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lnexigibilidade de Licitação 

n° 010/2022 

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de uso, 

prestação de serviços de implantação, treinamento, atualização, suporte técnico e 

consultoria do Sistema de Gestão Hospitalar Tasy. 

Setor requisitante: Tecnologia da Informação 

Data da abertura: 14/09/2022 
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AUTORIZAÇÃO PARA LICITAR/DISPENSAR 

Protocolo Processo Administrativo n° 230/2022 

Modalidade lnexigibilidade de Licitação 

Objeto Contratação de empresa especializada no fornecimento de 
licença de uso, prestação de serviços de implantação, 
treinamento, atualização, suporte técnico e consultoria do 
Sistema de Gestão Hospitalar Tasy. 

Justificativa Garantir a continuidade dos serviços em execução nos 
módulos do  software  de gestão hospitalar utilizado pela Feas, 
qual seja, o Sistema Tasy. 

Valor R$ 842.711,68 

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$ 842.711,68 (oitocentos e quarenta e dois mil setecentos e onze reais e 
sessenta e oito centavos), 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 14/09/2022 

. 
j

ses
nilson k 
sor Financeiro 

Nomeação de gestor e suplente 

Autorizo de acordo com a legislação vigente e, para assunção das obrigações constantes 
no artigo 17 do decreto municipal n.° 610/2019 e demais correlatos, ficam designados os 
servidores Tiago Candido de Mello (matricula funcional n.° 3411) e Janaina Barros de Fon-
seca (matricula funcional n.° 250) como gestor e suplente, respectivamente, com a ciência 
dos envolvidos. 
Em: 14/09/2022 

,c  

, Sezifred Paulo Alves Paz '. 
Diretor-Geral 

Cientes, 

Titular: Tiago Candbdo de Mello 
Ass.: .,...ek<Is '-‘ ,(18``rio  

,  

Suplente: J:d ' a Barros de Fonseca  
Ass.: ÁpV Ocz(A.,(A. 

14/09/2022 14/09/2871 
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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, com fundamento no inciso Ill do artigo 13 do 

Estatuto da Feas, que existe previsão de receita para fazer frente as despesas para o 

Processo Administrativo n.° 230/2022 — Feas, conforme Contrato de Gestão. 

Curitiba, 14 de setembro de 2022. 

Sezif  redo  Paulo Alves Paz 

Diretor-Geral Feas 
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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

Solicito a instauração de processo de Inexigibilidade de Processo Licitatório para 

a contratação da empresa  "PHILIPS CLINICAL INFORMATICS  — SISTEMAS DE 

INFORMAÇÃO LTDA.", pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 

01.950.338/0001-77, com sede na cidade de Blumenau/SC, sito a Rua 02 de Setembro, n° 

1944, Bairro ltoupava Norte, CEP 89.052-004, com fundamento no artigo 25, inciso 11, da Lei 

8.666/93. 

I. Do objeto 

Contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de uso, 

prestação de serviços de implantação, treinamento, atualização, suporte técnico e consultoria 

do Sistema de Gestão Hospitalar Tasy, para suprir as necessidades da Fundação Estatal de 

Atenção à Saúde de Curitiba — Feas pelo período de 12 (doze) meses. 

II. Da justificativa para a contratação 

A presente contratação se faz necessária pela necessidade de garantir a 

continuidade dos serviços em execução nos módulos do  software  de gestão hospitalar 

utilizado pela Feas, qual seja, o Sistema TASY.  

III. Da justificativa do pedido de inexigibilidade 

Justifico o presente pedido de Inexigibilidade de Licitação por entender que a 

presente aquisição se enquadra no inciso I, do artigo 25 da Lei 8.666/93, assim como, no 

inciso I, do artigo 21 do Decreto Municipal 2.028/2011, uma vez que a  PHILIPS CLINICAL 

INFORMATICS  — SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA. detém a exclusividade dos direitos 

autorais, de comercialização; atualização; treinamento; suporte técnico; manutenção e 

consultoria, em todo território nacional, conforme disposto na Declaração de Exclusividade 

devidamente registrada junto a ACATE — Associação Catarinense de Tecnologia:  

Art.  25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial: 
I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, 
empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a 
comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do 
comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou 
Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes; 
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"Atestamos para a FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A 

SAÚDE - FEAS, inscrita no CNPJ n°. 14.814.139/0001- 83, que 

a empresa  PHILIPS CLINICAL INFORMATICS  - SISTEMAS DE 

INFORMAÇÃO LTDA, estabelecida na Rua 2 de setembro, 

1.944, bairro ltoupava Norte, CEP: 89.052-004— Blumenau/SC, 

inscrita no CNPJ no 01.950.338/0001-77, é filiada à ACATE - 

Associação Catarinense de Tecnologia e segundo informações 

prestadas pela própria empresa, é desenvolvedora exclusiva do 

Sistema TASY. (...)." 

IV. Da justificativa técnica 

Ainda, a presente aquisição visa dar continuidade 6 prestação dos serviços em 

execução nos módulos do  software  de Gestão Hospitalar utilizado pela Feaes, qual seja o 

Sistema TASY, bem como suas alterações legais, evolutivas e corretivas inerentes 5 

manutenção e aprimoramento destes e, ainda, suas respectivas licenças de uso e serviços 

de suporte técnico especializado, pelo período de mais 12 (doze) meses. 

Ademais, o atual contrato da Feaes — C.A. 034/2019, terá sua vigência encerrada 

em 30/09/2022; sendo impossível a renovação deste, uma vez que esgotado os limites das 

renovações possibilitadas junto ao  art.  65 da Lei 8666/93. 

Ainda, o presente visa atender 5 solicitação do setor de Tecnologia da Informação 

da Feaes, o qual justifica o presente da seguinte forma: 

"0 Sistema TASY, bem como suas alterações legais, evolutivas 

e corretivas inerentes 6 manutenção e aprimoramento destes e, 

ainda, suas respectivas licenças de uso e serviços de suporte 

técnico especializado, cuja função é garantir atendimento e 

apoio aos usuários na condução das atividades dentro do 

sistema e módulos. 

Ressalta-se que a empresa  PHILIPS CLINICAL INFORMATICS  

— SISTEMA DE INFORMAÇÃO LTDA., 6 a legitima proprietária 

e desenvolvedora do código-fonte do  software  Tasy — Sistema 

de Gestão Hospitalar, sendo a prestadora EXCLUSIVA de todo 

e qualquer tipo de serviço ou assistência referente a esse 

sistema, tais como, serviços de implantação, treinamento, 

atualização e suporte técnico dele. (...)" 

Assim, mostra-se imprescindível a contratação da  PHILIPS CLINICAL  

,v 
 INFORMATICS  — SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA., uma vez ser inviável a comp1 tição 
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para os serviços, objetos do presente feito, tendo em vista a exclusividade detida pela 

empresa. 

Desta forma, reafirmo a decisão pela adoção da modalidade de lnexigibilidade de 

Licitação, haja vista não haver concorrentes para a presente aquisição. 

V. Dos valores 

0 custo total para a presente aquisição será de até R$ 842.711,68 (oitocentos e 

quarenta e dois mil setecentos e onze reais e sessenta e oito centavos) referente à prestação 

dos serviços devidamente discriminados no termo de referência anexo, pelo período de 12 

(doze) meses, conforme descrito abaixo: 

I.Licenciamento de uso do Sistema Tasy para até 285 (duzentas e oitenta e cinco) 

estações de trabalho, sendo o valor de R$ 129,06 (cento e vinte nove reais e seis 

centavos) por estação, o que corresponde ao valor mensal de R$ 36.782,10 (trinta e 

seis mil e setecentos e oitenta e dois e dez centavos) e anual de R$ 441.385,20 

(quatrocentros e quarenta e um mil e trezentos e oitenta e cinco e vinte centavos); 

II.Até R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para serviços de consultoria técnica, apoio  

ao uso do sistema, migração tecnológica e/ou suporte técnico sob demanda para  

atualização de versão (já computadas em todas as situações as despesas referentes 

locomoção, deslocamento, hospedagem, alimentação, estadia, dentre outras, inerentes 

a tal encargo), usados nas seguintes possibilidades e formas: 

a. Horas de consultoria comum, de valor unitário de R$ 257,92 (duzentos e 

cinquenta e sete reais e noventa e dois centavos), utilizadas para fins de 

implantações, migrações tecnológicas e apoio especializado em processos 

administrativos e hospitalares; 

b. Horas de consultoria especializada, de valor unitário de R$ 890,00 (oitocentos 

e noventa reais) utilizadas exclusivamente para a atualização do sistema; 

c. Horas de coordenação, de valor unitário de R$ 275,91 (duzentos e setenta e 

cinco reais e noventa e um centavos), destinadas à gestão de projetos e que só 

poderão ser contratadas em conjunto com as horas de consultoria comum ou 

especializada, na proporção de até 20% (vinte por cento) do total de horas. 

III.Servico de Treinamento  Online (Learning Center)  para 2 (duas) matriculas concorrentes 

simultâneas para cursos na modalidade  Online Training,  no valor unitário mensal de R$ 

55,27 (cinquenta e cinco reais e vinte e sete centavos), totalizando R$ 110,54 (cento e 
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dez reais e cinquenta e quatro reais) mensais e anual de R$ 1326,48 (um mil, trezentos 

e vinte e seis reais e quarenta e oito centavos). 

Informo que a proposta ofertada pela empresa se apresenta como compatível com 

os pregos por ela praticados no mercado, conforme tabela abaixo e documentos anexos: 

FUNDAÇÃO ESTATAL DE.ATENÇÃO A .EAUDE 
FUN130 MUNICIPAL DE:5AUDE DE • 

. . ARAUGIRIA • . 
i CODIGO. 

MATERIAL . CNPJ. 44.814.13916001-83 '' CNPJ: 10.373.665/1100142 i. • 
: TASY.  . • •i .: ".•• NP 109089 

• ..41T13 i . VALOR FOR:. VALOR ••" • OTO VALOR. POR VALOR ... . 
LICENÇAS . LICENÇA MENSAL LICENÇAS. LICENÇA l• •••:!.•• TOTAL •• '' 

Cordrato de licença de uso, prestação de  service  de 

215745 
implaritagio, trelnamento, atuarizagio. suporte 
ticnico e consultoria do Sistema de  Gestic  

265 RS .129,96 •60.  36.782:10 170 RE 175,15 RS 29.775,50 

Hospitalar Tasy 

• 
CÓDIGO • 
.TASY,, . .. , •  

. . 
.. •• 

••• 
FUNDAÇÃO ESTATAL 

• • 
DE ATENÇA0 A EAUDE 

•• • 
• • 

•••• • • • 

• 
: FUNDA AO ahutocaiiAL DE  SA DE  

PONTA GROSSA • :: 
• • : • • • • 

'FED.  -•• DA..15°C  ç°6•PDE- TRABME°163  Lid  
A6is AMAPA AMAZONAS PARA' •-•: 

•RONDON1A  ERORAIMA.,• 

MATERIAL • CNN  14.614.139400143.z.• CNPJ: 32.370.75940001-52 . , .• ....1-01PJ: 32.370.76510001-52• •• 
NF  106819 e  109057 ••• ,41F 105819=.109067 . 

VALOR HORA 
• TECHICA • 

' 
.. 

• VALOR ONTRATADO 
VALOR HORA" 

 TECNiCA 
TOTAL DE 

HORAS .• i 
. VALOR 

.: • TOTAL • 
• VALOR HORA 

TÉCNICA • •• • 
TOTAL ag 
• HORAS 

:. VALOR 
TOTAL.••:  

" •• 

221881 

, 

Hares  de consultaria comes Milizadas para fins de 
implantaçOes, migrastles teenakgica e apoio 
especialtado em processos administrativos e 
hospitalares 

RS 257,92 R.9 19575 91 RS 18.099,25 RE 0 RS 

221882 
Hares  de cardenapiio destinadas A gastas de 
prajetos.  

• 
RE 275:91 

RS 400.900,06  
RS 243,30 0.4 RE 10.705,20 RS 0 RD - 

221883 
Hares  de consuftoria especializada utifizada 
exclushiamente para atualizacio do sistema 

RE .89060 RE 1.131;35 2 RS 2252,79 

Incluso deslocamento e atimentagEo TOTAL RE 28.791,45 TOTAL R5 2.282,76 

CODIGO ••• 
TASY : 

I 

FU6DAÇA0 ESTATAL DE ATENÇÃO A  SAUCE  FUNDAÇAO•MIIN€CIPAL DE SALIDE DE 
• CNPJ.1.32.379.759/000142 •.• CNPJ 14.814.1394000143 • 

MATERIAL .• • NF•105111 - 09967.i 
VALOR. • 

MENSAL 
m0T ¡me' s  VALOR.  

ANUAL • 
VALOR HORA 

TÉCNICA 
TOTALOE• 

HORAS 
. • VALOR 

TOTAL •• 

221884 

Serviço de consultoria Monica, apoio ao asado 
sistema. migacio técnologica e/ou suporte técnco i 
sob demanda para utilizauio de versa-a - 
madalidade  Online Training  

RE S527 2 
• i. 
• K.5 1.326,48 
• . . 

50,00 10 RS 50900 

Desta forma, com base no principio da boa-fé, acreditamos restar suprido o 

solicitado no  art.  28 do Decreto Municipal n° 610/2019. 

VI. Dos gestores 

Ficam designados os servidores Tiago Candido de Mello (matricula funcional n.° 

3411) e Janaina Barreto Fonseca (matricula funcional n°. 250) como gestor e suplente, 

respectivamente. 

Curitiba, 29 de agosto de 2022. 

Ja Barreto  Fonseca 

Gerde Ad in istrativa Feaes 
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Justificativa para Contratação de Curitiba, 19 de agosto de 2022. 

Sistema  Philips  Tasy 

A presente contratação se faz necessária pela necessidade de garantir a 

continuidade dos serviços em execução nos módulos do  software  de gestão hospitalar 

utilizado pela Feas, qual seja, o Sistema TASY, bem como suas alterações legais, 

evolutivas e corretivas inerentes à manutenção e aprimoramento destes e, ainda, suas 

respectivas licenças de uso e serviços de suporte técnico especializado, cuja função é 

garantir atendimento e apoio aos usuários na condução das atividades dentro do 

sistema e módulos. 

Ressalta-se que a empresa  PHILIPS CLINICAL INFORMATICS  — SISTEMA 

DE INFORMAÇÃO LTDA., é a legitima proprietária e desenvolvedora do código-fonte 

do  software  Tasy — Sistema de Gestão Hospitalar, sendo a prestadora EXCLUSIVA de 

todo e qualquer tipo de serviço ou assistência referente a esse sistema, tais como, 

serviços de implantação, treinamento, atualização e suporte técnico dele. 

d 604111 as Aryl  

Tiago Candido de Mello 
Coordenador de TI 
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TERMO DE REFERÊNCIA  

1. DO OBJETO:  
Contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de uso, 

prestação de serviços de implantação, treinamento, atualização, suporte técnico e 
consultoria do Sistema de Gestão Hospitalar Tasy, para suprir as necessidades da 
Fundação Estatal de Atenção à Saúde de Curitiba — Feas pelo período de 12 (doze) meses. 

2. DA JUSTIFICATIVA:  
A presente contratação se faz necessária pela necessidade de garantir a 

continuidade dos serviços em execução nos módulos do  software  de gestão hospitalar 
utilizado pela Feas, qual seja, o Sistema TASY, bem como suas alterações legais, evolutivas 
e corretivas inerentes à manutenção e aprimoramento destes e, ainda, suas respectivas 
licenças de uso e serviços de suporte técnico especializado, cuja função é garantir 
atendimento e apoio aos usuários na condução das atividades dentro do sistema e módulos. 

Ressalta-se que a empresa  PHILIPS CLINICAL INFORMATICS  — SISTEMA DE 
INFORMAÇÃO LTDA., é a legitima proprietária e desenvolvedora do código-fonte do  
software  Tasy — Sistema de Gestão Hospitalar, sendo a prestadora EXCLUSIVA de todo e 
qualquer tipo de serviço ou assistência referente a esse sistema, tais como, serviços de 
implantação, treinamento, atualização e suporte técnico dele. 

3. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:  
A prestação de serviços compreende implantação, treinamento, atualização, 

suporte técnico e consultoria do sistema Tasy, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

3.1. DA IMPLANTAÇÃO  
I. 0 SISTEMA será fornecido e implantado, pela CONTRATADA, no 

ambiente operacional (plataforma de hardware/software) requerido. 
II. No caso do CONTRATANTE necessitar de treinamento adicional, este 
será fornecido em data a ser definida pela CONTRATADA, em conjunto com o 
CONTRATANTE.  
III. As solicitações do CONTRATANTE devem ser feitas por escrito e 
aprovadas por pessoa competente da CONTRATADA, previamente à execução 
das mesmas; as modificações combinadas e/ou solicitadas em reuniões deverão 
ser formalizadas por escrito pelo CONTRATANTE e ter aprovação da 
CONTRATADA antes de sua execução. 
IV. A formalização de uso do SISTEMA se dará com a assinatura do 
DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DE USO DO SISTEMA, que será assinado 
pelo CONTRATANTE em reunião especifica para tal fim, que estabelece e 
formaliza o inicio de uso do SISTEMA pelo CONTRATANTE, ao mesmo tempo 
em que dá inicio às responsabilidades da CONTRATADA em relação ao 
SISTEMA. 
V. Deverá o CONTRATANTE disponibilizar durante a realização integral do 

projeto de implantação, um profissional da  Area  de T.I., (Tecnologia da 
Informação), para acompanhamento em tempo integral dos trabalhos e em 

Feas — Fundação Estatal de Atenção à Saúde de Curitiba 
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especial dos treinamentos ministrados, tendo como objetivo garantir a 
continuidade do suporte interno durante a vigência do presente instrumento. 

3.2. DA ATUALIZAÇÃO  
A atualização por parte da CONTRATADA compreende: 
I. Correção de falhas do SISTEMA, quando estas acontecerem, podendo, a 

critério da CONTRATADA, limitar-se A substituição da cópia com falhas por uma 
cópia corrigida. 
II. Atualização das funções existentes nos módulos do SISTEMA, com 
relação As variáveis normalmente alteradas por legislação, ou quaisquer outras 
causas externas de caráter e por determinação governamental, deverão ser 
comunicadas, pelo CONTRATANTE, por escrito e em tempo hábil A 
CONTRATADA, sobre a necessidade de tais modificações, bem como enviar, 
juntamente com a solicitação, a legislação pertinente As atualizações, por ele, 
CONTRATANTE, solicitadas.  
III. Atualização tecnológica do "SISTEMA", fornecendo as novas versões 
que venham a ser liberadas, desde que contenham alterações, acréscimos de 
rotina ou melhoria de desempenho, o que não inclui a passagem de um para 
outro sistema operacional. 
IV. Liberação de novas versões com melhorias e evoluções realizadas no 
"SISTEMA", liberadas periodicamente, no tratamento mais acurado dos assuntos 
abrangidos pelo "SISTEMA". 
V. A interpretação legal das normas editadas pelo governo e sua 

implementação no "SISTEMA" objeto desta prestação de serviços, serão 
efetuadas com base no entendimento majoritário dos usuários da 
CONTRATADA, doutrinadores e jurisprudência pátria. Interpretações 
divergentes por parte do CONTRATANTE, poderão ser implementadas, na 
condição de "desenvolvimento especifico" e, desde que assuma, o 
CONTRATANTE, a responsabilidade pelo pagamento do desenvolvimento em 
pauta, após a apresentação, pela CONTRATADA, de orçamento prévio. 

a. Caso não haja tempo hábil para implementar as modificações legais entre 
a divulgação e o inicio de vigência das mesmas, a CONTRATADA indicará as 
soluções alternativas para atender, temporariamente, As exigências da nova Lei, 
até que os módulos possam ser atualizados. 
VI. Caso não haja tempo hábil para implementar as modificações legais entre 
a divulgação e o inicio de vigência destas, a CONTRATADA indicara as soluções 
alternativas para atender, temporariamente, as exigências da nova Lei, até que 
os módulos possam ser atualizados. 

VII. A CONTRATADA, zelando pela disponibilidade do SISTEMA durante e/ou 
após a atualização da versão, salienta ao CONTRATANTE que este, antes de 
atualizar a versão do SISTEMA na base de produção, faça a atualização na sua 
base de testes, objetivando constatar o perfeito funcionamento do  SOFTWARE  
nos módulos contratados/implantados. 

3.3. DO SUPORTE TÉCNICO 
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I. 0 suporte técnico compreende a garantia de esclarecimentos de dúvidas, 
sempre oficializadas através da opção "ordem de serviço" do sistema. 0 
atendimento para confirmação de abertura de "ordem de serviço" e suporte são 
prestados em dias ateis, de segunda a sexta-feira, no horário comercial. 
II. Para a validade do atendimento pelo SUPORTE TÉCNICO em acordo com 
este contrato, o CONTRATANTE deverá: 

a) Consultar a CONTRATADA somente através das pessoas que foram 
treinadas para a utilização do sistema; 
b) Comunicar a CONTRATADA, com detalhes e precisão, a descrição 
dos problemas ou pendências relativas ao  SOFTWARE;  
C) Disponibilizar o acesso remoto na base de dados do SISTEMA, 
sempre que os procedimentos de suporte assim o exigirem.  

III.  É imprescindível que conste da solicitação a descrição do problema 
observado, programas envolvidos, o dia e horário de disponibilidade do 
equipamento e o nome do responsável pela requisição do serviço. 
IV. Nos chamados o CONTRATANTE se comprometerá a colocar 
disposição, da CONTRATADA, os equipamentos, programas e arquivos 
envolvidos no problema, para que o atendimento possa ser feito com presteza e 
eficiência. 
V. Na eventual necessidade do acesso a arquivos do CONTRATANTE para a 
resolução de algum problema, fica garantido por parte da CONTRATADA o total 
sigilo das informações neles constantes. 
VI. Não se compreende como "SUPORTE" e serão cobrados à parte, 
mediante orçamento prévio, os serviços consistentes em: 

a) Correções de erros provenientes de operação e uso indevido do 
SISTEMA; 
b) Recuperação de arquivos de dados, quando possível, provocado por 
erros de operação, falhas do equipamento, sistema operacional, instalação 
elétrica e erros em programas específicos do CONTRATANTE; 
c) Serviços de migração e conversão de dados de/para outros 
equipamentos; 
d) Desenvolvimento de relatórios; 
e) Desenvolvimento de integração/interfaceamento com software(s) 
e/ou hardware(s) de terceiro(s). 

VII. Quando da prestação dos serviços pela CONTRATADA, exclusivamente 
com referência a resolução de erros do sistema, estes deverão obedecer ao 
padrão que segue: 
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PRAZOS 

SEVERIDADE DESCRIÇÃO 
TEMPO MÁXIMO PARA INICIO 

DO ATENDIMENTO 

TEMPO MÁXIMO PARA 

SOLUÇÃO (PALIATIVA OU 

DEFINIIVA) 

EMERGENCIA 

0 sistema não esta disponivel, ou 
seja, esta inoperante, e não existe 

nenhuma alternativa para os usuarbs 
efetuarem o trabalho. A não 

realização do serviço pode resultar 
em perda de beneficios o receitas 

monetárias para a empresa. 

até 01 (uma) hora após o 
 

recebimento da Ordem de 
Serviço emitida pela 

CONTRATANTE 

até 04 (quatro) horas 

ALTA COMPLEXIDADE 

0 sistema esta seriamente afetado 
ou não esta disponível para um 

grupo de usuarbs, e não existe outra 
alternativa para efetuar o trabalho. A 

não realização do serviço pode 
resultar em perda de produtividade 
ou pode por em risco beneficids e 

receitas monetarias. 

até 02 (duas) horas após o 
recebimento da Ordem de 

Servigo emitida pela 
CONTRATANTE 

até 08 (oito) horas 

MEDIA COMPLEXIDADE 

0 serviço a um usuário individual esta 
afetado, causando dificuldade para 

efetuar seu trabalho normal. Existem 
alternativas disponiveispara efetuar o 
trabalho, embora outras atividades 
possam ser afetadas enquanto se 
espera a resolução do problema. 

até 08 (oito) horas após o 
recebimento da Ordem de 

Serviço emitida pela 
CONTRATANTE 

ate 32 (trinta e duas) 
horas 

BAIXA COMPLEXIDADE 

0 serviço a um usuário individual esta 
afetado, mas existem alternativas 

disponiveis para executar o trabalho. 
A não reatagao do serviço não 

resulta em impacto direto sobre o 
negocio. 

até 16 (dezesseis) horas 
após o recebimento da 

Ordem de Serviço emitida 
pela CONTRATANTE 

até 72 (setenta e duas) 
horas 

VIII. A definição de padrão (emergência, alta prioridade, média prioridade e 
baixa prioridade) é de competência exclusiva da CONTRATADA; 
IX. 0 cumprimento dos prazos por parte da CONTRATADA está condicionado 
a disponibilidade técnica por parte das empresas operadoras de telefônica e 
provedores de acesso a internet, bem como da disponibilidade da 
CONTRATANTE em liberar o acesso remoto ao seu ambiente operacional e a 
sua base de dados. Os tempos decorrentes de problemas relacionados a esta 
situação serão reduzidos do tempo gasto para o atendimento e solução da 
ordem de serviço (chamado). 
X. Para validar a contagem dos prazos do item VII, a CONTRATADA deverá 
enviar um  e-mail  à CONTRATANTE e/ou registrar histórico na Ordem de 
Serviço, via  web service,  no momento em que iniciar o atendimento, indicando 
data e hora deste, quando então, começará a contagem dos prazos elencados 
no referido item. 
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3.4. DA CONSULTORIA E MIGRAÇÃO TECNOLÓGICA  
I. Para as utilizações das horas de consultoria e coordenação de projetos  "in  

loco", seguirão os valores estabelecidos no inciso ll da Clausula Quarta do 
presente Termo, onde estão inclusas despesas com alimentação, deslocamento 
e hospedagem dos consultores. 

4. DO VALOR:  
Pela prestação de serviços percebera a CONTRATADA a importância GLOBAL 

de até R$ 842.711,68 (oitocentos e quarenta e dois mil e setecentos e onze reais e sessenta 
e oito centavos) referente à prestação dos serviços, pelo período de 12 (doze) meses. 
Referido valor consta discriminado da seguinte forma: 

I. Licenciamento de uso do Sistema Tasy para até 285 (duzentas e oitenta e 
cinco) estações de trabalho, sendo o valor de R$ 129,06 (cento e vinte nove 
reais e seis centavos) por estação, o que corresponde ao valor mensal de R$ 
36.782,10 (trinta e seis mil e setecentos e oitenta e dois e dez centavos) e anual 
de R$ 441.385,20 (quatrocentros e quarenta e um mil e trezentos e oitenta e 
cinco e vinte centavos); 
II. Até R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para serviços de consultoria  
técnica, apoio ao uso do sistema, migração tecnológica e/ou suporte técnico sob  
demanda para atualização de versão (já computadas em todas as situações as 
despesas referentes à locomoção, deslocamento, hospedagem, alimentação, 
estadia, dentre outras, inerentes a tal encargo), usados nas seguintes 
possibilidades e formas: 

a. Horas de consultoria comum, de valor unitário de R$ 257,92 (duzentos 
e cinquenta e sete reais e noventa e dois centavos), utilizadas para fins 
de implantações, migrações tecnológicas e apoio especializado em 
processos administrativos e hospitalares; 

b. Horas de consultoria especializada, de valor unitário de R$ 890,00 
(oitocentos e noventa reais) utilizadas exclusivamente para a 
atualização do sistema; 

c. Horas de coordenação, de valor unitário de R$ 275,91 (duzentos e 
setenta e cinco reais e noventa e um centavos), destinadas à gestão de 
projetos e que só poderão ser contratadas em conjunto com as horas 
de consultoria comum ou especializada, na proporção de até 20% 
(vinte por cento) do total de horas.  

III.  Serviço de Treinamento  Online (Learning Center)  para 2 (duas) matriculas 
concorrentes simultâneas para cursos na modalidade  Online Training,  no 
valor unitário mensal de R$ 55,27 (cinquenta e cinco reais e vinte e sete 
centavos), totalizando R$ 110,54 (cento e dez reais e cinquenta e quatro 
reais) mensais e anual de R$ 1326,48 (um mil, trezentos e vinte e seis 
reais e quarenta e oito centavos). 

5 
Feas — Fundação Estatal de Atenção à Saúde de Curitiba 



Tecnologia da Informação 

Rua Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, 
161 —3° andar, 

Capão Raso — Curitiba/PR 
CEP 81130-160 
(41) 3316-5908 

www.feaes.curitiba.pr.gov.br  

5. DO PAGAMENTO:  
I. 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 01° (primeiro) dia útil do mês subsequente ao da prestação 
do serviço à Feas, 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) Certidão de regularidade com o recolhimento de FGTS; 
c) Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT). 

II. Sendo identificada pela CONTRATANTE a cobrança de valor indevido nas 
faturas apresentadas, esta comunicará por escrito à CONTRATADA, em até 10 
(dez) dias, contados a partir do primeiro dia útil após a protocolização das Notas 
Fiscais/Fatura. Neste caso, o prazo previsto no caput desta Cláusula será 
suspenso, até que haja a regularização da cobrança, sendo reiniciado o prazo 
para pagamento da fatura a partir dessa nova data, sem a ocorrência de 
quaisquer encargos à CONTRATANTE, seja a que titulo for.  
III.  A CONTRATADA deverá declarar que o valor contratado abrange todas as 
suas despesas diretas ou indiretas, necessárias à plena execução do objeto do 
presente contrato, entre elas: taxas, impostos, seguros, salários, encargos e 
outras não relacionadas; 
IV. Em sendo constatada pela CONTRATANTE a cobrança de valor indevido 
após o pagamento da Nota Fiscal/Fatura, a CONTRATANTE comunicará por 
escrito a CONTRATADA, a qual deverá efetuar o ressarcimento desses valores 
no faturamento do mês subsequente ao da comunicação. 
V. Não será efetuado pagamento da parcela para a empresa ou entidade 

penalizada, sem que esta tenha recolhido a multa aplicada. 
VI. 0 pagamento do período será efetuado, mediante apresentação das 
faturas devidamente protocoladas, após ter sido verificada e atestada a sua 
exatidão por funcionário indicado pela Fundação Estatal de Atenção à Saúde e 
de conformidade com o artigo 40, XIV letra "a" da Lei Federal n.° 8.666/93. 

VII. Na inexistência de outra regra contratual, quando da ocorrência de eventu-
ais 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 ju-
ros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% 
(seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes formulas: 

I =(TX/100) 
365 
EM =IxNx  VP,  onde: 
I = indice 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; 
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VP  = Valor da parcela em atraso 

6. DA VIGÊNCIA:  
I. 0 contrato será celebrado pelo período de 12 (doze) meses, tendo sua 

vigência a partir da assinatura deste, podendo ser prorrogado por iguais e 
sucessivos períodos, mediante Termo Aditivo, limitados em até 60 (sessenta) 
meses, nos termos do artigo 57 da Lei n° 8.666/93, a critério do CONTRATANTE 
e de acordo com a disponibilidade orçamentária da Feas para os anos 
subsequentes; 
II. A rescisão antecipada deverá ser comunicada com, no  minim,  30 (trinta) 
dias de antecedência, não ensejando ressarcimento ou indenização a qualquer 
titulo por parte da Feas. 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  
I. Executar integralmente o serviço definido no objeto do presente termo de 

referência, iniciando a prestação dos serviços dentro dos prazos definidos no 
presente Contrato, estando vedada a sublocação no todo ou em parte do objeto; 
II. Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, respeitando as 
condições ou exigências contidas neste Contrato, de acordo com os padrões de 
qualidade exigidos pela CONTRATANTE e as normas técnicas e legais vigentes;  
III. Manter um responsável pelo gerenciamento dos serviços, com poderes de 
representante para tratar diretamente com a CONTRATANTE; 
IV. Atender prontamente as solicitações que se fizerem necessárias referentes 
aos serviços prestados; 
V. Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, quaisquer anormalidades de 

caráter urgente, condições inadequadas para a execução dos serviços e a 
iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do CONTRATO, 
comprometendo-se a prestar todos os esclarecimentos julgados necessários; 
VI. Manter, durante toda a execução do CONTRATO, em compatibilidade com 
as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no presente Contrato; 

VII. Responder por danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, 
não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento pela CONTRATANTE. (em conformidade com o artigo 70 da 
Lei 8.666/93); 

VIII. Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde 
que praticada por seus empregados durante a execução dos serviços, que 
guardem qualquer relação com o objeto licitado; 
IX. Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito 
federal, estadual ou municipal, bem como, assegurar os direitos e cumprimento 
de todas as obrigações estabelecidas na legislação; 
X. Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse do 

CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da 
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execução do objeto deste CONTRATO, devendo orientar seus empregados 
neste sentido, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa; 
XI. Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas 
decorrentes da execução do CONTRATO, tais como: salários, encargos 
previdenciários, cursos e treinamentos, seguros de acidente, taxas, impostos e 
contribuições, indenizações, vale-refeição, vale-transporte, e outras que 
porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo. 0 inadimplemento por 
parte da CONTRATADA dos encargos supramencionados, não transfere a 
CONTRATANTE a responsabilidade pelo seu pagamento, nem poderá onerar o 
objeto do contrato; 

XII. Comprovar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, a quitação das 
obrigações trabalhistas, tributárias e fiscais, como condição à percepção do valor 
faturado; 

XIII. Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, 
conforme previsto neste Contrato, sem interrupção, seja por motivo de férias, 
descanso semanal, greve, licença falta ao serviço e demissão de empregados. A 
demissão não terá em hipótese alguma, qualquer relação de emprego com a 
CONTRATANTE, sendo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA as 
despesas com todos encargos e obrigações sociais, trabalhistas e fiscais; 

XIV. manter, em seu quadro de funcionários, técnicos aptos a efetuar o suporte 
técnico adequado aos CONTRATANTE usuários das versões implantadas e 
liberadas; 
XV. Observar todas as obrigações assumidas neste contrato e em seus 
anexos, ainda que não transcritas no corpo do presente instrumento. 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
I. Providenciar a fiscalização dos serviços executados, através de 

profissionais do seu corpo funcional; 
II. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa 
desempenhar seus serviços, dentro das normas do Contrato;  
III. Efetuar os pagamentos nas condições e pregos pactuados; 
IV. Rejeitar no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com 
as exigências deste Contrato e seus anexos; 
V. Notificar por escrito, à CONTRATADA, ocorrência de eventuais 

imperfeições no curso de execução dos serviços, fixando prazo para sua 
correção; 
VI. Comunicar de imediato à CONTRATADA quaisquer anormalidades de 
funcionamento do sistema; 

VII. Acompanhar, fiscalizar, controlar os serviços prestados pela 
CONTRATADA; 

VIII. Fornecer a qualquer tempo e com a máxima presteza, mediante solicitação 
escrita da CONTRATADA, ressalvados os casos de urgência, informações 
adicionais para dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos, do 
presente ajuste; 
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IX. Notificar por escrito a CONTRATADA se verificado qualquer problema nos 
serviços prestados. Poderá ser ordenada 5 suspensão dos serviços e, 
respectivos pagamentos, se dentro de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da 
entrega da notificação, não forem iniciados os serviços de suporte. 

