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Inexigibilidade de Licitação 

n°012/2022 

Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços de manutenção, 

com troca de pegas, de ventiladores pulmonares da marca Leistung. 

Setor requisitante: Engenharia Clinica 

Data da abertura: 13/09/2022 
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AUTORIZAÇÃO PARA LICITAR/DISPENSAR 

Protocolo Processo Administrativo n° 232/2022 

Modalidade lnexigibilidade de Licitação 

Objeto Contratação de empresa prestadora de serviços de 
manutenção, com troca de peças, de ventiladores pulmonares 
da marca Leistung. 

Justificativa A contratação visa possibilitar a manutenção, com troca de 
pegas, dos ventiladores pulmonares Leistung. 

Valor R$ 105.500,00 

Prazo de contratação 12 meses 

Declaração de Disponibilidade de Recursos Financeiros 

Declaro que existe previsão financeira para pagamento da despesa da contratação no 
valor de R$ 105.500,00 (cento e cinco mil e quinhentos reais), conforme Contrato de 
Gestão, celebrado com o Município de Curitiba, nos termos do disposto no artigo 5', inciso 
I, da Lei Municipal n° 13.663/2010, para atender as metas definidas. 
Em 13/09/2022 

, 
nilson  Blank  

Assessor Financeiro 

' Nomeação de gestor e suplente 

Autorizo de acordo com a legislação vigente 
no artigo 17 do decreto municipal n.° 610/2019 
servidores Roberto L. Dallagranna  (mat.  3557) 
gestor e suplente, respectivamente, com a ciência 
Em: 13/09/2022 

Sezifredo Paulo 
Diretor 

e, para assunção das obrigações constantes 
e demais correlatos, ficam designados os 
e  Wiliam  Kendi Arabori  (mat.  2384)) como 

dos envolvidos. 

1 

Alves Paz 
-Geral 

Cientes, 

Titular: Roberto L. Dallagra na ,  
Ass.: i IA  

Suplente:  Wiliam  Ke4jj9bori 
Ass.:  

13/09/2022 13/09/2022 
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Declaração de Autorizador de Despesa 

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

cumprimento As determinações da Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000, 

declaro, na qualidade de Diretor-Geral, com fundamento no inciso  III  do artigo 13 do 

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

Processo Administrativo n.° 232/2022 — Feas, conforme Contrato de Gestão. 

Curitiba, 13 de setembro de 2022. 

Sezifredo Paulo Alves Paz 

Diretor-Geral Feas 
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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

Solicito a instauração de processo de Inexigibilidade de Processo Licitat6rio para 

a contratação da empresa "Leistung Equipamentos LTDA", pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ/MF sob n.° 04.187.384/0001-54, com sede a Rua João Ropelatto, 

n.° 202, Bairro Nereu Ramos, Jaragué do Sul, Santa Catarina, CEP 89.265-520, com 

fundamento no artigo 21, inciso I, da Lei 8.666/93. 

I. Do Objeto 

Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de 

manutenção, com troca de pegas, dos ventiladores pulmonares da marca leistung, para 

suprir as necessidades da Fundação Estatal de Atenção à Saúde — Feas pelo período de 12 

(doze) meses. 

II. Da justificativa para a contratação 

A presente contratação visa possibilitar a manutenção preventiva e corretiva dos 

equipamentos da marca Leistung, atendendo às necessidades da FEAS por um período de 

12 (doze) meses. 

Ressalta-se que a empresa Leistung Equipamentos LTDA. é a representante 

exclusiva em todo território nacional da marca Leistung.  

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 2.028/2012, uma vez que: a empresa: 

"Certificamos para os devidos fins, que a Leistung 

Equipamentos LTDA, inscrita no CNPJ sob n 

04.187.384/0001-54, sediada 5 Rua João Ropelatto, n° 

202, bairro Nereu Ramos,  Cep  89.265-520, cidade de 

Jaragua do Au!, estado de Santa Catarina, detém 
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exclusividade de fabricação e/ou comercialização 

exclusiva de sua linha de produtos, como também na 

manutenção preventiva e corretiva com troca de pegas 

genuínas de seus ventiladores pulmonares modelos 

LUFT2, LUFT2G, LUFT1G, LUFTNEO, LUFT3, LUFT5, 

PR4D-02, PR4D-PLUS, PR4G-  TOUCH...,  atendendo 

todos os estados brasileiros", 

conforme disposto na Carta de exclusividade do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, 

Mecânicas e de Materiais Elétricos de JaraguA do Sul, anexa. 

Ainda, a presente aquisição visa atender A solicitação Engenharia Clinica 

da Feas, o qual justifica a presente demanda da seguinte forma, conforme justificativa 

técnica em anexo: 

"A presente contratação visa atender à solicitação da 

Engenharia Clinica da Feas, a qual justifica a presente 

contratação a fim de possibilitar a continuidade dos 

serviços de manutenção preventiva e corretiva (troca de 

pegas) dos referidos equipamentos, utilizados nos 

pacientes do SUS em atendimento/internados nas 

instituições sob a gestão da Feas." 

Isto posto, a contratação mostra- se como uma solução imprescindível a uma 

correta gestão da engenharia clinica da Fundação estatal de atenção à Saúde, na medida 

em que possibilita a execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos 

equipamentos relacionados acima, com visitas prévias e expressamente programadas e 

agendadas pela Feas. A Manutenção Preventiva consiste em procedimentos visando manter 

os equipamentos em condições normais de utilização, com o objetivo de se reduzir a 

possibilidade de ocorrência de defeitos por desgaste ou envelhecimento de seus 

componentes. Enquanto a Manutenção Corretiva consiste na prestação de serviços de 

reparos para eliminar defeitos ocorridos em condições de utilização adequada do 

equipamento, bem como testes e calibração após reparos para garantir o perfeito 

funcionamento destes. 

2 
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Ainda que a contratação da empresa "Leistung Equipamentos LTDA." é a única 

solução possível, uma vez que esta é empresa exclusiva autorizada a importar, instalar, 

realizar serviços, fornecer partes sobressalentes e realizar assistência técnica de aparelho 

médicos fabricados pela Leistung Equipamentos LTDA, objeto do presente feito, em todo 

território brasileiro, uma vez que detém a exclusividade de tal fonte. 

Tendo em vista as razões acima expostas reafirmo a decisão pela adoção da 

modalidade de lnexigibilidade de Licitação, haja vista não haver concorrentes para a 

presente aquisição. 

IV. Dos valores 

0 custo total para a presente contratação será de R$ 105.500,00 (cento e cinco 

mil e quinhentos reais), para um período de 12 (doze) meses, considerando o valor 

reservado para reposição de peças será de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). 0 valor anual 

para manutenção será de R$ 45.500,00 (quarenta e cinco mil e quinhentos reais). 

Informo ainda, que a proposta feita à Feas encontra-se compatível com os 

preços praticados pela empresa no mercado, conforme documentos acostados aos autos, 

encaminhados pela ora contratada. Veja-se: 

ITEM :  
Manutenção 

Corretiva 
(Valor da Hora Técnica) 

Manutenção 
Preventiva 

Preventivas 
por ano  

QUANTIDADE Valor Total  

Manutenção Preventiva e Corretiva - 
Modelo Luft 3 - (Prestação Anual) 

2 o R$3.500,00 1 R$7.000,00  

Manutenção Preventiva e Corretiva - 
Modelo Luft 5 - (Prestação Anual) 

11 

Resarcimento Total de Peças (Estabelecido pela FEAS) aS50:000,o1). 

VALOR TOTAL R$105 500,00 

V. Do Fiscal e Gestor do contrato 

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

610/2019 e demais correlatos, ficam designados como gestores e suplente do presente 

contrato, respectivamente: Roberto L. Dallagranna (matricula funcional n.° 3557) e  Wiliam  

3 
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• 

Kendi Arabori (matricula funcional n.° 2384) como gestor e suplente, respectivamente, com a 

ciência dos envolvidos. 

• 

4 
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Curitiba, 10 de Junho de 2022. 

