado na rua Lothário  Boutin,  90, 

Pinheirinho - Curitiba/PR. 

Parágrafo Primeiro 

• Hospital Municipal do Ido Oda  Arns - HM1ZA. localizado na rua Lothário  Boutin,  

\\ 90, Pinheirinho - Curitiba/PR. 



Contratos 
Rua  Cap.  Argerniro Monteiro 

Wanueriey, 161 
Capão Rase— Curitiba/PR 

81.130-160 
3316-5926 

contratos@feaea.curitiba.pr.gov.ar  

Parágrafo Segundo 

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

Termo de Referência e a Proposta da contratada. 

CLAUSULA SEGUNDA — DOS SERVIÇOS E SEREM PRESTADOS 

O objeto deste termo compreende a prestação dos seguintes serviços: 

Análise de risco conforme NBR 5419/2015 — Gerenciamento de risco - parte 

2, para verificar o nível de proteção adotado no projeto existente; 

II. Analise da concordância do SPDA instalado x projeto e com a norma 

atualizada;  

III. Inspeção do material aplicado em concordância com a norma atual; 

IV. Medição de resistência de aterramento; 

V. Medições de continuidade elétrica entre a malha de captação, descida e 

aterramento do SPDA: 

VI. O estado de conservação dos componentes do Subsistema de Captação, 

terminais aéreos, malhas, cabos e conexões; 

VII. O estado de conservação dos componentes do Subsistema de Descida, 

Cabos, conexões e barras; 

VIII. O estado de conservação dos componentes do Subsistema de Aterramento. 

hastes, cabos, conexões, soldas exotérrnicas e grampos; 

IX. Condição do BEP (Barramento de Equipotencialização Principal); 

X. Medidas de proteção contra surto  (MPS)  apresentada na parte 4 da NBR 

5419/2015, determinar DPS (dispositivo de proteção contra surtos); 

XI. Avaliações gerais, tipo Corrosão, Deterioração e Rompimento: 

XII. Relatório técnico e fotográfico das atividades e recomendações para o 

processo de adequação e manutenção futura; 

XIII. Projeto básico indicando os pontos a serem corrigidos, bem como as 

interligações  corn  as malhas dos sistemas construidos após instalação do SPDA 

(central de utilidades, torre de  ague.  central de GLP e cisterna); 

XIV. Relação  quantitative  e  qualitative  dos materiais e equipamentos a serem 

utilizados nos diversos sistemas com base no projeto básico, contendo: 

a. Tipo e qualidade: 

b. Características para sua identifica 

2 



Contratos 
Rua  Cap.  Argemiro Monteiro 

Wandertey, 161 
Capão Raso— Curitiba/PR 

81.130-160 
3316-5926 

contratos@feaes.curitiba.pr,gov,br 

c. Unidade de comercialização; 

d. Respectivas quantidades; 

e. Caderno de Especificação. Pregos e Encargos conforme a tabela da SMOP 

ou, caso não esteja especificado o preço na primeira, da SINAPI. 

XV. Anotação de Responsabilidade Técnica  (ART):  

Parágrafo Primeiro  

I.Ao final, após a CONTRATADA realizar toda a análise do SPDA e do sistema de 

aterramento do HMIZA conforme o item 3 deste termo de referenda, esta devera 

efetuar a entrega da seguinte relação de documentos: 

a. Laudo do SPDA e do sistema de aterramento. 

b. Relatório contendo: 

1. Levantamento fotográfico com as indicações das correções em cada ponto 

do SPDA e do aterramento; 

2. Avaliação do SPDA instalado em relação ao projeto existente e a norma 

atualizada; 

3. Avaliação do aterramento instalado em relação ao projeto existente e 

norma atualizada: 

4. Estado de conservação dos materiais aplicados; 

5. Medições da resistência de aterramento; 

6. Continuidade elétrica entre a malha de captação, descida e aterramento do 

SPDA; 

Condições do BEP; 