9. DAS CONDIÇÕES GERAIS:  
I. Compromete-se o CONTRATANTE a verificar e manter amplo controle 

sobre os produtos finais gerados pelo SISTEMA. Compromete-se a 
CONTRATADA a tomar as medidas corretivas cabíveis, desde que possíveis, 
tão logo seja notificada de algum problema constatado no  SOFTWARE;  
II. A CONTRATADA não se responsabilizará pelos resultados produzidos 
pelo SISTEMA, caso este seja afetado por algum tipo de programa externo, ou 
aqueles normalmente conhecidos como  "VIRUS",  por falha de operação ou 
operação por pessoas não autorizadas, bem como pelos danos ou prejuízos 
decorrentes de decisões administrativas, gerenciais ou comerciais tomadas com 
base nas informações fornecidas pelo sistema, salvo quando decorrer de falha 
operacional sua ou por ato de seu(s) preposto(s);  

III. Assume-se, para efeito deste, e as partes expressamente concordam, a 
existência de um consenso mundial acerca de não haver  programa de 
computador totalmente isento de erros; à luz de tal consenso, na hipótese da 
ocorrência de qualquer defeito no  software  objeto deste contrato, a 
CONTRATADA se reserva o direito de ser chamada para tentar resolvê-lo antes 
que lhe seja atribuída qualquer responsabilidade ou se lhe requeira qualquer 
ressarcimento ou indenização; 
IV. A CONTRATADA deverá fornecer ao CONTRATANTE as atualizações e 
as correções dos eventuais erros existentes no produto licenciado, entre os 
quais se definem as incorreções encontradas entre as especificações contidas 
na documentação dos mesmos e a sua operação; 
V. Caberá ao CONTRATANTE disponibilizar os recursos materiais 
necessários 5 instalação do sistema licenciado e cooperar efetivamente com a 
operação de instalação, customização, implantação ou manutenção 
desenvolvida, dentro do horário comercial da mesma, na data previamente 
ajustada entre as partes; 
VI. Para os efeitos contidos no item anterior, entende-se por recursos 
materiais, sem se limitar e principalmente, os equipamentos necessários para a 
utilização do sistema objeto do contrato, com seus respectivos softwares prévia 
e devidamente configurados; 

VII. Deverá o CONTRATANTE obrigatoriamente manter profissional 
Administrador de banco de dados (DBA) e pessoal habilitado e adequadamente 
treinado para a operação do SISTEMA e para a comunicação com a 
CONTRATADA, e prover, sempre que ocorrerem quaisquer problemas com o 
SISTEMA, toda a documentação, relatórios e demais informações que relatem 
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as circunstâncias em que os problemas ocorreram, objetivando facilitar e agilizar 
os trabalhos; 

VIII. A CONTRATADA prestará assistência ao CONTRATANTE, solucionando 
dúvidas na implantação do sistema. Essa assistência poderá ser por escrito, por  
e-mail,  por telefone ou na sede da CONTRATADA ou do CONTRATANTE; 
IX. A CONTRATADA não se responsabiliza por cumprimento de prazos e 
finalização de etapas de customização caso não exista inteira colaboração do 
CONTRATANTE no fornecimento de informações necessárias, disponibilidade 
de pessoal, espaço físico, ambiente operacional e outros requisitos. 0 
CONTRATANTE compreende e concorda que solicitações extemporâneas de 
modificações nos padrões previamente definidos atrasam, sem qualquer culpa 
da CONTRATADA, o desenvolvimento de etapas definidas e podem causar 
prejuízo a ambas as partes deste contrato; 
X. A CONTRATADA deverá fornecer ao CONTRATANTE, atualizações de 
versões, bem como os informativos com as inovações nelas contidas. 

10. DAS GARANTIAS:  
A garantia durante o período de vigência deste contrato compreende, também, 

os serviços de atualização e substituição do SISTEMA e os seguintes: 
L Na eventual impossibilidade da CONTRATADA continuar suas atividades, 

esta se compromete a definir os critérios que assegurem ao CONTRATANTE o 
direito de continuidade de uso e garantia do suporte ao SISTEMA;  
IL  Garantir o funcionamento do  SOFTWARE  objeto do presente contrato, de 
acordo com as especificações e características contidas nas documentações, 
qualquer que seja a sua forma, que acompanha o produto licenciado, não 
garantindo, portanto, resultados não previstos; 

IH. As garantias estipuladas na presente clausula não abrangem problemas, 
erros, danos ou prejuízos advindos de decisões tomadas com base em 
informações, quaisquer que sejam, fornecidas pelo(s) programa(s), assim como 
não abrangem defeitos ou erros decorrentes de negligência, imprudência ou 
imperícia do CONTRATANTE, seus empregados ou prepostos, na utilização do  
SOFTWARE  licenciado; 
IV. A CONTRATADA declara expressamente que não esta, de qualquer 
forma, impedida de licenciar o uso do  software  objeto deste contrato e que a 
licença aqui pactuada não infringe qualquer patente, direito autoral, segredo 
industrial ou quaisquer outros direitos de terceiros ou preceitos legais nacionais 
ou estrangeiros; 
I/ A CONTRATADA não se responsabiliza pelo  software  objeto deste 

contrato e não garante seu desempenho e seu processamento, em acordo com 
as documentações, assim como não se compromete a dar continuidade aos 
serviços de manutenção e suporte, caso o CONTRATANTE utilize o SISTEMA 
incorretamente instalado e/ou instalado em equipamento/plataforma de  
software  inadequada ou plataforma de  hardware  de origem inianea ou 
fabricado fora das especificações comumente estabelecidas pelos fabricantes, 
ou fornecidos por fabricantes que não garantam expressamente o produto, ou 
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que não acompanhe a evolução do estado da arte em termos de 
equipamentos/plataforma de  hardware,  ou que não atualize seu sistema 
operacional/plataforma de  software  ou não acompanhe o lançamento de novas 
versões do  software;  
VL Considera-se  hardware  não idôneo aquele originário de fabricante 
desconhecido ou não legalmente constituído, ou montado em instalações 
clandestinas ou não legalizadas, originário de descaminho ou qualquer outro em 
que não exista garantia expressa e válida de fabricação de seu todo ou partes; 

VIL É de inteira responsabilidade do CONTRATANTE: 
a) A emissão, em si, e a definição dos tipos de documentos fiscais a 
serem emitidos pelo SISTEMA; 
b) A legalidade, integridade e qualidade dos dados e informações 
constantes dos documentos fiscais emitidos pelo SISTEMA; 
C) A adequação dos documentos As legislações federal, estadual e 
municipal; 
d) A qualidade, conteúdo, integridade e periodicidade dos dados 
enviados por  Internet  ou através de qualquer outro meio; 
e) A iniciativa de requerer providências da CONTRATADA caso o envio 
de dados, o modo de impressão, registro ou emissão de dados de 
documentos fiscais não esteja de acordo com as suas necessidades, 
quando a CONTRATADA irá avaliar o problema e informar da 
possibilidade da sua solução e custos e prazos envolvidos. 

VIIL Os nomes, marcas e logotipos da CONTRATADA, existentes, com 
referência a este contrato, não poderão ser adulterados ou modificados, bem 
como não poderão ser objeto de venda, licenciamento, doação, locação ou de 
qualquer forma de transferência ou transmissão onerosa ou gratuita, a não ser 
com prévia anuência da CONTRATADA; 
IX, A segurança dos arquivos relacionados com o  software  é de 
responsabilidade de quem opera o sistema. A má utilização das técnicas 
operacionais de trabalho, como operações indevidas, copias de segurança  
(backups),  uso de mídia defeituosa e outras que venham a gerar resultados 
equivocados são de exclusiva responsabilidade da CONTRATANTE. 

11. DO DIREITO DE PROPRIEDADADE:  
Em hipótese alguma é permitido ao CONTRATANTE, na pessoa de seus 

representantes, prepostos, empregados, gerentes, procuradores ou terceiros interessados: 
L Copiar, alterar, ceder, sublicenciar, vender, dar em locação ou em garantia, 

doar, alienar de qualquer forma, transferir, total ou parcialmente, sob quaisquer 
modalidades, gratuita ou onerosamente, provisória ou permanentemente, o 
SISTEMA objeto do presente contrato, assim como quaisquer informações 
relativas a este;  
IL  Modificar as características do(s) programa(s), módulo(s) de programa(s), 
rotinas ou quaisquer partes da estrutura do SISTEMA, ampliá-los ou alterá-los 
de qualquer forma, sem a prévia, expressa, especifica e autorizada anuência por 
escrito da CONTRATADA, ficando acertado que quaisquer alterações, a 
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qualquer tempo, por interesse do CONTRATANTE, que deva ser efetuada no 
SISTEMA, só poderá ser operada pela CONTRATADA ou pessoa 
expressamente autorizada por esta;  

III. Qualquer outra cópia do SISTEMA objeto deste contrato, além da cópia 
autorizada para existir como cópia de segurança  ("backup"),  será considerada 
cópia não autorizada e, sua mera existência, será compreendida como violação 
aos direitos de propriedade, sujeitando-se o CONTRATANTE ás penalidades 
previstas no presente contrato e legislação em vigor; 
IV. Toda e qualquer implementação e/ou alteração do SISTEMA, oriunda de 
sugestão direta ou indireta do CONTRATANTE, incorporada ao produto da 
CONTRATADA, não representa, no passado, presente e/ou no futuro, qualquer 
forma de direito de propriedade ao CONTRATANTE. Outrossim, declara o 
CONTRATANTE ser conhecedor de que todos os direitos decorrentes de 
sugestões são de propriedade exclusiva da CONTRATADA; 
V. Ao término do presente contrato de licença de uso temporário por prazo 

determinado, bem como em qualquer hipótese de rescisão contratual por 
inadimplemento do CONTRATANTE, todos os programas, arquivos, manuais, 
bem como todas as cópias das midias existentes, devem ser devolvidos a 
CONTRATADA com comprovação de entrega. 

12. 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: 

I. Advertência 
I. No caso de atraso injustificado na prestação de serviços, ou ainda na 

execução do contrato, multa de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor da 
parcela ou etapa inadimplida do contratado, até o prazo máximo de 10 (dez) 
dias. Vencido o prazo de que trata este item, a ordem de serviço poderá ser 
cancelada ou o contrato ser considerado rescindido, a critério da 
CONTRATANTE, ficando a CONTRATADA sujeita as penalidades previstas nos 
artigos 86, 87 e 88 da Lei n.° 8666/93 e Decreto 610/2019. 
II. No caso de inexecução parcial ou total do contrato, multa punitiva de 10% 
(dez por cento) sobre o valor remanescente da contratação, de acordo com o 
artigo 87, inciso II, da Lei n.° 8.666/93 e Decreto 610/2019, exceto se a infração 
estiver elencada na tabela de infração abaixo, hipótese em que serão aplicadas 
as penalidades ali previstas, sobre o valor referentes ao serviço de atualização e 
suporte técnico bruto do mês em que se apurar a(s) irregularidade(s), a(s) 
qual(is) será(ão) descontada(s) do valor relativo ao próximo pagamento a ser 
efetuado. Para efeito de aplicação das multas, a "Tabela 1" atribui grau de 
gravidade e o percentual correspondente a ser aplicado e a "Tabela 2" elenca as 
infrações e o grau de gravidade: 

TABELA 1 
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GRAU CORRESPONDENCIA 
01 1% sobre o valor mensal bruto em que se 

apurar a irregularidade; 
02 5% sobre o valor mensal bruto em que se 

apurar a irregularidade; 
03 10% sobre o valor mensal bruto em que se 

apurar a irregularidade. 

TABELA 2 
ITEM INFRAÇÃO GRAU 

A Não iniciar suporte técnico para acompanhamento de emergência 
em até 01 (uma) hora após o recebimento da Ordem de Serviço 

emitida pela CONTRATANTE; 

03 

B Não solucionar o erro de emergência, em até 04 (quatro) horas, 
após o inicio do suporte técnico pela CONTRATADA; 

03 

C Não iniciar suporte técnico para acompanhamento de alta 
prioridade em até 02 (duas) horas, após o recebimento da Ordem 

de Serviço emitida pela CONTRATANTE; 

03 

D Não solucionar o erro de alta prioridade, em até 08 (oito) horas, 
após o inicio do suporte técnico pela CONTRATADA; 

03 

E Não iniciar suporte técnico para acompanhamento de média 
prioridade em até 08 (oito) horas, após o recebimento da Ordem 

de Serviço emitida pela CONTRATANTE; 

02 

F Não solucionar o erro de média prioridade, em até 32 (trinta e 
duas) horas, após o inicio do suporte técnico pela CONTRATADA; 

02 

G Não iniciar suporte técnico para acompanhamento de baixa 
prioridade em até 16 (dezesseis) horas, após o recebimento da 

Ordem de Serviço emitida pela CONTRATANTE; 

01 

H Não solucionar o erro de baixa prioridade, em até 72 (setenta e 
duas) horas, após o inicio do suporte técnico pela CONTRATADA.  

01 

III. Suspensão do direito de licitar ou contratar com a Feas, pelo prazo não 
superior a 02 (dois) anos, penalidade esta a ser aplicada pela autoridade 
competente, segundo a natureza da falta e o prejuízo causado à administração 
pública, de acordo com a Lei n.° 8666/93 e Decreto 610/2019. 
IV. Declaração de inidoneidade para licitar na Administração Pública, com 
publicação na imprensa oficial, de acordo com a Lei n.° 8666/93 e Decreto 
610/2019; 
V. A multa moratória (item II) e a multa compensatória (item  III)  poderão ser 

cumuladas. 

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:  
I. Qualquer mudança de endereço deverá imediatamente ser comunicada 

entre as partes, por escrito, com comprovante de entrega. Qualquer 
comunicação entre as partes só será válida quando feita por escrito, salvo os 
assuntos de rotina para complemento da atualização e suporte do SISTEMA. 
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II. No caso de troca de equipamentos que impliquem em atividades adicionais 
ás previstas neste contrato, a CONTRATADA deverá ser informada com 
antecedência  minima  de 30 (trinta) dias, reservando-se os direitos de manter ou 
não o SISTEMA no novo ambiente operacional;  
III. As partes por si, seus empregados e prepostos, obrigam-se a manter sigilo 
sobre quaisquer dados, materiais, documentos, especificações técnicas ou 
comerciais, inovações ou aperfeiçoamento do conjunto de módulos licenciados, 
ou dados gerais em razão do presente contrato, de que vieram a ter acesso ou 
conhecimento, ou ainda que lhes tenham sido confiados, não podendo, sob 
qualquer pretexto ou desculpa, omissão, culpa ou dolo, revelar, reproduzir ou 
deles dar conhecimento a estranhos, a qualquer tempo, salvo se houver 
consentimento expresso, em conjunto das mesmas ou se tais informações 
existirem livremente, previamente à formação deste contrato, sendo de 
conhecimento público ou inerentes ao mercado, ou tipo de negócio, ou 
atividade das partes. 
IV. A responsabilidade das partes com relação a quebra de sigilo, será 
proporcional aos efeitos do prejuízo causado. 
V. 0 presente contrato obriga as partes e seus sucessores e somente o 

CLIENTE possui licença, não exclusiva, para a utilização do SISTEMA, sendo-
lhe, entretanto, vedado transferir os direitos e obrigações impostos por este 
instrumento. 
VI. Os termos e disposições deste contrato prevalecerão sobre quaisquer 
outros entendimentos ou acordos, tácitos ou expressos anteriores. 

VII. As contratantes reconhecem que este contrato prevalece para toda e 
qualquer situação futura, dentre as quais e sem se limitar: por parte do CLIENTE 
a aquisição de novas empresas, abertura de filiais ou mesmo o simples aumento 
da quantidade de estações. 

VIII. A CONTRATADA poderá designar funcionário, preposto ou profissional 
legalmente constituído, para realizar auditoria no equipamento do CLIENTE, com 
a finalidade de verificar o número de estações e a perfeita utilização do 
SISTEMA, dentro das especificações dos equipamentos contratados. 

14. DOS GESTORES:  Ficam designados os servidores Tiago Candido de Mello (matricula 
funcional n.° 3411) e Janaina Barros de Fonseca (matricula funcional n.° 250) como gestor e 
suplente, respectivamente. 

15. DA MINUTA DO CONTRATO:  Encaminho anexa, a minuta do contrato, para análise e 
aprovação. 

cfo cie Ciipritiba, 19 de agosto de 2022. 

Tiago Candido de Mello 
Coordenador de TI Feas 

14 
Feas — Fundação Estatal de Atenção à Saúde de Curitiba 



Contratos 
R. Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, 

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

contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br  

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XXX/2022 — FEAS 

Contrato Administrativo n° XXX/2022-FEAS para 

Contratação de empresa especializada no fornecimento de 

licença de uso, prestação de serviços de implantação, 

treinamento, atualização, suporte técnico e consultoria do 

Sistema de Gestão Hospitalar Tasy, para suprir as 

necessidades da Fundação Estatal de Atenção A Saúde de 

Curitiba — Feas pelo período de 12 (doze) meses., que entre si 

celebram a Feas — Fundação Estatal de Atenção à Saúde e a 

empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXX;; 

Aos xxxxxx dias do mês de xxxxxxx do ano de xxxxxxxxxxxxxxx. nesta cidade de 

Curitiba, Capital do Estado do  Parana,  presentes de um lado a FUNDAÇÃO ESTATAL DE 

ATENÇÃO À SAÚDE, doravante denominada CONTRATANTE, inscrita no CNPJ sob n.° 

14.814.139/0001-83, neste ato representada pelo seu 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 lgino Borges, OAB/PR n.° 50.529, e de outro lado a empresa 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF 

sob n.° XXXXXXXXXXXXXXXXX. com  sede na XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, neste ato 

representada pelo Sr. XXXXXXXXXXXX, nacionalidade, inscrito no CPF/MF n° 

IXXXXXXXXXXXXXX, com fundamento nas informações contidas no Processo 

Administrativo n xxx/20x>4 — Feas, Inexigibilidade de Licitação n.° XXXX e Termo de 

Peferêncio, resolveram e acordaram firmar o presente contrato, mediante as cláusulas e 

condições a seguir estabelecidas: 

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

Tem o presente por objeto a Contratação de empresa especializada no 

fornecimento de licença de uso, prestação de serviços de implantação, treinamento, 

atualização, suporte técnico e consultoria do Sistema de Gestão Hospitalar Tasy, para suprir 

as necessidades da Fundação Estatal de Atenção à Saúde de Curitiba — Feas pelo período de 

12 (doze) meses. 

Parágrafo Primeiro 
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Os serviços contratados poderão ser prestados em qualquer uma das unidades 

de negócio da Fundação Estatal de Atenção à Saúde da Feas, todas localizadas dentro no 

município de Curitiba, estado do Paraná. 

Parágrafo Segundo 

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

Termo de Referência e a Proposta da CONTRATADA. 

Parágrafo Terceiro  

As pessoas que venham a executar os serviços decorrentes deste instrumento 

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

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

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

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

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

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

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

colaboração entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA. 

Parágrafo Quarto  

A CONTRATADA somente manterá na execução dos serviços objeto da 

presente contratação, profissionais que apresentem o seguinte perfil: 

a) Maiores de 18 anos; 

b) Portadores de atestado de boa saúde. 

CLAUSULA SEGUNDA — DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

A prestação de serviços compreende implantação, treinamento, atualização, 

suporte técnico e consultoria do sistema Tasy, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

I. DA IMPLANTAÇÃO 

a. 0 SISTEMA será fornecido e implantado, pela CONTRATADA, no ambiente 

operacional (plataforma de hardware/software) requerido. 
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b. No caso do CONTRATANTE necessitar de treinamento adicional, este será 

fornecido em data a ser definida pela CONTRATADA, em conjunto com o 

CONTRATANTE. 

c. As solicitações do CONTRATANTE devem ser feitas por escrito e aprovadas por 

pessoa competente da CONTRATADA, previamente A execução das mesmas; as 

modificações combinadas e/ou solicitadas em reuniões deverão ser formalizadas 

por escrito pelo CONTRATANTE e ter aprovação da CONTRATADA antes de sua 

execução. 

d. A formalização de uso do SISTEMA se dará com a assinatura do DOCUMENTO 

DE OFICIALIZAÇÃO DE USO DO SISTEMA, que será assinado pelo 

CONTRATANTE em reunião especifica para tal fim, que estabelece e formaliza o 

inicio de uso do SISTEMA pelo CONTRATANTE, ao mesmo tempo em que dá 

inicio As responsabilidades da CONTRATADA em relação ao SISTEMA. 

e. Deverá o CONTRATANTE disponibilizar durante a realização integral do projeto 

de implantação, um profissional da  Area  de T.I., (Tecnologia da Informação), para 

acompanhamento em tempo integral dos trabalhos e em especial dos treinamentos 

ministrados, tendo como objetivo garantir a continuidade do suporte interno durante 

a vigência do presente instrumento. 

II. DA ATUALIZAÇÃO: A atualização por parte da CONTRATADA compreende: 

a. Correção de falhas do SISTEMA, quando estas acontecerem, podendo, a 

critério da CONTRATADA, limitar-se A substituição da cópia com falhas por uma 

cópia corrigida. 

b. Atualização das funções existentes nos módulos do SISTEMA, com relação ás 

variáveis normalmente alteradas por legislação, ou quaisquer outras causas 

externas de caráter e por determinação governamental, deverão ser comunicadas, 

pelo CONTRATANTE, por escrito e em tempo hábil A CONTRATADA, sobre a 

necessidade de tais modificações, bem como enviar, juntamente com a solicitação, 

a legislação pertinente As atualizações, por ele, CONTRATANTE, solicitadas. 

c. Atualização tecnológica do "SISTEMA", fornecendo as novas versões que 

venham a ser liberadas, desde que contenham alterações, acréscimos de rotina ou 

melhoria de desempenho, o que não inclui a passagem de um para outro sistema 

operacional. 
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d. Liberação de novas versões com melhorias e evoluções realizadas no 

"SISTEMA", liberadas periodicamente, no tratamento mais acurado dos assuntos 

abrangidos pelo "SISTEMA". 

e. A interpretação legal das normas editadas pelo governo e sua implementação no 

"SISTEMA" objeto desta prestação de serviços, serão efetuadas com base no 

entendimento majoritário dos usuários da CONTRATADA, doutrinadores e 

jurisprudência pátria. Interpretações divergentes por parte do CONTRATANTE, 

poderão ser implementadas, na condição de "desenvolvimento especifico" e, desde 

que assuma, o CONTRATANTE, a responsabilidade pelo pagamento do 

desenvolvimento em pauta, após a apresentação, pela CONTRATADA, de 

orçamento prévio. 

a. Caso não haja tempo hábil para implementar as modificações legais entre a 

divulgação e o inicio de vigência das mesmas, a CONTRATADA indicará as 

soluções alternativas para atender, temporariamente, ás exigências da nova Lei, 

até que os módulos possam ser atualizados. 

f. Caso não haja tempo hábil para implementar as modificações legais entre a 

divulgação e o inicio de vigência destas, a CONTRATADA indicara as soluções 

alternativas para atender, temporariamente, as exigências da nova Lei, até que os 

módulos possam ser atualizados. 

g. A CONTRATADA, zelando pela disponibilidade do SISTEMA durante e/ou após 

a atualização da versão, salienta ao CONTRATANTE que este, antes de atualizar a 

versão do SISTEMA na base de produção, faça a atualização na sua base de 

testes, objetivando constatar o perfeito funcionamento do  SOFTWARE  nos módulos 

contratados/implantados. 

!IWO SUPORTE TÉCNICO 

a. 0 suporte técnico compreende a garantia de esclarecimentos de dúvidas, 

sempre oficializadas através da opção "ordem de serviço" do sistema. 0 

atendimento para confirmação de abertura de "ordem de serviço" e suporte são 

prestados em dias úteis, de segunda a sexta-feira, no horário comercial. 

b. Para a validade do atendimento pelo SUPORTE TÉCNICO em acordo com este 

contrato, o CONTRATANTE deverá: 

1. Consultar a CONTRATADA somente através das pessoas que foram 

treinadas para a utilização do sistema; 
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2. Comunicar a CONTRATADA, com detalhes e precisão, a descrição dos 

problemas ou pendências relativas ao  SOFTWARE;  

3. Disponibilizar o acesso remoto na base de dados do SISTEMA, sempre 

que os procedimentos de suporte assim o exigirem. 

c. É imprescindível que conste da solicitação a descrição do problema observado, 

programas envolvidos, o dia e horário de disponibilidade do equipamento e o nome 

do responsável pela requisição do serviço. 

d. Nos chamados o CONTRATANTE se comprometerá a colocar à disposição, da 

CONTRATADA, os equipamentos, programas e arquivos envolvidos no problema, 

para que o atendimento possa ser feito com presteza e eficiência. 

e. Na eventual necessidade do acesso a arquivos do CONTRATANTE para a 

resolução de algum problema, fica garantido por parte da CONTRATADA o total 

sigilo das informações neles constantes. 

f. Não se compreende como "SUPORTE" e serão cobrados à parte, mediante 

orçamento prévio, os serviços consistentes em: 

1. Correções de erros provenientes de operação e uso indevido do SISTEMA; 

2. Recuperação de arquivos de dados, quando possível, provocado por erros de 

operação, falhas do equipamento, sistema operacional, instalação elétrica e 

erros em programas específicos do CONTRATANTE; 

3. Serviços de migração e conversão de dados de/para outros equipamentos; 

4. Desenvolvimento de relatórios; 

5. Desenvolvimento de integração/interfaceamento com software(s) e/ou 

hardware(s) de terceiro(s). 

g. Quando da prestação dos serviços pela CONTRATADA, exclusivamente com 

referência a resolução de erros do sistema, estes deverão obedecer ao padrão que 

segue: 
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PRAZOS 

SEVERIDADE DESCRIÇÃO 
TEMPO MÁXIMO PARA INICIO 

DO ATENDIMENTO 

TEMPO MÁXIMO PARA 

SOLUÇÃO (PALIATIVA OU 

DEFINIIVA) 

EMERGENCIA 

0 sistema não esta disponivel, ou 
seja, esta inoperante, e não existe 

nenhuma alternativa para os usuarios 
efetuarem o trabatio. A não 

reatação do serviço pode resultar 
em perda de beneficios o receitas 

monetárias para a empresa. 

até 01 (uma) hora após o 
recebimento da Ordem de 

Serviço emitida pela 
CONTRATANTE 

até 04 (quatro) horas 

ALTA COMPLEXIDADE 

0 sistema esta seriamente afetado 
ou não esta disponível para um 

grupo de usuarios, e não existe outra 
alternativa para efetuar o trabatio. A 

não reatzação do serviço pode 
resultar em perda de produtividade 
ou pode por em risco beneficios e 

receitas monetarias. 

até 02 (duas) horas após o 
recebimento da Ordem de 

Servigo emitida pela 
CONTRATANTE 

até 08 (oito) horas 

MÉDIA COMPLEXIDADE 

0 servigo a um usuário individual esta 
afetado, causando dificuldade para 

efetuar seu trabalho normal. Existem 
alternativas disponíveispara efetuar o 
trabalho, embora outras atividades 
possam ser afetadas enquanto se 
espera a resolução do problema. 

até 08 (oito) horas após o 
recebimento da Ordem de 

Serviço emitida pela 
CONTRATANTE 

até 32 (trinta e duas) 
horas 

BAIXA COMPLEXIDADE 

0 serviço a um usuário individual esta 
afetado, mas existem alternativas 

disponiveis para executar o trabalho. 
A não reakzagao do servigo não 

resulta em impacto direto sobre o 
negocio. 

até 16 (dezesseis) horas 
após o recebimento da 

Ordem de Serviço emitida 
pela CONTRATANTE 

até 72 (setenta e duas) 
horas 

h. A definição de padrão (emergência, alta prioridade, média prioridade e baixa 

prioridade) é de competência exclusiva da CONTRATADA; 

i. 0 cumprimento dos prazos por parte da CONTRATADA está condicionado a 

disponibilidade técnica por parte das empresas operadoras de telefônica e 

provedores de acesso a internet, bem como da disponibilidade da CONTRATANTE 

em liberar o acesso remoto ao seu ambiente operacional e a sua base de dados. 

Os tempos decorrentes de problemas relacionados a esta situação serão reduzidos 

do tempo gasto para o atendimento e solução da ordem de serviço (chamado). 

j. Para validar a contagem dos prazos do item VII, a CONTRATADA deverá enviar 

um  e-mail  à CONTRATANTE e/ou registrar histórico na Ordem de Serviço, via  web 

service,  no momento em que iniciar o atendimento, indicando data e hora deste, 

quando então, começará a contagem dos prazos elencados no referido item. 

IV.DA CONSULTORIA E MIGRAÇÃO TECNOLÓGICA 

a. Para as utilizações das horas de consultoria e coordenação de projetos  "in  

loco", seguirão os valores estabelecidos no inciso ll da Clausula Quarta do presente 

Termo, onde estão inclusas despesas com alimentação, deslocamento e 

hospedagem dos consultores. 
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Parágrafo  (Woo  

I.Qualquer mudança de endereço deverá imediatamente ser comunicada entre as 

partes, por escrito, com comprovante de entrega. Qualquer comunicação entre as 

partes só será válida quando feita por escrito, salvo os assuntos de rotina para 

complemento da atualização e suporte do SISTEMA. 

II.No caso de troca de equipamentos que impliquem em atividades adicionais As 

previstas neste contrato, a CONTRATADA deverá ser informada com antecedência  

minima  de 30 (trinta) dias, reservando-se os direitos de manter ou não o SISTEMA no 

novo ambiente operacional; 

III.As partes por si, seus empregados e prepostos, obrigam-se a manter sigilo sobre 

quaisquer dados, materiais, documentos, especificações técnicas ou comerciais, 

inovações ou aperfeiçoamento do conjunto de módulos licenciados, ou dados gerais 

em razão do presente contrato, de que vieram a ter acesso ou conhecimento, ou ainda 

que lhes tenham sido confiados, não podendo, sob qualquer pretexto ou desculpa, 

omissão, culpa ou dolo, revelar, reproduzir ou deles dar conhecimento a estranhos, a 

qualquer tempo, salvo se houver consentimento expresso, em conjunto das mesmas 

ou se tais informações existirem livremente, previamente à formação deste contrato, 

sendo de conhecimento público ou inerentes ao mercado, ou tipo de negócio, ou 5 

atividade das partes. 

IV.A responsabilidade das partes com relação a quebra de sigilo, será proporcional aos 

efeitos do prejuízo causado. 

V.0 presente contrato obriga as partes e seus sucessores e somente o CLIENTE possui 

licença, não exclusiva, para a utilização do SISTEMA, sendo-lhe, entretanto, vedado 

transferir os direitos e obrigações impostos por este instrumento. 

VI.Os termos e disposições deste contrato prevalecerão sobre quaisquer outros 

entendimentos ou acordos, tácitos ou expressos anteriores. 