De: Engenharia Clinica 

Para: Gerência Adminittrativa de contratos I FEAS 

CARTA DE JUSTIFICATIVA 

itssunto: Contrato de Manutenção: Corretiva e Preventiva dos Ventiladores Leistung 

e  

Apresento esta justificativa para contratagAo de serviços de manutenção corretiva e 
manutenção preventiva junto a Leistung Equipamentos Ltcia, fabricante dos 
Ventiladores Leistung que detém a EXCLUSIVIDADE total de fabricação, 
comercialização e prestação de serviços de assistência técnica de todas as linhas 
de produto Leistung em território nacional. A engenharia Leistung detém todo o 
conhecimento técnico e possui peças, ferramentas e treinamento necessários para 
realizar a manutenção preventiva e corretiva para toda a gama de produtos da 
Marca. 
Como se trata de equipamento de suporte a vida, a instalação de peças não 
originals/genuinas e a manutenção realizada por pessoas não treinadas na fábrica 
podem trazer consequências desastrosas a saúde dos pacientes ou até mesmo 
levá-las a óbito. 
Sendo assim reitero que é de fundamental importância a contratação de serviços de 
manutenção corretiva e preventiva junto ao fabricante Leistung Equipamentos Ltda 
para efetuar intervenções nos Ventiladores Leistung modelos Luft 3 e Luft 5 
utilizados nas unidades de negócio  Fees,  para que os parâmetros ventilatórios 
estejam dentro das condições preconizadas pelo fabricante. 

Atenciosa 

Arabori 
Matricula 2384 

Engenharié Clinica  PEA  ES 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

11 OBJETO:  Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção, com 

troca de peças, dos seguintes equipamentos listados abaixo, para suprir as necessidades da 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde — Feas pelo período de 12 (doze) meses: 

- Ventilador Pulmonar Marca Leistung Modelo Luft 3; 

- Ventilador Pulmonar Marca Leistung Modelo Luft 5; 

2) JUSTIFICATIVA:  A presente contratação visa atender A solicitação da Engenharia Clinica da Feas, a 

qual justifica a presente contratação a fim de possibilitar a continuidade dos serviços de manutenção 

preventiva e corretiva (troca de pegas) dos referidos equipamentos, utilizados nos pacientes do SUS em 

atendimento/internados nas instituições sob a gestão da Feas. 

3) LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:  A prestação do serviço dar-se-á nas unidades de negócio da 

Feas, situadas nos seguintes endereços: A Rua Lothário  Boutin,  n° 90, Bairro Pinheirinho, Curitiba/PR — 

Hospital Municipal do Idoso Zilda Arns (HMIZA); Rua Jussara, 2234- Sitio Cercado, Curitiba — PR - Centro 

Médico Comunitário Bairro Novo (CMCBN); R. Jorn.  Emilio  Zolá Florenzano, 835 - Tatuquara, Curitiba — 

PR - UPA Tatuquara; Rua R. Carlos Klemtz, 1883— Fazendinha, Curitiba — PR — UPA Fazendinha e Rua 

Professora Maria de Assumpção, 2590 - Boqueirão, Curitiba — PR — UPA Boqueirão. • 
4) DA COMPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS INCLUSOS NO OBJETO:  0 objeto deste termo compreende a 

prestação dos seguintes serviços: 

Manutenção Preventiva; 

II- Manutenção Corretiva. 

4.1. DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA: 

A Manutenção Preventiva consiste em proporcionar os serviços de inspeção e vistoria, previamente 

agendada com a Contratante, nos locais onde os equipamentos se encontram instalados/alocados e/ou 

o envio dos mesmos As instalações da Contratada; a qual ocorrerá em dias uteis e horário comercial de 

trabalho. Esta será executada quando houver a solicitação da CONTRATANTE, por escrito ou por  email.  
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a) A CONTRATADA efetuará a manutenção preventiva no menor prazo após a 

aprovação do serviço, devendo o equipamento retornar para a contratante em conformidade; 

b) Manter os equipamentos dentro das condições normais de 

utilização/funcionamento e aparência com o objetivo de reduzir as possibilidades de 

ocorrências de defeitos por desgastes ou envelhecimentos dos seus componentes, 

constituindo tais serviços em limpeza, lubrificação, ajustes, regulagens e testes, conforme 

recomendações do fabricante. 

02. DA MANUTENÇÃO CORRETIVA: 

A Manutenção Corretiva consiste em proporcionar os serviços de reparos para eliminar defeitos ocorridos 

nos equipamentos, bem como testes operacionais após reparos para garantir o perfeito funcionamento 

destes. Esta será executada sempre que necessário, mediante solicitação da CONTRATANTE, por escrito 

ou por  mail,  observando-se as seguintes condições: 

a) A CONTRATADA efetuará a manutenção corretiva no menor prazo após a 

aprovação do serviço, devendo o equipamento retornar para a contratante em conformidade; 

b) Os serviços de manutenção corretiva poderão ser executados nas 

dependências da CONTRATANTE, ou em laboratório especializado da CONTRATADA e todas 

as despesas decorrentes serão custeadas pela CONTRATADA; 

c) A CONTRATADA fica responsável por vícios ou defeitos de fabricação ou 

desgaste anormal das peças utilizadas na manutenção corretiva, pelo período, não inferior a • 90 (noventa) dias, obrigando-se a reparar o dano e substituir as peças que se fizerem 

necessárias, sem ônus a contratante; 

d) A CONTRATADA fornecerá ao final de cada manutenção corretiva um 

relatório técnico dos serviços executados no equipamento. 

e) Os equipamentos objeto do Contrato, suas peças ou partes, deverão 

permanecer em perfeitas condições de uso durante a vigência do contrato; 

As peças e/ou acessórios a serem utilizados deverão, obrigatoriamente, 

seguir o preço de tabela apresentado pela CONTRATADA, em sua proposta. 

5) DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:  

a) A CONTRATADA terá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas ateis para orçar 

o conserto, após o equipamento chegar a Fábrica, e enviar ao CONTRATANTE, via  e-mail,  o 

orçamento que deverá ser emitido em formulário próprio da CONTRATADA, assinado pelo 
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responsável técnico, discriminando a relação individualizada das pegas a serem substituidas, 

se necessário, com seus respectivos pregos; e o que mais for necessário ao perfeito 

funcionamento do equipamento. A CONTRATANTE avaliará o orçamento, e julgando coerente, 

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

conserto em até 120 horas. 

b) Os materiais, equipamentos, recursos humanos e demais insumos 

necessários à plena execução dos serviços correrão à conta da CONTRATADA, a qual será 

responsável pelo fornecimento das pegas de reposição, originais, após autorização escrita do • CONTRATANTE. 

c) E expressamente proibida, 5 CONTRATADA, a instalação de pegas 

recondicionadas ou recuperadas; 

d) As pessoas que venham a executar os serviços decorrentes deste 

instrumento possuirão vinculo empregaticio exclusivamente com a CONTRATADA, sendo 

esta titular e única responsável pelos direitos, obrigações e ações decorrentes, pagamentos 

dos salários e demais vantagens, recolhimento de todas as obrigações sociais e tributos 

pertinentes, indenização por quaisquer acidentes de que seus empregados possam ser 

vitimas quando em serviço na forma expressa e considerada nos artigos 19 a 21 da Lei 

8.213/1991, cujo ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para a 

CONTRATANTE.  

It  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:  São obrigações da CONTRATANTE, além de outras 

assumidas no presente instrumento ou em seus Anexos: 

a) Providenciar a fiscalização dos serviços executados, através de 

profissionais do seu corpo funcional; 

b) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa 

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

Efetuar os pagamentos nas condições e pregos pactuados; 

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

exigências deste Termo e seus anexos; 

Notificar por escrito, 5 CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições 

no curso de execução dos serviços, fixando prazo para sua correção; 

Comunicar de imediato à CONTRATADA quaisquer anormalidades de 

funcionamento dos equipamentos; 

c)  

d)  

e)  
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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. 

7) DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:   Sao  obrigações da CONTRATADA, além de outras já 

previstas neste instrumento e em seus anexos: 

a) Executar integralmente o serviço definido no objeto do presente termo, 

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

• b) Cumprir rigorosamente o prazo de execução dos serviços; 

c) Informar canal de contato  (e-mail  e telefone) entre a CONTRATANTE e a 

CONTRATADA. 

d) Realizar o atendimento em até 24 (vinte de quatro) úteis horas após a 

abertura de chamado pela CONTRATADA. 

e) Encaminhar à CONTRATANTE, para autorização, orçamento prévio 

discriminativo de cada peça a ser utilizada, bem como, descritivo justificando a necessidade 

da substituição, sempre que for necessária a reposição de peças ou materiais; 

Emitir Anotação de Responsabilidade Técnica  (ART)  ou Termo de 

Responsabilidade Técnica (TRT) referente aos serviços prestados ou emissão de Laudo 

Emitido pela Fábrica assinado por um profissional Registrado no CREA. 

g)  Responsabilizar-se em executar os serviços, objeto do presente, através de 

pessoas idôneas e especializadas, devidamente uniformizadas, assumindo qualquer 

responsabilidade por danos ou falhas que as mesmas vierem a cometer no desempenho de 

suas funções, obrigando-se ainda a indenizar a CONTRATANTE por todos os prejuízos que 

eventualmente ocasionarem; 

h) Manter contatos com a CONTRATANTE, sempre por escrito, ressalvados os 

entendimentos verbais determinados pela urgência da execução dos serviços, prestando todo 

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

que porventura ocorrerem; 

I) Assumir qualquer responsabilidade por danos e falhas, que seus 

empregados vierem a cometer no desempenho de suas funções, indenizando a 

CONTRATANTE por todos os prejuízos que eventualmente ocasionem, assumindo inclusive 

desde que, verificada a culpa da CONTRATADA. Nesta hipótese, isentando 

possíveis perdas e/ou danos, furtos ou roubos que porventura ocorram aos equipamentos, 

_AO 

g)  
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CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos 

mesmos; 

j) Responsabilizar-se por todos os danos causados diretamente 

CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, 

não excluindo tal responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento pela CONTRATANTE; 

k) Obrigar-se em reparar, corrigir, remover ou substituir, ás suas expensas, no 

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

I) Proceder ao conserto, substituindo e/ou reparando os componentes 

elétricos, eletrônicos, mecânicos, necessários à recolocação dos equipamentos em condições 

normais, utilizando-se somente de peças originais da marca do equipamento; 

m) Responsabilizar-se pelas peças/acessórios a serem empregados e todos os 

custos de sua aquisição, transporte, armazenamento e utilização, bem como a contratação, 

ás suas expensas, da mão-de-obra necessária A execução dos serviços objetos do contrato; 

n) Fornecer todos os instrumentos, ferramentas e mão-de-obra necessária 

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

o) Orientar o CONTRATANTE quanto ao melhor uso dos equipamentos;  

ID) Ministrar treinamento dentro de horário comercial (on-line ou presencial) 

para o uso adequado dos equipamentos, quando solicitado pela CONTRATANTE; 

cl) Não subcontratar, sob nenhum pretexto ou hipótese, os serviços objeto do 

Contrato; 

r) 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; 

s) A CONTRATADA deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a 

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

atendendo prontamente as solicitações que lhe forem efetuadas; inclusive, permitir livre 

acesso em sua oficina/laboratório, a técnico indicado pelo CONTRATANTE para fiscalizar 

e/ou acompanhar os serviços relativos aos orçamentos aprovados; 

t) Orientar seus trabalhadores para que não haja qualquer tipo de interpelação 

junto aos clientes (pacientes/acompanhantes) do hospital; 
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U) Observar todas as obrigações assumidas neste contrato e em seus anexos, 

ainda que não transcritas no corpo do presente instrumento. 

8) DO PAGAMENTO:  

8.1. 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, sem emendas ou rasuras, sendo necessariamente a via original; 

e, ainda, mediante apresentação da seguinte documentação: 

46 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). 

8.2. A CONTRATADA deverá declarar que o valor contratado abrange todas as suas despesas diretas 

ou indiretas, necessárias A plena execução do objeto do presente contrato, entre elas: taxas, 

impostos, seguros, salários, encargos e outras não relacionadas; 

8.3. 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 á 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 = 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 

9) DA VIGÊNCIA: A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos 

da Lei. 
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10) DOS GESTORES:  Ficam designados os servidores Roberto L. Dallagranna (matricula funcional n.° 

3557) e  Wiliam  Kendi Arabori (matricula funcional n.° 2384) como gestor e suplente, respectivamente. 

Curitiba, 28 de Junho de 2022. 

Engenha  la  Clinica Feas 
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ANEXO I 

TABELA COM OS EQUIPAMENTOS 

Equipamento Marca Modelo Quantidade 

Ventilador Pulmonar Leistung Luft 3 15 

Ventilador Pulmonar Leistung Luft 5 20 
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ANEXO H 

TABELA DE PREÇOS — Lista de pegas para manutenção corretiva 

DESCRIÇÃO DE PEÇAS DO LUFT 3 
PLACA  CPU  COMPLETA 
PLACA FONTE COMPLETA 
FONTE CHAVEADA LUFT3 
ELETROVALVULA PNEUTRONICA 
ELETROVALVULA PNEUTRONICA  PEEP  

miHASSI FIXAÇÃO  CPU  

IRUPORTE DO CHASSI PARA FIXAÇÃO BATERIA 

REGULADORA DE PRESSÃO 3KG 
REGULADORA DE PRESSÃO 0,7KG 
VALVULA PROPORCIONAL 
PNEUMOTACOGRAFO 
SENSOR MP3V5010 

SENSOR MPX5700 D PRESSÃO DE ENTRADA 

SENSOR  HONEYWELL  HSCDRRN002N H20  
BUZZER  
MICRO VENTILADOR 

GRADE PARA MICRO VENTILADOR 

PAINEL POLICARBONATO TRASEIRO 

PAINEL POLICARBONATO FRONTAL  

P
IT  REPARAÇÃO DO PNEUMOTAGRAFO 
LTO FALANTE LUFT3 

CELULA GALVANICA MAXTEC (02) 
TELA  LCD  17"  TOUCH SCREEN  
MONITOR COMPLETO  LCD  17"  TOUCH SCREEN  (encaixotado) 

BATERIA DE LiTIO 12V 

BATERIA DE LITIO 3V 

MP3V5010DP 

MANGUEIRAMENTO  

KIT  REPARAÇÃO CIRCUITO DE CARGA DA BATERIA E CIRCUITO PLACA FONTE 
CARCAÇA TRASEIRA INTERFACE FURADA 
CARCAÇA COBERTURA DOS CABOS 
ARTICULAÇÃO DO MONITOR 
CHAPA DE FIXAÇÃO SUPORTE DO MONITOR 
CARCAÇA MARCO MONITOR (FRONTAL) 
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PAINEL PSAI MONITOR 
POLICARBONATO 0,5 MM MONITOR LUFT3 
CABO ALIMENTAÇÃO MONITOR LUFT3 
CABO CONTROLE MONITOR LUFT3 
CABO  VIDEO  MONITOR LUFT3 
SENSOR DE PRESSÃO 
ATUALIZAÇÃO DE PLACA 12BITS (A/P/N OU  P/N)  
MEMÓRIA  EPROM  
CA.  TOUCH  
CARCAÇA LUFT3 

COMPLETA ...E0BINA 
WATERIA CHUMBO 12V 5AH 

PLACA EXPANSÃO  ADC  
CONECTOR USB FEMEA. TIPO B 90° 

CONECTOR DBH15H-CI FEM PCB 3 FILEIRAS  (VIDEO)  (INTERNO) 
P.C.I  CPU  AP. ANESTESIA/LUFT3 
CHAVE ON/OFF 
SAÍDA PACIENTE 
CONE CONECTOR VALVULA EXALATÓRIA 
PORTA CONECTOR VALVULA EXALATÓRIA 
SAÍDA VALVULA EXALATÓRIA 
SAÍDA VALVULA PNEUMOTACÓGRAFO 
ENTRADA DE AR LUFT3 