8. Medidas de proteção contra surtos  (MPS);  

9. Avaliações gerais; 

10. Recomendações para manutenção preventiva futura informando qual o 

período para verificação de cada equipamento e material instalado. 

c. Projeto básico de adequação contendo: 

1. Plantas baixas de SPDA e aterramento com indicação dos pontos a serem 

corrigidos, bem  corn  interligações com as malhas dos sistemas construidos após 

instalação do SPDA e do aterramento (central de utilidades, torre de agua, central 

de GLP e cisterna); 

2. Cartes  e detalhes 

3. Memorial descritivo; 



Contratos 
Rua:  Cap  Argerniro Monteiro 

Wanderley, 161 
Cepo Raso— Curitiba/PR 

81.130-160 
3316-5926 

contratos@feass,curItiba.pr.gov.br  

4. Relação  quantitative  e  qualitative  dos materiais e equipamentos a serem 

utilizados nos diversos sistemas, 'contendo: 

5, Tipo e qualidade: 

6, Características para sua identificação; 

7. Unidade de comercialização; 

8. Respectivas quantidades; 

9. Caderno de Especificação, Pregos e Encargos conforme a tabela da 

SMOP ou, caso não esteja especificado o preço na primeira, da SINAPI. 

10. Levantamento de custo para material e mão de obra com base no projeto 

básico; 

CLAUSULA TERCEIRA AS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

São obrigações da contratada, além de outras já previstas neste instrumento e 

em seus anexos. 

I. Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes da 
contratação. 
II. Providenciar as ferramentas e equipamentos para o bom andamento dos 

serviços, não responsabilizando a CONTRATANTE pela guarda destes  materials. 

III. Fornecer os equipamentos de proteção individual (EPI's) de uso obrigatório para 

os seus funcionarios. 

IV.Fornecer os equipamentos de proteção de uso coletivo (EPC's) que forem 

necessários. 

V. 0 fornecimento de uniforme e de crachá de identificação da própria 

CONTRATADA. Estes itens são de uso obrigatório dentro das instalações da 

F EAS. 

VI.Responsabilizar-se, integralmente e exclusivamente, pelas obrigações com a 

sua mão-de-obra, materiais, transporte, refeições, uniformes, ferramentas, 

equipamentos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais. civeis e 

criminais, resultantes da execução do contrato no tocante aos seus empregados, 

dirigentes e prepostos. 

VII. Refazer, sem  Onus  para a CONTRATANTE, os serviçt prestados que 

estejam em desacordo com o especificado no contrato assinado. 

4 
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Viii, Fornecer, em qualquer época, os esclarecimentos e as informações 

técnicas sobre os serviços executados quando solicitados pela fiscalização do 

contrato. 

IX.A CONTRATADA assumirá inteira responsabilidade pela execução dos serviços 

e responderá por quaisquer danos causados as dependências e aos equipamentos 

da CONTRATANTE, quando evidenciado culpa ou dolo. 

X. A CONTRATADA responderá por quaisquer acidentes que possam ser vitimas 

seus empregados, quando em serviço nas dependências das instalações da 

CONTRATANTE. A CONTRATANTE se exime de qualquer responsabilidade nesse 

sentido. 

XLA CONTRATADA  sera  responsável pela guarda e vigilância dos materiais e 

equipamentos que forem utilizados e que se encontrarem depositados nas 

dependências da CONTRATANTE. 

XII. A CONTRATADA assumirá inteira responsabilidade pela qualidade dos 

materiais a serem empregados no serviço. 

XIII. Os funcionários da CONTRATADA ficarão sujeitos as normas da 

CONTRATANTE, todavia, sem qualquer vinculo empregaticio, cabendo 5 

CONTRATADA todos os encargos e obrigações já mencionadas. 

XIV. Após a execução dos serviços, a CONTRATADA responsabilizar-se-6 pela 

limpeza e pela arrumação do local de trabalho. 

XV. A CONTRATADA devera elaborar os relatórios de ocorrências e os 

relatórios periádicos, caso a CONTRATANTE solicite. 