VII.As contratantes reconhecem que este contrato prevalece para toda e qualquer 

situação futura, dentre as quais e sem se limitar: por parte do CLIENTE a aquisição de 

novas empresas, abertura de filiais ou mesmo o simples aumento da quantidade de 

estações. 

VIII.A CONTRATADA poderá designar funcionário, preposto ou profissional legalmente 

constituído, para realizar auditoria no equipamento do CLIENTE, com a finalidade de 

verificar o número de estações e a perfeita utilização do SISTEMA, dentro das 

especificações dos equipamentos contratados. 

7 



Contratos 
R. Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, 

Pinheirinho - Curitiba/ PR 
CEP 81.312-170 

(41) 3316-5721 
contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br  

CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

São obrigações da CONTRATADA: 

I. Executar integralmente o serviço definido no objeto do presente termo de referência, 

iniciando a prestação dos serviços dentro dos prazos definidos no presente Contrato, 

estando vedada a sublocação no todo ou em parte do objeto; 

II. Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, respeitando as condições ou 

exigências contidas neste Contrato, de acordo com os padrões de qualidade exigidos 

pela CONTRATANTE e as normas técnicas e legais vigentes; 

Ill. Manter um responsável pelo gerenciamento dos serviços, com poderes de 

representante para tratar diretamente com a CONTRATANTE; 

IV. Atender prontamente as solicitações que se fizerem necessárias referentes aos 

serviços prestados; 

V. Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, quaisquer anormalidades de caráter 

urgente, condições inadequadas para a execução dos serviços e a iminência de fatos 

que possam prejudicar a perfeita execução do CONTRATO, comprometendo-se a 

prestar todos os esclarecimentos julgados necessários; 

VI. Manter, durante toda a execução do CONTRATO, em compatibilidade com as 

obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas no presente Contrato; 

VII. Responder por danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela 

CONTRATANTE. (em conformidade com o artigo 70 da Lei 8.666/93); 

VIII. Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que 

praticada por seus empregados durante a execução dos serviços, que guardem 

qualquer relação com o objeto licitado; 

IX. Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, 

estadual ou municipal, bem como, assegurar os direitos e cumprimento de todas as 

obrigações estabelecidas na legislação; 

X. Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de 

terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto deste 
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CONTRATO, devendo orientar seus empregados neste sentido, sob pena de 

responsabilidade civil, penal e administrativa; 

XI. Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes 

da execução do CONTRATO, tais como: salários, encargos previdenciários, cursos e 

treinamentos, seguros de acidente, taxas, impostos e contribuições, indenizações, 

vale-refeição, vale-transporte, e outras que porventura venham a ser criadas e 

exigidas pelo Governo. 0 inadimplemento por parte da CONTRATADA dos encargos 

supramencionados, não transfere a CONTRATANTE a responsabilidade pelo seu 

pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato; 

XII. Comprovar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, a quitação das 

obrigações trabalhistas, tributárias e fiscais, como condição à percepção do valor 

faturado; 

XIII. Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, conforme 

previsto neste Contrato, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso 

semanal, greve, licença falta ao serviço e demissão de empregados. A demissão não 

terá em hipótese alguma, qualquer relação de emprego com a CONTRATANTE, 

sendo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA as despesas com todos 

encargos e obrigações sociais, trabalhistas e fiscais; 

XIV. manter, em seu quadro de funcionários, técnicos aptos a efetuar o suporte técnico 

adequado aos CONTRATANTE usuários das versões implantadas e liberadas; 

XV. Observar todas as obrigações assumidas neste contrato e em seus anexos, ainda 

que não transcritas no corpo do presente instrumento. 

Parágrafo Primeiro  

A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos trabalhistas, 

fiscais e comerciais não transfere a Administração Pública a responsabilidade por seu 

pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato; 

CLAUSULA QUARTA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

São obrigações da CONTRATANTE: 

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

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

seus serviços, dentro das normas do Contrato;  
III. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados; 

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

exigências deste Contrato e seus anexos; 

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

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

VI. Comunicar de imediato à CONTRATADA quaisquer anormalidades de 

funcionamento do sistema; 

VII. Acompanhar, fiscalizar, controlar os serviços prestados pela CONTRATADA; 

VIII. Fornecer a qualquer tempo e com a máxima presteza, mediante solicitação 

escrita da CONTRATADA, ressalvados os casos de urgência, informações adicionais 

para dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos, do presente ajuste; 

IX. Notificar por escrito a CONTRATADA se verificado qualquer problema nos serviços 

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

se dentro de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da entrega da notificação, não forem 

iniciados os serviços de suporte. 

CLAUSULA QUINTA - DO VALOR 

Pela prestação de serviços perceberá a CONTRATADA a importância GLOBAL 

de até R$ 842.711,68 (oitocentos e quarenta e dois mil e setecentos e onze reais e sessenta 

e oito centavos) referente à prestação dos serviços, pelo período de 12 (doze) meses. 

Referido valor consta discriminado da seguinte forma: 

I.Licenciamento de uso do Sistema Tasv para até 285 (duzentas e oitenta e cinco) 

estações de trabalho, sendo o valor de R$ 129,06 (cento e vinte nove reais e seis 

centavos) por estação, o que corresponde ao valor mensal de R$ 36.782,10 (trinta e 

seis mil e setecentos e oitenta e dois e dez centavos) e anual de R$ 441.385,20 

(quatrocentros e quarenta e um mil e trezentos e oitenta e cinco e vinte centavos);  
!LAW  R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para serviços de consultoria técnica,  

apoio ao uso do sistema, migração tecnológica e/ou suporte técnico sob demanda 

para atualização de versão (já computadas em todas as situações as despesas 

referentes à locomoção, deslocamento, hospedagem, alimentação, estadia, dentre 

outras, inerentes a tal encargo), usados nas seguintes possibilidades e formas: 
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a. Horas de consultoria comum, de valor unitário de R$ 257,92 (duzentos e 

cinquenta e sete reais e noventa e dois centavos), utilizadas para fins de 

implantações, migrações tecnológicas e apoio especializado em processos 

administrativos e hospitalares; 

b. Horas de consultoria especializada, de valor unitário de R$ 890,00 

(oitocentos e noventa reais) utilizadas exclusivamente para a atualização do 

sistema; 

c. Horas de coordenação, de valor unitário de R$ 275,91 (duzentos e setenta 

e cinco reais e noventa e um centavos), destinadas à gestão de projetos e que 

só poderão ser contratadas em conjunto com as horas de consultoria comum ou 

especializada, na proporção de até 20% (vinte por cento) do total de horas. 

III.Servico de Treinamento  Online (Learning Center)  para 2 (duas) matriculas 

concorrentes simultâneas para cursos na modalidade  Online Training,  no valor unitário 

mensal de R$ 55,27 (cinquenta e cinco reais e vinte e sete centavos), totalizando R$ 

110,54 (cento e dez reais e cinquenta e quatro reais) mensais e anual de R$ 1326,48 

(um mil, trezentos e vinte e seis reais e quarenta e oito centavos). 

Parágrafo Único 

As despesas decorrentes dos serviços ora contratados correrão por conta de 

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

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

CLAUSULA SEXTA — DO PAGAMENTO 

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

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

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

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

documentação: 

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

b) Certidões de regularidade com o recolhimento de FGTS; 

c) Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT). 

Parágrafo Primeiro 
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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  OW  após a protocolização das Notas Fiscais/Fatura. Neste 

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

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

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

Parágrafo Segundo  

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

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

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

mês subsequente ao da comunicação. 

CLAUSULA SÉTIMA — DA MORA 

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

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

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

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

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

das seguintes fórmulas: 

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 OITAVA — DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 
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Os pregos acordados poderão ser alterados, por reajuste ou repactuação, após 

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

Lei n° 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, Artigo 65 da Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 

1993, Decreto Municipal n° 610/2019 e Instrução Normativa n° 02/2021 — SMF, ou seja,  sera  

adotado como critério de reajuste o IPC- A. 

Parágrafo Único  

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

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

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

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

remanescente. 

CLAUSULA NONA — DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

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

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

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

Parágrafo Único  

Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no 

item anterior, exceto supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes. 

CLAUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES 

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

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

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

seguintes penalidades, independente de outras previstas em lei: 

I. Advertência 

II. No caso de atraso injustificado na prestação de serviços, ou ainda na 

execução do contrato, multa de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor da 

parcela ou etapa inadimplida do contratado, até o prazo máximo de 10 (dez) 

dias. Vencido o prazo de que trata este item, a ordem de serviço poderá ser 
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cancelada ou o contrato ser considerado rescindido, a critério da 

CONTRATANTE, ficando a CONTRATADA sujeita às penalidades previstas nos 

artigos 86, 87 e 88 da Lei n.° 8666/93 e Decreto 610/2019. 

Ill. No caso de inexecução parcial ou total do contrato, multa punitiva de 10% 

(dez por cento) sobre o valor remanescente da contratação, de acordo com o 

artigo 87, inciso II, da Lei n.° 8.666/93 e Decreto 610/2019, exceto se a infração 

estiver elencada na tabela de infração abaixo, hipótese em que serão aplicadas 

as penalidades ali previstas, sobre o valor referentes ao serviço de atualização e 

suporte técnico bruto do mês em que se apurar a(s) irregularidade(s), a(s) 

qual(is) será(ão) descontada(s) do valor relativo ao próximo pagamento a ser 

efetuado. Para efeito de aplicação das multas, a "Tabela 1" atribui grau de 

gravidade e o percentual correspondente a ser aplicado e a "Tabela 2" elenca as 

infrações e o grau de gravidade: 

TABELA 1 
GRAU CORRESPONDENCIA 

01 1% sobre o valor mensal bruto em que se 
apurar a irregularidade; 

02 5% sobre o valor mensal bruto em que se 
apurar a irregularidade; 

03 10% sobre o valor mensal bruto em que se 
apurar a irregularidade. 

TABELA 2 
ITEM INFRAÇÃO GRAU 

A Não iniciar suporte técnico para acompanhamento de emergência 
em até 01 (uma) hora após o recebimento da Ordem de Serviço 

emitida pela CONTRATANTE; 

03 

B Não solucionar o erro de emergência, em até 04 (quatro) horas, 
após o inicio do suporte técnico pela CONTRATADA; 

03 

C Não iniciar suporte técnico para acompanhamento de alta 
prioridade em até 02 (duas) horas, após o recebimento da Ordem 

de Serviço emitida pela CONTRATANTE; 

03 

D Não solucionar o erro de alta prioridade, em até 08 (oito) horas, 
após o inicio do suporte técnico pela CONTRATADA; 

03 

E Não iniciar suporte técnico para acompanhamento de média 
prioridade em até 08 (oito) horas, após o recebimento da Ordem 

de Serviço emitida pela CONTRATANTE; 

02 

F Não solucionar o erro de média prioridade, em até 32 (trinta e 
duas) horas, após o inicio do suporte técnico pela CONTRATADA; 

02 

14 



Contratos 
R. Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, 

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

contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br  

G Não iniciar suporte técnico para acompanhamento de baixa 
prioridade em até 16 (dezesseis) horas, após o recebimento da 

Ordem de Serviço emitida pela CONTRATANTE; 

01 

H Não solucionar o erro de baixa prioridade, em até 72 (setenta e 
duas) horas, após o inicio do suporte técnico pela CONTRATADA. 

01 

IV. Suspensão do direito de licitar ou contratar com a Feas, pelo prazo não 
superior a 02 (dois) anos, penalidade esta a ser aplicada pela autoridade 
competente, segundo a natureza da falta e o prejuízo causado A administração 
pública, de acordo com a Lei n.° 8666/93 e Decreto 610/2019. 
V. Declaração de inidoneidade para licitar na Administração Pública, com 

publicação na imprensa oficial, de acordo com a Lei n.° 8666/93 e Decreto 
610/2019; 
VI. A multa moratória (item II) e a multa compensatória (item Ill) poderão ser 
cumuladas. 

Parágrafo Primeiro 

Quaisquer das penalidades aplicadas serão transcritas na ficha cadastral da 

CONTRATADA na Feas. 

Parágrafo Segundo  

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 Terceiro  

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. 

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 DÉCIMA PRIMEIRA— DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
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A empresa contratada será a única e exclusiva responsável pela entrega do 

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

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

poderá entre outros: 

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

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

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

esteja em desacordo ou insatisfatório; 

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

Parágrafo Único 

A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela CONTRATANTE, durante 

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

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA— DO RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS 

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

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

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA— DA RENUNCIA 

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 QUARTA— DA RESCISÃO 

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

partes ou unilateralmente, nas condições e hipóteses previstas nos artigos 78, 79 e 80 da 

Lei 8.666/93. 

Parágrafo Primeiro 

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

prestando os serviços contratados por período a ser estipulado pela CONTRATANTE, a 
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contar do recebimento da notificação. 

Parágrafo Segundo  

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

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

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

Parágrafo Terceiro  

Em qualquer hipótese de rescisão, caberá única e exclusivamente 

CONTRATADA o recolhimento das verbas rescisórias e demais encargos trabalhistas, 

independentemente do período de comunicação da rescisão formulado pela 

CONTRATANTE. 

Parágrafo Quarto 

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

sua imediata rescisão, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou 

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

a- Não cumprir as obrigações assumidas; 

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

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

anuência da CONTRATANTE; 

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

acordo com a legislação em vigor; 

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

sem justo motivo aceito pela CONTRATANTE. 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA— DA OBSERVÂNCIA À LEI 8.666/93 

0 presente instrumento sujeita o CONTRATANTE e a CONTRATADA As normas 

contidas na Lei n° 8.666/93 bem como demais legislações aplicáveis A espécie. 

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA— DOS GESTORES 

Para assunção das obrigações constantes no artigo 17 do decreto municipal n.° 
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610/2019 e demais correlatos, ficam designados os servidores Tiago Candido de Mello 

(matricula funcional n.° 3411) e Janaina Barreto Fonseca (matricula funcional n.° 250) como 

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

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA— DA VIGÊNCIA 

0 contrato vigerá por 12 (doze) meses, a contar da data da sua assinatura, 

podendo ser prorrogado a critério das partes e nos termos do artigo 57 da Lei n.° 8.666/93 e 

demais alterações. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA 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;  

III. 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; 

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 
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disposições legais relativas ã 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 à 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. 

Paragrafo 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;  

IL  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— DO FORO DE ELEIÇÃO 

Elegem as partes o foro da cidade de Curitiba, Capital do Estado do Paraná, para 
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Ful1ay5o Estate! de AGenr,io 

• 

Sokido do Cortex.  

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

outro, por mais privilegiado que seja. 

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

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

única via, de onde serão extraídas as cópias necessárias. 

Curitiba, xx de xxxxxxx de xxxxxx. 

Sezifredo Paulo Alves Paz 

Diretor Geral — Feas 

Ordenador de Despesas 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

CONTRATADA 

Deise Sueli de  Pietro Caputo Pedro Henrique  Wino  Borges 

Diretor Administrativo Financeira Feas Assessor Jurídico — Feas 

1a Testemunha 2a  Testemunha 
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OUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO À SAÚDE 

41111 • Sa0do as. QM. 

• 
* FM.00 easmool Oa M•encEo 

Curitiba, 23 de agosto de 2022. 

Deise ueli de Piet

li  
ro Caputo  

Diretora Administrativa Financeira 

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 o contrato de licença de uso, prestação de serviço de implantação, treinamento, atualização, suporte técnico e 

consultoria do Sistema de Gestão Hospitalar Tasy 

CDDIGO TASY : MATERIAL  

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A 
SAÚDEFUNDO 

.:CNPJ: 14.814.13910001-83 

MUNICIPAL DE SAUDE DE 
ARAUCÁRIA l 

CNPJ 10373.665/000142 
NF  109069 

QTD LICENÇAS 
: , • : • : 

, VALOR POR 
LICENÇA : 

VALOR 
MENSAL 

QTD LICENÇAS 
VALOR POR 

LICENÇA : 
VALOR TOTAL 

215746 
Contrato de licença de uso, prestação de serviço de 

implantação, treinamento, atualização, suporte técnico e 
consultoria do Sistema de Gestão Hospitalar Tasy 

.":' 205 R$ 129;06 R$ 36.782,10 : 170 R$ 175,15 R$ 29.775,50 

CÓDIGO TA$Y MATERIAL • 

• 
.FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SACID.E .  

FUNDA AO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA  
. . . • 

GROSSA i : . 

FED pas  SOC COOPDE TRABMEDICO DO . • 
ACRE AMAPA AMAZONAS PARA.RONDONIA É 

RORAIMA . . 

. CNPJ:•14.814.139/0001-83 • CNPJ. 32.370.759/0001-62 .. CNPJ 32.370.759/0001-52 
.NFicluosicis067 ..  NF  105819 - 109067 

VALOR HOHA .. 
. TÉCNICA :- 

VALOR.CONTRATADO . 
• . 

VALOR HORA 
. TÉCNICA " 

• TOTAL DE •ll 
.• HORAS • 

'
VALOR TOTAL. 

VALOR HORA 
TÉCNICA . 

TOTAL DE.. 
HORAS • 

VALOR TOTAL 
. 

221881 

Horas de consultoria comum utilizadas para fins de 
implantações, migrações tecnológica e apoio 
especializado em processos administrativos e 

hospitalares 

R$ • 257,92 

R$ 400.000,00 

R$ 198,75 91 R$ 18.086,25 R$ 0 R$ - 

221882 Horas de cordenação destinadas A gestão de projetos. 12$.. .270,91 R$ 243,30 44 R$ 10.705,20 R$ 0 R$ - 

221883 
Horas de consultoria especializada utilizada 
exclusivamente para atualização do sistema 

R$ . 890,00 R$ 1.131,38 2 R$ 2.262,76 

'Incluso deslocamento e alimentação TOTAL R$ 28.791,45 TOTAL R$ 2.262,76 

CÓDIGO TASY 

FUNDAÇA0 ESTATAL DE ATENÇA0 A SAUDE FUNDAÇA0 MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA 
CNPJ: 14.814.139/0001-83 CNPJ. 32.370.769/0001-52 

MATERIAL  , NF  105819- 109067 

• •VALOR , 
MENSAL 

QDT MÊS 
VALOR 
•ANUAL 

VALOR HORA 
TÉCNICA 

TOTAL DE 
HORAS 

• 
VALOR TOTAL 

221884 
Serviço de consultoria técnica, apoio ao uso do sistema, 
migação técnologica e/ou suporte técnico sob demanda 
para utilização de versão - modalidade  Online Training  

, R$ 55,27 2 R$1.326;48 R$ 50,00 10 R$ 500,00 

LICENCIAMENTO DE USO DO SISTEMA TASY ANUAL R$ 441.385,20 

SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA, APOIO AO USO DO SISTEMA, MIGRAÇÃO TÉCNOLOGICA EIOU SUPORTE 
TÉCNICO SOB DEMANDA PARA imuzAgifko DE VERSÃO 

R$ 400.000,00 

SERVIÇO DE TREINAMENTO  ONLINE  R$ 1.326,48 

..,.f VALOR TOTAL DO CONTRATO R$. 842.711,65. 

arreto Fonseca 

Ge istrativa de Contratos 



Commercial 
Propo&al.  

PROPOSTA: 5300371 

Cliente: FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO À SAÚDE - FEAS 

CNRI: 14.814.139/0001-83 

Contato: Tiago Mello 

Cidade: Curitiba UF: PR 

Blumenau, 22 de agosto de 2022 

Proposta de Renovação de Licença e Implantação — Tasy Prestador 

Rua 2 de Setembro, 1944 
ttpupava Norte - Blumenau/SC 

.phitips.com.br 
'• 4  1 

PHILIPS 



Prezado Senhor Tiago Mello, 

0 objetivo deste documento é apresentar uma proposta comercial para renovação de 285 licenças, do serviço de 

consultoria, gerenciamento de projetos e horas de suporte técnico sob demanda destinadas a implementação de 

melhorias e atualização tecnológica da solução implantada, bem como, ao suporte e manutenção das funcionalidades do 

Tasy conforme consta no Contrato 034/2019, além da inclusão do serviço de  learning center  para 4 usuários concorrentes 

conforme solicitado. • 
Certamente este produto trará importantes benefícios e vantagens para sua empresa. 

Aguardamos contato para que possamos esclarecer quaisquer dúvidas. 

Atenciosamente,  

Leila  Duflot 

Gerente Comercial Mercado Público 

Telefone: +55 41 9 9701 6336  

E-mail:  leila.duflot@philips.com  

Revisão do Modelo: 019  
ID  do Modelo: 0082 
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PHILIPS 

:3 Workflows  Especializados  

• Pronto atendimento 
• Centro cirúrgico 
• UTI 
• Oncologia 
- Didlise 
• Controle de infecção 
• Banco de sangue 
• Banco de leite 
• Especialidades médicas 
• Serviços de esterilização (CME)  

Tasy EMR 
-Conectando os pontos do cuidado ao paciente  

ea  Núcleo Hospitalar Processos Auxiliares 

Clinico Diagnósticos 
• Prontuário eletrônico. • Radiologia 
• Prescrição e administração • Laboratório 
da prescrição • Patologia 

- Farmácia e nutrição.clinica 
Hospitalidade 

Faturamento • Serviços de nutrição 
• Administração de contratos • Rouparia 
• Elegibilidade e autorizações • Higienização 
-SUS •  SAME  
• Codificação 
• Gestão de glosas 
• Auditoria 

Administração de Pacientes 
• Agendamento 
• Recepção e internação 
• Gestão de leitos 
-Visitas 

E:J Back Office & Gerenciamento 

• Saúde .da familla 
• Medicina preventiva 
• Gerenciamento doenças crônicas 
• Consultório médico 
• Home care  
• Ambulenclas 

Atenção Primária e Secundaria 

Gerenciamento 
• Relatórios  
• Indicadores  e dashboards 
- Balanced scorecard 

Controladoria 
• Contas a pagar • Fluxo de caixa 
• Contas a receber • Contabilidade 
• Controle bancArio • Custos 

Suprimentos Manutenção 
• Farmácia • Patrimônio • Qualidade 
• Estoque/Almoxarifado • Manutenção • Ouvidoria 
• ComPras 

Mobilidade 

• Portal de agendamentos e exames • Auto atendimento • Cuidado beira-leito • Dispensação farmacia. 

Tecnologia 

• Gerador de relatórios • Controle de acessos • Interoperabilldade • Privacidade e segurança 

1. Funcionalidades do Sistema 

0 sistema Tasy para prestadores de saúde é divido em  areas  e seus respectivos módulos. Esta estrutura contribui para 

um maior entendimento e melhor representação dos módulos que compõem o sistema de gestão. 

Figura 1: Representação dos módulos do Sistema Tasy para prestadores de saúde 
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1.1 Funcionalidades implantadas e em uso na FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO À SAÚDE —FEAS: 

NR_SECLMODULO CD_FUNCAO Função 

312 1301 Rouparia 

182 791 Particular 

182 87 Comunicação interna 

84 925 Orçamento Contábil 

85 937 Controle de Patrimônio 

86 814 Controle Bancário 

87 820 Agenda de Exames 

87 866 Agenda de Serviços 

87 871 Gestão da Agenda Cirúrgica 

87 970 Consulta de Agendamentos 

87 821 Agenda de Consultas 

88 281 Prontuário Eletrônico Paciente -  PEP  

88 1355 Análise dos Parâmetros Assistenciais do Paciente - APAP 

88 4200 Emissão de Prontuários 

88 275 Gestão de Qualidade Assistencial - GQA 

88 1134 Cadastro de Protocolos 

88 10030 Digitar Informação com consulta (Nova) 

88 2812 Contingência 

91 410 Requisição de Conjuntos 

91 406 Gestão de CME 

91 407 Cadastro de Itens Físicos 

93 75 Gestão de Serviços de Leito 

98 941 Gestão de Prontuários 

99 109 Atendimento da Requisição 

99 185 Rel Notas Digitadas 

99 270 Inspeção Recebimento 

99 40 Nota fiscal 

99 919 Requisição de Materiais e Medicamentos 

100 953 Registro de Compra 

100 952 Registro de Licitação 

102 1006 Gestão de Autorizações SUS 

105 4000 Gestão da Qualidade 

105 4003 Consulta da Qualidade 

3 947 Exames e Procedimentos Internos 

3 25 Procedimentos 

3 944 Avaliações 

3 132 Cadastro de Materiais 

3 290 Protocolo Documento 

3 909 Cadastro Avaliações 
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S 

• 

3 1 Estrutura Atendimento 

3 4 Cadastro Médico 

3 6 Pessoa Jurídica 

3 53 Cadastro de CEP 

3 5000 Gestão de Arquivo Setorial 

3 1120 Cadastro de Transações Financeiras 

3 230 Cadastro de Funcionários 

3 3102 Navegador  Internet  e  Intranet  

3 911 Empresa/Estabelecimento/Contas/CC 

3 7500 Consulta de Pessoa Física/Pessoa Jurídica 

3 5513 Cadastros Financeiros 

3 123 Consulta  CID  10 

4 181 Rel Saldo de Estoque 

4 143 Administração de Estoques 

4 180 Rel Consumo Mensal por Centro de Custo 

5 32 Cadastro simplificado de Pessoas 

5 44 Ocupação Hospitalar 

5 3009 Escala de Plantões e Sobreavisos 

5 3111 Movimentação de Pacientes 

5 5 Cadastro Completo de Pessoas 

5 991 Pertences Paciente 

5 916 Entrada Única de Pacientes 

5 1002 Gestão de Vagas 

6 67 Conta Paciente 

6 48 Transferência entre Atendimentos 

6 7042 Gestão de Pendências da Conta do Paciente 

7 1200 Controle de Contratos 

7 913 Solicitação de Compra 

7 915 Cotação de Compra 

7 917 Ordem compra 

7 267 Aprovações Pendentes 

7 920 Gestão de Fornecimento. 

7 198 Rel Ordem de Compra 

8 36 Atendimento da Prescrição 

8 42 Devolução Material Paciente 

8 24 Execução Prescrição 

8 7010 Gestão das Prescrições pela Farmácia Clinica 

8 116 Emissão Código de Barras 

8 7030 Gestão dos Lotes da Dispensagão 

8 3112 Gestão de Dispensagão dos Processos ADEP - GEDIPA 

8 7029 Atendimento do Lote da Prescrição 

9 942 Gestão de Exames 

9 994 Registro da Localização dos Laudos 

10 924 Prescrição Eletrônica Paciente -  REP  
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10 8030 Visualização Integrada das Prescrições Eletrônicas - VIPE 

10 950 Prescrição Eletrônica Paciente - Plano Terapêutico  (REP  - PT) 

11 192 Rel Movto Sintético Operação 

11 923 Contabilidade 

11 135 Geração do Lote Contábil 

11 7050 Parâmetros Contabilidade 

11 5511 Fechamento Financeiro 

12 851 Títulos a Pagar 

12 854 Consulta de Títulos a Pagar 

12 855 Borderô a Pagar 

12 857 Pagamento Escritural 

12 858 Adiantamento Pago 

13 590 Cadastros Custos 

13 927 Apuração de Custo 

14 291 Indicadores de Gestão 

15 896 Liberação Medicamentos CIH 

16 921 Cadastro de Convênios, Pregos e Regras 

16 3110 Tabelas de Preços 

16 905 Regras de Lançamento Automático 

18 295 Cadastros da manutenção 

18 299 Ordem de Serviço 

18 1300 Controle de Temperatura dos Setores 

18 298 Controle de Equipamentos 

20 2000 Boletim de Ocorrência 

22 3003 Impressão de Relatórios 

23 746 Exames de Laboratório 

23 723 Consulta de Exames 

24 450 Hemoterapia 

26 900 Gestão de Cirurgias 

26 872 Prontuário Eletrônico Peroperatório - PEPO 

26 874 Avaliação pré-anestésica eletrônica - APAE 

26 8010 Gestão da Escala de Anestesistas 

28 809 Borderô recebimento 

28 859 Consulta de Títulos a Receber 

28 801 Manutenção de Títulos a Receber 

29 813 Tesouraria 

30 830 Fluxo de Caixa 

31 1126 Gestão SUS Unificado - GSU 

31 1123 SUS AIH 

32 1125 SUS BPA 

38 932 Ocorrências no Turno de Trabalho 

38 1113 Adm. Eletrônica da Prescrição - ADEP 

38 7015 Gestão das Prescrições pela Enfermagem 

38 1290 Gestão da Administração Eletrônica da Prescrição 
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71 1000 Mapa de Dietas 

391 867 Gestão de  Home Care  

455 8014 Controle de Visitas 

631 260 Gerenciador de Relatórios 

2. Serviços 

2.1 Implantação do  Software  

A Implantação do sistema Tasy é baseada numa metodologia própria que está descrita e normatizada. 

Embora estejam envolvidos os usuários da Empresa objeto do plano, os gerentes de projeto (Cliente) e os coordenadores 

410(Philips), esse documento visa orientar os Consultores de Implantação da  Phillips.  

0 Projeto é dividido nas seguintes Etapas: 

2.1.1 Reunião de Lançamento 

Realiza-se a reunião de lançamento no cliente, com as pessoas envolvidas no projeto, para apresentação das premissas, 

fatores críticos de sucesso e detalhes do projeto, bem como o cronograma proposto. 

Este lançamento é realizado de forma institucional e motivacional, auxiliando para o êxito do projeto. 

2.1.2 Análise de aderência 

Com o resultado do mapeamento de processo, o consultor analisa a aderência do sistema Tasy ao processo levantado. 

Após esta análise preenche-se o formulário EMR 0199 LNC - Levantamento de Necessidades do Cliente. 

Parametrização 

0 consultor responsável realiza a parametrização do sistema, com base nas informações já levantadas no EMR 0020  RP  - 

Repasse de Projeto e na documentação de análise de aderência. 

Realiza a validação dos cadastros conforme o cronograma, e libera a documentação de cada módulo do Tasy. 

0 consultor realiza treinamento com os usuários multiplicadores e o responsável pela TI no cliente. 

2.1.4 Teste piloto 

0 consultor juntamente com o coordenador do projeto da  Philips  e o gerente de projetos do cliente realiza o teste piloto. 

Esta etapa caracteriza-se pela execução de atividades pré-definidas no sistema Tasy, para identificar possíveis problemas. 
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2.1.5 Treinamento 

Os usuários multiplicadores realizam os treinamentos dos usuários finais. 

2.1.6 Teste paralelo 

0 consultor, juntamente com o coordenador do projeto da  Philips  e o gerente de projetos do cliente, acompanha o teste 
paralelo com o objetivo de validar a performance do sistema para a virada. Este teste consiste em executar em duplicidade 

todas as atividades reais do setor implantado (sistema atual e no sistema Tasy), a fim de monitorar e validar a utilização 
do sistema Tasy. 

2.1.7 Oficialização de uso 

0 consultor, em conjunto com o responsável pelo setor implantado e o gerente de projeto do cliente, realiza a oficialização 

de uso, homologando através do documento EMR 0201 OU - Oficialização de Uso. 

2.1.8 Acompanhamento 

0 consultor, em conjunto com a equipe de TI do cliente, faz os ajustes e esclarece as dúvidas referentes aos módulos 
implantados. 

• 
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3. PROPOSTA DE MANUTENÇÃO DE LICENÇAS E IMPLANTAÇÃO DE NOVAS FUNCIONALIDADES 

 

Licença de Uso Temporário — L.U.T. 

Licenciamento por usuário concorrente: 

Licenciamento de uso do Sistema Tasy utilizando até 265 (duzentos e sessenta e cinco) usuários concorrentes, contendo 

os módulos e funcionalidades descritas nesta proposta. 

N2  de Usuários Valor 

Valor Unitário de Licença de Uso Temporário 1 R$ 129,06 

Valor Total Mensal da Licença de Uso Temporário 285 R$ 36.782,10 

Valor Total Anual da Licença de Uso Temporário - R$ 441.385,20 

Forma de pagamento da Licença de Uso Temporária: 

• A primeira mensalidade vence 30 (trinta) dias após a data de assinatura do contrato. 

• Período - 01 de outubro de 2022 h 30 de setembro de 2023.  

Learning Center 

Online Trainings  

São treinamentos disponíveis em formato de  video  aula. Os alunos podem executar os treinamentos a qualquer momento, 

com disponibilidade 24x7. Os treinamentos estão disponíveis em uma plataforma on-line, na qual consta o catálogo da - 
disponibilidade de cursos. 

03s cursos na modalidade  Online  Trainings do sistema TASY estarão disponíveis de forma que possamos selecioná-los a 

qualquer momento e realizar o treinamento dentro de um período de até 30 dias, contados a partir da data de registro 

da matricula. Ao final deste período, se o aluno não concluiu o curso, a matricula será encerrada automaticamente e, para 

terminar e obter o certificado de conclusão do curso, o aluno, através do gestor, terá que contratar o treinamento 
novamente. 