ENTRADA ELETRICA (MEDI  SNAP  2 VIAS ALIMENTAÇÃO) 
CARTÃO  SD  
CABO  TOUCH  INTERNO LUFT 

eNTRADA CONECTOR  TOUCH  
CABO  FLAT  PNEUTRÔNICA 
CABO CÉLULA DE 02  
EPSON  
FILTRO DE RUIDO ELETRICO (FB) 
RODIZIO 75MM S/TRAVA EM POLIURETANO CZ/CZ 

DESCRIÇÃO DE PEÇAS DO LUFT 5 
CABO USB ADAPTADO COM ATERRAM ENTO 
CABO 1591-02C DATA  PRO  USB 
CABO  FLAT  20 VIAS INTERFACE  GUI  
CABO  FLAT  20 VIAS PLACA PNEUTRONICA LUFT5 
PLACA  GUI  COMPLETA 
PLACA INTERFACE  GUI  SMD MONTADA 
LOGO TIPO LEISTUNG 
PAINEL TRASEIRO LUFT5 
INTERFACE DE COMUNIÇÃO 
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CONJUNTO REGULADORA DE AR/02 LUFT5 
VÁLVULA DE ALIVIO DE ALTA PRESSÃO 
CORPO VÁLVULA DE ALIVIO DE ALTA PRESSÃO 
PISTÃO VÁLVULA DE ALIVIO 
REGULADORA VÁLVULA DE ALIVIO 
MOLA VÁLVULA DE ALIVIO DE ALTA PRESSÃO 
ESTRUTURA DE REFORÇO CHASSI 
BASE CHASSIS LUFT5 
VÁLVULA UNIDIRECIONAL LUFT5 
CORPO VAVULA UNIDIRECIONAL 

ii.SUPORTE DIAFRAGMA UNIDIRECIONAL 
WM PA VÁLVULA UNIDIRECIONAL 

ENTRADA DE 02 LUFT5 
ENTRADA DE AR LUFT5 
CONJUNTO  MANIFOLD  DE ENTRADA COMPLETO  
MANIFOLD RUBBER GASKET  
ACOPLAMENTO REGULADORA/MANIFOLD 
DISTANCIADOR DE PLACA PNEUTRONICA LUFT5 
PINI GUIA  MANIFOLD  LUFT5 
X-VALVE  (8MM  SOLENOID VALVE)  
SUPORTE DE BATERIA 

PLACA FONTE LUFT5 P/ BATERIA DE LITIO COMPLETA 

PLACA FONTE LUFT5 SMD 
FONTE CHAVEADA MINT1110A1508K01 
PLACA  CPU  LUFT5 COMPLETA 
PLACA  CPU  LUFT5 SMD 
PAINEL TRASEIRO AR/02 LUFT5 

ORADE PARA  COOLER  
CHAVE ON/OFF INTERRUPTOR 
MICRO VENTILADOR 
MÓDULO DE FORÇA C/ FILTRO 
CONECTOR  HEADER  MACHO 10P 
CONECTOR  HEADER  MACHO 20P 
MP3H6115AC6T1  ABSOLUTE PRESSURE  SENSOR 

SSCMRRN001PDAA3 TRUESTABILITY  HONEYWELL  SSC 
HSCMRRN016MGAA3 
BASE DE MONTAGEM FONTE CHAVEADA 
BASE PLACA  CPU  
CABO HDMI 
CABO USB TIPO A 
CABO ALIMENTAÇÃO MONITOR LUFT5 
CONJUNTO ALTO FALANTE LUFT5 
AUTO FALANTE LUFT3 
CHASSIS METALICO MONITOR 
MARCO MONITOR 

i'd 
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CARCAÇA TRASEIRA MONITOR LUFT5 
CARCAÇA FRONTAL SUPERIOR LUFT5 
CHAPA CARCAÇA FRONTAL SUPERIOR LUFT5 
CARCAÇA INFERIOR LUFT5 
CARCAÇA POSTERIOR LUFT5 
CHAPA TRASEIRA 
MONITOR  LCD  17"  TOUCH SCREEN  
CONECTOR USB FEMEA. TIPO B 900  
BUZZER  
SENSOR MP3V5010 

..SENSOR DE PRESSÃO 
FENSOR FREESCALE MPX5700 

VALVULA PROPORCIONAL 
BATERIA DE LITIO 12V 
BATERIA DE LITIO 3V 

CHAPA ENCAIXE ARTICULADO SUPORTE MONITOR LUFT5 

CHAPA PROTEÇÃO DE CABOS LUFT5 
TAMPA VÁLVULA EXALATÓRIA LUFT5 

• 
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- Ventilador Pulmonar Marca Leistung Modelo Luft 3; 

- Ventilador Pulmonar Marca Leistung Modelo Luft 5; 

Item 
Equipamentos, Manutenção 

Preventiva e Corretiva QTD 

Manut. 

Corretiva 
(Valor da 

Hora 
técnica) 

Manut. 
Preventiv 

a 

Preventivas 
por Ano 

Valor Anual 
Total 

161 Ventilador Pulmonar Marca 
Leistung Modelo Luft 3; 

15 R$ R$ 1 R$ 

2 Ventilador Pulmonar Marca Leis-

tung Modelo Luft 5; 20 R$ R$ 1 R$ 

TOTAL R$ 
Ressarcimento 

de  Peps  
R$ 60.000,00 

TOTAL GERAL R$ 

S 
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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 em 

prestação de serviços de manutenção, com troca 

de peças, dos ventiladores pulmonares da marca 

leistung, para suprir as necessidades da Fundação 

Estatal de Atenção à Saúde — Feas pelo período de 

12 (doze) meses, que entre si celebram a Feas — 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde e a 

empresa XXXXX-XXX'XXXXXX*XXXXi 

Aos xxxxxx dias do mês de xxxxxxx do ano de xxxxxxxxaxxxxx, nesta cidade de 

Curitiba, Capital do Estado do Paraná, 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  !gin°  Borges, OAB/PR n.° 50.529, e de outro lado a empresa 

,XXXXXXXXXX5CXXXXR3b(XXXR3( pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF 

sob n.° XXXXXXXXXXXXXXXXX, com sede na neste ato 

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

XXXXXXXXXXXXXi, com fundamento nas informações contidas no Processa 

Administrativo Administrativo n xxx/20xx — Feas, -Pregão Eletrônico n.° 4XXX e Termo .de Referencia, 

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 em 

prestação de serviços de manutenção, com troca de peças, dos ventiladores pulmonares da 

marca leistung, para suprir as necessidades da Fundação Estatal de Atenção à Saúde — 

Feas pelo período de 12 (doze) meses. 

Estão contemplados neste termo, os seguintes equipamentos: 

1 
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- Ventilador Pulmonar Marca Leistung Modelo Luft 3; 

- Ventilador Pulmonar Marca Leistung Modelo Luft 5; 

Parágrafo Primeiro  

A prestação do serviço dar-se-6 nas unidades de negócio da Feas, situadas nos 

seguintes endereços: à Rua Lothario  Boutin,  n° 90, Bairro Pinheirinho, Curitiba/PR — Hospital 

Municipal do Idoso Zilda Arns (HMIZA); Rua Jussara, 2234 - Sitio Cercado, Curitiba — PR - 

Centro Médico Comunitário Bairro Novo (CMCBN); R. Jorn.  Emilio Zola  Florenzano, 835 - 

Tatuquara, Curitiba — PR - UPA Tatuquara; Rua R. Carlos Klemtz, 1883 — Fazendinha, 

Curitiba — PR — UPA Fazendinha e Rua Professora Maria de Assumpção, 2590 - Boqueirão, 

Curitiba — PR — UPA Boqueirão. 

Parágrafo Segundo  

Os serviços deverão ser prestados nas dependências da contratada. 

Parágrafo Terceiro  

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

Termo de Referência e a Proposta da CONTRATADA. 

Parágrafo Quarto  

As pessoas que venham a executar os serviços decorrentes deste instrumento 

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

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

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

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

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

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

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

colaboração entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA. 

Parágrafo Quinto 

A CONTRATADA somente manterá na execução dos serviços objeto da 

presente contratação, profissionais que apresentem o seguinte perfil: 

a) Maiores de 18 anos; 
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b) Portadores de atestado de boa saúde. 