XVI. Durante toda a execução dos serviços prestados pela CONTRATADA, 

seus funcionários deverão permanecer nas dependências da FEAS portando: 

a. Uniforme completo, RG e.crachá. 

b. Todas as ferramentas, instrumentbs, materiais de consumo, EPI's e EPC's 

necessários à realização das atividades: 

XVII. A CONTRATADA devera utilizar, sempre pessoal tecnico qualificado e 

especializado para a execução da atividade fim do serviço, com comprovada 

competência, bom comportamento e treinamento o qual deve responsabilizar-se 

por todas as intervenções realizadas. Estes funcionários deverão obedecer as 

normas da CONTRATANTE, podendo ser exigida pela fi alização do contrato a 

substituição de qualquer funcionário cujo comportamentà4 capacidade sejam 

julgados impróprios ao desempenho dos serviços contratados. 
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XVIII. A CONTRATADA deverá utilizar, durante os serviços, equipamentos, 

ferramentas e instrumentos adequados a boa execução das atividades sob sua 

responsabilidade. Os serviços deverão oferecer o máximo de segurança no que se 

refere à prevenção de acidentes e danos materiais que possam ser ocasionados 

CONTRATANTE. 

XIX. A CONTRATADA devera arcar com todas as despesas diretas e indiretas 

(encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais) com os seus 

funcionários.  Alen)  disso, estes não terão qualquer vinculo empregaticio com a 

CONTRATANTE. 

XX, Todos os custos logísticos relativos ao transporte de pegas/materiais e 

pessoal para realização dos serviços é de responsabilidade exclusive da 

CONTRATADA. 

XXI. Não sere admitido o emprego de pegas/materiais de reposição que sejam 

recondicionados e/ou reaproveitados de outros equipamentos, salvo  corn  expresso 

consentimento da fiscalização do contrato. 

XXII. A CONTRATADA  sera  responsável pela qualidade dos serviços 

executados, tendo a obrigação de recuperar, corrigir, remover, reconstruir ou 

substituir, as suas  expenses,  quaisquer danos causados a CONTRATANTE ou a 

terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade, sem  Onus  a CONTRATANTE, inclusive com reposição de 

equipamentos e componentes.  

XXIII. A CONTRATADA terá que  designer  um responsável técnico para 

acompanhamento e execução de todos os serviços e devera, obrigatoriamente, 

manter contato contato com a fiscalização do contrato. 

XXIV. Manter, durante toda a execução do contrato,  ern  compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação técnica e qualificação 

técnica exigidas na licitaçdo. 

XXV. Realizar os serviços nos prazos e condições estipuladas. 

XXVI. Prestar os serviços no horário compreendido de segunda-feira a sexta-

feira, das 08h es 17h. 

XXVII. Qualquer infração da CONTRATADA em relação as suas 

responsabilidades  sera  encarada como quebra contratual e, portanto, a .  

CONTRATANTE.devere ser ressarcida nos moldes previstos pelo contrato. 

Parágrafo Prime! o  
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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. 

ParAgrafo Segundo 

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 QUARTA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

São obrigações da CONTRATANTE, além de outras assumidas no presente 

instrumento ou em seus Anexos: 

XXVIII. Efetuar o pagamento 6 CONTRATADA. se  os serviços forem realizados 

em sua plenitude e em conformidade com as especificações definidas neste termo 

de referência. 

XXIX. Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa execução do 

fornecimento dos serviços, inclusive permitir o livre acesso do corpo técnico da 

CONTRATADA as dependências do local dos equipamentos para a execução 

atividades necessárias dentro dos dias e horários acordados com a fiscalização do 

contrato. 

XXX. Prestar todas as informações  necessaries  à realização do objeto deste 

termo de referência. 

XXXI. Atestar a execução do objeto por meio do gestor do contrato. 

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

o contrato. 