Valores da contratação 

Exclusivamente em razão da contratação de assinatura mensal para a quantidade de 2 (duas) matriculas concorrentes 
(simultâneas) para cursos na modalidade  Online Training,  pagaremos h  PHILIPS,  sucessiva e mensalmente o valor de 
unitário R$ 55,27 (cinquenta e cinco reais e vinte e sete centavos) totalizando R$ 110,54 (cento e dez e cinquenta e 
quatro centavos), sendo que o primeiro vencimento dar-se-6 em 30 (trinta) dias após assinatura deste aceite. 
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Serviço de Implantação/Migração e/ou hora de Suporte Técnico Sob Demanda 

Implantação 

A estimativa de horas para implantação se dará conforme emissão de ordem de serviço emitida pela contratante e será 
considerado os seguintes valores abaixo: 

As horas de Consultoria de Implantação serão remuneradas ao valor de R$ 257,92 (duzentos e cinquenta e sete reais e 
noventa e dois centavos), faturadas após a execução das mesmas com vencimento idêntico ao dos valores mensais. 

As horas de Gerenciamento de Projetos serão remuneradas ao valor de R$ 275,91 (duzentos e setenta e cinco reais e 
noventa e um centavos), faturadas após a execução das mesmas com vencimento idêntico ao dos valores mensais. 

Suporte Técnico Sob Demanda 

A  Philips  oferece o Serviço de Suporte Técnico Sob Demanda para Atualização de Versão do Tasy, visando proporcionar a 
sua instituição o acompanhamento deste processo em horários diferenciados. 

Este serviço contempla o suporte técnico, único e exclusivo para atualização de versão, compreendendo o suporte via 
atendimento telefônico, ordem de serviço e conexões remotas. 0 objetivo deste serviço é acompanhar o processo de 
atualização, corrigir os possíveis defeitos, tratar as questões operacionais e de configurações, relacionadas ao 
procedimento de atualização de versão. 

O diferencial deste serviço caracteriza-se pelo acompanhamento realizado com apoio de um DBA (Data Base  
Administrator  - Administrador de Banco de Dados) e a equipe de Desenvolvimento (Assistencial, Administrativo e de 
Operadoras de Planos de Saúde) e Tecnologia da  Philips.  

Importante: A contratação deste serviço não desobriga o cliente de ter/manter seu DBA ou empresa terceira para  tali)  
inclusive, este terá que participar do processo todo. 

Benefícios do Serviço 

Os principais benefícios dos serviços de Suporte para Atualização de Versão são: 

• Maior segurança no processo de atualização de versão; 
• Facilidade e flexibilidade no atendimento ao cliente; 
• Em alguns casos, pode ocorrer a redução do tempo do processo de atualização; 
• Possibilidade de atualizar a versão fora do horário de maior movimento de atendimento do cliente. 
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Escopo 

  

O serviço de Suporte Técnico Sob Demanda para Atualização de Versão do Tasy contempla em seu escopo o 

acompanhamento do processo de atualização, bem como a resolução de defeitos do processo de atualização de versão, 

e posterior atendimento para a resolução de defeitos com severidade emergência e/ou alta severidade. 

Serviços fora do Escopo 

O serviço de Suporte para Atualização de Versão não contempla em seu escopo: 

• Atendimento a solicitações (customização), dúvidas ou sugestões (customização); 
• Suporte a outros softwares; 

• Suporte ao usuário final; 

• Suporte a funções não implantadas por consultores não credenciados; 
• Dúvidas do processo. 

Valores 

0 valor estabelecido para a prestação do serviço de acompanhamento de atualização de versão, é de R$ 890,00 
(oitocentos e noventa reais), por hora cheia de atendimento. Até 30 minutos de atendimento, será considerado o valor 

de meia hora, já a partir de 31 minutos, será considerada hora cheia. 

A quantidade de horas necessárias para atendimento, apresentadas no aceite da proposta, foi estimada através de 

levantamento feito pelo time de Suporte e/ou Tecnologia da  Philips.  Eventualmente poderá ocorrer a sobra de horas, ou 

mesmo, a necessidade de horas adicionais. Nestes casos será faturada a quantidade de horas executadas. 

Valor global para essas despesas: R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), a serem consumidas conforme emissão de 

ordem de serviço emitida pela contratante 

3.1 Faturamento (Data de Vencimento) 

O faturamento em qualquer modalidade ocorrerá mensalmente sempre no dia 10 de cada mês. 

Esta proposta tem validade pelo prazo de 60 dias  a partir da data de sua emissão e está sujeita a análise de crédito. 
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Curitiba, 22 de agosto de 2022  

PHILIPS CLINICAL INFORMATICS  - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA. 

At. Sra.  Leila  Duflot 

A Fundação Estatal de Atenção à Saúde - FEAS ciente do escopo e das condições apresentadas na proposta n° 5300371 

enviada em 22 de agosto de 2022 declara estar de acordo e autoriza a  Philips Clinical Informatics  — Sistemas de 

Informações Ltda, a realizar os trabalhos constantes na mesma. Não obstante, reiteramos os valores da presente 

negociação: 

Licença de Uso Temporário L.U.T 

N2  de Usuários Valor 

Valor Unitário de Licença de Uso Temporário 1 R$ 129,06 

Valor Total Mensal da Licença de Uso Temporário 285 R$ 36.782,10 

Valor Total Anual da Licença de Uso Temporário - R$ 441.385,20  

Learning Center 

N2  de Usuários Valor 

Valor Unitário de Matriculas Concorrentes (simultâneas) 1 R$ 55,27 

Valor Total Mensal da Matriculas Concorrentes (simultâneas) 2 R$ 110,54 

Valor Total Anual da Matriculas Concorrentes (simultâneas) - R$ 1.326,48 

Serviço de Implantação/Migração e/ou hora de Suporte Técnico  

Implantação  

Valor hora de Consultoria de Implantação: R$ 257,92 (duzentos e cinquenta e sete reais e noventa e dois centavos) 

Valor hora de Gerenciamento de Projetos: R$ 275,91 (duzentos e setenta e cinco reais e noventa e um centavos) 

Suporte Técnico Sob Demanda  

Valor hora: R$ 890,00 (oitocentos e noventa reais) 

Valor global 

R$ 400.000,00 (quatrocetos mil reais) 

Revisão do Modelo: 019  
ID  do Modelo: 0082 



00010 1101 10OT uolfl 
001000000101010001 

)1001G101c 010: 
oo001 

)00000 11 00000W 101 
i 1 11101C:1000000010 

)090010000-10101 0101 
N)0101010'0t01010i011 
Il 001 01 01 0101001 01 0: 
11111111 1 1 00004'. 

Informar o responsável (do cliente) pelo agendamento do consultor 

Nome: 

Cargo:  

Setor:  

E-mail:  

• Declaramos ainda que é de nossa responsabilidade o ressarcimento das despesas de deslocamento e estadia para 

implantação dos sistemas e treinamento de usuários. 

• Nos valores de horas acima já estão inclusos impostos. 

Cliente: Fundação Estatal de Atenção à Saúde - FEAS 

Nome: Tiago Mello 

OBS.: Passar este aceite assinado e escaneado via  e-mail.  

• 
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DECLARAÇÃO 

A: Fundação Estatal de Atenção à Saúde — FEAS 

A  PHILIPS CLINICAL INFORMATICS  — SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA., pessoa jurídica de direito 
privado, com sede na Rua 2 de Setembro, 1944, Bairro ltoupava Norte, Blumenau/SC, CEP 89.052-
004, declara para os devidos fins e efeitos para comprovação de pregos praticados no mercado, que 
possui contratos firmados com os Clientes abaixo referidos: 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA, possui 170 licenças de uso temporário com valor 
unitário de R$ 175,15 e mensal de R$ 29.755,60, conforme  NF  n2  109069 em anexo. 

FEDERAÇÃO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO DO ACRE, AMAPÁ, 
AMAZONAS, PARA, RONDÔNIA E RORAIMA, contratou o serviço de Suporte Técnico Sob Demanda 
no valor hora de R$1.131,38 conforme  NF  n2  103476 em anexo, no valor de R$ 2.262,76, 
correspondente a 2 horas de serviço. 

FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA, possui 10 licenças de uso da ferramenta  
Learning Center,  no valor unitário de R$50,00 e mensal de R$500,00, conforme  NF  n2  109067 em 
anexo. 

FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA, contratou serviços de implantação com o 
valor unitário de Consultoria de R$ 198,75 e de Gerenciamento de Projetos no valor de R$ 243,30, 
conforme  NF  n2  105819, no valor de R$ 28.791,45 em anexo. Compõe o presente valor: 

Cód 
Proj 

Projeto  Rat  Cliente Valor cliente 
Valor/hora 

cobrar 
Total 
horas 

15846 

Projeto  Rollout  de 
APS Fundação M. 
Ponta Grossa 
2022/2023 

123494 

Fundação 
Municipal de 
Saúde de Ponta 
Grossa 

R$ 8.943,75 R$ 198,75 
45 

15846 

Projeto  Rollout  de 
APS Fundação M. 
Ponta Grossa 
2022/2023 

'122983 

Fundação 
Municipal de 
Saúde de Ponta 
Grossa 

R$ 6.558,75 R$ 198,75 
33 

15846 

Projeto  Rollout  de 
APS Fundação M. 
Ponta Grossa 
2022/2023 

123221 

Fundação 
Municipal de 
Saúde de Ponta 
Grossa 

R$ 2.583,75 R$ 198,75 
13 

15846 

Projeto  Rollout  de 
APS Fundação M. 
Ponta Grossa 
2022/2023 

123548 

Fundação 
Municipal de 
Saúde de Ponta 
Grossa  

R$ 1.946,40 R$ 243,30 
8 

Philips Clinical Informatics Sist Inf Ltda 
2 de  Setembro  street, 1944, Zip Code 89.052-004,  Blumenau  - SC/ PHONE: 55 47 3144 4000 



Page 2 of 2  

15846 

Projeto  Rollout  de 

APS Fundação M. 

Ponta Grossa 

2022/2023 

123561 

Fundação 

Municipal de 

Saúde de Ponta 

Grossa 

R$ 2.676,30 R$ 243,30 
11 

15846 

Projeto  Rollout  de 

APS Fundação M. 

Ponta Grossa 

2022/2023 

123571 

Fundação 

Municipal de 

Saúde de Ponta 

Grossa 

R$ 1.338,15 R$ 243,30 
6 

15846 

Projeto  Rollout  de 

APS Fundação M. 

Ponta Grossa 

2022/2023 

122971 

Fundação 

Municipal de 

Saúde de Ponta 

Grossa 

R$ 2.797,95 R$ 243,30 
12 

15846 

Projeto  Rollout  de 

APS Fundação M. 

Ponta Grossa 

2022/2023 

122957 

Fundação 

Municipal de 

Saúde de Ponta 

Grossa 

R$ 1.946,40 R$ 243,30 
8 

Os valores mencionados contemplam as despesas com deslocamento, hospedagem e refeição, 
porém os valores da hora de serviço serão reajustados em Dez/2022 conforme  indices  vigentes. 

Segue em anexo as Notas Fiscais que comprovam os valores hora mencionados acima. 

Sendo o que havia para o momento, subscrevemo-nos. 

Blumenau, 23 de agosto de 2022.  

Philips Clinical Informatics  
Representante  Legal 

Philips Clinical Informatics Sist lnf Ltda 
2 de  Setembro  street, 1944, Zip Code 89.052-004,  Blumenau  - SC/ PHONE: 55 47 3144 4000 
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Número da Nota Fiscal 

109069 

Série: E 

Data Emissão: 12/08/2022 

Certificação: 

09FB28BFA DADOS DO PRESTADOR 
Nome/Razão Social: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS  SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 
Nome Fantasia:  PHILIPS CLINICAL INFORMATICS  SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 
CNPJ/CPF: 01.950.338/0001-77 Insc. Municipal: 60193 Insc. Estadual: 
Endereço: 2 DE SETEMBRO N°: 1944 
Bairro: ITOUPAVA NORTE Compl.: SALA 01 
Municipio: BLUMENAU UF: SC CEP: 89052-004  
E-mail: financeiropci@philips.com Telefone: 4731444002  
Pals: BRASIL 

DADOS DO TOMADOR 
Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA 
CNPJ/CPF: 10.373.665/0001-02 Insc. Municipal: Insc. Estadual: 
Endereço: RUA PEDRO DRUSZCZ N°: 111 
Bairro: CENTRO Compl.: 
Municipio: ARAUCÁRIA UF: PR CEP: 83702-080  
E-mail:  dinf@araucaria.pr.gov.br Telefone: 4136141000 
Pais: BRASIL Nif: 

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO 
LUT -  ATUAL. DO LICENC. DE USO DO SISTEMA TASY. / REFERENTE AO MES 08/2022 BANCO DO BRASIL /AG. 3400-2 /C/C: 1071-5 /IDENTIFICADOR: 1 — SEU  CNN  -" 
DECORRENTE EMP 5108/2022  REF.  CESSAO TEMPORARIA DE DIREITOS LOCACAO DE  SOFTWARE  R$ 28.505,60 E EMP. 2108/2022  REF.  MANUT,  CUSTOM.  E SUPORTE 
TECNICO R$ 1.. - DATA VENCIMENTO: 10/09/22. - VALOR LIQUIDO NOTA FISCAL: R$ 29309,27.VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS5.001,92(16,81%) 

VALOR BRUTO DA NOTA R$ 29.755,60 

Valor Total das Deduções: 
R$ 0,00 

Desconto Incondicionado: 
R$ 0,00 

Desconto Condicionado: 
R$ 0,00 

Base de Cálculo: 
R$ 29.755,60 

Aliquota: 
2,0000% 

Valor do ISS: 
R$ 595,11 

PIS: % 
R$ 0,00 

COFINS: % 
R$ 0,00 

INSS: % 
R$ 0,00 

IR: % 
R$ 446,33 

CSLL: % 
R$ 0,00 

Outras Retenções: 
R$ 0,00 

Valor Aproximado dos tributos R$ 0,00 VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 29.309,27 

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO 

Atividade: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

Mês de Competência: 08/2022 Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC 
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) 
CNAE: 6204000 

Observações: 

Impresso em: 15/08/2022 as 15:46:33 0 conteúdo deste documento fiscal é de inteira 

Dato Geracão: 12/08/2022 14:34:15 
N° RPS: 108673 
Série RPS: A 

responsabilidade do emissor. 

Recebi(emos) de:  PHILIPS CLINICAL INFORMATICS  SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. 

/ / 
Assinatura do Recebedor 

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 
Número: 109069 

Certificação 
09FB28BFA Data  



MUNICÍPIO DE BLUMENAU 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

DIRETORIA GERAL 

i  DIRETORIA DE RECEITA 
NOTA 1 U 

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E 

Data Emissão: 19/04/2022  
• 

". 
Ig 

• 
-14  

•ik e 

Número da Nota Fiscal 

103476 

Série: E 

Certificação: 

OFAF2EAE2 DADOS DO PRESTADOR 
Nome/Razão Social: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS  SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 
Nome Fantasia:  PHILIPS CLINICAL INFORMATICS  SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 
CNPJ/CPF: 01.950.338/0001-77 Insc. Municipal: 60193 lnsc. Estadual: 
Endereço: 2 DE SETEMBRO N°: 1944 
Bairro: ITOUPAVA NORTE Compl.: SALA 01 
Municipio: BLUMENAU UF: SC CEP: 89052-004  
E-mail: financeiropci@philips.com Telefone: 4731444002  
Pals: BRASIL 

DADOS DO TOMADOR 
Nome/Razão Social:  FED  DAS SOC COOPDE TRABMEDICO DO ACREAMAPAAMAZONASPARARONDONIA E RORAIMA 
CNPJ/CPF: 84.112.481/0001-17 Insc. Municipal: Insc. Estadual: 
Endereço: RUA RIO AMAPA N°: 374 
Bairro: NOSSA SENHORA DAS GRACAS Compl.: 
Municipio: MANAUS UF: AM CEP: 69055-010  
E-mail:  suportemanaus@unimedfama.com.br Telefone: 9299121400 
Pais: BRASIL Nif: 

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO 

SUPORTE ADICIONAL TASY. / REFERNTE A SUPORTE SOB DEMANDA CONFORME OS 2891561 ATENDIMENTO 19-ABR-2022 DE 02:10 A 04:04. - DATA VENCIMENTO: 
10/05/22. - VALOR LIQUIDO NOTA FISCAL: R$ 2123,6.VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS380,37(16,81%) 

VALOR BRUTO DA NOTA R$ 2.262,76 

Valor Total das Deduções: 
R$ 0,00 

Desconto Incondicionado: 
R$ 0,00 

Desconto Condicionado: 
R$ 0,00 

Base de Calculo: 
R$ 2.262,76 

Aliquota: 
2,0000% 

Valor do ISS: 
R$ 45,26 

PIS: % 
R$ 14,71 

COFINS: % 
R$ 67,88 

INSS: % 
R$ 0,00 

IR: % 
R$ 33,94 

CSLL: % 
R$ 22,63 

Outras Retenções: 
R$ 0,00 

Valor Aproximado dos tributos R$ 0,00 VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 2.123,60 

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO 

Atividade: 1.07- Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

Més de Competência: 04/2022 
Recolhimento: Sem Retenção 
CNAE: 6204000 

Observações' 

Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC 
Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) 

es 17:14:24 0 conteúdo deste documento fiscal é de inteira 

Data Geracão: 19/04/2022 10.33:03 
N° RPS: 103102 
Série RPS: A 

responsabilidade do emissor. Impresso em: 22/08/2022 

Recebi(emos) de:  PHILIPS CLINICAL INFORMATICS  SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. 

/ /  
Data 

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 
Número: 103476 

Certificação 
OFAF2EAE2 Assinatura do Recebedor 
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MUNICÍPIO DE BLUMENAU 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

t ,_ DIRETORIA GERAL 
, 1 — DIRETORIA DE RECEITA 

NOTA BLU 
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Número da Nota Fiscal 

109067 

Série: E 

Data Emissão: 12/08/2022 

Certificação: 

D714E8F4F DADOS DO PRESTADOR 
Nome/Razão Social: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS  SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 
Nome Fantasia:  PHILIPS CLINICAL INFORMATICS  SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 
CNPJ/CPF: 01.950.338/0001-77 Insc. Municipal: 60193 Insc. Estadual: 
Endereço: 2 DE SETEMBRO N°: 1944 
Bairro: ITOUPAVA NORTE Compl.: SALA 01 
Municipio: BLUMENAU UF: SC CEP: 89052-004  
E-mail: financeiropci@philips.com Telefone: 4731444002 
Pais: BRASIL 

DADOS DO TOMADOR 
Nome/Razão Social: FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA 
CNPJ/CPF: 32.370.759/0001-52 Insc. Municipal: mac.  Estadual: 
Endereço: AVENIDA VISCONDE DE TAUNAY N°: 950 
Bairro: CENTRO Compl.: 
Municipio: PONTA GROSSA UF: PR CEP: 84051-900  
E-mail:  contratosfmspg@gmail.com Telefone: 42999025096 
Pais: BRASIL Nif: 

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO 

CONSULTORIA E TREINAMENTO EM INFORMATICA TASY. / TREINAMENTOS  PHILIPS  REFERENTE AO MES 08/2022 4/12 PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A 
MANUTENCAO DE  SOFTWARE  TASY EMPENHO: 3019/2022 N CONTRATO: 8/2020. - DATA VENCIMENTO: 11/09/22. - VALOR LIQUIDO NOTA FISCAL: R$ 500.VALOR 
APROXIMADO DOS TRIBUTOS90,65(18,13%) 

• 

VALOR BRUTO DA NOTA R$ 500,00 

Valor Total das Deduções: 
R$ 0,00 

Desconto Incondicionado: 
R$ 0,00 

Desconto Condicionado: 
R$ 0,00 

Base de Célculo: 
R$ 500,00 

Aliquota: 
2,0000% 

Valor do ISS: 
R$ 10,00 

PIS: % 
R$ 0,00 

COFINS: % 
R$ 0,00 

INSS: % 
R$ 0,00 

IR: % 
R$ 0,00 

CSLL: % 
R$ 0,00 

Outras Retenções: 
R$ 0,00 

Valor Aproximado dos tributos R$ 0,00 VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 500,00 

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO 

Atividade: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza. 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

Mês de Competência: 08/2022 Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC 
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) 
CNAE: 6204000 

Observações: 

Impresso em: 15/08/2022 és 15:47:28 0 conteúdo deste documento fiscal é de inteira 

Data Geracão: 12/08/2022 12:35:56 
N° RPS: 108671 
Série RPS: A 

responsabilidade do emissor. 

Recebi(emos) de:  PHILIPS CLINICAL INFORMATICS  SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. 

/ /  
Data 

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 
Número: 109067 

Certificação 
D714E8F4F Assinatura do Recebedor 



Recebi(emos) de:  PHILIPS CLINICAL INFORMATICS  SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. 

/ / 
Assinatura do Recebedor 

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 
Número: 105819 

Certificação 
F44AD1F6E Data  

MUNICÍPIO DE BLUMENAU 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

DIRETORIA GERAL 
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Número da Nota Fiscal 

105819 

Série: E 

Data Emissão: 08/06/2022 

Certificação: 

F44AD1F6E DADOS DO PRESTADOR  
Nome/Razão Social: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS  SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 
Nome Fantasia:  PHILIPS CLINICAL INFORMATICS  SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 
CNPJ/CPF: 01.950.338/0001-77 Insc. Municipal: 60193 Insc. Estadual: 
Endereço: 2 DE SETEMBRO N°: 1944 
Bairro: ITOUPAVA NORTE Compl.: SALA 01 
Municipio: BLUMENAU UF: SC CEP: 89052-004  
E-mail: financeiropci@philips.com Telefone: 4731444002  
Pats: BRASIL 

DADOS DO TOMADOR 
Nome/Razão Social: FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA 
CNPJ/CPF: 32.370.759/0001-52 Insc. Municipal: lnsc. Estadual: 
Endereço: AVENIDA VISCONDE DE TAUNAY N°: 950 
Bairro: CENTRO Compl.: 
Municipio: PONTA GROSSA UF: PR CEP: 84051-900  
E-mail:  contratosfmspg@gmail.com Telefone: 42999025096 
Pais: BRASIL Nit  

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO 
IMPLANTACAO DO SISTEMA TASY. VALOR REFERENTE AOS  RAT:  122971, 123494, 123221, 123548, 123561, 122957, 123571, 122983 - PROJETO  ROLLOUT  DE  APE  
FUNDACAO M. PONTA GROSSA 202212023.- DATA VENCIMENTO: 10/07/22. - VALOR LIQUIDO NOTA FISCAL: R$ 28359,58.VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS5.219,89 
(18,13%) 

VALOR BRUTO DA NOTA R$ 28.791,45 

Valor Total das Deduções: 
R$ 0,00 

Desconto Incondicionado: 
R$ 0,00 

Desconto Condicionado: 
R$ 0,00 

Base de Calculo: 
R$ 28.791,45 

Aliquota: 
2,0000% 

Valor do ISS: 
R$ 575,83 

PIS: % 
R$ 0,00 

COFINS: % 
R$ 0,00 

INSS: % 
R$ 0,00 

IR: % 
R$ 431,87 

CSLL: % 
R$ 0,00 

Outras Retenções: 
R$ 0,00 

Valor Aproximado dos tributos R$ 0,00 VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 28.359,58 

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO 

Atividade: 1.06- Assessoria e consultoria em informática. 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

Mês de Competência: 06/2022 Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC 
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) 
CNAE: 6204000 

Observações: 

Impresso em: 22/08/2022 as 17:51:22 0 conteúdo deste documento fiscal é de inteira 

Data Geração: 08/06/2022 17-10:40 
N° RPS: 105418 
Série RPS: A 

responsabilidade do emissor. 



Q4'  
ACATE ASSOCIAÇÃO SC-401, Km 04, s/n Saco Grande, 

CATARINENSE Florianópolis - SC, 88032-005 
DE TECNOLOGIA www,acate.com.br  1 (48) 2107-2700 

Atestado de Exclusividade 

Atestamos para a FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE - FEAS, inscrita no CNPJ n°. 14.814.139/0001-

83, que a empresa  PHILIPS CLINICAL INFORMATICS  - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA, estabelecida na Rua 

2 de setembro, 1.944, bairro Itoupava Norte, CEP: 89.052-004 — Blumenau/SC, inscrita no CNPJ no 

01.950.338/0001-77, é filiada à ACATE - Associação Catarinense de Tecnologia e segundo informações 

prestadas pela própria empresa, é desenvolvedora exclusiva do Sistema TASY. 

A presente declaração tem validade de 90 (noventa) dias, a contar da data de emissão. 

Florianópolis, 11 de agosto de 2022. 

Gabriel Sant'Ana PThia Santos 

Diretor Executivo 
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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: 13/09/2022 13:19:12 

Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão  Social: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS -  SISTEMAS  DE 
INFORMACAO LTDA 
CNPJ: 01.950.338/0001-77  

Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidtmeos 
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 Civeis 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 InidOneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

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

(»gab  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. 

• 

• 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

CERTIDÃO NEGATIVA 

DE 

LICITANTES INIDÔNEOS 

Nome  completo:  PHILIPS CLINICAL INFORMATICS -  SISTEMAS  DE 
INFOR1VIACAO LTDA 

CPF/CNPJ: 01.950.338/0001-77 

0 Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidlineos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do  art.  46 da Lei n° 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

Certidão emitida as 09:29:10 do dia 24/08/2022, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sitio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/Vp—INABILITADO:5  

Código de controle da certidão: RXZ9240822092910 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



Ministério da Economia 
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Gestão 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Declaração 
Declaramos para os fins previstos na Lei n 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a 
situação do fornecedor no momento é a seguinte: 

Dados do Fornecedor 
CNPJ: 01.950_338/0001-77  DUNK):  905918608 
Razão Social: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS  - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 

Some Fantasia: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS  
7tuação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 10/11/2022 
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA  
MET: Não 
Porte da Empresa: Demais 

Ocorrências e Impedimentos 
Ocorrência: Consta 
Impedimento de Licitar: Nada Consta 
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta 
Vinculo com "Serviço Público": Nada Consta 

Níveis cadastrados: 
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s). 

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências 
nas funcionalidades de consulta. 

I - Credenciamento 

II -dritilot—lift, :rtâ ciAtifTteif  

III  - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal 

Receita Federal e PGFN Validade: 
FGTS Validade: 1.

05/
1
1
6
;

20

1; 
t 

 

Trabalhista (http://www.tst.jus.bricertidao) Validade: 19/11/2022 
IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência) 

Receita Estadual/Distrital Validade iJí ifigtMt 
Receita Municipal Validade: (") 

V - Qualificação Técnica 

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência) 

Validade: 

Emitido em: 13/09/2022 13:36 1 de 1 
CPF: 064.975.669-02 Nome: VERIDIANE DE PAULA MACEDO  SOTTO  MAIOR  
Ass:  
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PHILIPS CLINICAL INFORMATICS —  SISTEMAS  DE  INFORMAÇÃO  LTDA. 

CNPJ n°01.950.338/0001-77 

NIRE 42.202.345.275 

22 ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

Pelo presente instrumento particular de alteração do contrato social, os abaixo 

assinados: 

1. PHILIPS  DO BRASIL LTDA., com sede na cidade de Barueri, Estado de 

São Paulo, na Av. Marcos Penteado de UlMa Rodrigues, 939, 4' andar, Cj. 

402, Edifício Castelo Branco  Office Park,  Torre Jacarandá, Tamboré 

(Alphaville), CEP 06460-040, inscrita no CNPJ/MF sob n.`" 

61.086.336/0001-03, com documentos de constituição arquivados na Junta 

Comercial do Estado de  Sao  Paulo sob NIRE 35.200.222.499, em 13 de 

fevereiro de 1979, neste ato representada por seus Diretores PATRICIA 

FROSSARD PITERI, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de 

identidade RG n° 24.382.096-3 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob n°. 

263.330.418-40 e  DIEGO  DE OLIVEIRA CANAVEZI, brasileiro, casado, 

administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG 

44.907.593 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n° 357.457.878-48, ambos 

com endereço na Av. Marcos Penteado de Ulheia Rodrigues, 939, 4° andar, 

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 24/05/2022 
Certifico o Registro em 24/05/2022 Data dos Efeitos 24/05/2022 
Arquivamento 20225579960 Protocolo 225579960 de 05/05/2022 NIRE 42202345275 
Nome da empresa  PHILIPS CLINICAL INFORMATICS  - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 
Este documento pode ser verificado em http://reginjucese.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx  
Chancela 107686140888903 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/05/2022B1asco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício 
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Edificio Castelo Branco  Office Park,  Torre Jacarandá, Tamboré, cidade de 

Barueri, Estado de  Sao  Paulo, CEP 06460-040; e 

2. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS  LTDA., com sede no Município de 

Barueri, Estado de  Sao  Paulo, Av. Marcos Penteado de U1118a Rodrigues, 

IV 401 — Parte 39 — Tambore, CEP 06460-040, inscrita no CNPJ/MF sob o 

n° 58.295.213/0001-78, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial 

do Estado de São Paulo sob NIRE 35.207.758.564, em 16 de novembro de 

1987, neste ato representada por seus Diretores Srs. PATRICIA FROSSARD 

PITERI e  DIEGO  DE OLIVEIRA CANAVEZI, acima qualificados, 

únicas quotistas da sociedade empresária  PHILIPS CLINICAL INFORMATICS  — 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA., com sede na cidade de Blumenau, Estado de 

Santa Catarina, na Rua 2 de Setembro, n° 1944, bairro Itoupava Norte, CEP 89052-004, 

inscrita no CNPJ/MF sob n° 01.950.338/0001-77, com contrato social arquivado na Junta 

Comercial do Estado de Santa Catarina sob NIRE 42.202.345.275, em 26 de maio de 

1997, têm entre si justo c contratado alterar o referido contrato social, mediante as 

seguintes cláusulas e condições: 

- I -  

Decidem, as sócias, por unanimidade, aumentar o capital social da 

Sociedade, totalmente integralizado, passando de R$ 71.305.000,00 (setenta e um 
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milhões, trezentos e cinco mil reais), para R$ 159.155.000,00 (cento e cinquenta e nove 

milhões, cento e cinquenta e cinco mil reais), sendo dito aumento no valor de R$ 

87.850.000,00 (oitenta e sete milhões, oitocentos e cinquenta mil reais), representado por 

87.850 (oitenta e sete mil, oitocentas e cinquenta) novas quotas, no valor nominal de R$ 

1.000,00 (mil reais) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas, neste ato, pela 

sócia  PHILIPS MEDICAL SYSTEMS  LTDA., em moeda corrente nacional, mediante 

a capitalização de credito decorrente de Contrato de Mútuo celebrado entre a sociedade e 

a citada sócia. Referido aumento de capital está sendo efetuado com a expressa anuência 

da sócia  PHILIPS  DO BRASIL LTDA., que renunciou ao exercício do direito de 

preferência, dispensando a abertura do prazo de 30 (trinta) dias determinado pelo § 10  do 

artigo 1081 do Código Civil (Lei 10.406/02). 

Como consequência do acima deliberado, a Cláusula V do Contrato Social 

passa a ser assim redigida: 

"0 capital social, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente 

nacional, é de 159.155.000,00 (cento e cinquenta e nove milhões, cento e cinquenta e 

cinco mil reais), dividido em 159.155 (cento e cinquenta e nove mil, cento e cinquenta e 

cinco) quotas, no valor nominal de R$ 1.000,00 (mil reais) cada urna, assim distribuídas 

entre os sócios: 
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Sócios N° de Quotas Valor (R$) 

Philips Medical Systems Ltda. 157.170 157.170.000,00 

Philips do Brasil Ltda. 1.985 1.985.000,00 

TOTAL 159.155 159.155.000,00 

Em decorrência do acima exposto, resolvem as sócias consolidar o 

Contrato Social, o qual passará a viger com a seguinte nova redação:  

PHILIPS CLINICAL INFORMATICS —  SISTEMAS  DE  INFORMAÇÃO  LTDA. 

CNPJ n°01.950.338/0001-77 

NIRE 42.202.345.275 

CONTRATO SOCIAL 

- I - 

A Sociedade tem por objeto a atuação no ramo de desenvolvimento, fabricação, 

comercialização, distribuição, importação e exportação de softwares e equipamentos 

destinados A área da saúde; comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; 
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prestação de serviços de suporte, consultoria, treinamento e correlatos; processamento, 

armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens e congêneres. 

Parágrafo Único: A sociedade manterá profissional devidamente habilitado e 

qualificado para responder pela  area  técnica da empresa. 

- II — 

A Sociedade  tern  sua sede A. Rua 2 de Setembro, n° 1944, bairro Itoupava Norte, 

CEP 89052-004, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, podendo a qualquer 

tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada 

por todos os sócios. 

A sociedade gira sob o nome empresarial  "PHILIPS CLINICAL 

INFORMATICS  — SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA.", tendo por nome 

fantasia  "PHILIPS CLINICAL INFORMATICS".  

A duração da sociedade será por tempo indeterminado, sendo facultado a 

qualquer sócio dela retirar-se, desde que, o faça mediante aviso prévio de sua resolução 
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aos sócios remanescentes, com antecedência de pelo menos 60 (sessenta) dias. A 

sociedade iniciou suas atividades em 01 de abril de 1997. 