CLAUSULA SEGUNDA — DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

I. Da manutenção preventiva: A Manutenção Preventiva consiste em proporcionar os 

serviços de inspeção e vistoria, previamente agendada com a Contratante, nos locais 

onde os equipamentos se encontram instalados/alocados e/ou o envio dos mesmos As 

instalações da Contratada; a qual ocorrerá em dias uteis e horário comercial de 

trabalho. Esta será executada quando houver a solicitação da CONTRATANTE, por 

escrito ou por  email.  

a) A CONTRATADA efetuará a manutenção preventiva no menor prazo após a 

aprovação do serviço, devendo o equipamento retornar para a contratante em 

conformidade; 

b) Manter os equipamentos dentro das condições normais de 

utilização/funcionamento e aparência com o objetivo de reduzir as possibilidades 

de ocorrências de defeitos por desgastes ou envelhecimentos dos seus 

componentes, constituindo tais serviços em limpeza, lubrificação, ajustes, 

regulagens e testes, conforme recomendações do fabricante. 

II. Da manutenção corretiva: A Manutenção Corretiva consiste em proporcionar os 

serviços de reparos para eliminar defeitos ocorridos nos equipamentos, bem como 

testes operacionais após reparos para garantir o perfeito funcionamento destes. Esta 

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

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

a) A CONTRATADA efetuará a manutenção corretiva no menor prazo após a 

aprovação do serviço, devendo o equipamento retornar para a contratante em 

conformidade; 

b) Os serviços de manutenção corretiva poderão ser executados nas dependências da 

CONTRATANTE, ou em laboratório especializado da CONTRATADA e todas as 

despesas decorrentes serão custeadas pela CONTRATADA; 

c) A CONTRATADA fica responsável por vícios ou defeitos de fabricação ou desgaste 

anormal das peças utilizadas na manutenção corretiva, pelo período, não inferior a 90 

(noventa) dias, obrigando-se a reparar o dano e substituir as peças que se fizerem 

necessárias, sem ônus a contratante; 
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d) A CONTRATADA fornecerá ao final de cada manutenção corretiva um relatório 

técnico dos serviços executados no equipamento. 

e) Os equipamentos objeto do Contrato, suas peças ou partes, deverão permanecer 

em perfeitas condições de uso durante a vigência do contrato; 

f) As peças e/ou acessórios a serem utilizados deverão, obrigatoriamente, seguir o 

preço de tabela apresentado pela CONTRATADA, em sua proposta. 

g) Caso seja constatada a necessidade de troca das peças e/ou acessórios dos 

equipamentos objeto deste contrato durante as manutenções corretivas e preventivas, 

que estejam exclusas(os) da Tabela de Peças do ANEXO li, a CONTRATADA deverá 

apresentar 03 orçamentos para aprovação junto à CONTRATANTE. 

Ill. A CONTRATADA terá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para orçar o conserto 

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

formulário próprio da CONTRATADA, assinado pelo responsável técnico, 

discriminando a relação individualizada das peças a serem substituidas, se 

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

funcionamento do equipamento. A CONTRATANTE avaliará o orçamento, e julgando 

coerente, o autorizará, encaminhando o mesmo, por  e-mail,  à CONTRATADA que 

deverá efetuar o conserto em até 48 horas. 

IV. Os materiais, equipamentos, recursos humanos e demais insumos necessários 

plena execução dos serviços correrão à conta da CONTRATADA, a qual será 

responsável pelo fornecimento das peças de reposição, originais, após autorização 

escrita do CONTRATANTE. 

V. É expressamente proibida à CONTRATADA, a instalação de peças recondicionadas 

ou recuperadas; 

VI. As pessoas que venham a executar os serviços decorrentes deste instrumento 

possuirão vinculo empregaticio exclusivamente com a CONTRATADA, sendo esta 

titular e única responsável pelos direitos, obrigações e ações decorrentes, pagamentos 

dos salários e demais vantagens, recolhimento de todas as obrigações sociais e 

tributos pertinentes, indenização por quaisquer acidentes de que seus empregados 

possam ser vitimas quando em serviço na forma expressa e considerada nos artigos 

19 a 21 da Lei 8.213/1991, cujo ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser 

transferidos para a CONTRATANTE. 
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CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

Sao  obrigações da CONTRATADA, além de outras já previstas neste instrumento e em seus anexos: 

I. Executar integralmente o serviço definido no objeto do presente termo, sendo vedada a 

sublocação no todo ou em parte do objeto; 

II. Cumprir rigorosamente o prazo de execução dos serviços;  

III. Informar canal de contato  (e-mail  e telefone) entre a CONTRATANTE e a 

CONTRATADA. 

IV. Realizar o atendimento em até 24 (vinte de quatro) horas após a abertura de chamado 

pela CONTRATADA. 

V. Encaminhar à CONTRATANTE, para autorização, orçamento prévio discriminativo de 

cada peça a ser utilizada, bem como, descritivo justificando a necessidade da substituição, 

sempre que for necessária a reposição de pegas ou materiais; 

VI. Emitir Anotação de Responsabilidade Técnica  (ART)  ou Termo de Responsabilidade 

Técnica (TRT) referente aos serviços prestados; 

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

idôneas e especializadas, devidamente uniformizadas, assumindo qualquer responsabilidade 

por danos ou falhas que as mesmas vierem a cometer no desempenho de suas funções, 

obrigando-se ainda a indenizar a CONTRATANTE por todos os prejuízos que eventualmente 

ocasionarem; 

VIII. Manter contatos com a CONTRATANTE, sempre por escrito, ressalvados os 

entendimentos verbais determinados pela urgência da execução dos serviços, prestando todo 

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

que porventura ocorrerem; 

IX. Assumir qualquer responsabilidade por danos e falhas, que seus empregados vierem a 

cometer no desempenho de suas funções, indenizando a CONTRATANTE por todos os 

prejuízos que eventualmente ocasionem, assumindo inclusive possíveis perdas e/ou danos, 

furtos ou roubos que porventura ocorram aos equipamentos, desde que, verificada a culpa da 

CONTRATADA. Nesta hipótese, isentando a CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação 

que possa surgir em decorrência dos mesmos; 

X. Responsabilizar-se por todos os danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a 

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

responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento pela CONTRATANTE; 

XI. Obrigar-se em reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em 

parte, os serviços que apresentem vícios, defeitos ou incorreções; 
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XII. Proceder ao conserto, substituindo e/ou reparando os componentes elétricos, 

eletrônicos, mecânicos, necessários à recolocação dos equipamentos em condições normais, 

utilizando-se somente de peças originais da marca do equipamento; 

XIII. Responsabilizar-se pelas peças/acessórios a serem empregados e todos os custos de 

sua aquisição, transporte, armazenamento e utilização, bem como a contratação, às suas 

expensas, da mão-de-obra necessária á execução dos serviços objetos do contrato; 

XIV. Fornecer todos os instrumentos, ferramentas e mão-de-obra necessária à execução dos 

serviços contratados, sem nenhum ônus adicional a CONTRATANTE; 

XV. Orientar o CONTRATANTE quanto ao melhor uso dos equipamentos; 

XVI. Ministrar treinamento para o uso adequado dos equipamentos, quando solicitado pela 

CONTRATANTE; 

XVII. Não subcontratar, sob nenhum pretexto ou hipótese, os serviços objeto do Contrato; 

XVIII. 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; 

XIX. A CONTRATADA deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da 

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

prontamente as solicitações que lhe forem efetuadas; inclusive permitir livre acesso em sua 

oficina/laboratório, a técnico indicado pelo CONTRATANTE para fiscalizar e/ou acompanhar os 

serviços relativos aos orçamentos aprovados; 

XX. Executar sempre que necessário, e mediante prévia aprovação por parte do 

CONTRATANTE, serviços de maior vulto, de reparos ou substituições, que viabilizem o 

funcionamento dos equipamentos; 

XXI. Orientar seus trabalhadores para que não haja qualquer tipo de interpelação junto aos 

clientes (pacientes/acompanhantes) do hospital; 

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

não transcritas no corpo do presente instrumento. 