XXXIII. Notificar a CONTRATADA, fixando prazo para corrigir dis ou 

irregularidades verificadas na execução dos serviços objeto deste contrato. 
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XXXIV. Proibir que pessoas não autorizadas pela CONTRATANTE, sob qualquer 

pretexto, efetuem intervenções técnicas nas instalações da CONTRATANTE ou 

executem qualquer tipo de serviço. 

XXXV. Analisar todos os documentos entregues pela CONTRATADA, 

XXXVI. Oferecer instalações seguras. assim como o seu acesso, para a realização 

das atividades dos funcionários da CONTRATADA, 

XXXVII. Solicitar a qualquer tempo, durante a vigência do contrato, relatórios 

técnicos, caso entenda sua necessidade. 

XXXVIII. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços a serem 

prestados. A CONTRATADA (Fundação Estatal de Atenção à  Salida  - FEAS)  sera  

representada pelo seu setor de Engenharia e Manutenção, a qual  sera  o setor de 

fiscalização do contrato. A fiscalização do contrato fica sob responsabilidade do 

Gerente de Engenharia Roberto  Liberate  Dallagranna e seu suplente, o Técnico em 

Eletrotécnica  Raphael  de Carvalho Monteiro. Contato: Engenharia e Manutenção 

FEAS, telefone (41)33165909. 

XXXIX. Acompanhar e fiscalizar os serviços sob os aspectos quantitativo e 

qualitativo através da fiscalização do contrato, Engenharia e Manutenção FEAS, 

esta com poderes para: 

a. Suspender a execução dos serviços, total ou parcialmente, a qualquer 

tempo, sempre que julgar necessário a fim de garantir a qualidade desejada. 

b. Recusar qualquer serviço cuja qualidade esteja fora do padrão desejado 

pela FEAS e/ou infrinja o código de conduta e integridade da FEAS. 

c, A fiscalização da execução do contrato por parte da CONTRATANTE não 

exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA com relação as suas 

atribuições e obrigações. 

d. A CONTRATANTE terá livre acesso e autoridade para definir toda e 

qualquer ação de orientação, gerenciamento, controle e acompanhamento da 

execução do contrato, fixando, assim, normas nos casos não especificados e 

determinando as providências cabíveis. 

e. Os serviços não aceitos pela fiscalização do contrato deverão ser refeitos 

pela CONTRATADA sem nenhum  onus  adicional para a CONTRATANTE. 

Parágrafo Primeiro  

A detecção, pela contratante, a qualquer tempo durante a execução dos serviços 

adquiridos, de vícios de qualidade nos mesmos, importará na aplicação dos dispositivos da 
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Lei n° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 

Parktrafo 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 — DA INSPEÇÃO 

1.A CONTRATANTE se reserva no direito de inspecionar os serviços a serem 

executados pela CONTRATADA, diretamente ou por meio de representante 

devidamente credenciado. para verificação do cumprimento das especificações 

indicadas neste documento e demais condições do edital. 

A CONTRATANTE se reserva no direito de inspecionar os serviços a 

serem executados peia CONTRATADA, diretamente ou por meio de representante 

devidamente credenciado, para verificação do cumprimento das especificações 

indicadas neste documento e demais condições do edital. 

Uma eventual inspeção por parte da CONTRATANTE não exime a 

CONTRATADA de sua responsabilidade quanto à perfeita execução dos serviços 

descritos neste termo de referência. 

CLAUSULA SEXTA — DA GARANTIA 

A garantia da execução dos serviços devera ser de 12 meses a contar da 

data do recebimento dos documentos entregáveis pela fiscalização do contrato, o setor 

de Engenharia e Manutenção da FEAS, na figura do seu gestor do contrato ou do seu 

suplente. 

CLAUSULA SETIMA - DO VALOR 

0 custo total para a presente contratação  sera  de ate R 5.850,00, conforme 

proposta em anexo. 

Parágrafo Primeiro 

As despesas decorrentes dos serviços ora contratados correrão por conta de 

9 



Contratos 
Rua  Cap.  ArgemirO Monteiro 

Wanderley:  181 
Capo Rasa— CuritibarPR. 