V 

"0 capital social, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente 

nacional, é de 159.155.000,00 (cento e cinquenta e nove milhões, cento e cinquenta e 

cinco mil reais), dividido em 159.155 (cento e cinquenta e nove mil, cento e cinquenta e 

cinco) quotas, no valor nominal de RS 1.000,00 (mil reais) cada urna, assim distribuídas 

entre os sócios: 

Sócios  1N° de Quotas Valor (R$) 

Philips Medical Systems Ltda. 157.170 157.170.000,00 

Philips do Brasil Ltda. 1.985 1.985.000,00 

TOTAL 159.155 159.155.000,00 

- VI - 

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos 

respondem solidariamente pela integralizacão do capital social, nos termos do  art.  1.052, 

da lei 10.406/2002. 
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- VII - 

A sociedade poderá a critério dos sócios, transformar-se em qualquer tipo de 

sociedade. 

- VIII - 

A administração da sociedade será exercida nos termos do presente Contrato 

Social por uma Diretoria composta por ate 5 (cinco) administradores, todos residentes no 

Pais, os quais poderão ser não-sócios da sociedade, sob a denominação de Diretores, sem 

designação especifica (em conjunto designados "Administradores" ou "Diretores"). 

Observado o disposto no presente Contrato Social, os Administradores terão 

amplos e gerais poderes para a administração e representação da sociedade, bem como 

para o uso da denominação social, representando a sociedade em todos os atos, ativa ou 

passivamente, em juizo ou fora dele, praticando todos os atos que não sejam 

eventualmente de competência exclusiva dos sócios. 

Parágrafo Primeiro: Os Administradores serão eleitos anualmente por 

meio de reunido de sócios que aprovar as contas do exercício findo, podendo ser reeleitos 

e permanecendo no exercício de seus cargos ate a posse dos que, eventualmente, sejam 

eleitos em substituição. 
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Parágrafo Segundo: As deliberações da Diretoria serão consideradas 

como aprovadas e em vigor quando contarem com o voto favorável da maioria absoluta 

dos Administradores. As deliberações da Diretoria deverão ser consubstanciadas em atas. 

Parágrafo Terceiro: Compete A. Diretoria: 

a) a supervisão geral dos negócios e a coordenação de todas as atividades da 

sociedade, observadas as orientações e instruções dos sócios; 

b) a definição das estratégias comercial e de pesquisa e desenvolvimento no tocante 

aos produtos c negócios da sociedade; 

c) o exercício das funções de administração geral da sociedade; e 

d) a definição da política de remuneração e incentivo dos funcionários da sociedade. 

Parágrafo Quarto: A prática dos seguintes atos compete sempre a dois 

Diretores, agindo em conjunto, ou a um Diretor agindo em conjunto com um procurador, 

a dois procuradores, agindo em conjunto, ou, ainda, pela assinatura isolada de  urn  

procurador especialmente nomeado: 

a) aquisição ou alienação de bens móveis da sociedade; 

b) estabelecimento de caução, concessão de aval ou fiança, constituição de penhor 

ou oneração de bens móveis da sociedade, ou ainda outorga de qualquer outra 

forma de garantia em nome da sociedade; 
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c) assunção de qualquer obrigação, incluindo a contratação de empréstimos e/ou 

financiamentos, 

d) concessão de aval ou fiança, bem como outorga de garantia, em nome da 

sociedade, no interesse de qualquer outra sociedade controlada ou coligada; 

realização de doações e/ou liberalidades em nome da sociedade; 

abertura, encerramento e movimentação de contas bancárias, autorização de 

débitos, transferências e pagamentos por meio de cartas e qualquer outro meio 

eletrônico, emissão, aceite, saque ou endosso de cheques, notas promissórias, 

duplicatas, letras de câmbio ou quaisquer outros títulos de crédito em geral; 

celebração de contratos de trabalho relativos a empregados que exerçam cargo ou 

função de confiança na sociedade, bem como concessão de promoções e 

aplicação de sanções a referidos empregados; 

h) celebração de acordos coletivos de trabalho para modificar no todo ou em parte os 

direitos sociais dos funcionários da sociedade; e 

i) celebração, modificação ou rescisão de qualquer contrato com representantes 

comerciais, agentes ou distribuidores da sociedade. 

Parágrafo Quinto: A prática dos seguintes atos depende de prévia e 

expressa autorização dos sócios representando a maioria absoluta do capital social, 

manifestada em reunido de sócios, competindo a representação da sociedade para tais 

atos, sempre a dois Diretores, agindo conjuntamente, ou a procurador especialmente 

nomeado: 

a) aquisição, alienação, hipoteca ou oneração de bens imóveis da sociedade; 
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b) constituição, dissolução ou liquidação de subsidiárias, bem corno a aquisição, 

alienação ou oneraçao de participações em outras sociedades ou negócios; e 

c) prática de atos que impliquem a cisão,  Risk),  incorporação, transformação, 

dissolução ou liquidação da sociedade. 

Parágrafo Sexto: As procurações em nome da sociedade somente poderão ser 

outorgadas mediante a assinatura conjunta de dois Diretores e, alem de mencionarem 

expressamente os poderes conferidos, deverão conter prazo de validade limitado. Fica 

vedado o substabelecimento de procuração  corn  poderes  "ad  negotia". A procuração para 

fins de participação em licitações públicas e/ou privadas, bem como para assinatura dos 

respectivos contratos, poderá ser outorgada, na forma prevista neste parágrafo, a um só 

procurador, podendo os poderes ser substabelecidos, se especificado no próprio 

instrumento. 0 mandato para fim especial, assim como o mandato com a cláusula  "ad  

judicia" e/ou  "ad  judicia et extra", poderão permitir que o(s) procurador(es) 

represente(m) individualmente a Sociedade. 

- X -  

vedada, sendo nula de pleno direito com relação à sociedade, a prática de 

qualquer ato por qualquer Administrador, Diretor, executivo, gerente, preposto, 

funcionário, procurador constituído em nome da sociedade, bem como por qualquer outra 

pessoa ligada à sociedade, em desacordo com as condições e limitações previstas no 

Contrato Social ou em operações estranhas ao objeto social, tais como fianças, avais, 

endossos ou quaisquer outras garantias  ern  favor de terceiros. 
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As deliberações dos sócios serão tornadas em reuniões, que devem ser 

convocadas por estes ou pelos Administradores, a realizar-se ao menos uma vez por ano, 

nos quatro meses seguintes ao término do exercício social  (art.  1.078 da lei 10.406/02). 

Parágrafo Primeiro: A convocação para as reuniões poderá ser feita 

através de carta com aviso de recebimento, por fax  simile,  ou, ainda, por  e-mail,  desde 

que haja comprovação de recebimento por parte do sócio respectivo, com antecedência  

minima  de 5 (cinco) dias. 

Parágrafo Segundo: Dispensa-se A. formalidade de convocação prevista 

no parágrafo antecedente, quando todos os sócios comparecerem ou declararem, por 

escrito, estar cientes do local, data, hora e ordem do dia. 

Parágrafo Terceiro: A reunido torna-se dispensável quando todos os 

sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto dela. 

Parágrafo Quarto: Realizada a reunido, dos trabalhos e deliberações será 

lavrada, no livro de atas de reuniões, ata assinada pelos sócios participantes e cópia da 

ata autenticada pela mesma, que será apresentada ao Registro Público de empresas 

Mercantis, para arquivamento e averbação. 
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Parágrafo Quinto: A reunião dos sócios instala-se  corn  a presença, em 

primeira convocação, de titulares com a totalidade do capital social, e, em segunda, com 

qualquer número. 

- XII— 

A exclusão, retirada ou a falência de um dos sócios, bem como a dissensão entre 

eles, não dissolverá a sociedade, a qual continuará com o(s) sócio(s) remanescente(s), 

que poderá(ão) adquirir, ou indicar terceiro para adquirir, as quotas do sócio retirante ou 

falido. 

Parágrafo Primeiro: Nos casos em que a sociedade se resolver em 

relação a um sócio, o valor de sua(s) quota(s), considerada(s) pelo montante efetivamente 

realizado, liquidar-se-á com base na situação patrimonial contábil da sociedade, A. data da 

resolução, verificada em balanço especialmente levantado, no prazo de até 30 (trinta) 

dias, obedecidos os princípios contábeis em vigor. Os eventuais haveres do sócio, 

conforme apurado no balanço especial, devidamente aprovado pelos sócios 

remanescentes, serão pagos  ern  dinheiro  ern  36 (trinta e seis) parcelas mensais, fixas e 

consecutivas. 

Parágrafo Segundo: Os sócios ficam impedidos de transferir no todo ou 

em parte suas quotas de capital a terceiros, sem expresso consentimento dos demais. Em 

caso de venda de quotas, em igualdade de condições de oferta, a sociedade teni 

preferencia de aquisição e se a esta não interessar, cabe aos sócios, individualmente o 
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direito de compra. Em caso de venda de quotas ou retirada de sócio, o interessado deverá 

comunicar h. sociedade sua intenção  corn  antecedência de 30 (trinta) dias por escrito. 

- XIII - 

Em consonância com o disposto no artigo 1.030, quando a maioria dos sócios, 

representativa de mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão 

pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade, 

poderá exclui-los da sociedade, mediante alteração do contrato social, pagando-se os 

haveres em 36 (trinta e seis) parcelas mensais, fixas e consecutivas. 

- XIV — 

O exercício social encerrará em 31 de dezembro de cada ano. A sociedade 

poderá levantar demonstrações financeiras intermediárias e distribuir os lucros apurados, 

na proporção acordada entre os sócios. Poderão ser distribuídos os lucros com base nos 

lucros acumulados ou reserva de lucros constantes do último balanço patrimonial. Os 

lucros não distribuídos serão mantidos em conta de reserva ou lucros acumulados. Os 

prejuízos, que não forem suportados serão mantidos em conta especial para serem 

amortizados  ern  exercícios futuros. 

- XV - 

Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador 

prestará contas justificadas de sua administração, processando a elaboração do 

inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico. 

Continuação da 22 Alteração do Contrato Social da  PHILIPS CLINICAL INFORMATICS  — SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA. de 20.04.2022. 
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- XVI - 

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios 

deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso. 

- XVII - 

Os casos omissos ou que não tenham sido expressamente previstos neste 

Contrato Social ou no Capitulo das Sociedades Limitadas da Lei n° 10.406/2002, serão 

regidos pelas normas das Sociedades Anônimas, notadamente pela Lei ri° 6.404/1976. 

Fica eleito o Foro da Comarca de Blumenau, Estado de Santa Catarina, para dirimir 

dúvidas ou controvérsias oriundas do presente instrumento. 

- XVIII - 

As quotistas mantem reeleitos os seguintes diretores: 

1) PATRICIA FROSSARD PITERI, brasileira, casada, advogada, 

portadora da cédula de identidade RU IV 24.382.096-3 SSP/SP, inscrita no 

CPF/MF sob n'. 263.330.418-40, residente e domiciliada na cidade de São 

Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Marcos Penteado de 

Ulh8a Rodrigues, 939, 40  andar, Edificio Castelo Branco  Office Park,  

Continuação da 22 Alteração do Contrato Social da  PHILIPS CLINICAL INFORMATICS  — SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA. de 20.04.2022. 
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Torre Jacarandá, Tamboré, cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 

06460-040; 

2) FELIPE DE OLIVEIRA  BASSO,  brasileiro, solteiro, engenheiro, 

portador da cédula de identidade RG n° 29.966.024-2 SSP/SP, inscrito no 

CPF sob n°. 226.360.048-58, residente e domiciliado na cidade de São 

Paulo, Estado de  Sao  Paulo, com escritório na Av. Marcos Penteado de 

Ulh6a. Rodrigues, 939, 40  andar, Edificio Castelo Branco  Office Park,  

Torre Jacarandá, Tamboré, cidade de Barueri, Estado de  Sao  Paulo, CEP 

06460-040; 

3) ANA CRISTINA GOZDZIEJEWSKI, brasileira, divorciada, analista 

de sistemas, portadora da cédula de identidade RG n° 2.518.855 SSP/SC, 

inscrita no CPF/MF sob o n° 811.076.339-15, residente e domiciliada na 

cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, com escritório na cidade 

de Blumenau, na Rua 2 de Setembro, n° 1944, bairro Itoupava Norte, CEP 

89052-004; e 

4) DIEGO  DE OLIVEIRA CANAVEZI, brasileiro, casado, administrador 

de empresas, portador da cédula de identidade RG n° 44.907.593 SSP/SP, 

inscrito no CPF/MF sob n° 357.457.878-48, residente e domiciliado na 

cidade de Barueri, Estado de  Sao  Paulo, com escritório na Av. Marcos 

Penteado de UlMa Rodrigues, n° 939, 40  andar, Edificio Castelo Branco 
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Office Park,  Torre Jacarandá, Tamboré, cidade de Barueri, Estado de São 

Paulo, CEP 06460-040. 

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente instrumento 

em 03 (três) vias de um só teor e efeito, juntamente com as duas testemunhas abaixo 

assinadas. 

Blumenau, 20 de abril de 2022.  

PHILIPS DO  BRASIL  LTDA. 

PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. 

Patricia Frossard Piteri Diego de Oliveira Canavezi  
Diretora Diretor 

CP/Contratos/ PCI - 22"  ACS  (aum. capital) — revisado cliente 
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Algarra  225579960 

TERMO DE AUTENTICACAO 

NOME DA EMPRESA  PHILIPS CLINICAL INFORMATICS  - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 
PROTOCOLO 225579960 - 05/05/2022 
ATO 002 - ALTERACAO 
EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

MATRIZ 

NIRE 42202345275 
CNPJ 01.950.338/0001-77 
CERTIFICO 0 REGISTRO EM 24/05/2022 
SOB N: 20225579960 

EVENTOS 
051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20225579960 

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE 

Cpf: 26333041840- PATRICIA FROSSARD PITERI - Assinado em 18/05/2022 as 10:37:50 

Cpf 35745787848-  DIEGO  DE OLIVEIRA CANAVEZI - Assinado em 24/05/2022 as 15:59:23 

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 24/05/2022 
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PROCURAÇÃO 

Pelo presente instrumento particular de mandato,  PHILIPS CLINICAL INFORMATICS  
- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA. - atual denominação de WHEI3 INFORMÁTICA 
LTDA; com sede na Rua 2 de Setembro, no., 1944, Bairro Itoupava Norte, na Cidade de 
Blumenau - Estado de Santa Catarina, CEP n°89052-004, devidamente inscrita no CNP3 
sob no 01.950.338/0001-77, contrato social arquivado na JUCESC sob NIRE 
42.202.345.275, em 26.05.1997, devidamente representada por seu Diretor  Javier 
Castellanos  Pinell, argentino, casado, advogado, portador do Registro Nacional 
MigratOrio n9 F3302236, inscrito no CPF/ME sob n2 244.848.128-86, e por sua Diretora 
Patricia Frossard Piteri, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade RG n° 
24.382.096 3 --SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o n° 263,330,418-40; nomeia e 
constitui seu bastante procurador: 1) Avelino De Campos Figueira, brasileiro, 
solteiro, advogado, portador da cédula de identidade n°. 44.777.946-1 SSP/SP e inscrito 
no CPF sob ne. 346.543.518-41; 2) Gabriela Florenza Queiroz Selato, brasileira, 
solteira, advogada, portador da cédula de identidade RG n° 36.958.703-0 SSP-SP e 
inscrito no CPF/MF sob o n° 392.750.918-38; com poderes para, individualmente, 
representar a Outorgante ate o valor até R$ 10.000.000,00 (dez milhões de 
reais): 1) em licitações e concorrencias públicas, pregão eletrônico, em todas as suas 
fases e em quaisquer modalidades, perante todos os Drgãos ou Entidades na 
Administração Pública, Seja 'Federal, Estadual e/ou Municipal, Empresas Estatais, de 
Economia Mista, Autarquias, podendo retirar editais e cartas convites, apresentar os 
envelopes de proposta e de habilitação, bem como documentação e propostas técnicas 
e comerciais, participar de sessões públicas de habilitação e abertura das propostas e 
do julgamento da documentação, oferecer lances, negociar preços, registrar , 
ocorrencias, formular .impugnaçoes, interpor, renunciar ou desistir de eventuais 
recursos; 2) assinar ,respectivas atas, contratos de fornecimento, representação 
comercial, de revenda, de distribuição, podendo desta forma cancelar e ajustar 
cláusulas e condições, preços e formas de pagamento; 3) Assinatura de Declarações de 
Exclusividades de Vendas, manutenção e assistência técnica, podendo, enfim, praticar 
todos os demais atos necessários ao  born  e fiel desempenho do presente mandato, 
ficando vedado seu substabelecirnento no todo ou em parte. Esta procuração e valida 
por 1 (um) ano. Barueri, 13 de abril de 2022. 

r  
Fiktricia Frossard Piteri 

Diretor 
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO 
PESSOA 

Av. Epitacio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.:  (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.not.br  
E-mail:  cartorio@azevedobastos.not.br  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

0  Bel.  Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas 
com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da  Paraiba,  em virtude de Lei,  etc...  

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da  Paraiba,  foi 
instituído pela da Lei N° 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de 
notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa 
Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do  site  do Tribunal de Justiça do Estado da  Paraiba,  endereço 
https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.  

4110 A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa  PHILIPS MEDICAL SYSTEMS  LTDA tinha posse 
de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa  PHILIPS MEDICAL SYSTEMS  LTDA a 
responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Nesse sentido, declaro que a  PHILIPS MEDICAL SYSTEMS  LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o 
artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos 
documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade. 

De acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de 
Autenticação Digital' ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 25/04/2022 11:57:19 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo 
com o  Art.  1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da  MP  2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do 
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa  PHILIPS MEDICAL SYSTEMS  LTDA ou ao Cartório pelo endereço de  e-mail  
autentica@azevedobastos.not.br  Para informações mais detalhadas deste ato, acosse o  site  https://autdigital.azevedobastos.not.br  e informe o Código de 
Autenticação Digital 

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e esta disponível para consulta em nosso  site.  

'Código de Autenticação Digital: 81672504229240986918-1 
'Legislações Vigentes: Lei Federal n°8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n°2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei Estadual n° 
8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020. 

0 referido é verdade, dou fé. 

1111  00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b3967af9c0d28f1dfc973f4bb0ec4e2609213cea4dft7c611c0b9289d2e649371f734f18d3e9c5e270d3ee87db37f5581feb9 
3033a7ab04ea442b08103ec019a4 

CHAVE DIGITAL 

Preddancla da Repablica 
Casa Civil 

: Medida Provistiria 2.2004, 
;dv 24 de agosto de 2001. 

Brasil 
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0 presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quarta-feira, 3 de fevereiro de 2021 17:33:56 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1° OFICIO DE 

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico 

www.cenad.orq.br/autenticidade. 0 presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento n° 100/2020 CNJ - artigo 22. 



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO 
PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.:  (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.not.br  
E-mail:  cartorio@azevedobastos.not.br  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

0  Bel.  Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas 
com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da  Paraiba,  em virtude de Lei,  etc...  

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da  Paraiba,  foi 
instituído pela da Lei N° 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de 
notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa 
Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do  site  do Tribunal de Justiça do Estado da  Paraiba,  endereço 
https://c,orregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.  

• 
A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa  PHILIPS MEDICAL SYSTEMS  LTDA tinha pose 
de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa  PHILIPS MEDICAL SYSTEMS  LTDA a 
responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Nesse sentido, declaro que a  PHILIPS MEDICAL SYSTEMS  LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o 
artigo 30, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos 
documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade. 

De acordo com o disposto no artigo 2°-A, §70, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de 
Autenticação Digital' ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 04/02/2021 15:44:36 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo 
com o  Art.  1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da  MP  2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do 
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa  PHILIPS MEDICAL SYSTEMS  LTDA ou ao Cartório pelo endereço de  e-mail  
autentica@azevedobastos.not.br  Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o  site  https://autdigital.azevedobastos.not.br  e informe o Código de 
Autenticação Digital 

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso  site.  

'Código de Autenticação Digital: 81670302210259548250-1 
°Legislações Vigentes: Lei Federal n°8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n°2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei Estadual n° 
8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020. 

0 referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bba805297255fb402e4c44547d6b064375a7b9b2a1b78aa794b02f743fba9786b10827b89fa3df5f49187310bb241a 1 fclillfe 
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° ▪  Autenticação Digital Código: 81671305213850570672-1 
.0 Data: 13105/2021 08:31:13 
1.2 Valor Total do Ato: R$ 4,66 
< ▪  Selo Digital Tipo Normal C: ALM02149-NO1U; 

Cartório Azevfido Bastos 
Av.  Presidents  Epitacio Pessoa - 1145 
Bairro dos Estado, João Pessoa PB 

(83) 3244.5404 - cartorio@azevedobastos.not.br  
3 httpsithazevedebastos.notbr 

Confira os dados do ato em: htlps://selodigital.tjpb.jus-br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/81671305213850570672  
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO 
PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.:  (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.not.br  
E-mail:  cartorio@azevedobastos.not.br  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

0  Bel.  Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas 
com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da  Paraiba,  em virtude de Lei,  etc...  

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da  Paraiba,  foi 
institufdo pela da Lei N° 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de 
notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa 
Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do  site  do Tribunal de Justiça do Estado da  Paraiba,  endereço 
https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.  

De acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de 
Autenticação Digital' ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 13/05/2021 11:59:38 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo 
com o  Art.  1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da  MP  2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do 
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa  PHILIPS MEDICAL SYSTEMS  LTDA ou ao Cartório pelo endereço de  e-mail  
autentica@azevedobastos.not.br  Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o  site  https://autdigital.azevedobastos.not.br  e informe o Código de 
Autenticação Digital 

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso  site.  

'Código de Autenticação Digital: 81671305213850570672-1 
°Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei Estadual n° 
8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013, Provimento CGJ N°003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020. 

0 referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bab65f9158b18e9ae59e0d5b7995a4b3aab7e1a9230e821cd9ac037ca2011e03eb678d61feaa413f8ffd57a1ed1972bebfe 
b93033a7ab04ea442b08103ec019a4 

• A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa  PHILIPS MEDICAL SYSTEMS  LTDA tinha posse 
de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa  PHILIPS MEDICAL SYSTEMS  LTDA a 
responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Nesse sentido, declaro que a  PHILIPS MEDICAL SYSTEMS  LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o 
artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos 
documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade. 

Presidéncia da neralblica 
Casa Civil 

Medida Provisória N> 2.200.2, 
de 24 de agosto de 2001. 
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0 presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Bruna Maria Cavalcante de Araujo, em quinta-feira, 17 de março de 2022 14:48:54 GMT-03:00, CNS: 11.209-4 - 1° Tabeliôo de Notas 

e de Protesto de Letras e Títulos/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. 0 presente 
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
• ,-- , _. 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NOMERO DE INSCRIÇÃO 
01.950.338/0001-77 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
26/05/1997 

NOME EMPRESARIAL  
PHILIPS CLINICAL INFORMATICS  - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
PHILIPS CLINICAL INFORMATICS  

PORTE  
DEMAIS 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

26.60-4-00 - Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapauticos e equipamentos de irradiação 
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e 
pegas 
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customiziveis 
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação 
63.11-9-00 -Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 
85.99-6-03 - Treinamento em informática 

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

LOGRADOURO 
R 2 DE SETEMBRO 

NÚMERO 
1944 

COMPLEMENTO 
.******. 

CEP 
89.052-004 

BAIRRO/DISTRITO 
ITOUPAVA NORTE 

MUNICÍPIO 
BLUMENAU 

UF 
SC 

• ENDEREÇO ELETRÔNICO 

ALIA.HENRIQUE.MORGADO@PHILIPS.COM  
TELEFONE 
(11) 2529-8856 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
• ***** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
06/11/2004 

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 18/08/2022 As 14:21:28 (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 POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E  ht  DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS -  SISTEMAS  DE INFORMACAO LTDA 
CNPJ: 01.950.338/0001-77  

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: 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do  art.  151 da Lei n°  5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e 

2. não constam inscrições em Divida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN). 

Conforme disposto nos  arts.  205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

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 esta condicionada à verificação de sua autenticidade na  Internet,  nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°  1.751, de 2/10/2014. 
Emitida ás 11:55:45 do dia 28/04/2022 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 25/10/2022. 
Código de controle da certidão: CE79.6525.E5EB.E238 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



  

ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS  

Nome (razão social): 

CNPJ/CPF: 

PHILIPS CLINICAL INFORMATICS -  SISTEMAS  DE INFORMACAO LTDA 

01.950.338/0001-77  

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dividas que vierem a ser apuradas, é certificado 

que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, 

divida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda. 

Dispositivo Legal: Lei ne 3938/66,  Art.  154 
Número da certidão: 220140143512503 
Data de emissão: 18/08/2022 14:18:41 
Validade (Lei n2  3938/66,  Art.  158, 

modificado pelo artigo 18 da Lei n 17/10/2022 
15.510/11.): 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na  Internet,  no endereço: 
http://www.sef.sc.gov.br  

Este documento foi assinado digitalmente 
Impresso em: 13/09/2022 13:10:47 
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SecretariadaFazenda 
DiretoriacleReceita 

Gerência de Cobrança 

 

PREFEITURA DE 
BLUMENAU 

 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO 

Nome:  PHILIPS CLINICAL INFORMATICS  SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 
CPF/CNPJ: 01.950.338/0001-77 

CMC: 60193 

Endereço: 2 DE SETEMBRO 1944, SALA 01, ITOUPAVA NORTE, BLUMENAU - SC, CEP 89052-004 

Para fins de LICITAÇÃO. 

Certificamos, nos termos do Artigo 2° do Decreto N° 9.101 de 29/01/2010, que inexiste débito impeditivo para a expedição desta 
Certidão em nome do contribuinte acima identificado, ressalvado ao Município de Blumenau o direito de cobrar qualquer 
importância que venha a ser apurada. 

imkA. presente Certidão Negativa de Débito, tem validade pelo prazo de 180 (Cento e oitenta) dias, contados da data de sua 
expedição. Esta certidão refere-se a débitos municipais. 

Número de Certidão: 105141105221 

Assinatura Digital: 04B05C6A067BB49D43A85A74746165E2 

Data/Hora Emissão: 17/05/2022 12:52:44 
Data Validade: 13/11/2022 

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço http://www.blumenau.sc.gov.bricidadao  



CAIXA ECONO A FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 01.950.338/0001-77 

Razão Social:PHILms  CLINICAL INFORMATICS  SISTEMAS DE INFORMACAO  LTD  

Endereço: R TOMAZ DE SOUZA 145 SALA 01 / VELHA / BLUMENAU / SC / 89041-030 

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:03/09/2022 a 02/10/2022  

Certificação Número: 2022090303072209762087 

Informação obtida em 13/09/2022 13:12:42 

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

13/09/2022 13:12 Consulta Regularidade do Empregador 

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome:  PHILIPS CLINICAL INFORMATICS  - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 01.950.338/0001-77 
Certidão n°: 16049270/2022 
Expedição: 19/05/2022, As 17:05:12 
Validade: 15/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que  PHILIPS CLINICAL INFORMATICS  - SISTEMAS DE EMFORMACAO 
LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 01.950.338/0001-
77, 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 à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na  
Internet  (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto As obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos 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: cndt@tst.jus.br  
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15/09/2022 0012620735  

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

Comarca de Blumenau 

CERTIDÃO  
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

CERTIDÃO N°: 9923789 FOLHA: 1/1 

A vista dos registros civeis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa 
Catarina da Comarca de Blumenau, com distribuição anterior à data de 14/09/2022, verificou-se NADA CONSTAR 
em nome de:  

PHILIPS CLINICAL INFORMATICS,  portador  do CNPJ: 01.950.338/0001-77.  

OBSERVAÇÕES: 

a) para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça; 

b) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou 
destinatário; 

c) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico http://www.tjsc.jus.br/portal,  opção 
Certidões/Conferência de Certidão; 

d) para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da 
Ilha,  Forum  Bancário e Distrital do Continente; 

e) certidão é expedida em consonância com a Lei n° 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - 
Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial. 

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros 
cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço https://certeproc1g.tjsc.jus.br  

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas. 

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias. 

Blumenau, quinta-feira, 15 de setembro de 2022. 

0012620735 
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Philips Clinical Informatics  — Sistemas de Informação Ltda 
ENDEREÇO: Rua 02 de Sc ,,m'aro, 1944 — itoupava Norte 
Blumenau/SC — CEP: 89.062-004  
CNN:  01.950.338i0001-7 
Inscrição Estadual: 258820073 
Inscrição Municipal: 60193 

PItLIPS 

Blumenau/SC, 23 de agosto de 2022. 

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO À SAÚDE - FEAS 
ESTADO DO PARANÁ  

REF.:  Renovação de Licença e Implantação — Tasy Prestador 

DECLARAÇÃO DO TRABALHO 

A empresa  PHILIPS CLINICAL INFORMATICS  — SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA., com 

sede na Rua 2 de Setembro, 1944 — Blumenau — SC -  Cep  89052-004, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 

01.950.338/0001-77, declara para fins do disposto no inciso V do  art.  27 da Lei n° 8.666, de 21 de 

junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) 

anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso 

XXXIII, do  art.  7° da Constituição Federal". 

GA8RIELA FLORENZA  QUEIROZ  BELOTO 
RG.: 36.958.703-0/SSP-SP 

CPF: 392.750.918-38  
PROCURADORA  
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. 



SPDM — Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina 
Instituições Afiliadas 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

A SPDM -  ASSOCIACAO PAULISTA PARA 0 DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA, inscrita sob  
CNN  n°. 61.699.567/0001-92, localizado na Rua Napoled° de Barros, n° 715, sediado na 
cidade de  Sao  Paulo/SP, atesta para os devidos fins que  PHILIPS CLINICAL 
INFORMATICS  DE INFORMAÇÃO LIDA, inscrita sob  CNN  n°. 01.950.338/0001-77, 
localizada na Rua Dois de setembro, n°. 1944, Bairro Itoupava Norte, sediada na cidade 
de Blumenau/SC, que forneceu SISTEMA DE GESTÃO HOSPITALAR TASY, executou a 
implantação e mantém em total funcionamento, oferecendo serviços de atualização, 
manutenção, migração, integração, customização, operação assistida e suporte técnico. 
Adicionalmente, a SPDM, atesta que: 

• Possui o TASY implantado para gestão de rede assistencial organizada e gerida 
pela SPDM, sediada no município de  Sao  Paulo - SP, contemplando 20 (vinte) 
estabelecimentos de saúde, geograficamente distribuídos em  Sao  Paulo e Minas 
Gerais, sendo 10 (dez) estabelecimentos destes implantados nos últimos 2 anos. Em 
andamento temos a implantação de mais 2 estabelecimentos de saúde, consolidando um 
total de 21 estabelecimentos de saúde. 

• Possui em sua rede assistencial mais de 21.000 (vinte e um mil) usuários ativos 
cadastrados no Sistema TASY e mais de 5000 (5 mil) usuários simultâneos conectados 
ao sistema TASY. Atualmente temos na base 9 milhões de pacientes. 

• Possui dentro da sua rede assistencial serviços de saúde de baixa, média e alta 
complexidade, ambulatoriais e hospitalares. 

• Em 2019 esta rede assistencial foi capaz de executar no âmbito hospitalar mais de 
25.000 (vinte cinco mil) procedimentos clínicos e mais de 15.000 (quinze mil) 
procedimentos cirúrgicos. No âmbito de procedimentos ambulatoriais de diagnóstico, 
clínicos e cirúrgicos, foi realizado mais de 1 milhão (um milhão) de procedimentos. 

Sio Paulo, 09 de novembro de 2021. 