CLAUSULA QUARTA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

Sao  obrigações da CONTRATANTE: 

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

corpo funcional, ou seja, manutenção ou engenharia clinica; 
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II. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus 

serviços, dentro das normas do Contrato a ser assinado;  

III. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados; 

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

exigências deste Termo e seus anexos; 

V. Comunicar de imediato à contratada quaisquer anormalidades de funcionamento 

dos equipamentos; 

VI. Acompanhar, fiscalizar, controlar os serviços; 

VII. Obedecer às especificações fornecidas pela contratada quanto à utilização dos 

equipamentos, divulgando as orientações recebidas e fiscalizando os procedimentos 

adotados pelos usuários; 

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

escrita da contratada, ressalvada os casos de urgência, informações adicionais para 

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

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR 

Pela entrega total do objeto, no quantitativo descrito na cláusula primeira, 

receberá a CONTRATADA a importância de R$ , sendo o valor mensal 

de R$ e ainda, o valor de R$ )000000( a titulo de valor destinado a 

eventuais troca de peças. 

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; 
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c) Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT). 

Parágrafo Primeiro 

Sendo identificada pela CONTRATANTE a cobrança de valor indevido nas 

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

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

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

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

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

Parágrafo Segundo  

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

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

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

mês subsequente ao da comunicação. 

CLAUSULA SÉTIMA— DA MORA 

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

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

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

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

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

das seguintes fórmulas: 

I=(TX/100) 

365 

EM =I xNx  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. 
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CLAUSULA OITAVA— DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 

Os preços 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, será 

adotado como critério de reajuste o I PC- A. 

Parágrafo Único 

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

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

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

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

remanescente. 

CLAUSULA NONA— DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

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

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

cento) do valor inicial atualizado do contrato, de acordo com o  art.  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 às 

seguintes penalidades, independente de outras previstas em lei: 

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

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

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

610/2019, ficando a CONTRATADA sujeita às penalidades previstas nos artigos 86, 

87 e 88 da Lei n.° 8666/93. 

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

10% 

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

Decreto Municipal 610/2019, de acordo com o artigo 87, inciso Ill, da Lei n.° 8.666/93. 

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

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

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

n.° 8666/93. 

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

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

Parágrafo Primeiro  

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

cumuladas. 

Parágrafo Segundo  

Quaisquer das penalidades aplicadas serão transcritas na ficha cadastral da 

CONTRATADA na Feas. 

Parágrafo Terceiro  

A CONTRATANTE poderá motivadamente aplicar as penalidades estabelecidas 

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

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

Administração. 

Parágrafo Quarto 

A aplicação de penalidades não prejudica o direito da CONTRATANTE de 

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

pelo inadimplente, podendo, ainda, reter créditos decorrentes do contrato, ou promover a 
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cobrança judicial ou extrajudicial de eventuais perdas e danos. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA— DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

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

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

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

poderá entre outros: 

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

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

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

esteja em desacordo ou insatisfatório; 

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

Parágrafo Único  

A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela CONTRATANTE, durante 

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

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA— DO RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS 

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

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

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA— DA RENÚNCIA 

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

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. 
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Parágrafo Primeiro  

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

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

contar do recebimento da notificação. 

Parágrafo Segundo  

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

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

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

Parágrafo Terceiro  

Em qualquer hipótese de rescisão, caberá única e exclusivamente á 

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 ik LEI 8.666/93 

0 presente instrumento sujeita o CONTRATANTE e a CONTRATADA ás normas 

contidas na Lei n° 8.666/93 bem como demais legislações aplicáveis à espécie. 
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CLAUSULA DÉCIMA SEXTA— DOS GESTORES 

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

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

(matricula funcional n.°3557) e  Wiliam  Kendi Arabori (matricula funcional n.° 2384) 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. 

CLAUSULA 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 
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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 

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

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

Paragrafo primeiro  

A CONTRATADA será integralmente responsável pelo pagamento de perdas e 

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

multa ou penalidade imposta 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; 

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

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

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

hipótese a CONTRATANTE será responsabilizada pelo Tratamento de Dados 

Pessoais realizados pela CONTRATADA. 
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CLAUSULA DÉCIMA NONA— DO FORO DE ELEIÇÃO 

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

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

outro, por mais privilegiado que seja. 

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

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

única via, de onde serão extraídas as cópias necessárias. 

Curitiba, xx de xxxxxxx de xxxxxx.  

Sezifredo Paulo Alves Paz 

Diretor Geral — Feas 

Ordenador de Despesas 

CONTRATADA 

Deise Sueli de  Pietro Caputo Pedro Henrique lgino Borges 

Diretor Administrativo Financeira Feas Assessor Jurídico — Feas 

1a Testemunha 2a  Testemunha 
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R$60.000,00 Resarcimento Total de  Peps  (Estabelecido pela FEAS) 

Cio  
FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO À SAÚDE 

R$105.500,00 VALOR TOTAL  

Declaramos conforme o contido no  Art.  282 do Decreto n2  610/19 PMC, que os preços fixados neste processo estão de acordo com os praticados no mercado. 

OBJETO: Serviços de manutenção, com troca de peças, de Ventiladores Pulmonares da marca Leistung, pelo período de 12 (doze) meses. 

ITEM QUANTIDADE 

Manutenção 

Corretiva 

Valor da Hora Técnica 

Manutenção Preventiva e Corretiva - 
,.(01- Modelo Luft 3 - (Prestação Anual) 

2 o R$3.500,00 R$7.000,00 

Manutenção Preventiva e Corretiva - 
Modelo Luft 5 - (Prestação Anual) 

11  R$3.500,00  R$38.500,00 

Curitiba 06 de setembro de 2022. 
* Obs: Manutenção Corretiva não  sera  cobrado no primeiro ano do contrato 

Média do Valor Total R$ 105.500,00 (Cento e cinco mil e quinhentos reais).  

Jan retoYceinsecc--a )  

Geres e ativa de Contratos 

Manutenção 
Preventiva 

Preventivas por 

• anõ 
Valor Total 

1 4-31------ else Su  li  de Pie fro Caputo 

iretora A inistrativa  Financeira  
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Contra*cs 1 Buscar 

E-mat Contatos Agenda Tarefas Porta-arquivos PreferOncias Fwd:  Lactarista 

Fechar ! Responder 11 Responder a todos Encaminhar Arquivar I Apagar -  

Re: RES: RES: M 

  

Re: RES: RES: Manutenção Ventiladores Pulmonares 

De: (:Engenharia Clinica Feaes" <engenhariaclinica@feaes.curitiba.prgov.br>) 

Para: ("Contratos 1" <contratos1@feaes.curitiba.prgov.br> 

Boa tarde, 

De acordo com a proposta enviada pela empresa, dessa forma pode dar sequência no processo de contratação Leistung. 

Att, 

I De: "Contratos 1" <contratosl@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Para: "Engenharia Clinica Feaes" <engenhariaclinica@feaes.airitiba.pr.gov.br> 
Enviadas: Terça-feira, 6 de setembro de 2022 13:56:25 

; Assunto: Re: RES: RES: Manutenção Ventiladores Pulmonares 

Boa tarde 

eVillian, segue proposta da Leistung atualizada para sua verificação. Favor verificar e retornar se posso dar sequência no proces 

Obrigada 

i Atenciosamente, 

Janaina Dallagranna 
Assistente Administrativa 
Contratos 
(41) 3316-5914 I contratosl@feaes.curitiba.prgov.br  

  

De: "Engenharia Clinica Feaes" <engenhariaclinica@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
I Para: "Contratos 1" <contratosl@feaeS.curitiba.pr.gov.br> 
I Enviadas: Quinta-feira, 1 de setembro de 2022 9:15:59 
I Assunto: Re: RES: RES: Manutenção Ventiladores Pulmonares 

   

dia, 

Illiregue termo de referência dos equipamentos Leistung atualizado contemplando somente 2 Luft 3 e 11 Luft 5 das unidades de n 

l  Aft,  

I  De: "Contratos 1" <contratosl  Ofeaes.curitiba.or.00v.br> 



Contratos 1 

Manut. 

Item 
Equipamentos, Manutenção QTD Corretiva 

..... _ aIoriIa 
Manut. 