81 130-160 
3316-5926 

contratosCaleaes.curitlba.prgtri.br  

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

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

CLÁUSULA OITAVA — DO PAGAMENTO 

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

nota fiscal correspondente ao mês de referência, que deverá  see  encaminhada ate o 01° 

(primeiro) dia útil do mês subsequente ao da prestação integral dos serviço, mediante 

apresentação a  Fen,  da Nota Fiscal/Fatura de Prestação de Serviços, sem emendas ou 

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

documentação: 

a) Certidões de regularidade  corn  as Fazendas Federal. Estadual e Municipal; 

b) Certidões de regularidade com o recolhimento de FGTS e INSS; 

C) Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT). 

Parágrafo Primeiro 

Sendo identificada pela contratante a cobrança de valor indevido nas faturas 

apresentadas, esta comunicara por escrito á contratada, em até 10 (dez) dias, contados a 

partir do primeiro dia útil apds a protocolização das Notas Fiscais/Fatura. Neste caso, o 

prazo previsto no caput desta Clausula  sera  suspenso, ate 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 a 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 contratada comunicará por escrito a contratada, a qual 

deverá efetuar o ressarcimento desses valores ou estes serão descontados de eventual 

próxima fatura, a critério da Feas. 

Parágrafo Terceiro 

Incumbirá a contratada a iniciativa e o encargo de elaboração de cálculo 

minucioso de cada fatura, as quais serão revistas e aprovadas pelo gestor do contrato da 

Contratante, por esta designado, juntanda4e á respectiva discriminação dos serviçosl 

efetuados ao memorial de cálculo da fatura. 
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Parágrafo Quarto 

Como condição para recebimento dos valores acordados a contratada deverá 

manter, durante a vigência do presente instrumento, todas as condições que ensejaram a 

sua habilitação. 

Parágrafo Quinto 

A contratada reterá no valor da fatura o correspondente ao valor do Imposto 

sobre Serviços — ISS, relativo á prestação de serviços na Feas, na forma da Lei. 

Parágrafo Sexto 

Fica assegurado a contratante o direito de, mediante retenção de pagamentos, 

ressarcir-se de quantias que lhes sejam devidas pela contratada, quaisquer que sejam a 

natureza e origem desses débitos, consoante autorização expressa no inciso XIII do artigo 

32 do Decreto Municipal n° 2.028/2011. 

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 ate 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial atualizado do contrato, de acordo  corn  o  art.  65 da Lei 8666/93, 

CLAUSULA DÉCIMA — 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 par cento) ao ano, mediante aplicação 

das seguintes fórmulas: 

I=(TX/100) 

365 

EM  =Ix  Nx  VP,  onde: 

I = Indice de atualização financeira;  

TX  = Percentual da taxa de juros de mora anual; 
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EM = Encargos moratórias: 

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

pagamento;  

VP  = Valor da parcela em atraso. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — 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 as penalidades previstas nos artigos 86. 

87 e 88 da Lei n.° 8666/93. 

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

10% 

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

Decreto Municipal 610/2019, de acordo com o artigo 87, inciso Ill, da Lei n.° 8.666/93. 

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

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

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

n.° 8666/93. 

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

publicação na imprensa oficial, de acordo com a Lei n.° 8666/93. 

Parágrafo Primeiro  

A multa  moratoria  (item II) e a multa compensatória (item  III)  poderão ser 

cumuladas, 

Parágrafo Segundo  

Quaisquer das penalidades aplicadas serão transcritas na ficha cadastral da 
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CONTRATADA na Feas 

Parágrafo Terceiro  

A CONTRATANTE poderá motivadamente aplicar as penalidades estabelecidas  

ern  Lei n° 8.666/93 independentemente da ordem em que estejam previstas, considerando 

sempre a gravidade e eventuais prejuízos causados ao Erário e os princípios que regem 

Administração. 