Nome completo: Brenno Martins 
Cargo: Gerente Corporativo de TI 
Matricula/CPF: 320.673.298-04  
E-mail:  brenno.martins@spdm.org.br  
Fone de contato: (011) 96305-4974 
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Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br  ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/81672608211680289230  

Cartório Azevêdo Bastos 
Av. Presidente Epiticio Pessoa' 1145 
Bairro dos Estado,  Joao  Pessoa - PB 

(83) 3244.5404 eartorlo@neveidobastos.notbr 
https•Yarovedobastos.not.ar  
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

• 
• Agenda, Recepção, internação,  SAC,  Visitas. 
• Prontuario Eletrônico, Prescrição Eletrônica, Enfermagem, Internação, 

Urgência e Emergência, Ambulátorio, Pronto Atendimento, Consultório 
Médico, Centro Cirúrgico,  Home Care,  

• Quimioterapia Radioterapia, Hemodialise, Exames, Banco de Sangue, 
Laboratorio, Anatomia Patalogica, 

• Rouparia, Higienização e Nutrição; 
• Qualidade, CME, Controle de Infecção Hospitalar, Manutenção,  SAME,  

Comunicação; 
• Planejamento Estratégico, BSC, EIS, Relatórios. 
• Custo, Contabilidade, Orçamento, Patrimônio, Projetos de Investimentos. 
• Tesouraria, Controle Bancário, Fluxo de Caixa, Contas a Pagar, Contas a 

Receber, Repasse; 
• Convênios e Particular, SUS AIH, SUS BPA, SUS APAG, Administração de 

Contratos (Pregos) Auditoria, Gestão de Autorizações. 
• Almoxarifado, Farmácia, Compras 

• 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  

• A prestação dos serviços foram inciados no dia 18 de Fevereiro de 2014; 
• o sistema foi implantado em 01 unidade de Saúde; 
• Vigência contratual: Prazo indeterminando podendo ser automaticamente 

renovavel por mais 12 (doze) meses; 

Avenida Princesa Isabel n° 914, Barra Avenida, Salvador/Ba. CNPJ: 
15.166.416.0001-51 

REAL SOCIEDADE BENEFICIENCIA PORTUGUESA 16 SETEMBRO, inscrita sob CNPJ n°. 
15.166.416/0001-51, Localizado na Avenida Princesa Isabel, no. 914, Barra Avenida, 
sediado na cidade de Salvador/BA, telefone (71) 3507 3200. Atesta para os devidos fins 
que  PHILIPS CLINICAL INFORMATICS  DE INFORMAÇÃO LTDA, inscrita sob CNPJ n°. 
01.950.338/0001-77, localizado na Rua Dois de setembro, n°. 1944, Bairro ltoupava Norte, 
sediada na cidade de Blumenau/SC, que forneceu SISTEMA DE GESTA0 HOSPITALAR 
TASY, Executou a implantação e o mantém em total funcionamento. Oferecendo serviços 
de atualização, Manutenção e suporte técnico. Adicionalmente, o REAL SOCIEDADE 
BENEFICIENCIA PORTUGUESA 16 SETEMBRO atesta que foram devidamente 
implantados os seguintes modulos: 



Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br  ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/81672608211680289230  

Er. • : ,E3 2 Autenticação Digital Código: 81672608211680289230-2 
c.c5 Data: 26108/2021 16:56:42 

lttf  •,:`.11  Ili  Valor Total do Ato: 1,15 4,66 
< Selo Digital Tipo Normal C: ALY06878-IMJB; 

-• 0 

Avenida Princesa Isabel n° 914, Barra Avenida, Salvador/Ba. CNPJ: 
15.166.416.0001-51 

Nome com o: Orlando Manuel Cunha da Silva 
Cargo: Presidente 
CPF: 513.336.946-04  
E-mail:  hospital©hportugues.com.br  
Fone de contato: 7132035125 

• Possui em sua rede 800 usuários concorrentes; 
• Possui estabelecimento de saúde dos tipos ambulatorial e/ou hospitalar. 
• Foram prestados serviços em estabelecimento do grupo com níveis de 

complexidade da atenção a saúde Baixa, Média e Alta. 
• Quantidade de Leitos (395) 

Salvador, 01 de Junho de 2021. 

Hospital Português 
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9 Cartório Azevedo Bastos 
As. Presidente Epitácio Pessoa -1145 
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO 
PESSOA 

Av. Epitacio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.:  (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.not.br  
E-mail:  cartorio@azevedobastos.not.br  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

0  Bel.  Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas 
com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da  Paraiba,  em virtude de Lei,  etc...  

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da  Paraiba,  foi 
instituído pela da Lei N° 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de 
notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma,. cada autenticação processada pela nossa 

410 
 rventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do  site  do Tribunal de Justiça do Estado da  Paraiba,  endereço 
s://corregedoria.tj  pb.jus.br/selo-d  igita I/. 

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa  PHILIPS MEDICAL SYSTEMS  LTDA tinha posse 
de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa  PHILIPS MEDICAL SYSTEMS  LTDA a 
responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Nesse sentido, declaro que a  PHILIPS MEDICAL SYSTEMS  LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o 
artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos 
documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade. 

De acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7', da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de 
Autenticação Digital' ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 27/08/2021 08:35:28 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo 
com o  Art.  1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da  MP  2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do 
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa  PHILIPS MEDICAL SYSTEMS  LTDA ou ao Cartório pelo endereço de  e-mail  
autentica@azevedobastos.not.br  Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o  site  https://autdigital.azevedobastos.not.br  e informe o Código de 
Autenticação Digital 

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e esta disponível para consulta em nosso  site.  

1Código de Autenticação Digital: 81672608211680289230-1 a 81672608211680289230-2 
2Legislagc5es Vigentes: Lei Federal n°8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n°2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei Estadual n° 
8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020. 

0 referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc03d00e178b7bc61ff2271d0Obae7f6537c8eafee2198399703bcb7e622692b168d79aa88b6486dccd073b4df2a42046fe 
b93033a7ab04ea442b08103ec019a4 

Presidéncia da República 
Cw,a civil 

Medicla Provisbria 112  2.200.2, 
de 24 de agosto de 2201. 



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 
• A prestação dos serviços foi iniciada em 26 de Agosto de 2008; 

• Vigência contratual: Prazo indeterminando podendo ser 

automaticamente renovável por mais 12 (doze) meses; 

• Possuem, em sua rede, 2.500 conexões simultâneas; 

• Possui estabelecimento de saúde dos tipos ambulatorial e/ou hospitalar; 

• Foram prestados serviços em estabelecimento do grupo com níveis de 

complexidade da atenção a saúde Baixa, Média e Alta. 

• Quantidade de Leitos 499. 

São Paulo, 27 de Maio de 2021. 

Fabiana MoOteiro Machado Lindo 
Gerente de Sistemas 

 

       

      

O  
OVERNO DO ESTADO 

PAULO 
Secretatf a de Saúde 

FUNDAÇÃO 

FACULDAUE DE MEDICINA 
MEDICINA 

     

Av.  Or. Arnaldo, 251 Cerqueira  César  sao Paulo • 5P 02246-000 Tel.. 13. 3893.2000 www.icesp.org.br  
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• 

FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA, inscrita sob CNPJ n°. 56.577.059/0001-00, 
localizado na Avenida Reboucas, n°.381, Bairro Jardim Paulista, sediado na cidade de 
São Paulo/SP, telefone (11) 3016 4986. Atesta para os devidos fins que  PHILIPS 
CLINICAL INFORMATICS  DE INFORMAÇÃO LTDA, inscrita sob CNPJ n°. 
01.950.338/0001-77, localizado na Rua Dois de setembro, n°. 1944, Bairro ltoupava 
Norte, sediada na cidade de Blumenau/SC, que forneceu SISTEMA DE GESTA0 
HOSPITALAR TASY, executou a implantação e o mantém em total funcionamento. 
Oferecendo serviços de atualização, manutenção e suporte técnico. Adicionalmente, a 
FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA atesta que a instalação do sistema ocorreu 
no INSTITUTO DO  CANCER  DO ESTADO DE SÃO PAULO - ICESP onde foram 
devidamente implantados os seguintes módulos: 

• Recepção e internação, Enfermagem, Prescrição Médica, Prontuário 
Eletrônico, Centro Cirúrgico, Agenda Ambulatório, Pronto Atendimento e 
Quimioterapia. 

• Faturamento SUS AIH, SUS  SPA  e SUS APAC. 
• Estoque, Farmácia, Compras e Almoxarifado. 
• SAC,  Manutenção e  SAME.  
• Gerenciador do Sistema, Indicadores de Gestão. 
• Fluxo de Caixa, Contas a Pagar, Contas a Receber e Controle Bancário. 

cf  Joy e Chacon Fernandes 
Diccoura Exuattive 

Joyce Chaconiftanandes  
Diretora Executiva 

Confira os dados do ato em: htlps://selodigital.tjpb.jus.br  ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.notbr/documento/81672608211039791073  

Cartório Azevado Bastos 
Av. Presidente Epitacio Pessoa -1145 
Balrro dos Estado, João Passoa - PB 

(83) 3344-5404 - cartorlo@aeovedobastos.notbr  Awe,.  Azo 
https://azovedobastos.notbr T1 ar 

c2 Autenticação Digital Código: 81672608211039791073-1 
4c  ,j Data: 26/08(2021 16:56:38 
112 Valor Total do Ato: 125 4,66 
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO EÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO 
PESSOA 

Av. Epitacio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.:  (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.not.br  
E-mail:  cartorio@azevedobastos.not.br  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

0  Bel.  Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas 
com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da  Paraiba,  em virtude de Lei,  etc...  

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da  Paraiba,  foi 
instituído pela da Lei N° 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de 
notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa 
Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do  site  do Tribunal de Justiça do Estado da  Paraiba,  endere 
https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.  

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa  PHILIPS MEDICAL SYSTEMS  LTDA tinha posse 
de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa  PHILIPS MEDICAL SYSTEMS  LTDA a 
responsabilidade, (mica e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Nesse sentido, declaro que a  PHILIPS MEDICAL SYSTEMS  LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o 
artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos 
documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade. 

De acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de 
Autenticação Digital' ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico. 

Esta DECLARAgA0 foi emitida em 27/08/2021 08:40:19 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo 
com o  Art.  1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da  MP  2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do 
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa  PHILIPS MEDICAL SYSTEMS  LTDA ou ao Cartório pelo endereço de  e-mail  
autentica@azevedobastos.notbr Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o  site  https://autdigital.azevedobastos.not.br  e informe o Código de 
Autenticação Digital 

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e esta disponível para consulta em nosso  site.  

'Código de Autenticação Digital: 81672608211039791073-1 
2Legislagões Vigentes: Lei Federal n°8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n°2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei Estadual n° 
8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N°100/2020. 

0 referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc03d00e178b7bc61ff2271d00bae7f653d69ae0504bcbeb67af12f67f45e393731c94af459f13c1800f9892eeedfb9a4feb9 
3033a7ab04ea442b08103ec019a4 

PresiOnda da RepúblIca NCP ...,„ Brasil 
' Medida ProvisEiria No 2.200.2. 
. de 24 de agoste de 2001. 
: 



REDE gEIR 
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1r 
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

0 HOSPITAL E MATERNIDADE  SAO  LUIZ S/A, inscrita sob CNPJ n°. 08.047/0001-
39, localizado na Rua Francisco  Marengo,  n°1312, sediado na cidade de  Sic,  Paulo/SP, 
telefone 111) 3386-1100,  atesta para os devidos fins que PHIUPS CUNICAL  
INFORMATICS  DE INFORMAÇÃO LTDA, inscrita sob CNPJ n°. 01.950.338/0001-77, 
localizada na Rua Dois de setembro, n°. 1944, Bairro Itoupava Norte, sediada na cidade 
de Blumenau/SC, que forneceu SISTEMA DE GESTÃO HOSPITALAR TASY, executou 
a implantação e mantém em total funcionamento, oferecendo serviços de atualização, 
manutenção, migração, integração, customização, operação assistida e suporte técnico. 
Adicionalmente, o HOSPITAL E MATERNIDADE  SAO  LUIZ S/A, atesta que: 

• Possui o TASY implantado para gestão de rede assistencial organizada e gerida 
pelo HOSPTAL E MATERNIDADE  SRO  LUIZ S/A, sediado no município de  Sao  
Paulo - SP, contemplando 34 estabelecimentos de saúde, geograficamente 
distribuídos em  Sao  Paulo,  Brasilia,  Rio de Janeiro,  Parer*  Bahia, Maranhão, 
sendo 7 estabelecimentos destes implantados nos últimos 2 anos. 

• Possui em sua rede assistencial mais de 42.000 (quarenta e dois mil) usuários 
ativos cadastrados no Sistema; 

• Possui dentro da sua rede assistencial serviços de saúde de baixa, média e 
alta complexidade, ambulatoriais e hospitalares. A produtividade pode ser 
consultada em: https://ri.rededorsaoluiz.com.br/sobre-a-rede-dor/visao-&eral/.  

• Possui contrato de prestação de serviços desde de 01 de Junho de 2010, 
vigente até a presente data. 

São Paulo, 08 de novembro de 2021. 

)770i,4? 
Prfacile Botelho 

Gerente Ti 
Reciedor  Sae  Luiz 

Nome completo: *ZY:\NICAit'CNIV4 ..CLA 

Cargo: Cl-WM.  -TT  

Matricula/CPF: 31yA. 635 ,>)% - 04  

E-mail:  poo.t", harn,6 .krk 

Fone de contato: Al‘  



SIGLAS  

CT  = Centro de treinamento 

DF = Deposito Fechado 

EA = Escritório administrativo  

GM  = Garagem  

OF  = Oficina de reparação 

PD = Centro de processamento de dados 

PE = Ponto de exposição  

SD  = Sede 

UA = Unidade de atendimento avançada 

UE = Unidades de ensino 

ALVARÁ - 20 
Alvará de Localização e 

Funcionamento 

.7  

4.1,3  
PREFEITURA 
DE BLUMENAU 

     

jv:LJuiT? rl a LI . •90  

Secretaria da Fazenda 
Diretoria de Receita 

      

CONCEDIDO A 
PHILIPS CLINICAL INFORMATICS  SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 

CMC  
60193 

NATUREZA JURÍDICA  

2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

AREA  UTILIZADA (ma) 

6890,44 

PARA ESTABELECER NA 

RUA 2 DE SETEMBRO, 1944,SALA 01, ITOUPAVA NORTE, 89052-004 

ATIVIDADE PRINCIPAL 

CNAE: 6202-3/00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS,  SD  

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2022  VALID()  ATE: 30/04/2023 

ATIVIDADE SECUNDARIA 

CNAE: 6204-0/00 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,  SD  
CNAE: 8599-6/03 - TREINAMENTO EM INFORMÁTICA,  SD IONNAE: 4773-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS,  SD 

AE:  6311-9/00 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA  INTERNET, SD  
NAE: 2660-4/00 - FABRICAÇÃO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, EA 

CNAE: 4664-8/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; 
PARTES E PEÇAS,  SD  
CNAE: 8630-5/03 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS,  AF  
CNAE: 6203-1/00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZAVEIS,  SD  

Tipo da empresa 

MATRIZ 

CNPJ 

01.950.338/0001-77  

REGIME DE TRIBUTAÇÃO 

Normal 

INICIO DA ATIVIDADE 

01/04/1997 

OBRIGATÓRIA A FIXAÇÃO DO ALVARÁ EM LOCAL VISÍVEL. 
DATA DO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENÇA: 

18/04/2022 

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 5136do51003A82 

DOCUMENTO VALIDO PARA FUNCIONAR SE ATENDIDOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS 
1. Lei Estadual N° 16.157/2013 e Decreto Estadual N° 1.957/2013. 
2. Lei complementar municipal N° 751/2010 - Código de Zoneamento, uso e ocupação do Solo 
3. Lei Municipal N° 2.047/1974 - Código de Posturas Municipais. 
4. Lei Complementar Municipal N°84/1995 - Código Municipal de Saúde. 
5. Lei Complementar Municipal  NV'  747/2010 - Código Municipal de Meio Ambiente 

Ill
°  AF  = Atendimento/Funcionários 

AL = Almoxarifado 

AT = Antena de transmissão  

CB  = Unidade de abastecimento de combustíveis 

CE = Caixa eletrônico 
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CZJRITItaAv  

  

     

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, 14 de setembro de 2022. 

ottivL 64c,logS1iJA  
Juliano  Eugenio da Silva 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações Feas 



P.A. n2  230/2022 

Contratação de empresa especializada no fornecimento de licença 

de uso, prestação de serviços de implantação, treinamento, 

atualização, suporte técnico e consultoria do Sistema de Gestão 

Hospitalar Tasy, para atender a demanda da FEAS imediatamente. 

Assessoria Jurídica 
Rua  Cap.  Argemiro Monteiro 

Wanderley, 161 
Capão Raso — Curitiba/PR 

CEP 81.312-170 
(41)  3316-5954  

www.feaes.curitiba.pr.gov.br  

Protocolo: 

Assunto: 

Parecer ng: 416/2022 — AJUR/FEAS 

I — Relatório 

Trata-se de solicitação a respeito da viabilidade legal de prestação 

de serviço direta por inexigibilidade de licitação da empresa  Philips Clinical Informatics  — 

Sistemas de Informação Ltda. para garantir a continuidade dos serviços em execução nos 

módulos do  software  de gestão hospitalar utilizado pela FEAS, qual seja, o Sistema Tasy. 

certificação para os equipamentos de segurança biológica e área limpa da farmácia do Hospital 

Municipal do Idoso Zilda Arns. 

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, no importe de R$ 842.711,68 ( Oitocentos e quarenta e dois mil, setecentos e onze 

reais e sessenta e oito centavos), conforme recursos financeiros previsíveis no Contrato de 

Gestão. 

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

As fls. 03/06 constam requisição de inexigibilidade e 

enquadramento da despesa na Lei 8.666/93, na qual explica que a empresa  Philips Clinical 

Informatics  — Sistemas de Informação Ltda. Detém exclusividade na prestação de serviços em 

todo o território nacional. 

A  fl.  07 se verifica carta de justificativa, às fls. 08/14 v. consta termo 

de referência, minuta de contrato (fls. 15/24), à  fl.  25 declaração de conformidade de pregos, às 

fls. 26/33 cotações; às fls. 34/38 declaração de contratos firmados com outros clientes, CNPJ, 

atestado de exclusividade, comprovante de inscrição e de situação cadastral, alteração 

contratual, documentos de identificação dos sócios, certie s negativas fiscais / INSS / 

trabalhista, declaração de exclusividade emitida pelo fabricante, de capacidade técnica 

culminando na declaração de conformidade da habilitação à  fl.  70. /.\ 
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Assessoria Jurídica 
Rua  Cap.  Argemiro Monteiro 

Wanderley, 161 
Capão Raso — Curitiba/PR 

CEP 81.312-170 
(41)  3316-5954  

www.feaes.curitiba.pr.gov.br  

Este é o Relatório. 

Passo à manifestação. 

II — Fundamentos 

Preliminarmente destaca-se que, de acordo com o artigo 37, inciso 

XXI do texto constitucional, todas as compras e alienação de bens, contratação de obras e 

serviços da Administração Pública devem ser realizadas mediante a abertura processo licitatório, 

conferindo um 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 19  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  economic  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 n° 13.663, de 21 de dezembro de 2010, com regime 

jurídico de direito privado, deverá estar subordinada às regras esculpidas na Lei n° 8666/93 na 

contratação de seus bens e serviços. 

A Lei 8.666/93, que regulamenta o disposto no mencionado artigo 

37, inciso XXI da Constituição Federal, houve por bem em reconhecer hipóteses em que a 

licitação é inexigível e aquelas em que é dispensável. 

A dispensa está prevista nos incisos do artigo 24 da Lei 8.666/93, 

caracterizando um rol taxativo de previsões, quando se constata viabilidade fática de 

competição, mas, considerando razões de interesse público, convém dispensar a realização do 

certame. 

Já a inexigibilidade do certame se caracteriza fundamentalmente 

quando há inviabilidade de competição, seja pela exclusividade do fornecedor ou pela 

singularidade do objeto a ser contratado, estando disciplinada no artigo 25 da Lei 8.666/93 que 

constitui um rol meramente exemplificativo de hipóteses. 

Diferenciando as hipóteses de dispensa e  in 'bilidade de 

licitação, convém destacar os ensinamentos do doutrinador Jorge Ulisses  Jacoby:  
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Assessoria Jurídica 
Rua  Cap.  Argemiro Monteiro 

Wanderley, 161 
Capão Raso — Curitiba/PR 

CEP 81.312-170 
(41)  3316-5954  
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A principal distinção entre dispensa, lato sensu, e inexigibilidade é a de que no primeiro caso 

o legislador procedeu ao minucioso exame e confronto entre os princípios fundamentais 

agasalhados pela Constituição Federal e o principio da licitação, estabelecendo previamente, 

em numerus clausus, as hipóteses em que o Administrador está autorizado a promover a 

contratação. Já a inexigibilidade tratou do reconhecimento de que era inviável a competição 

entre ofertantes, seja porque só um fornecedor ou prestador de serviços possuía aptidão 

para atender ao interesse público, seja porque fazia face às peculiaridades no objeto 

contratual pretendido pela Administragdo.1  

Assim, mister verificar se o caso dos autos comporta contratação 

direta, por inexigibilidade de licitação. 

No caso em tela, pretende-se a contratação empresa  Philips 

Clinical Informatics  —Sistemas de Informação Ltda. 

À  fl.  39 consta declaração de exclusividade, emitida pela Associação 

Catarinense de Tecnologia e com validade até 90 dias a contar de 11 de agosto de 2022. 

Percebe-se assim, a inviabilidade de competição de modo que 

somente 1 (um) fornecedor é capaz de atender as necessidades da Administração, com vistas a 

concretização e maximização do interesse público, caracterizando a inexigibilidade de promoção 

de certame licitatório nos termos do  art.  25 caput da Lei 8.666/93. 

No mesmo sentido, a jurisprudência do TCU: 

Restrinja a aplicação do que dispõe o inciso I do  art.  25 da Lei no 8.666/1993 aos casos em 

que inequivocamente ficar caracterizada a inviabilidade de competição pela existência de um 

único fornecedor do produto pretendido, de modo a evitar nova contratação direta sem 

preenchimento dos requisitos legais e com afronta aos princípios da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade e da probidade administrativa, insculpidos no  art.  3°. da lei 

citada. (Acórdão 295/2005 Plenário) 

Ainda, para que haja o reconhecimento da inexigibilidade d 

certame é necessário demonstrar a presença dos requisitos estampados no artigo 26, paragraf 

único2. Igualmente, deve haver a publicação do ato de dispensa no órgão oficial dentro do prazo 

1  CONTRATAÇÃO DIRETA SEM LICITAÇÃO. Volume 6. Editora  Forum.  92 edição. Revista Atualizada e Ampliada. p. 537.  

'Art.  26. As dispensas previstas nos §§ 29  e 42  do  art.  17 e no inciso Ill e seguintes do  art.  24, as situações de inexigibilidade referidas no  art.  25, 

necessariamente justificadas e o retardamento previsto no final do parágrafo único do  art.  8° desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 

(três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia 
dos atos.  
Parágrafo único. 0 processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo,  sera  instruido, no que couber, com os 

seguintes elementos: 
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Curitiba, 13 de setembro de 2022. 

PEDRO HENRIQUfrIGINO BOR 

ASSESSOR JURÍDICO FEAS 

Assessoria Jurídica 
Rua  Cap.  Argemiro Monteiro 

Wanderley, 161 
Capão Raso — Curitiba/PR 

CEP 81.312-170 
(41)  3316-5954  

www.feaes.curitiba.pr.gov.br  

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

administrativos. 

No que tange à comprovação dos requisitos previstos no artigo 26, 

§ único inciso  III,  há compatibilidade aos pregos praticados no mercado conforme documentos 

de fls. 21/24. 

Ill — Dispositivo 

Considerando a fundamentação retro, é plena a viabilidade da 

contratação direta por inexigibilidade, com fundamento no  art.  25, I da Lei 8.666/93. 

Recomenda-se, na contratação, que se observem minimamente os 

requisitos concernentes à Regularidade Fiscal e Trabalhista previstos no artigo 10 do Decreto 

2.028, de 16 de dezembro de 2011, bem como a manutenção das condições que ensejaram a 

inexigibilidade do certame, sobretudo, a exclusividade do fornecedor. 

É o parecer. 

I - caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de grave e iminente risco ã segurança pública que justifique a dispensa, quando for o 

caso; 
II - razão da escolha do fornecedor ou executante;  
III  - justificativa do  grew;  
IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados. 
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Recebido em: ____/_j  

Ass.:  

Controle Interno 
R.  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, 161 

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

CEP 81.312-170 
(41) 3316-5920 

www.feaes.curitiba.pr.gov.br  

Memorando no 258/2022 — CONTROLE INTERNO 15/09/2022. 

De: Controle Interno Feas. 

Para: Comissão de Licitação Feas. 

Ref.:  Conferência de processo licitadirio, modalidade inexigibilidade. 

A análise ao processo administrativo no 230/2022 pautou-se no disposto na Lei 
n.° 8.666/93  (art.  25), Decretos Municipais no 2.028/2011  (art.  21), 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) Juntou-se termo de referência, contemplando os descritivos dos 
itens/serviços a serem adquiridos/contratados, obrigações contratuais, vigência  
etc.;  
e) Juntou-se a minuta contratual, contemplando, dentre outras, cláusula 
referente à LGPD e clausula de reajuste contratual;  
f) Juntou-se justificativa técnica e legal, para a presente 
aquisição/contratação;  
g) Juntou-se o instrumento de comprovação de exclusividade vigente, 
contemplando registro em órgão de registro do comércio, Sindicato, Federação 
ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentesi  
h) Juntou-se a proposta da contratada e declaração/documentos 
comprobatórios de compatibilidade de pregos com o mercado; 
i) Juntou-se a declaração de conformidade de habilitação 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; 
j) Parecer jurídico no 416/2022, emitido pela Assessoria Jurídica Feas, 
autorizando a presente aquisição/contratação, tendo em vista entender que a 
demanda se amolda ao disposto no  art.  25, V da Lei 8666/93; 
k) Encaminhamento à este setor para análise. 

1  Art.  25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial: 
I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa 
ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade 
ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a 
licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades 
equivalentes; 
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Controle Interno 
R.  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, 161 
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Considerando as justificativas/informações apresentadas junto ao processo pelo 

setor responsável/requisitante, no sentido de que a presente aquisição é de suma 
importância para o funcionamento das unidades sob a Administração da Feas, uma vez que 
se trata de Contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de uso,  
prestação de serviços de implantação, treinamento, atualização, suporte técnico e 
consultoria do Sistema de Gestão Hospitalar Tasy, pelo período de 12 meses; 

Considerando o supracitado Parecer emitido pela Assessoria Jurídica 
entendendo que a presente demanda se amolda ao disposto no  art.  25, I da Lei 8666/93; 

Considerando a análise realizada, frente à documentação constante nos autos, 
percebemos que a presente demanda se amolda ao disposto no  art.  25, I da Lei 8666/93;  
sendo possível sua ratificação pela Autoridade Competente, caso entenda que restou 
caracterizada a urgência/necessidade na aquisição/contratação. 

Atenciosamente, 

gAOAL-amda Tolari Faneco 
Gerente de Controladoria Feas 
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ANEXO I 

LEGISLAC,A-0: L n.o 8.666/93  (art.  
cHEcK:LI,ST IN.EXIGIBIL4DADE 
25), DeteetcS MunaiS 0/Z028/2011  (art.  21), 104/2019 e 610/2019 

PAGINAÇÃO 

DOCUMENTAÇÃO INICIAL 
' 

DATA OBJETO ANALISE 

No PROCESSO ADMINISTRATIVO 230/2022 14/09/2022 01 a 74 

MODALIDADE Inexigibiidade  (art.  25, I da Lei 8666/93) 

OBETO 

Contratagao de empresa especada no fornecimento de. 
itenga de uso, prestack de servos de irnplantagao,'. " 

treinamento, atuaizaggo, suporte.técnico e consultoria do • 
Sistema de Gestão Hosptalar Tasy,.peb  period°  de 12 .. 

•meses. 

19/08/2022 
. 

08a 14 

VALOR CONTRATADO R$ 842.711,68 23/08/2022 25 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 
FINANCEIROS Juntado aos autos 14/09/2022 1 

AUTORIZAÇÃO DE LICITAR Juntado aos autos 14/09/2022 1 

GESTORES CONTRATUAIS Tiago  Cando  de Mello e Janatia  Barrett)  Fonseca 14/09/2022 1 

ORDENADOR DE DESPESAS Juntado aos autos 14/09/2022 2 

JUSTIFICATIVA TÉCNICA Juntado aos autos 19/08/2022 7 

TERMO DE REFERENCIA Juntado aos autos 19/08/2022 08 a 14 

MINUTA DO CONTRATO Juntado aos autos 15 a 24 

UAUSULA Ok  FRO  i ti,rAti CJE DADL)-  LE  
13.709/2018 Clei Geral de•Prct e0o de Dados" 0 J 1 

9 ejtijd"' 
fintado aoti auttios Clausula 18t 

,U,u$ukl.cle reatjusie, • .•., .. ...,:- Juntado aos autos ..Llausuia 8,1  
.......,..,... ... 

PROPOSTA Juntado aos autos 22/08/2022 26 a 33 

DEMONSTRAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DE PREÇOS 
COM MERCADO (OUTROS CONTRATOS OU NOTAS 

FISCAIS DA MESMA EMPRESA, DECLARAÇÃO 
EMITIDA PELA EMPRESA DE COMPATIBILIDADE DE 

PREÇOS COM 0 MERCADO) 

Juntado aos autos 25, 34 a 38 

DOCUMENTO DE EXCLUSIVIDADE DO FORNECEDOR Juntado aos autos .  vákla até 
09/11/2022 

39 

JUSTIFICATIVA/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL PARA A 
ESCOLHA DO FORNECEDOR E MODALIDADE DE 

CONTRATAÇÃO 
Juntado aos autos 29/08/2022 03 a 06 

„ DOC ..._ „_.., 

. ...Empresa:  Philips Clinical Informatics.;-  Sistemas de Inforrnp0o..1.tda . 

::Deciaragao da contratada ou partíciN de que oJci foi 
.cieclarada irfldõnea  poi-  qualquer esfera federativa e de 

que flãO está suspensa de ctar ou impedda de 
contratar CGM C MlinePb 

Juntado aos autos 13/09/202.2 40 e 41 

COrlSlita ao cadastro da empresa lictante no Porta de 
Compras do Munickpb do CurrOba (e-Conipras) OU 

Consua ao cadastro da empresa G:tante no Sist.cima 
de Cacantramento 1_11AI:it:do de Fornecedores (SICAF:, 

Scaf: habikáo juddlca' possur pander:cos; ser/dão de 
regt.Latidade 'fiscal federal, estadua I e mencOal venalato; 

IDENTIDADE DO RESPONSAVEL EjOU INSLRIÇA0 
COMERCIAL (pbtatório p/ MB) 

Juntado aos autos 52 a 56 

ATA DE CONSTITUIÇAO/ESTATUTO/CONTRATO 
SOCIAL 

Juntado aos autos 43 a 51 

CARTÃO CNPJ Juntado aos autos 57 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL FEDERAL válida até 
Juntado aos autos 

25/10/2022 
58 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL ESTADUAL vállia até 
Juntado aos autos 

17/10/2022 
59 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL MUNICIPAL váfiia até 
Juntado aos autos 

13/11/2022 
60 

3 



APONTAMENTOS SEM PENDÊNCIAS ( x ) COM PENDÊNCIAS ( ) 

OBSERVAÇÕES 

Controle Interno 
R.  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, 161 

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

CEP 81.312-170 
(41) 3316-5920 

www.feaes.curitiba.pr.gov.br  

CERTIFICADO DE REGULARIDADE COM FGTS Juntado aos autos válida até 
02/10/2022 

61 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTA Juntado aos autos válida até 
15/11/2022 62 

, .DECLARAOÃO.DEOUENÃO:EMPRE'GKMENORESOEFORmA 
J, 11.F(ra ;m-t, 27, V da Lei 8666/93) 

I U n[aao aos autos 1 23/08/2022 63 

OUTROS cirtid-áo de Uil2. das e concordatas  - fl.  62,1 

. DOCUMENTAÇÃO 
(QUANDO PROVENIENTE 

DE CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA • 
DE PREoitio ou SOLICITADO PELA  AREA  TÉCNICA) 

Atestado de capacidade técnica Juntado aos autos 64 a 68 

Alvará de bcalização e funcionamento Juntado aos autos 69 

.. DOCUmEl* AçÃo FINAL 

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DE HABILITAÇÃO 
(arts.  80  e 100  do Decreto Municipal 2028/2011) Juntado aos autos 14/09/2022 70  

ANALISE PELA ASSESSORIA JURÍDICA Parecer no 416/2022 - Aprovação 13/09/2022 71 a 74 

RATIFICAÇÃO DA DISPENSA 

Ver conclusão 

PUBLICAÇÃO DA RATIFICAÇÃO 

ASSINATURA DO CONTRATO 

PUBLICAÇÃO CONTRATO 

PRAZO DA VIGÊNCIA 

• VIGÊNCIA 
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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  

 

 

 

Processo Administrativo n° 230/2022 — Feas 

• Aprovo o Parecer n° 416/2022 — Ajur/Feas. 

• Segue anexa a Ratificação de lnexigibilidade de Licitação; publique-se. 

• Após procedimento supramencionado, encaminhe ao setor competente para 

cadastro da inexigibilidade no sistema e demais providências necessárias. 

Curitiba, 16 de setembro de 2022. 

Sezifredo Paulo Alves Paz 

Diretor-Geral Feas 
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Feas 

R. Lotherio Boutin, 90 
Pinheirinho — Curitiba/PR 

CEP 81.110-522 
(41) 3316-5927 

www.feas.curitiba.orgov.br  

TERMO DE RATIFICAÇÃO 

RATIFICO o ato de contratação da empresa  "Philips Clinical Informatics  — Sistemas de 

Informação Ltda.", inscrita no CNPJ sob o n° 01.950.338/0001-77, mediante inexigibilidade 

de licitação prevista no artigo 25, inciso I da Lei Federal n° 8.666/93, lastreada em 

posicionamento jurídico, parecer n° 416/2022 — Ajur/Feas, conforme o Processo 

Administrativo n° 230/2022 — Feas, de 14/09/2022, Inexigibilidade de Licitação n° 010/2022 

— Feas, e com espeque no artigo 21 do Decreto n° 2028/2011. 