Preventive  _nor.Ann Total_ 
Preventivas Valor Anual 

06/09/22, 14:00  Zimbra: RES: RES: RES: Manutenção Ventiladores Pulmonares 

Buscar  

E-mail Contatos Agenda Tarefas Porta-arquivos Preferências RES: RES: RES: 

I Fechar Responder Responder a todos ji Encaminhar Arquivar Apagar Spam Ações 

RES: RES: RES: Manutenção Ventiladores Pulmonares 

De: ("assistencia" <assistencia@leistu gbrasil.com>) 

Para: 1/SContratos <contratosl@feaes.curitiba.pr.gov.br;)  

Cc:  ("Contratos da Feaes" <contratosfeaes@feaes.curitiba.prgov.Pr>) "assistencia" <assistencia@leistungbrasil.com> 

MINUTA CARTA PR...IZADA 01.09.22.pdf (654  KB)  fazer  download  Iloqazar.quivos Remover 

Bom dia! 

Segue proposta para realização de Contrato de manutenção preventiva e corretiva nos Ventiladores Pulmonares marca Leistung. 

Temos total interesse em realizar as manutenções nos equipamentos através de contrato, de acordo com as condições de nossa proposta anexa. 

Nossa assistencia técnica está a disposição 

Agradecemos e ficamos no aguardo. 

Maicom Baseggio 
Leistung 

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LIDA, 
Rua Jo5o Ropelatto, 202 
Nereu Ramos - Jaraguá do Sul - SC - Brasil 
CEP: 89265-520 
+55 (47) 3371-2741 
www.leistungbrasil.com  

As informagies  contidas nesta  memo! 
(s). Se o  leitor desta mensagem  ndo fc  

disseminação, distribuição ou  capia th  
mensagem por engano, agradecerem.  
The information contained in this me 
the reader of this message is not the 
distribution or copy of this communic 
thank you for notifying us by email  ir  ISTUNG 

0000 

  

De: Contratos 1 <contratosl@feaes.curitiba.prgov.br> 

I Enviada em: quinta-feira, 1 de setembro de 2022 10:50 

Para: assistencia <assistencia@leistungbrasil.com>  

Cc:  Contratos da Feaes <contratosfeaes@feaes.curitiba.prgov.br> 

Assunto: Re: RES: RES: Manutenção Ventiladores Pulmonares 

1 Bom dia Felipe, tudo bem? 

; 0 setor de Engenharia Clinica atualizou a quantidade de equipamentos que possuem atualmente. Considerar conforme novo ter 

1110  Favor enviar orçamento e considerar tabela abaixo: 

https://webmail.curitiba.prgov.br/#13 1/1 
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Ref:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 

CARTA PROPOSTA 

A empresa abaixo mencionada, detém a exclusividade no Brasil, para prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva nos ventiladores pulmonares da marca Leistung. 

DADOS DA EMPRESA 
Razão Social: Leistung Equipamentos Ltda CNPI: 04.187.384/0.99. 1-54 _ 
Endereço: R. Jogo Rapelatto n° 2.02 Bairro: Nereu Ramos 
Cidade: Jaragué do Sul_ .7 CEP.: 69.265-520  

le  Estado: Santa Catarina Inscrição Estadual: 25.441.719:1-8 
Inscrição Municipal: 25536 Telefone: (47) 3371-2741 
Fax (47) 3371-9267 E-mail:  assistencia@ieistungbrasiLcom  

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO CONTRATO 
MARCELO JAVIER FERNANDEZ, argentino, casado, empresário, sócio gerente, residente e domiciliado a 
Rua  Jae  Ropelatto, 202, bairro Nereu Ramos, cidade laragua do Sul, SC, inscrito no CPF sob o n° 
831.651.180-00, RG no 7.979.585 emitido 16/10/17, órgão emissor SSP/SC, (conforme poderes 
outoiVados na 13a Alteraçpo Contratual).

. 
 

Desta maneira, propõe fornecer à FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO À SAÚDE FEAS, 
realização de manutenção preventiva e corretiva nos ventiladores  pulmonares da marca  
Leistung, modelos LUFT3/LUFT51  seguindo os principias e a metodologia preconizados pela 
fabricante Leistung Equipamentos Ltda e conforme os valores e condições discriminados abaixo: 

QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS 

LUFT3 ---- 2 Ventiladores 
N° de Serie = F20353 - F20331 

• LUFT5 = 11 Ventiladores 
N° de Série = E21029 - E21039 - E21026 - E21045 - E21049 - E21014 E21022 - E21032 E21033 
- E21034 E21036 

Total = 13 Ventiladores 

VALORES DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR  EQUIP.  

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO VALOR  UNIT.  R$ 

Manutenção Preventiva* R$ 1500,00 

*A manutenção  preventive sera  realizada conforme recomendações da fabricante e de acordo com o 
manual do usuário na ANVISA. 

LEISTUNG  EQUIPAMENTOS LIDA  CNPJ: 04.187.384/0001-54 - insc, Est. 254.417.108 
Rua Joao Ropelatto, 202, Nereu Ramos 

CEP: 89265-520- Jaragua do Sul / SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 / 3371-9267 www.leistunobrasil.com  - E-mail: leistungaleistungbrasil.com  
1-7). 
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*Estão inclusos os custos de deslocamento do equipamento de Curitiba/PR até a fábrica/assistência 
técnica em Jaragué do Sul/SC, quando necessário e por decisão da empresa. 

*Defeitos decorrentes de consertos ou reparos ho(s) equipamento(s) por pessoa não credenciada 
pelo fabricante e/ou equipamentos com violação nos lacres de garantia e/ou mau uso, a LEISTUNG 
ira analisar em fábrica os equipamentos e verificar se poderão ou não ser consertados. 

A manutenção corretiva será realizada conforme a necessidade e para o primeiro ano de contrato, 
não será cobrado valor de mão de obra referente a manutenção corretiva, tendo em vista que o 
equipamento virá para fábrica ao menos uma vez no período, para realização da manutenção 
preventiva. Tendo corno custo somente o valor das pegas que serão substituidas. 

Não estão inclusos os valores das pegas necessárias para manutenções corretivas, tais 
pegas e valores serão cobrados mediante aprovação do orçamento enviado por  e-mail,  
relação das principais pegas e preços conforme Anexo I. 

TABELAS DE MANUTENÇÕES CONFORME MANUAL ANVISA 

LUFT5/LUFT3 

MANUTENÇÃO HORAS OU TEMPO DE USO 
lO 5000H OU 1 ANO 

10000H OU 2 ANOS 
30 15000H OU 3 ANOS 
40 200001-1 OU 4 ANOS 
50 250001-1 OU 5 ANOS 

CRONOGRAMA DE MANUTENCÃO PREVENTIVA:  Os equipamentos deverão passar por 
manutenção preventiva uma vez por ano ou quando o equipamento informar que atingiu o número 
de horas de uso previsto no manual, mediante aviso formal do Drgão através do  e-mail  
assistencia(Meistungbrasil.com   

CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO CORRETIVA:  Os equipamentos deverão ser enviados para 
manutenção corretiva em fábrica de acordo com a demanda, mediante aviso formal do órgão 
através do  e-mail  assistenciageistungbrasil.com  

PRAZO PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA:  em até 05 (cinco) 
dias úteis após aprovação do orçamento. 

Estimativa de prazos de transporte: 

• Curitiba/PR ate Assistência técnica (Jaragué do Sul/SC) = 03 dias úteis 
• Assistência técnica (Jaragué do Sul/SC) até Curitiba/PR = 03 dias úteis 

Eventualmente, mediante prévia comunicação por  e-mail,  os prazos de execução ou transporte 
informados, poderão ser prorrogados, devido a períodos de recesso. 

LE1STUNG EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - Insc.  Est  254.417,108 
Rua João Ropelatto, 202, Nereu Ramos 

CEP: 89265-520- Jaragua do Sul / SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 13371-9267 
. wif(nikistungbrasjitcoiri, JeistungA.leistunebra.Ocem 
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GARANTIA DOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO;  Os serviços ofertados possuem garantia da 
qualidade pelo prazo 90 (noventa) dias, contados a partir da data de finalização da reparação, salvo 
o uso indevido, acidente ou desgaste natural. 