Parágrafo Quarto  

A aplicação de penalidades não prejudica o direito da CONTRATANTE de 

recorrer as 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 DECIMA SEGUNDA— DO INADIMPLEMENTO 

O inadimpiemento de qualquer clausula 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 ou dissolver-se; 

c. tiver sua atividade suspensa por determinação de autoridades competentes, de 

acordo com a legislação em vigor; 

d. interromper a prestação dos serviços por mais de 02 (dois) dias consecutivos, sem 

justo motivo aceito pela CONTRATANTE. 

Parágrafo Único  

Verificado qualquer problema nos serviços, a CONTRATADA  sera  notificada por 

escrito, devendo corrigi-lo, sem qualquer  Onus  para a CONTRATANTE, podendo ser 

ordenada à suspensão dos serviços e respectivos pagamentos, se dentro de 24h (vinte e 

quatro horas), a contar da entrega da notificação, não for atendida a reclamação, sem 

prejuízo das penalidades a que ficar sujeita. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA— DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
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Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela 

execução dos serviços objeto do presente instrumento, fica assegurado à CONTRATANTE, 

através do Gestor e do Suplente do contrato, o direito de exercer a mais ampla e complete 

fiscalização dos serviços contratados, podendo, para tanto, fazer uso de todos os recursos 

previstos no artigo 67 da Lei n0  8.666/93, ou de outros meios que entender necessários, sem 

que de qualquer forma restrinja a plenitude da responsabilidade da CONTRATADA. 

Parágrafo Primeiro  

Quaisquer exigências referentes à fiscalização inerente ao objeto do contrato 

deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ânus para a 

CONTRATANTE. 

Parágrafo Segundo 

O Gestor ou o Suplente do presente contrato anotara em registro próprio todas 

as ocorrências relacionadas coma execução do objeto contratual, determinando o que for 

necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, dando ciência dos fatos à 

CONTRATADA. 

Parágrafo Terceiro 

A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela CONTRATANTE, 

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

Parágrafo Quarto  

A fiscalização exercida no interesse da CONTRATANTE não exclui nem reduz a 

responsabilidade da empresa CONTRATADA na ocorrência de qualquer irregularidade, 

inclusive perante terceiros. As condutas ativas ou omissivas irregulares praticadas pela 

CONTRATADA não implicam corresponsabilidade da CONTRATANTE e/ou de seus 

agentes. 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA — DOS IMPOSTOS E TAXAS 

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

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

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA — DA RENÚNCIA 
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A CONTRATADA, por si e por seus eventuais sucessores, renuncia 

expressamente a qualquer ação, questionamento ou pedido de devolução judicial ou 

administrativo relativamente aos tributos municipais incidentes sobre o presente contrato. 

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA —DA RESCISÃO 

A rescisão do contrato poderá ser: 

I. Unilateralmente e por escrito pela Contratante, nos casos de descumprimento  pieta  

contratada das condições pactuadas e, ainda, na forma dos incisos I a XII e XVII, do 

artigo 78 da Lei n° 8.666/93 e alterações, sem prejuízo das sanções aplicáveis.  

It.  Por acordo amigável  antra  as partes, desde que haja conveniência para a 

contratante. Devera ser precedida de autorização escrita e fundamentada da 

autoridade competente. 

Ill. Por iniciativa das partes na via administrativa ou judicial, nos casos enumerados 

nos incisos XII e XVII, do artigo 78, da Lei n° 8.666/93 e alterações, hipóteses em que, 

desde que não haja culpa da contratada,  sera  esta ressarcida dos prejuízos 

regularmente comprovados, em conformidade  corn  o disposto no parágrafo 2° e 

incisos, do artigo 79 e 80, daquele diploma legal. 