Objeto da contratação: Contratação de empresa especializada no fornecimento de licença 

de uso, prestação de serviços de implantação, treinamento, atualização, suporte técnico e 

consultoria do Sistema de Gestão Hospitalar Tasy. 

Valor Total: 0 custo total para a presente contratação será de R$ 842.711,68: 

LICENCIAMENTO DE USO DO SISTEMA TASY ANUAL R$ 441.38520 

SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA, APOIO AO USO DO SISTEMA, MIGRAÇÃO TÉCNOLOGICA E/OU SUPORTE 
TÉCNICO SOB DEMANDA PARA UTILIZAÇÃO DE VERSÃO R$ 400.000,00 

SERVIÇO DE TREINAMENTO  ONLINE  R$ 1.32648 

. VALOR TOTAL DO CONTRATO • . • . R$ 842.711 60'.. 

Curitiba, 16 de setembro de 2022. 

Sezifredo Paulo Alves Paz 

Diretor-Geral Feas 

Página 1 de 1 
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CURITIBA 

 

N' 176 -ANO XI N° 176 -ANO XI 

CURITIBA, SEXTA-FEIRA, 16 DE SETEMBRO DE 2022 

  

CURITIBA, SEXTA-FEIRA, 16 DE SETEMBRO DE 2022 

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 

ATOS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 

ATOS DO MUNICIPIO DE CURITIBA 

artigo 74, inciso I e alíneas do Decreto Municipal 610/2019, em favor da empresa IMPARIAMO CURSOS, 
DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL E CONSULTORIA LTDA — Protocolo 01-157810/2022. 

Instituto Municipal de Administração Pública, 15 de setembro de 2022. 

Alexandre Matschinske : Presidente do Instituto Municipal de Administração Pública 

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE - FEAS 

ERRATA 

ERRATA: Referente a AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO 

ELETRÔNICO, publicado(a) no Diário Oficial Eletrônico N° 174, de 

14/09/2022. Data da publicação divulgada erroneamente. 

A Fundação Estatal De Atenção A Saúde torna público, para 

conhecimento dos interessados, que realizará licitação, sob a 

modalidade Pregão Eletrônico, com as seguintes características: 

Objeto: "Registro de pregos para futuro fornecimento de medicamentos, 

pelo período de 12 (doze) meses' 

Processo Administrativo n°: 222/2022. 
Pregão Eletrônico n°: 142/2022. 
Pregão de ampla concorrência e item exclusivo ME/EPP 
Objeto: "Registro de pregos para futuro fornecimento de medicamentos, pelo  period°  de 12 (doze) meses" 

Valor total estimado do pregão: R$ 638.774,49 
Data/horário para envio de proposta(s): a partir do dia 16/09/2022 as 08:00 h até o dia 29/09/2022 as 08:40 h. 
Abertura das propostas: dia 29/09/2022 as 08:41 h. 
Data/horário para envio de lances: 29/09/2022 — a partir das 09:00 h. 
• As propostas e lances deverão ser encaminhados via internet respeitando a data e horários determinados acima. 0 portal em 
que ocorrerá a disputa 6 o compras governamentais (www.compras.gov.br). 

• 0 edital esta à disposição dos interessados no portal de compras da Feas: compras governamentais (www.compras.gov.br), 

bem como no  site  da Feas: www.feaes.curitiba.pr.gov.br. 

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

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

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

Fundação Estatal de Atenção à Saúde, 15 de setembro de 2022. 

Sezifredo Paulo Alves Paz: Diretor Geral 

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

Processo Administrativo n°230/2022 

lnexigibilidade de Licitação n° 010/2022 

Contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de 

uso, prestação de serviços de implantação, treinamento, atualização, 

suporte técnico e consultoria do Sistema de Gestão Hospitalar Tasy. 

RATIFICO o ato de contratação da empresa  "Philips Clinical Informatics—  Sistemas de Informação Ltda.", inscrita no CNPJ sob 
o n° 01.950.338/0001-77, mediante inexigibilidade de licitação prevista no artigo 25, inciso I da Lei Federal n° 8.666/93, 
lastreada em posicionamento jurídico, parecer n°416/2022 — Ajur/Feas, conforme o Processo Administrativo n°230/2022 — 
Feas, de 14/09/2022, Inexigibilidade de Licitação n° 010/2022 — Feas, e com espeque no artigo 21 do Decreto n°2028/2011. 
Objeto da contratag5o: Contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de uso, prestação de serviços de 
implantação, treinamento, atualização, suporte técnico e consultoria do Sistema de Gestão Hospitalar Tasy. 
1,/ 

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

Sezifredo Paulo Alves Paz: Diretor Geral 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO 

Processo Administrativo n°: 176/2022. 

Pregão Eletrônico n°: 116/2022. 

Objeto: Contratação de empresa para realização de serviço de 

manutenção preventiva e corretiva de  autoclaves,  termodesinfectora, 

osmose reversa e gabinete de secagem pelo período de 12 meses. 

De acordo com a decisão do Pregoeiro e parecer jurídico n° 414/2022 — Ajur, homologo o Pregão Eletrônico n°: 116/2022, cujo 
objeto 6: "Contratação de empresa para realização de serviço de manutenção preventiva e corretiva de  autoclaves,  
termodesinfectora, osmose reversa e gabinete de secagem pelo período de 12 meses", conforme ata de julgamento em favor 
das empresas: 
05.524.862/0001-37 — Borini Serviços E Representações Comerciais Eireli 

Total do Fornecedor: R$ 83.000,00. 
Valor total do Pregão Eletrônico n°: 116/2022 — R$ 83.000,000. 
Para as demais providências, respeitando as formalidades legais. 

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

Sezifredo Paulo Alves Paz: Diretor Geral 

LICENCIAMENTO  CE usó DO SISTEMATASYANUÁL RS 44t35020  

SERVIÇO  OE CONSUL TORATTI.0 RICA, AP010 AO  USO  TO 5,51194A. MIGRACÁ0liCNOL 
1 f' (TRW s OS OtiMAN)A  PARA  1,11  i  t 11..Á ÇA 0 OE VEFI SAO 

BOU  SUPORTE  
R5 ,,1 Ori SD 

S ERV ICA DE TREiNAMEN7 0 ONLINE ES % 4S 

yii,LpRTurig_ ODCONTRA ft$!842.711,88  
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Contratos 
R. Capitão Argerniro Monteiro 

Wandertey, 
Pinheirinho - Cutitiba/ PR 

CEP 81.312-170 
(41)3316-5721 

COOtratosfedeSafeeaskiitimitibe.pr.gov.br  

CONTRATO ADMINiSTRATIVO N° 073/2022 FEAS 

Contrato Administrativo btilittatagAo 
.de empresa especializada no fornecimento :de licença de uso, 

prestação de serviços de implantação, tréinamento, atualização, 

suporte tecnico e consultoria do Sisterna de Gestão Hospiteler 

Tesy, para -suprir as necessidades da Fundação Estatal de 

Atenção h Saúde :de Curitiba -  Fees  pelo portado: de 12 (doze) 
treses., que entre si dellebram a  Fees  Fundação Estatal de 

Atenção àSaúde e a empresa  Philips intorandias — 

Sistemas de informação Ltda. 

Am 29 dias do  ms  desetembrodaan0 de 2021,nesta cidade deturitiba; Capital 

do Estado do  Parana,  presentes de um lado a FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A 
SAÚDE doravante denorninada CONTRATANTE, inscrita no CNPJ sob rt.° 14.814.139/0001-

83, neste ato representada pelo seu Diretor Geral, Sezifredo Paulo Alves Paz, CPMVI.F. 

366.713.809-10 e pela Diretora  Administrative  Financeira Deise Suell de  Pietro Caputo,.  

CPF/NIF n.° 570.893.889-72, assistidos pelo Assessor  Juridic°  Pedro Henrique Igino Borges 

OAB/PR n.A 50.529, e de outro lado a empresa  Philips Clinical Informatics  — Sistemas de 

Informação Ltda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita .no .CNRUNIF sob ma 

01.950.338f0001-77, corn sede na Rua 02.:de Setembro„ 1944, Bairro ltoupava Norte, CEP 

89.052-004, Blumenau/SC, neste ato representada pela ara, Patricia Frossard  Merl,  

brasileira, inscritano GPF/MF n° 263.330.418-40, com fundamento nas inforrnagões contidas 

no Processo Administrativo flQ  230/2022 —  Fees,  lnexigibilidade de Licitação  ;fl  :010/2022 .010/2022 e 

Termo de Referência, resolveram e acordaram  firmer  o presente contrato, mediante as 

clausulas e.pgrldigdes a seguir estabelecidos; 

q..Akmu4A:vmmEIRA-00 0 - 4ETO,  

en"  .0 presente por objeto a OntratagS0  -tie  empresa especializada 

fornecimento de licença de .tiso¡ prestação de serviços de impiarttagao,,  treinamento,, 

atualiza0o, suporte técnico consultoria do Sistema de Gestgo Hospitalar,  Taw.;  pare  sup&  

as necessidad a FundaçãO  Estate!  de Atengão Saúde de Puritipa Feas polopen'odo de 

12 (doze) frieses. 



Contratos 
Capitão Argamiro Monteiro 

Wander's» 
Pinhairinho - Curitiba/ PR 

CEP 81.312-170. 
(41) 3316-5721 

contrEitosfeaes@fdoes.curitiba.pr.goy* 

Parágrafo Primeiro 

Os serviços contratedos paderão ser prestados  am  qualquer uma das unidades 

de negocio da Fundação Estatal de Aterição Saikle da  Feat,  todas localizadas dentro no 

:mttniolpio de Curitiba, estado do  Parana.  

ParigrafoSegundo  

Fazem .parte d045rétente,Contrato, como se nele hOUvessem sido trisinscritcis, 

Temio de Referência e a Proposta de CONTRATADA., 

Parágrafo Terceira  

M pessoas que Venharri a  executer  :OS serviços decorre  tea  deste  instrument°  

possuirão vincula empregaticio exclusivamente  cam  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  socials  e tributos pertinentes, 

indenização por guaisquer acidentes de que seus empregados possarn ser vttimas quando 

em serviço na forma expressa e considerada nos artigoslica24 da Lei 8.213/1991, cujo ônus 

obrigações  ern  nenhuma hipótese poderda ser transferidos para a CONTRATANTE„ .0 

ainda, a prestação dos serviços  ors  contratadas não implica em exclusividade de colaboração 

-0.11tre,a.CONTRATANTE e.a-CONTRATADA. 

Parigrafo Quarto  

-A CONTRATADA somente manterá na execução dms serviços objeta da presente 

f:iontratagq,. profissionais que aaresentemxkseguipte perfil: 

a) Maiores de 1.8 anos; 

) Portadores de atestado de boa saúde. 

CLAUSULA SEGUNDA DA DESCRIÇÂO DOS sERvigos 

prestação de Seiviças CoMpreende irfl pli3ntação, treinamento, atualização, 

suporte técnico e consultoria da sistema Tasy, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

LOA IMPLANTAÇÃO 

:a, 0 SISTEMA será fornecido e implantado, pela C 

operacional (plataforma de hardware/software) requerida. 
RATADA, ria ambiente 



Contratos  
K,..eapitão Argemira  Monteiro  

Wander ley, 
Pintleirinho - Curitiba/ PR 

CEP 61312-170 
(41) 3316-5721 

00.030.1)feaesekeaes:ouritiba.pr.gov-Ot 

b. NO cato do • CONTRATANTE necesSitier delreinamento adlcionat, .este  sera  

forhecido em data a  set  definida pele CONTRATADA, Oth co:Omni° :;COM 

CONTRATANTE... 

g„ As solicitaçõesdb CONTRATANTE'devem ter  felted  piar eabdtWealtativades per 

pessoa competente de CONTRATADA, ,previamente execução das mesmas; as 

modificações combinadas e/ou solicitadas em reuniões deverão ser formalizadas 

escrito polo CONTRATANTE e ter aprovação da CONTRATADA antes de sua 

execução.  

IL  Atormalizeção de uso do SISTEMA se  dart  cOM aassinatUra db  DOCUMENT°  

DE OFICIALIZACAO• DE.  .FO' DO SISTEMA,  qua :sera  assinado• pela 

'CONTRATANTE em reunião eapeCifica para tal que estabelece e ]forrnaliza  or  

inicio-de uso do SISTEMA pelo CONTRATANTE, ao mesmo tempo em quedáinicio. 

às responsabilidades da CONTRATADA em relação ao SISTEMA, 

Devera o CONTRATANTE disportibilizar durante a realização integral diTproJeto 

de implantação, um profissional da  ;Area  de T.I., (Tecnologia da Informação); pare 

Acompanhamento em tempo integral dos trabalhos e  ern  especial dos treinamentos 

Ininistrados, tendocomo objetivo garantir a continuidade do suporte interno durante 

;a vigência acrpre..ntein.trurriento  

IL  DA ATUALIZA A a opoai1 tdatONTRA TAPA. CoMpreerida.:.  

Correg'ajo de falhat do SISTEMA, quando estas adontecerempodendo, acritérid.: 

da CONTFATADA,  limiter-se a substituição de (*pia com talhas por urna (*pia 

corrigida. 

Atualização das funções existentes nos mod cki-SISTEMk com relação às 

Variáveis normalmente alteradasporiegislaçãoyou quaisquer outras oausas externaa 

de carater e por determinação governamental, deverão ser comunicadas, pelo  

:CONTRATANTE, per escrito e  tilt  teMPO: !hábil CONTRATADA, sabre  it  

hecessidada de tais modificações, bem como  envier,  juntamente com a solicitação, 

a legislação pertinente As atualizações, por eie, CONTRATANTE, solicitadas. 

Atualização tecnológica do 'SISTEMA, fornecendo as novas versões  qua  

venham a Ser liberadas, -desde que contenham alterações, .acréscimos de rotina OUr 

melhoria cl sempenho, o que não inclui a passagem de tirfn para outro sistema; 

operaciona . 



• Cohtrateli 
flfrggipitattó Argerniro Monteiro 

Wanderiey, 
Pintlettirtho - Curitiba/ PR 

CEP 81.312-170 
(41) 3316-5721 

contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.oav.br  

4. Liberação de novas versões com melhorias e evoluções realizadas no 

SISTEMA', liberadas periodicamente*  no.  tratamento mais apurado dos assuntes 

abrangidos..  pelt)  "SISTEMA". 

a -A interpretação legal das normas editadas pelo governo e sua implementação no 

*SISTEMA" objeto desta ,prestação de morviçoar !serão efetuadas: 'cOr: base .rio 

entendimento majoritarlo dos .usuários fda CONTRATADA, doulrinadores 

Ititisprudênclail pátria, Interpretações divergentes por  parts  do CONTRATANTE, 

;poderãci ser implementadas, na condigão de "desenvelvitnento eapectfice 0, desde  

cue  assuma; o CONTRATANTE, a responsabilidade pelt) pagamento do 

desenvolvimento pauta,, após a. apresentagdõ, pela CONTRATADA, de 

orçamente prévido: 

éL.Ca5onãÕ..hája tempo  habit  par''IpiiéhthräS riodificações legais entres 

4Vulgação e a. inicio de vigência das mesmas, a CONTRATADA indicara as 

aoluções alternativas para atenderi: temporatiamente, asa)dgências da nova tal, 

até que os tricklulos possam ser atualizadoa 

52. Caso.:não .haja  tattle°,  hábil para implementar as módificações legais  antra  a 

'divulgação e pinicio de vigência destas, a CONTRATADA indicara as soluções 

altemativas para atender., temporanarnente, asexigênciasda nova Lei, ate que os 

rnodulos possam ser atualizados. 

f. A CONTRATADA, zelando pela disponibilidade  .dõ  SISTEMA -.durante  &du  após 

atualização da versão, salienta ao CONTRATANTE que este, antes de atualizar a 

versão do SISTEMA na base de produção, faça a atualização na sua base de testes, 

,objetivando constatar o perfeito ftincionamento. do  SOFTWARE  nos módulos 
contratadosjimplantados. 

SOO SUPORTETÉCNICO 

a. 0. suporte técnico compreende a garantiade esclarecimentos de dúvidas, sempre 

oficializadas ,através da opção "ordem de serviço "' do .sistema: O atendimento para 

•dOnfirmação de abertura do.'bittern de- seiviçon e Suporte são prestados em dias  
Weis,  de segundaasexta-felra, no horário comerciat. 

b. Para awalidade do atendimento pelo SUPORTE: TeCNICO em acordo com este 
cOntrato 0 CONTRATANTE devent 

Consultar a CONTRATADA ante através das pessoas dlie foram 

freinadas..para a utilização do sisterna; 



*C"'" 
•  

Contratos 
R. Capito Argemiro Monteiro 

Wanderley, 
Pinheirinho - Curitiba/ PR 

CEP 81.312-170 
(41) 3316-5721 

contratosfeaesgfeaes.curitibe.pr.gov.br  

2. Comunicar a CONTRATADA, com detalhes e precisão, a descrição dos 

problemas ou pendências relativas ao  SOFTWARE;  

3. Disponibilizar o acesso remoto na base de dados do SISTEMA, sempre que 

os procedimentos de suporte assim o exigirem. 

c. É imprescindível que conste da solicitação a descrição do problema observado, 

programas envolvidos, o dia e horário de disponibilidade do equipamento e o nome 

do responsável pela requisição do serviço. 

d. Nos chamados o CONTRATANTE se comprometera a colocar à disposição, da 

CONTRATADA, os equipamentos, programas e arquivos envolvidos no problema, 

para que o atendimento possa ser feito com presteza e eficiência. 

e. Na eventual necessidade do acesso a arquivos do CONTRATANTE para a 

resolução de algum problema, fica garantido por parte da CONTRATADA o total 

sigilo das informações neles constantes. 

f. Não se compreende como 'SUPORTE" e serão cobrados à parte, mediante 

orçamento prévio, os serviços consistentes em: 

1. Correções de erros provenientes de operação e uso indevido do SISTEMA; 

2. Recuperação de arquivos de dados, quando possível, provocado por erros de 

operação, falhas do equipamento, sistema operacional, instalação elétrica e erros 

em programas especificas do CONTRATANTE; 

3. Serviços de migração e conversão de dados de/para outros equipamentos; 

4. Desenvolvimento de relatórios; 

5. Desenvolvimento de integração/interfaceamento com software(s) eiou 

hardware(s) de terceiro(s); 

6. Serviços de consultoria juridica; 

g. Quando da prestação dos serviços pela CONTRATADA, exclusivamente com 

referência a resolução de erros do sistema, estes deverão obedecer ao padrão que 

segue: 

Níveis de StAs 

Nível de Severidade Tempo de Atendimento Tempo de Resolução 
Severidade 1 (Sistema indisponível) - 2 h 18h 
Severidade 2 (Impacto alto) 4 h 'N 54 h 

Severidade 3 (Impacto Moderado) 3 h NA 

5 



Contrates 
R. CapiCao Argemiro Monteiro 

Wanderley, 
Pinheirinho - Curitiba/ PR 

CEP 81,312-170 
(41) 3316-5721 

contratosfeaes©feaes.curillba.pr.goy.br  

fkattis' - • 

severidade Oestreplo. 
Tempo  Maximo  penal:IMO* 

Atendltiasetei 
l*npa Maximppaatleid* 

(panadva ou,deftnttive) 

Ernergerncia 

O SISTEMA no esti,dispontrel, au's**, Inoperante, e nlo  caste  
nenhuma altemathre para os tisuarlos efetUarera o trabalho. A rtio 
realizavlo do sendso pode resultar em perda de berieffilos, 
receitas moneterias para a empresa. 

2 horas  apes  orecebimento da Ordem de 
Serviço  mien&  peta CONTRATANTE 

Ate IS  hares.  

. 

Alta Complevidade 

O SISTEMA estaserlarnente afetado ounloesta disponieet pare um 
.grupo cte usoarios. e n50e4s5e  mitre  attemarive pare efetuar o 
trabalhe. A  ilk  reardlnao der servip cial poesutte em perda de 
produttvidade,ou pode por em rtsco beneffclos e recettas 
monettirias para a emprese. 

4  bona sods  ci remit:Amoral e cl Ordem de 
Servirp emitida  pee  cotrnIATAICE AtiUlioitik• 

Mtlidia Complexidatie 

0 serviço a  urn  usuzirIO esta.seeept.eateefitapo, e.atisendo 
dlikutdade para efetuarseu trabalho normal: EXISPIT aiternativas . .  
di  spoolvels para efetuar  (stiles**,  eretomoutrassevidaries 
possam ser alefacias enquanto  an  espera aresoluolo do-problem°.  

S.horas  aped  o recebimento da Ordem de 

‘Tvi70  emitida  Pea  CONTRATANTE 

h. A definição de padrão (emergência, alta prioridade, media prioridade e baixa 

prioridade) é de competência exclusiva da CONTRATADA; 

I. O cumprimento dos prazos por parte da CONTRATADA esta condicionado a 

disponibilidade técnica por parte das empresas operadoras de telefônica e 

provedores de acesso a internet, bem como da disponibilidade da CONTRATANTE 

em liberar o acesso remoto ao seu ambiente operacional e a sua base de dados. Os 

tempos decorrentes de problemas relacionados a esta situação serão reduzidos do 

tempo gasto para o atendimento e solução da ordem de serviço (chamado). 

j. Para validar a contagem dos prazos do item VII, a CONTRATADA deverá enviar  

urn e-mail  à CONTRATANTE e/ou registrar histórico na Ordem de Serviço, via  web 

service,  no momento em que iniciar o atendimento, indicando data e hora deste, 

quando então, começará a contagem dos prazos elencados no referido item. 

IV.DA CONSULTORIA E MIGRAÇÃO TECNOLÓGICA 

a. Para as utilizações das horas de consultoria e coordenação de projetos  "in  

foco", seguirão os valores estabelecidos no inciso II da Clausula Quarta do presente 

Termo, onde estão inclusas despesas, exclusivamente sob alocação semanal, com 

alimentação, deslocamento e hospedagem dos consultores. 

Parágrafo Único 

I.Qualquer mudança de endereço deverá imediatamente ser comunicada entre as parte v \\\  \‘ 

por escrito, com comprovante de entrega. Qualquer comunicação entre as partes só 

• 

(,) 
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CLALISULA TERCEIM-- OAS  'OBRIGAÇÕES  DA CONTRA 

opbrigWcies da CONTRATADA 

Contratos  
itffiakitylirniro:Meiriteiro 

Wariderlay, 
Pitrneirinho - Curitiba/ PR 

cep 81.312-170 
(41)3316-5721 

fgoe,s@ifeaes,curitiba,pr.govlii 

serd válida quando feita:Oor escrito, salvo os assuntos •00 rotina perat ornplemento da 

atualização.° suporte do 

ti No caso de troce- de equipamentos que impliquem emStiVidades adlcierralS às previstas 

rieste coritratcs, a CONTRATADA devera ser  informed& corn  antecedência (Nina de 

ao (trinta)  dies,  reservando-se Os direitos de  man t!,;  .SISTEMA rl0 irtOVO 
ambiente operacionat 

partes por si, seus empregados e prepostos, obrigam-se a mentor sigilo sobre 

quaisquer dados,  materials,  docurnentos, especificações fichicat  OÚ  comerciais, 

inovações ou aperfeiçoamento doconjunto de módulos licenciados, ou  dodos  gerais 

razirlado;presentecontrato;  de que vieram a ter acesso ou conhecimento, Ou ainda,qtlis-

lhes tenham sido confiados, não podendo, sob qualquer pretexto ou descuipakomissão,  

Woe  ou dolo,  reveler,  reproduzir ou deles dar conhecimento a estranhos;  a: qualquer 

tempo, :salvo se tiouver consentirnento expresso; em zonjunto  des  mesmas ouse  tat*  

iriformações existirem livremente, previamente é formação deste :contrato, sendo de 

conheeimento:pitilipo OLI inerentes ao mercado,  du Alpo  digvneg4Ple,i ou à etwtdade das 

partes

. IVA responsabilidade das partes  corn  relação 

efeitos do prejuizo causedo, 

V.0 :presente contrato obrigaati partega SeuSSucessoreS .e ...somente o CLIENTE poesul 

licenga,  pro  exclusive, para :a. utilização do SISTEMA, send0-1114,: entretardoo, vedado 

transferirosdireitos e obrigações impostos por este instrumiente.,  
VMS  termos disposições deste .contrato prevalecerão 

eotendimentos ditatordoa .técitot Ottexpressos anteriores, 

VitAscontratantes reconhecem queeste contrato prevalece pare tOrla eitiddlqtierkittiagâ'o 

'future, dentre as quais e sem Se  limiter:  por •parte do CLIENTE a aquisição de nova* 

empresas, abertura de filiais ou mesrneo simples aumento da quantidade de estações. 
VIDA, CONTRATADA poderá  designer  funcion6rio, preposto ou profissional legalmente 

Oonstituicio, pare realizar auditoria .ne equipamento do CLIENTE;  com Ia finalidade dO 

'Verificar o nt)rnero de estações e a perfeita utilização :d0 31STEldk dentro das 

especificageies dos equipamentos contratadca,  

fl 

de proporcional aos 

e qu cutrria 
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'tantratos 
.R. Capita° Argemiro Monteiro 

Wanderiey, 
Pinbeirinho - Curitiba/ PR 

CEP 81.312-170 
(41) 3316-5721-

, istgfeal*.paritiba.pr.go,bbi 

- I EXecutar integralmenteo servigo,defintdo no,onjeto presente termo de referência;  

itilciando a prestação dos aerviços dentro dos prazos definidos  rib  presente Contrata, 

estando vedada a sublocação no todo ou em parte do objeto;  

IL  Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, respeitando as condições ou 

exigências contidos. neste Contrato, , de acordo com os padrões de qualidade exigidos 

Pela CONTRATANTE e as normas técnicas e legaievigentos 

'Manter :um responsável pelo gerenciarnento  des  serviços,  Corn  poderes de 

representante para  toter  diretamente  corn  a, CONTRATANTE; 

Atender prontamente as 5elicita0et que se fizerem necesséries referentes aOs 

:servos prestados; 

Comunicar CONTRATANTE; eScritii;•qUaleqiiier faritirMaildadea  tie  careter 

urgente condições inadequadas para livexecução dos serviços e a iminência de fatos 

:que :possarn prejudicar perfeita execução de CONTRATO, comprometendo-se a 

prestar todos os esclarecimentos julgados necessários, 

VL Manter; durante:  lode  a execução do CONTRATO; iern Mpatibilidade ,atirn as 

obrigações a serem assumidas;„  lodes  as condições de inabilitação e qualificação 

exigidat niOpresente COntratoT 

Vill. Responder por danos causados diretamente 4: CONTRATANTE ou a terceiros, 

decorrentes de Sue culpa ou dolo, •quandti da axe çãd0ssen.içce no.excluifldo ou 

reduzindo essa responsabilidade. 41 fiscalização 00• .o acompanhamento pela 

CONTRATANTE.  (Om  conformidade  corn-  oartigo ?)da  Let  6.666/941 

VIIL  -Amer corn,  despesas decorrentes• de 'qualquer infração, .seja. quel desde.. que 

praticada per seus : empregados durante a execução dos servigos, que guardem 

qualquer relação  corn  o.objeto liditadot 

IX. Responder pelo cumprimenta dos postulados legais vigentes de âmbito federal, 

esteidual. ou "Municipal, bem como, assegUrar, os direitos e ournprirreento de todas as 

obrigações estabelecidas na legislação; 

X. Manter sigilo  Were  tOdOe: qualquer assunto de interesse do CONTRATANtkou de 

terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto deste 

OONTRATO,. devendo 'odentar seus empregados neste sentido, sob :péna de 

response bilidade petlate adrriinistrativa 

XL Responder, em retação aos seueetnpregados; por todas as despesas decorrentes 

execução do ,CONTRATO, ,tais carnor. selérias, encargos previdencierios, cursos 

mentos, seguras de acidente,  texas,  impostos  fa  contribuições, indenizações, vale, 



Contratos 
'.,0304116 Ai emiro Monteiro 

Wanderley, 
Pinhatrinho - Curitiba/ PR 

CEP 81.312-170 
(41) 3316-5721 

Oentratosfeees©feaes.c.nritiba.or.gov,br 

refeigãoi.  vale-transporte, e Outras que pOrverittira. verittaint terdriadas e exigidas pelo 

Governok 0 inadirnplernento por -parte da CONTRATADA dos encargos 

supramencioaadosi  não itransfere a CONTRATANT.E a responsabilidade peio seu 

pagamento, nem poderá orterarobbjeto do contrato; 

:X11. Comprovar, sempre que solicitada pela CONTRATANTE, ágbitação  des  obriga gões 

'trabalhistas,  tributaries  e fiscais1. coo condição à percepção do valor faturado; 

XIII Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento  des-serviços, conforme 

previsto neste Contrato,  Serf)  interrupção, seja por motivo de férias, descanso sernanal; 

greve,.: licença  faits  ao serviço e demisso de empregados. A demissão não terá em. 

nip6tese --algurna, qualquer relagão de emprego cora a CONTRATANTE, sendo .de 

exclusiva responsabilidade  tie  CONTRATADA as desaesas cOM todos encargos e. 

obrigações sociais, trabalhistase fiscai% 

XIV. raanteri  em seu quadro de funcionários, técnicos aptos efetatliqr SUPtitte técnico 

adequado aos CONTRATANTE usuários das versões implantadas e liberada% 

XV. Observer  toclasas obrigações assumidas neste contra-We  ernseuS  arm*  ainda 

„clUeIiãOtt&SCrIta5tiOOf1OdO presente instrumento, 

Parágrafo Primeiro.  

A inadimpláncia da tONTFtATADA  corn.  referaii014 aos tricargos trabalhistas, 

fiscais 0. comerciais  ado  transfere a,  Administração P011ogt a responsabilidade por .seu 

pagarnenta,• Rem podere onerar 0. objeto do contratai 

CLAUSULAQUARTA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANVE:  

Sea  Obrigações da CONTRATANTE 

L Providenciar a.fiscalização dos serviços exeditadda,„atraves de profisstonais do seu 

ddrpofuncianal; 

.¡Proporoionar todas fatilidadeS .para qü€á CONTRATADA poSS8.desempenhar 

teus.serviçoss .dentro das normas do Contrato; 

10 Efetuar as pagamentos nas condições e pieçat pactuados; 

IV Rejeitar no todo ou: em parte, Os serviços executados em com as 

•.exigências deste Gontrato e seus anexos;. 

V;. por escrito„ -CONTRATADA, ocorrência de  eve  

Curse de execução dos serviços, firando-prazp-para ua correção; 
Perreições fl 



Pardo.** Easing de Mow 
4111  Sookkr Ctrbtak  

?Ikó icas e apoio especializado em processos 

Contratos 
R. Capitão Argemiro Monteiro 

Wanderiey, 
Pinheirinho - Curitiba/ PR 

CEP 81.312-170 
(413316-5721 

contratosfeaes©feaes.curitiba.pr.gov.br  

VI. Comunicar de imediato à CONTRATADA quaisquer anormalidades de 

funcionamento do sistema; 

VII. Acompanhar, fiscalizar, controlar os serviços prestados pela CONTRATADA; 

VIII. Fornecer a qualquer tempo e com a  maxima  presteza, mediante solicitação escrita 

da CONTRATADA, ressalvados os casos de urgência, informações adicionais para 

dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos, do presente ajuste; 

IX. Notificar por escrito a CONTRATADA se verificado qualquer problema nos serviços 

prestados. Poderá ser ordenada A suspensão dos serviços e, respectivos pagamentos, 

se dentro de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da entrega da notificação, não forem 

iniciados os serviços de suporte. 

CLAUSULA QUINTA - DO VALOR 

Pela prestação de serviços perceberá a CONTRATADA a importância GLOBAL 

de até R$ 842.711,68 (oitocentos e quarenta e dois mil e setecentos e onze reais e sessenta 

e oito centavos) referente 6 prestação dos serviços, pelo período de 12 (doze) meses. 