Paragrafo Primeiro 

Poderá ainda o contrato ser rescindido por qualquer uma das panes, a qualquer 

tempo, observadas as seguintes condições: 

a) Na hipótese da contratada solicitar a rescisão, esta deverá continuar prestando os 

serviços por período a ser estipulado pela contratada, não inferior a 60 (sessenta) 

dias, a contar da data do recebimento da solicitação de rescisão. 

b) Na hipótese da contratante solicitar a rescisão, deverá efetuar comunicação por 

escrito á contratada, com antecedência  minima  de ate 60 (sessenta) dias, sendo então 

pagos os serviços comprovadamente prestados, não cabendo à contratada qualquer 

outra compensação ou indenização, seja a que titulo for. 

Parágrafo Segundo  

Se, a qualquer tempo, na vigência deste contrato, a contratada tiver decr d 

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

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

É vedado à contratada ceder ou transferir os direitos e obrigações decorrentes 

do presente contrato, sem prévia e expressa autorização e concordância da contratante. 

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DO ABANDONO 

O abandono na execução dos serviços em qualquer etapa, por parte da 

contratada, ensejará na ação de perdas e danos em valor referencial igual ao dobro do valor 

contratado. 

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA — DA OBSERVÂNCIA À LEI 14° 8.666/ 

0 presente instrumento sujeita a contratante e a contratada ás normas contidas 

na Lei n° 8.666/93 bem como demais legislações aplicáveis à espécie. 

CLAUSULA DÉCIMA NONA — DA VIGÉNCIA 

O contrato  sera  celebrado pelo período de 12 (doze) mesas, tendo sua vigência a 

partir da assinatura deste, não podendo ser prorrogado. 

CLAUSULA VIGÉSIMA DOS GESTORES 

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

610/2019 e demais correlatas, ficam designados os servidores Roberto Liberato Dallagranna 

(matricula funcional n.° 3557) e  Raphael  de Carvalho Monteiro (matrícula funcional n.° 

7.765) como gestor e suplente, respectivamente, com a ciência dos envolvido. 

CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS 

A CONTRATADA, por si e por seus empregados, obriga-se a atuar no presente 

Contrato em conformidade com a Legislação vigente sobre Proteção de Dados Pessoais e 

as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei 

13.709/2018, além das demais normas e políticas de proteção de dados de cada país  ands  

houver qualquer tipo de tratamento dos dados dos clientes, o que inclui os dados da 
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CONTRATANTE. No manuseio dos dados a CONTRATADA devera: 

I. Manter e  utilizer  medidas de segurança administrativas, técnicas e físicas 

apropriadas e suficientes para proteger a confidencialidade e integridade de todos os 

dados pessoais mantidos ou consultados/transmitidos eletronicamente, para garantir a 

proteção desses dados contra acesso não autorizado, destruição, uso, modificação, 

divulgação ou perda acidental ou indevida; 

II. 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, 

modificados ou removidos sem autorização expressa e por escrito da 

CONTRATANTE; 

Garantir, que os dados pessoais não poderão ser revelados a terceiros,  corn  

exceção da prévia autorização por escrito da CONTRATANTE, quer direta ou 

indiretamente. Caso a CONTRATADA seja obrigada por determinação legal a fornecer 

dados pessoais a uma autoridade pública, deverá  informer  previamente a 

CONTRATANTE para que esta tome as medidas que julgar cabíveis; 

IV. Notificar a CONTRATANTE em até 24 (vinte e quatro) horas a respeito da 

ocorrência de qualquer incidente que implique violação ou risco de violação das 

disposições legais relativas a proteção de Dados Pessoais pela CONTRATADA, seus 

funcionários, ou terceiros autorizados de que venha a ter conhecimento ou suspeita. 

Paragrafo primeiro 

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 ou penalidade imposta a CONTRATANTE e/ou a terceiros diretamente resultantes do 

descumprimento pela CONTRATADA de qualquer das cláusulas previstas neste capitulo 

quanto à proteção e uso dos dados pessoais. 

Paraorafo secundo  

Encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais necessidade de 

utilização dos dados pessoais, sensIveis ou não, a CONTRATADA interrompera o 

tratamento e, em no prazo máximo de 30 dias, sob instruções e na medida do determinado 

pela CONTRATANTE, eliminará completamente os Dados Pessoais e todas as c 

porventura existentes (em formato digital, físico ou outro qualquer), salvo quando nece s 

mantê-los para cumprimento de obrigação legal ou outra hipótese legal prevista na LGPD. 
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Paragrafo terceiro 

A CONTRATADA declare, por meio deste instrumento, que: 

I. Cumpre a legislação aplicável sobre privacidade e proteção de dados. 

especialmente a Lei 13.709/2018 ('Lei Geral de Proteção de Dados" ou "LGPD"), sem 

exclusão das demais normas setoriais ou gerais sobre o tema; implementando todas 

as medidas técnicas de segurança da informação disponiveis, além de medidas 

organizacionais pare controle de acesso aos Dados Pessoais; 

II. Atua como Controladora de Dados Pessoais, de forma autonoma e independente, 

nos termos da LGPD, respondendo pelas atividades de Tratamento a que tenha 

ingerência, incluídas aquelas conduzidas por seus empregados e, em nenhuma 

hipótese a CONTRATANTE  sera  responsabilizada pelo Tratamento de Dados 

Pessoais realizados peia CONTRATADA. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA— DO FORO DE ELEIÇÃO 

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

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 duas 

vias de igual teor e forma, para um  so  efeito 

—f  Sezifredo aulo Alves Paz  

Curitiba, 23 de agosto de 2022.  
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Razão Social 

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA 
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DENTALMEDSUL 
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Endereço Completo  
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SAC 
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Responsável Técnico 

PRISCILA REGINA SANTANA 

Responsável  Legal 

JOSE JACK DONINI  
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(Correlatos) 

Ativa 
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• Correlatos 
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• Correlatos 
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https://consultas.anvisa.gov.br/#/empresas/empresas/q/25351337296200828/?cnpj=02477571000147 1/2 



N° 162 - ANO XI 

CURITIBA, QUARTA-FEIRA, 24 DE AGOSTO DE 2022 

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 

ATOS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

FUNDAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA e REGINA COSTACURTA 
Termo Aditivo 01 ao Termo de Apoio n° 3669/2021 
Objeto: Fica prorrogado até 30 de setembro de 2022 o prazo de vigência previsto na Cláusula Segunda do termo originário. 
Processo Administrativo: 01-112974/2021 
Data da Assinatura: 30 de junho de 2022 

Fundação Cultural de Curitiba, 24 de agosto de 2022. 

ii

ristiano Augusto  Solis  de Figueiredo Morrissy : Diretor Administrativo Financeiro 

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO SAÚDE - FEAS 

CONTRATOS - AVISO DE PUBLICAÇÃO N° 103 

Torna público Extratos de Contratos, Convênios, 

Acordos e outros Ajustes 

Objeto: Contração de empresa especializada para 

análise do sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas no HMIZA. 

A Fundação Estatal De Atenção 6 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 6 Saúde — Feas e a empresa  Lotus  Comércio e Serviços ,Elétricos Ltda. .Ob'to: contrato n.° 064/2022 — Feas, de contratação de empresa especializada para análise do sistema de proteção contra 

argas atmosféricas no HMIZA. 
Data: 23/08/2022. 
Prazo de vigência: 12 meses. 
Valor total: R$ 5.850,00. 
Previsão financeira: as despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta de recursos próprios da Feas, 
previstos em seu orçamento, recebiveis através de contrato de gestão celebrado com o município de Curitiba, para atender as 
metas definidas. 
Processo Administrativo n° 197/2022 
Dispensa de Licitação n° 068/2022 

Fundação Estatal de Atenção 6 Saúde, 24 de agosto de 2022. 

Sezifredo Paulo Alves Paz: Diretor Geral 

CONTRATOS - AVISO DE PUBLICAÇÃO N° 105 

Torna público Extratos de Contratos, Convênios, 

Acordos e outros Ajustes Objeto: Serviços técnicos de 

medições dos agentes de risco ocupacional. 
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