Referido valor consta discriminado da seguinte forma: 

I.Licenciamento de uso do Sistema Tasv para até 285 (duzentas e oitenta e cinco) 

estações de trabalho, sendo o valor de R$ 129,06 (cento e vinte nove reais e seis 

centavos) por estação, o que corresponde ao valor mensal de R$ 36.782,10 (trinta e 

seis mil e setecentos e oitenta e dois e dez centavos) e anual de R$ 441.385,20 

(quatroc,entros e quarenta e um mil e trezentos e oitenta e cinco e vinte centavos); 

II.Até R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para serviços de consultoria técnica, apoio  

ao uso do sistema, migração tecnológica e/ou suporte técnico sob demanda para  

atualização de versão (já computadas em todas as situações as despesas - 

exclusivamente sob alocação semanal - referentes 6 locomoção, deslocamento, 

hospedagem, alimentação, estadia, dentre outras, inerentes a tal encargo), usados nas 

seguintes possibilidades e formas: 

a. Horas de consultoria comum, de valor unitário de R$ 257,92 (duzentos e 

cinquenta e sete reais e noventa e dois centavos), utilizadas para fins de 

implantações, migrações te 

c7 

 administrativos e hospitalares; 
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ContratoS 
eatiltadMerniro Monteiro 

Wanderiey, 
PlOtteirinho - Curitiba/ PR 

CEP 81,312-170 
(41) 3316-6721 

coritratosfeieee©feeed.curitiba.pr.gov  br 

qZ,  

Horas de consultoria esvecializada, de Valor unitário de R$ 890,00 

(oitocentos e noventa reais), utilizadas axciusivamente para a  atualização 1410 

sistema; 

kloras de coordenacão, de valor unitário .de R$ 275,91 (duzentos a setenta 

.0  Gino°  reais e noventa e.um centavos), destinadas â gestão de projetos e que se) 

poderão ser contratadas em ..conjunto com as horas de consultoria comum, Ou 

especializada, na grOporção daaté 20%. (vinte por canto) do total de horas. 

ill.Servico de Treinamento  Online,  (Learning Center)  para tduaS) matribulas concorrentes 

.simultãneas para CMOS na modalidade  Online Training  4  no valor unitário: mensal de 11$ 

.55,27 (cinquenta .e  ChM) realms  vinteesete centavos), totalizando R$ 110,54 (canto e 

.dez  male  :ecinquente ,wquatro_reeis) mensais aanuai da R$ 1326,40  .(urn  mil, trezentos 

e  'Onto  eaelsfeais e qoarenta ,g.OK0 centavos), 

Parágrafo Ortico 

As despesas decorrentes dos serviços .ora contratados correrão por conta de 

recursos próprios de CONTRATANTE, previstos, em seu orçamento, ,recebivels através de 

Contrato de Gestão celébradocomo Muniolpio„de Curitibepara der, as metas definidas. 

CLAUSULA SEXTA— DO PAGAMENTO 

Obegamento  sera  efetuado  ern  ate 15 (guin2e) dias apás a arritssão da nátartscal 

derrespondente ao mês de referenda, qUe.deverd ser encaminhada; ato :.o.: 010  (primeiro) dia 

•Otil do mês subsequente acrda prestação do.serviço, sem emendas xasuras, sendo. 

necessariamente a via original; e, eindai. mediante apresentação da seguinte clocumentação: 

Certidões de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual .e.„(vlunicipak 

Certidões de regularidade com o recolhimento de FGTS; 

Certidão negativa de débittis-trabalhiStas4CNDT). 

Parágrafo Primeirg. 

Sendo identificadapela CONTRATANTE acobrança 6-v0)r indevidtmaalaturas 

apresentadas, esta comunicara cor escrito à CONTRATADA, em ate 10 (dez) dias, oontado 

a partir do primeiro dia util  spas  a protocolizagão das Notas Fiscais/Fatura,, Neste caso, „ 
prazo previsto no caput desta Clausula  sari  SY_ eils0..até haja a regularização de 



Contratts 
ft.R.EtrirtaxAterekiro Monteiro 

Wanderley, 
PIMekirtho - Curitiba/ PR 

CEP 81.312-170 
(41) 3316-5721 

contmtosfeaes@feaes.t.urititia.pr„gpvlir  

cant*, tend()  rainidadO o  prim°  pare pagarnentd  fakirs  partir desse nova data, aern 

a ocorrência de quaisquer encargos 11 CONTRATANTE, seja a que titulo for. 

Paráqrafo..Sequndo  

Lm sendo COrtatatada  pelt)  CONTRATANTE e cobmflç.f de valorinclevido  adds  o 

pagamente de Nota :Fiscal/Fatura., CONTRATANTE zornunicar& por escrito a 

.CONTRATADA, a qual deverá efotu rosssarçjrnentç dpsses valoras rio faturatnentodoMês 

Subsequente ao da comunicação. 

-CLAUSULA SÉTIMA.-.411A MORA 

Na inexistência de. litiUtra regra coritattiat quatid0 da odarttncia  del  eventuais 

atrasosttepagamento provocaciosexclusivamente pela corltratante,41,valor devido devera ser 

acrescido de atualização tinanceira, esua apuração te fará desde a data de seu vencimento 

;ate a data do efetivo pagarnento,  ern  que .os.juros de mos.serão calculados à taxa 0;5% 

(melo portento) ao Me* ou 6% (seis por cento) ao ano„ mediante aplicação das seguintes 

as 

1=(T19400) 

5,  

EM = x14 x VP onde: 

I =indica de atualização4riaritelra;  
TX  = Percentual da taxa de juros-de,MOra anual; 

= Encargos Moratáritik 

N Nütnero. de dias  antra  a data IMsta para o pagamento e a do efetivo 

pagamento;  

VP  =•Vaior daParoela em atraso .  

CLÁUSULA OITAVA—DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 

Os preços atordado0'poderão ser alterados, 'per reajuSte repactuação; após 

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

Lei -riP t0.192 de 14 de fevereiro de 2001,, Artigo 65. da Lei n"• 8.666/93, de 21 de juntio 
199,3iz  Dêrt Municipal W410/20180 Instrução Normativa n° 02/2021 —SMR,Ou seja,  sera -

12 
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Contratos 
R. Capitão Ateiniro Monteiro 

Wanderley, 
Pintssinnho - Curitiba/ PR 

CEP 81.312-170 
(41) 3316-5721 

dpystiãtosfeeesafeae4.ouritibe.pr.gov.Of  

ado do Mho otitis:de-de  reajuste  o IPC- A.  

Parágrafo Único 

Caso o indice estabelecido para reajuStarriento venha,a ser eXtintogu de qualquer 
forma rrão possa mais  set  utilizado, será -adotadoi  ern  substituição; á  qua  ,vier a ser 

determinado pela legislaçãonntão em vigor; Na ausência de previsão legal quanto ao 1ndIø.i 

substituto, as  parts*  elegerão  -MVO  irKiiefa 06061, para reajustamento de maw: de valor 
remanescente. 

CLAUSULANONA,  DOS ACRESCIMos E SUPRESSÕES 

A. contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmes—condigbes ZOntratuais;  os 

acréscirnosque se frzerem necessários prestação de serviços ate 25% (vinte et,  cinco por 

cento) do valor inicial atualizado do contrato) de acordo  corn  o  an  40 4iTa  Lai  8866/93. 

Paritarafo  

Nenhurn.etrástiMbitiU SLIOnsiSSão pOdOrálnidediárttlittiteteitabelecid&I flo  NM  

anterior, exceto supressões resultantes de acordo celebrado entre oscontratantes. 

,CLAUSULA DÉCIMA,*. DAS PENALIDADES  

Ike  hipótese de a CONTRATADA dar dõ exe Jaros servtos por qualquer 

motivo;  mrolizerfora das espetificações 6 condições pre-determinadas'sainda, emqualquet 

outra hipôtese de inekecução parcial ,ou total do contrato, ' sWeite AU: seguintes 

penalidadesi;independente de outras ,previstas em  tat  

.Advertencla 
No caso 'de atraerd itijdOtificadb  ná  restação de serviços, ou ainda na 

execução 00 contrato; multa de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor da parcela 

Ou etapa inadimplida do contratado, até o  pram  máximo de.10 (dez) dias. Vencido 

.6: prazo de que trata este itern, a ordem de serviço poderá ser cancolada OU: O. 

contrato ser consiclorado rescindido, a critério da CONTRATANTE, licando.* 

CONTRATADA sujeita às lidades previstas,nos agigos S5,47 e 88 da Lei  fl°  

8666/93m Pecretoc:610/2019. 
1.3 



ITEM INFRAÇÃO GRAU 
A Não iniciar suporte técnico para acompanhamento de emergência 

em ate 02 (duas) horas após o recebimento da Ordem de Serviço 
emitida pela CONTRATANTE; 

03 

B Não solucionar o erro de emergência, em até 18 (dezoito) horas, 
após o inicio do suporte técnico pela CONTRATADA; 

03 

C Não iniciar suporte técnico para acompanhamento de alta 
prioridade em até 04 (quatro) horas, após o recebimento da 

Ordem de Serviço emitida pela CONTRATANTE; 

02 

O Não solucionar o erro de alta prioridade, em até 54 (cinquenta e 
quatro) horas, após o inicio do suporte técnico pela 

CONTRATADA; 

02 

E Não iniciar suporte técnico para acompanhament de média 
prioridade em até 08 (oito) horas, após o recebimerqa Ordem 2 

de Serviço emitida pela CONTRATANTE; 

01 

14 

Contratos 
R. Capitão Argemiro Monteiro 

Wanderley, 
Pinheirinho - Curitiba/ PR 

CEP 81.312-170 
(41) 3316=5721 

contratosfeaesgfeaes.curitibia.pr.gov.br  

Ill. No caso de inexecução parcial ou total do contrato, multa punitiva de 10% 

(dez por cento) sobre o valor remanescente da contratação, de acordo com o 

artigo 87, inciso II, da Lei n.° 8.666/93 e Decreto 610/2019, exceto se a infração 

estiver elencada na tabela de infração abaixo, hipótese em que serão aplicadas 

as penalidades ali previstas, sobre o valor referentes ao serviço de atualização e 

suporte técnico bruto do mês em que se apurar a(s) irregularidade(s), a(s) qual(is) 

será(ão) descontada(s) do valor relativo ao próximo pagamento a ser efetuado. 

Para efeito de aplicação das multas, a "Tabela 1" atribui grau de gravidade e o 

percentual correspondente a ser aplicado e a "Tabela 2" elenca as infrações e o 

grau de gravidade: 

TABELA 1 
GRAU CORRESPONDENCIA 

01 1% sobre o valor mensal bruto em que se 
apurar a irregularidade; 

02 5% sobre o valor mensal bruto em que se 
apurar a irregularidade; 

03 10% sobre o valor mensal bruto em que se 
apurar a irregularidade. 

TABELA 2 



Contratos 
kOspitião Argerniro Monteiro 

• Wanderley, 
,Pinhairinho - Curitiba/ PR 

CEP 81.312-170 
(41) 3316-5721 

teaeS@feaes.ouritiba.pr.gov,br 

IV Suspensão dO direito de licitar ..ou contratar  corn  a  Peas,  pelo prazo não 
superior a 02 (dois)  arms,  penalidade esta a ser aplicada pela autoridade 
competente, segundo a natureza da falta e o prejurzo causado a administração 
pública, de acordo com a Lei n.° 8666/93 e Decreto 610/2019. 
V, Declaração de inidoneidade para licitar na Administração Pública, com 

publicação na:  imprensa oficiai,. de acordo com a 1..01 n,ci 8666/93 e Decreto 
610/2019; 
Vt. A multa  moratoria  (item e. a multa compensatorta Ate , poderão ser 
cumuladas. 

Parágrafo Primeiro 

Quaisquer das 'Periiididades aplicadaS serág transcritas  'Oa  ficha cadastral da 
CONTRATADA na  Peas.  

Pa'áQrafA Segundo 

A CONTRATANTE poderá Motivadaittente aplicaras penalitfaries estabeledidas 

eft Lei fl0  8.666/93 independentemente da .ordem em,. que estejam previstas, considerando 

sempre a gravidade e eventuals mjuizos causados Eráno. 'OS 'Prinoiplos  eye  regem 

Administraçâo. 

Parágrafo Terceiro  

AapliCaçãodSceentilidactes nãbpréjurtroaodireitedeCONTRATANTE  &retorter  

gartisitins:. contratuais,  corn  o objetivo de ressaroir-se dos prejuízos causados pelo 

iriactimplente,  portend°,  ainda,  rater  oréditosdecorrentes docoritrato, ou.promovera cobrança 

kidiciat oti extrejudiciaIde eventuais perdase danos. 

'CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA—DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

A empresa contratada. ,a einita e eldbsiva respontr- 4rittega do: 

objeto, todavia a CONTRATANTE reserva-se o direito de exercer amais ampla e complete 

fiscalização dos serviços, designandoi para  Onto.. OM;  servidor para acompanhamento:,  qua  

P9c140.7.00,tree,  

Notiticaraernpresecontratade, OtreScrt10, pela ocorn!in eNta„. uskimperfelçÓes 

.na execução do contrato, fixando prazo para sua correça-o; 

SolicitarAteMprese contratada.asubstituitOode qualqr produto fornecido  pa  esteja 



Cgritratos 
iCeig,itiWArgemiro Monteiro 

Wanderley, 
Pinheirinho - Curitiba/ PR 

CEP 81312-170. 
(41) 3316-5721 

contratoefeees©fda0..s.curitibapr.gov.bt  

ertirdesacordbOuiñsatisfàtÔiO..: 

* Acampanhar e atestar ra recebimento definitivo da execução dos serviços. 

araarafo Único 

A CONTRATADA  clever*  Manta* preposto, aceito pela CONTRATANTE, durante 

operíodo de vigênciadO dgntrató,  pare representa-Ia sempre que necessiirta, 

,CLAUSUIA DÉCINIA SEGUNW DO RECOLHIMENTO DE' MPOSTOS E TAXAS 

VOITerib poramte exclusivos daCOlkITRATADA, tados Ostrapostos e taxas que 

:forem devidos erndecorrênciado objeto desta contratação, ou vIeremoser criados. 

LAUSULA DÉCIMA TERCEIRA— DA RENÚNCIA 

A CONTRATADA, por  al  e per seus eventuais sucessores, renuncia 

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

administrativo relativamente aos tributos  municipals  incidentes sabre o presente contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA— DA RESCISÃO 

ipresente contrato 

partes du unilateralineritEk nos 

0,666/99„, 

ni ser rescindido sem anus, de  (=mum  acordo entre as 

içóese hipôteses provisteenosartigos 78, 79:e 80 da Lei 41 

Paracoafo P Imetro 

Na hip6tese V 00t4TRATAbkis1ititar rescisão, esta devertebritinUar prestando os 
serviços Por período a ser estipulado pela CONTRATANTE, não inferior a60 (sessenta) dias, 
a  canter  da data do recebimerito da solicitação de rescisAa. 

parágrafo Segundo 

Se, a qualquer  term*  r vigência deste •centrata,4 CONTRATADA tiver decretada 
falência ou vier a se dissolver; de pleno direito ou extrajudidalmente, fica •Ct  pre  

contrato automaticamente rescindido, sem prejulzo da resolução de eventuais pendências. 
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Contratos 
*.,tafieTio Argemiro Monteiro 

Wanderley, 
Obekinho - Curitiba/ PR 

CEP 81.312-170 
(41) 1316-5721 

contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br  

Parágrafo Terceirik 

Em qualquer hiodtesede rescisão, caber ã (Mica e extlativamente à CONTRATADA 
•o recolhimento das verbas•rescisdrias e demais enoargos trabalhistas3irlOsPenclontemente do: 

periodo de comunicaçãOda,rescisão formulado pela CONTRATANTE. 

Paráqrafo Quarto 

0 ihadirnolettierki de OUtilOtier'thituallia do 'presente contrate  potter ',Yew-WOW*  de 
-sue imediata rescisãoi independentemente de notificação ou interpelação judicial pg 

eXtrajgdioial,  align  de responder a CONTRATADA por perges,:e  dapper  quando esta: 
Não cumprir asobrigaçdes essurnida%, 

Falir,.encontrar-seem Recuperação Judicial ou dissolyer-sal 

Transferir o contrato a terceirm: no :toOo 00 era  parts,-  sem a prévia e expressa 

anuOncia de CONTRATANTE: 

Tiver sua atividade  suspense  por determtnaào de autoridades competentes, de 

acordo  cam  a. legislação em vigor: 

e- Interromper &prestação dos serviçoWPOt  Mats  de 1)2) dias consecutivos, 

justo motivo aceito pela,CONTRATANTE:: 

plikusuLA DÈCIMA  QUINTA-,  DA OESERVÂNCIA: LE; 8.666194  

presente triStrumente sujeita o CONTRATANTE e a tONTI4ATADA às normas 

cOrttidat.ha Lei no 8.666/93 bergoomo demais legislações aplioéveis a espécie„ 

CLÁUSULA DECIMA socrA-1) s GESTORES  

Patti  ataurigfio das oOrigações detiStaritea: d040414017 tiO--decrtita trithitiptit: 

610/261:9 e demais oOttelatoa,»ficarri: desiOnados OS- servidores Tiago Candido de Melro 

(Matriotila funcional nfr:141.1) e 4anaina Barreto Fonseca  (metric*  fOnciOnal 250) comO 
gestors,puplente, respeotivarnente, coma,OiénciadoS 

cukusuuk otamA stritm- OA viGÊNc 

.0'contratoivigeriA oor 42 Mote rnesea, a contarde da da stki áásineturai  poden 

ser prorrogado a critério das partes e. nos  terms Oa  artigo 57 da  Le  n 8.,,,66/93 e demais' 



Contratos 
R. Capitao Arge miro Monteiro 

Wanderley, 
Pinheirinho - Curitiba/ PR 

CEP 81.312-170 
(41) 3316-5721 

contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br  

alterações. 

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA 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 protegera 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 410 

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 à proteção de Dados Pessoais pela CONTRATADA, seus funcionários, ou 

terceiros autorizados de que venha a ter conhecimento ou suspeita. 

Parágrafo 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 à CONTRATANTE eiou a terceiros diretamente resultantes do 

descumprimento pela CONTRATADA de lquer das cláusulas previstas neste capitulo 

anto à proteção  e uso dos dados pessoais. 1/\„ 
18 



Contratos 
R. Capitão Argemiro Monteiro 

Wancierley, 
Pirtheirinho - Curitiba/ PR 

CEP 81.312-170 
(41) 3316-5721 

44i*Otoefpaaq3©feaes.curitiba.pr.gov.br  

:Pardorate segundo 

enterrada ',Ida do contrato ou,nao havendd mais necessidade de .utilizagfe. 
dos dtdet ffiessoais, sensíveis ou n4% emOONTRATADA interromperá tratamento e, ém  rid  
Pro4e máximo de 304iesi  tee  instruc8eSe na medida CIO determinado pela CONTRATANTE,  
**nitwit  ,COnipletarnente os pados Pessoais e todas es cópias porventura existentes  fern  
formate digitaLfiSiceclueutto qualquer), salvo quando necessite rnant:4400 pare,Ourriptireent0 

de obrigação legal ou outra hipótese legal prevista naLG.Pa 

Parágrafo terceiro 

A CONTRATADA tie:0 ,  .pet  Mete ilette instrurnentgi nkkel 

1..0umpre alegislagfo aplicevet breethiaddade eproteção de dadesfespecialmente 

a tel 13:709/2018: CLei Geral de Proteção  de  Dodos"  Cu "LGPD"), sem exclusão das 

demais normas setoriais ou gerais sobre o teme implementando todas  at  medidas 

técnicas de segurança da informação disponlvelk alern.:44 medidas orgainizacionatt 

para zontrole de acesso  -ads  Dados Pessoais; 

li. Atuâ Controladora de Dados Pessoatis, 1e fOrtne abtishifithã 4 Itidépahdatittif  

-nos termos LGPD, respondendo pelaS atividades de Tratamento. a  qua  tenha  
*veranda,  incluidas aquelas conduzidas par seus empregados e oh nenhuma: 

.111ipcitese'raCONTRATANTE  serf  responsabilizada pelo Tratamento de 0a4os Pessoais 

lealizadosoela CONTRATADA 

CLAUSULA VIGÉS A- DO FORO ELEigito 

Elegerrvas partet  Otero  da cidade Capital doEstadotki ,aranktara as. 

ações que porventura decorram de  presents  contrato,  cam  renuncia expressa a qualquer 

outro, por mais privilegiado  qua  seja. 

E por estarem assim acordadOS,  tot Otte  nstriinietitti ItiVradd 4Lié depois de 'Ode .e. 

adiado tonforms, vai por todos assinados, na prç de 0.40.04004terettdhee, eatuxna Única 

Via, 'de onde serão e,çiaiciasascápias nepeesãrias. 

10. 



.Delse Suell de. Pietro Caputo 

.'ebntratos 
Oapitão Argerniro Monteire 

Wanderley, 
,Pinbeiritaho - Curitiba/ PR 

CEP 81312-170 
(41).  3316-5721 

pontrainsfeeesegfeaes.curitiba.pr.gost.br  

CUriliba, 29 de setembro de 2022.  

Digitally signed by  
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41 Ohter2022.09.30 09:06:37 
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Se ifrecio Paulo Alves Paz 
aretorGetal Fees 

Ordenadot de  Despesas  
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Contratos 
Ç . pi Argemiro Monteiro 

Wandeney,, 
Pinheirinho - Curitiba/ PR 

CEP 81.312-170 
(41)Z316-5721. 

44ntratosfeaes@feaes,rolitiba.pr.gov,hi 

ANEXO I - DOS SERVIÇOS ADICIONAIS DE SUPORTE TÈCNICO EXCLUSIVAMENTE 

PARA FINS DE ATUALIZAÇÃO DE VERSA() 

A, .TO objeta deste  *lend°  40 acesso,  ao CONTRATANTC na,exc1uslia EPespecielmerite 
ao atendimento edicional para atualização de versão do,  sistema TASY, A prestação dos 

serviços compreende suporte via atendimento telefônico, Ordem :de Serviço e conextes 

remotas, exclusivamentenasquartas-feiras, exceto em feriado nacional, das18:00 As 24430 

horas, para atendimento de defeitos e questfiesoperacionaisedeponfigurar*WrelacionadaS 

ao procedimento ;de atualização de versão, 

8kcitia3Varriente ostianit VitestaciciSIOritre 18:0062f:1M fibrAS Sattiliatit0Aditt itOlibação 

de valor, ou seja, não serão faturados contra o PONTRATANTE. Ocorre  quo  es serviços_ 

prestados após AS 21:00 horas, 1.independente do hcirántr  Otis  iniciou oAtendimento e 

independente do montante de hora ou fração de hora, será faturado rttr acordo WM este 

adendix. A título.: exempla, utn atendimento qUe teve  ¡nick).  As 241:00 horas- eldrmino As 
23,710  Mitt., sera  faturado o montante de a ,(três)  hares,  c. seja OS  dues  horas contadas a 

partirdes 21:00 horas e urna hora em virtude dos 10 minutos que.  ultrapassaram As 28:00 
110119S, no caso aplica-se  conceit°  de 'Tração de hcira!!..,  Já os serviços prestados  antra.  0,  

inicio, 200 horas e teo horas,-conforme previsão nesteinstrurnentaA isento deaplicação 
devalOt. 

6) REMUNERAÇÃO E OUTRAS CONDIÇÕES VARIÁVEIS 

ONTRATANTE pagar 3CONTRATADA, nw.fOrma Prévisc:.na OUirita 
— Valor,  

CI  DA VALIDADE DO ATENDIMENTO 

Para 4 1411104de t . 'n.:e.i:. e acorda Game: .t:antr. O. OCONTRATANTEd8vE  

L. Possuir todos os acessos eo!banto Oraclé, iperti SON**  
seja necessário rodar algum  GRANT  na base; 
Possuir Um suporte técnico (DBA) de plantão no mOmto da atuahzaço, para 
este posse ser acioriadk a  Mt  :da resolverO. proble a,:  •caso ocorra alguma 



Cbntralos 
.FLICapitikiArgemiro  Monteiro  

Wantlefty, 
finheirinho - Curitiba/ PR 

CEP 81.312-170 
(41) 3316-5721 

OptOtosfeaiitsgfea$ippptiba.pr.gw. Or 

;ibritteltritkidados. tablespack 

Ou algum processo pausando  lock  no banowi. 

3. 'Possuir  Unite  conexão detãVéle.répida  part  44(riti seia perathiel ajustar :rapidamente 

problemas que venham  "crooner  durante eu após a atualização de versão, evitando 

OSSinvotie. Oeistertia fiqueI instável um longo período;. 

Ester com as .:Vik(seieS do sistema TasY clasOolizacfas  gyp  no máxImo 2 versões  des  

Versb'es oficiais 

'Disponibilizar proflasIontj:4! área de T permanentemente treinada para  executer  

ErSte serviçO7 

CONTRATANTE  dove  .agendar sua atualização de versão com Departamento de 

Suporte. 

CONTRATANTE deve  reviser  o ,agenclamento das  JOBS  para não entrarem em 

'execução durante  °period°  de atualizagfio da versão,, 

Garantir  (We  não haver& durante a:ettialitag&) de, versão, kitiniit de  Backup  em 

;exeCução. 

Em: não .Sericitt pOssiVel a realizaçAd da atualização. de versão desmarcar 

antecipadamentesetr agendattento: 

40.¡Ati: término dos terviçõs .attialiZaÇãdi, tasd: liddrita tbetititint PrObleina, 

ACONTRATANTE  dove  notificar Departamento de Suporte da CONTRATADA, 

titraVessietentato Vise4nall eieu telefônico, parague seja encrivrado O atendimento. 

DA DISPONSBI WADE  TÉCNICA  

0 Cumprimento dos prezes .por  parte da CONTRATADA esta condicionado a disponibilidade 

técnica per parte das empresas operadoras de telefonis-e provedores de acesso á  Internet,  

bem coma da disponibilidade :do CONTRATANTE em liberar o,  atteSso: remoto ao seu 

ambiente operacional e a ,sua base de .dados. Os tempos decorrentes de problemas 

relacionados a esta situação ser. do tempogestopara g atendimento e a solução 

daforclemzde. servigo.(chamado). 

E.. IDA. .VIGÊNCIA DOS SERVIÇOS ADICIONAIS DE SUPORTE TÉCNICO  

CLUSIVAMENTE PARA FINS DE ATUALIZACAO DEVERSÂO  

• 

• 

especial otnsiderar-se-6 rescindida a vigéncia  fiesta  cléusu DOS SERVIÇOS-. 
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•Cantatas 
Ciatilti&Argemiro Monteiro 

Wanderfey, 
Pinheirinho - Curitiba/ PR 

CEP 81312-170 
(41) 3316-5721 

08h1tatosfetatiaggilaaa,Ouritiba.pr.90v,I# 

ADICIONAIS DE SUPORTE TÉCNICO EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE ATUALIZAÇÂO 
DE VERSÃO¡'% por qualquer das partes 44qa quaiquer tempoi independente de formalidade 

judicial ou extrajudicial, desde que -ocorridas quaisquer das Seguintes hipetteses:  

ay  11edimplernettto4as obrigações Pw q a1qÜerds partes..  
b) Pm*:  vom#,nkagiki?  writ&  de qualquer  des  partes, comantegotopta mfnima rda 30(tne, 
dias. 

• 

3 
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Plesignitidw ICP 
CaSa Civil urasu 

totediaelfiWbdrid P4. 220D-2, 
Ctil4 lb901t0 64$ 2001. * 

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÈDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO 
PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.:  (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5404 

http://www.azevedobastos.not.br  
E-mail:  cartorio©azevedobastos.not.br  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

0  Bel.  Válber Azevdclo de Miranda Cavalcanti. Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas 
com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da  Paraiba,  em virtude de Lei,  etc..,  

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da  Paraiba,  foi 
instituldo pela da Lei N° 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial  ern  todos os atos de 
notes e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma,  cads  autenticação processada pela nossa 
Smventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do  site  do Tribunal de Justiça do Estado da  Paraiba,  endereço 
• ://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digitalk  

A autenticação digital do documento faz prove de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa  PHILIPS MEDICAL SYSTEMS  LTDA tinha posse 
de  urn  documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa  PHILIPS MEDICAL SYSTEMS  LIDA a 
responsabilidade, única e exclusive, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Nesse sentido, declaro que a  PHILIPS MEDICAL SYSTEMS  LTDA assumiu, nos termos do artigo 8, §10, do Decreto n° 10.278/2020. que regulamentou o 
artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalizagito dos 
documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade. 

De acordo com o disposto no artigo 2°-A, §70, da Lei Federal n0  12.682/2012, o  document°  em anexo, identificado individualmente em cada Código de 
Autenticação Digital' ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 25/04/2022 11:6'7:19 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo 
com o  Art.  10, 10° e seus §§ 1° e 20  da  MP  2200/2001,  comp  também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do 
Cartório Azevédo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa  PHILIPS MEDICAL SYSTEMS  LTDA ou ao Cartório pelo endereço de  e-mail  
autentica@azevedobastos.not.br  Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o  site  https://autdigital.azevedobastos.not.br  e informe o Código de, 
Autenticação Digital 

Esta Declaração 6 valida par tempo indetermlnado e está disponfvel para consulta em nosso  site.  

1C6digo de Autenticação Digital: 81672504229240986918-1 
=Legislações Vigentes: Lei Federal n°8.935(94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei Estadual n° 
8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ .W 100/2020. 

O referido 6 verdade, dou f6. • CHAVE DIGITAL 

00005b1d734fd94f057f2d69(e6bc05b3967af9c0d28fldfc973f4bbOec4e2609213ceatidff7c611c0b9289d2e649371f734f18d3e9c5e270d3ee87db37f5581feb9 
3033a7ab04ea442b08103ec019a4 



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 

ATOS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 

ATOS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

tsr 187 - ANO XI 

CURITIBA, SEGUNDA-FEIRA, 3 DE OUTUBRO DE 2022 

CURITIBA N°187-ANOXI  

CURITIBA, SEGUNDA-FEIRA, 3 DE OUTUBRO DE 2022 

Data: 20.06.2022 
Prazo de vigência: ate 08/01/2023 
Valor Aditivado: R$ 2.876.732,28 (dois milhões oitocentos e setenta e seis mil setecentos e trinta e dois reais e vinte e oito 
centavos). 
Previsão financeira: As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta de recursos próprios da FEAS, 
previstos em seu orçamento, recebíveis através de Contrato de Gestão, celebrado com o Município de Curitiba, nos termos do 
disposto no artigo 5°, inciso I, da Lei Municipal n° 13.663/2010, para atender as metas definidas. 
Processo Administrativo n° 195/2019. 
Pregão Eletrônico n° 119/2019. 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde, 29 de setembro de 2022. 

Sezifredo Paulo Alves Paz: Diretor Geral 

CONTRATOS -AVISO DE PUBLICAÇÃO N° 132 

A Fundação Estatal de Atenção 5 Saúde torna público 

Extratos de Contratos, Convênios, Acordos e outros 

Ajustes (Contrato 073/2022). 

Contratação de empresa especializada no fornecimento 

de licença de uso, prestação de serviços de 

implantação, treinamento, atualização, suporte técnico 

e consultoria do Sistema de Gestão Hospitalar Tasy. 

A Fundação Estatal de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições constantes na Lei n° 13.663/10, de 21 de dezembro de 
2010 e Decreto n°2.028, de 05 de janeiro de 2012, resolve: 
TORNAR público o Extrato de Contrato constante abaixo: 
Partes: Fundação Estatal de Atenção à Saúde — Feas e a empresa  Philips Clinical Informatics  — Sistemas de 

Informação Ltda. 
Objeto: Contrato Administrativo n.° 073/2022, Contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de uso, 
prestação de serviços de implantação, treinamento, atualização, suporte técnico e consultoria do Sistema de Gestão Hospitalar 
Tasy. 
Data: 29/09/2022. 
Prazo de Vigência: 12 meses. 
Valor total: até R$ 842.711,68. 
Previsão Financeira: As despesas decorrentes da aquisição dos produtos correrão por conta de recursos próprios da Feas 
provenientes de contrato de gestão, celebrado com o município de Curitiba, nos termos do disposto no artigo 5°, inciso I, da lei 
municipal n° 13.663/2010, para atender as metas definidas. 
Processo administrativo n° 230/2022. 
lnexigibilidade de Licitação n.° 010/2022. 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde, 30 de setembro de 2022. 

Sezifredo Paulo Alves Paz: Diretor Geral 

CONTRATOS -AVISO DE PUBLICAÇÃO N°133 

Torna público Extratos de Contratos, Convênios, 

Acordos e outros Ajustes Objeto: Contratação de 

empresa prestadora de serviço de validação, 

qualificação térmica e emissão de laudos de 

equipamentos de esterilização do CME. 

A Fundação Estatal De Atenção à  Seale,  no uso de suas atribuições constantes na lei n° 13.663/10, de 21 de dezembro de 
2010 e decreto n° 2.028, de 05 de janeiro de 2012 
RESOLVE 
TORNAR público o extrato de contrato constante abaixo: 
Partes: Fundação Estatal de Atenção à Saúde — Feas e a empresa Borini Serviços e Representações Comerciais Eireli. 
Objeto: contrato n.° 077/2022 — Feas, de Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de validação, 
qualificação térmica e emissão de laudos de equipamentos de esterilização utilizados em CME,  autoclaves  e 
termodesinfectoras, para suprir as necessidades da Fundação Estatal de Atenção à Saúde — Feas. 
Data: 23/09/2022. 
Prazo de vigência: 12 meses. 
Valor total: R$ 7.000,00. 
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° 231/2022 
Dispensa de Licitação n°78/2022 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde, 30 de setembro de 2022. 

Sezifredo Paulo Alves Paz: Diretor Geral 

INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA - IPPUC 

CONTRATOS - AVISO DE PUBLICAÇÃO N°69 

TORNA público o Extrato de Aditivo de Contrato. 

0 PRESIDENTE do INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA - IPPUC, no uso das atribuições 
conferidas pelo Decreto n°404/2021, 
RESOLVE 
TORNAR público o Extrato de Aditivo de Contrato, conforme abaixo. 
Aditivo n°06/2022 
Contrato n°345/2019 
Concorrência Pública n°006/2018- IPPUC 
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