Nos pregos informados nesta proposta, estão inclusos a realização de manutenção preventiva 
incluindo transporte (frete) e todos os custos com material de consumo, salários, encargos sociais, 
previdenciários e trabalhistas, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, 
depreciação, aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos. 

CONDICÕES DE PAGAMENTO:  serão efetuados através de ordem bancária ou crédito em conta 
corrente, no prazo no superior a 15 (quinze) dias úteis, contados da data da apresentação da 
fatura na conta abaixo informada. 

DADOS BA NCARIOS _ 
Nome do  Banco: Banrisul N0  do Banco: 41 

_Norre/N0 _da_ Agenda: 243 N° da Conta .Corrente: 23,0023900-2 
Praga de Pagamento: Joinville, SC, 
Endereco da Agência Bancária: R, Princesa Isabel, 499 - Centro, Joinville - SC, 89201-270 

VIGÊNCIA DO CONTRATO:  12 (doze) meses após a assinatura. 

VALIDADE DA PROPOSTA:  30 (trinta) dias após sua apresentação. 

ASSISTÊNCIA TECNICALPrestacia pela própria fabricante: 
LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA, 
CNPJ: 04.187.384/0001-54 
Rua -o  Rope  a , 02, bairro Nereu Ramos, 89.265-520 3araguá do Sul - SC 
T . (47) 3371-2741 boc; (47) 3371-9267 

EA empresa - Registro. 064660-4 
ng. Responsável: MATE., EMRICH MONNERAT 
egistro: SC Si. 088984-3 Expedido pelo CREA-SC 

Ja gu6 do Sul/SC e setembro de 2022. 

Ri4.187.38410001sa 
LEISTUNG EQUIPAMENTOS LYDA 

Rua Joao Ropelatto. 202 
89265-300 - Nereu Ramos 

Jaragu4 do Sul - Santa Catarina 

LEISTUNG  EQUIPAMENTOS  LTDA - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - Insc. Est. 254.417.108 
Rua  João  Ropelatto, 202, Nereu Ramos 

CEP: 89265-520- Jaragua do Sul / SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 /3371-9267 
www.leistungbrasil.com  - E-mail: leistung@leistungbrasil,com  

, -71 ica.  
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ANEXO I— PREÇO DAS PRINCIPAIS PEÇAS 

Tabela de Pregos das principais peças LUFT3 

CÓDIGO LUFT3 R$ 

E1555C01LD PLACA  CPU  COMPLETA R$ 6,825,00 

E1477CO3LD PLACA FONTE COMPLETA R$ 3.490,50 

E1650---L-I FONTE CHAVEADA LUFT3 R$ 1.831,70 

61043---L- ELETROVALVULA PNEUTRONICA R$ 504,40 

E1042---L- ELETROVALVULA PNEUTRONICA  PEEP  R$ 1.830,40 

G1109----C CHASSI FIXAÇÃO  CPU  R$ 487,50 
G1141 A SUPORTE DO CHASSI PARA FIXAÇÃO BATERIA R$ 37,70 

G1080008L- REGULADORA DE PRESSA0 3KG R$ 812,50 

G1080CO3LB REGULADORA DE PRESSÃO 0,7KG R$ 812,50 

G1001CO2SC VALVULA PROPORCIONAL R$ 1.567,80 

G1017C--LF PNEUMOTACOGRAFO R$ 1,235,00 

E1557---L- SENSOR MP3V5010 R$208,00 

E0154---L- SENSOR MPX5700 D PRESSÃO DE ENTRADA R$ 252,20 

E1558---L-I SENSOR  HONEYWELL  HSCDRRN002N H20 R$ 1.443,00 

E1003  BUZZER  R$ 52,00 

E1046----NA MICRO VENTILADOR R$ 62,40 

BY0720 N GRADE PARA MICRO VENTILADOR R$ 28,60 

9X0271U D PAINEL POLICARBONATO TRASEIRO R$ 132,60 
8X0265U01-D PAINEL POLICARBONATO FRONTAL R$ 31,20 
G1020C--LC  KIT  REPARAÇÃO DO PNEUMOTAGRAFO R$ 288,60 
E1669  ALTO FALANTE LUFT3 R$ 65,00 
E1027---LA  CELULA GALVANICA MAXTEC R$ 1.378,00 
8Y1036 LA  TELA  LCD  17"  TOUCH SCREEN  R$ 3.900,00 
01122C--L- MONITOR COMPLETO  LCD  17"  TOUCH SCREEN  (encaixotado) R$ 5.995,60 
E1667---L- BATERIA DE LITIO 12V R$ 1.394,90 
E1470----01 BATERIA DE LITIO 3V R$ 65,00 
E1557---L- MP3V5010DP R$208,00 
BY0512  
BY0513 A 
BY0514  

MANGUEIRAMENTO R$ 65,00 

E1665---L- 
/E1662  
E1639  
JE1661  

KIT  REPARAÇÃO CIRCUITO DE CARGA DA BATERIA E CIRCUITO PLACA 
FONTE R$ 422,50 

G1123FM0113 CARCAÇA TRASEIRA INTERFACE FURADA R$ 162,50 
G1134FM B CARCAÇA COBERTURA DOS CABOS R$ 39,00 

LEISTUNG  EQUIPAMENTOS  LTDA CNPJ: 04.187,384/0001-54 - Insc. Est. 254.417,108 
Rua Joao Ropelatto, 202, Norou Ramos 

CEP: 89265-520- Jaragua do Sul / SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 / 3371-9267 
www.le.IstungbrasiLoom - E-mail: WO mrOteistunglaratil.com  
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01130C-C ARTICULAÇÃO DO MONITOR R$ 292,50 

G1129----C CHAPA DE FIXAÇÃO SUPORTE DO MONITOR R$ 65,00 

G1122YM--B CARCAÇA MARCO MONITOR (FRONTAL) R$338,00 

G11121v101-- PAINEL PSAI MONITOR R$ 91,00 

8X0277U---A POLICARBONATO 0,5 MM MONITOR LUFT3 R$ 123,50 

X1032CCO1A CABO ALIMENTAÇÃO MONITOR LUFT3 R$ 279,50 

X1034CCO1 CABO CONTROLE MONITOR LUFT3 R$ 286,00 

BY0950CCO2B CABO  VIDEO  MONITOR LUFT3 R$ 62,40 

E1558---L-I SENSOR DE PRESSÃO R$ 1.774,50 

E1623---LA  ATUALIZAÇÃO DE PLACA 12BITS (A/P/N OU  P/N)  R$ 130,00 

E1468---LB MEMÓRIA  EPROM  R$ 65,00 

E1528  C.I.  TOUCH  R$ 130,00 

G1120YM1-A CARCAÇA LUFT3 R$ 286,00 

G2019C01L- BOBINA COMPLETA R$ 782,60 

BY0933  BATERIA CHUMBO 12V SAH R$ 179,40 

E161000OLA PLACA EXPANSÃO  ADC  R$ 1.666,60 

E1464  CONECTOR USB FEMEA. TIPO B 900  R$ 65,00 

E1466  CONECTOR DBH15t I-CI  FEM PCB 3 FILEIRAS  (VIDEO)  R$ 65,00 

E1555---LD P.C,I  CPU  AP. ANESTESIA/LUFT3 R$ 236,60 

F1041----B01 CHAVE ON/OFF R$ 53,30 

01031N---B SAÍDA PACIENTE R$26,00 

G1032N---LA CONE CONECTOR VALVULA EXALATORIA R$ 26,00 

01033N-LA  PORTA CONECTOR VALVULA EXALATORIA R$ 26,00 

01034N  SAÍDA VÁLVULA EXALATORIA R$ 26,00 

G1046N--- SAÍDA VÁLVULA PNEUMOTACOGRAFO R$ 26,00 

M1222N---C ENTRADA DE AR LUFT3 R$ 26,00 

X1033---- ENTRADA ELETRICA (MEDI  SNAP  2 VIAS ALIMENTAÇÃO) R$ 65,00 

E1687---L- CARTÃO  SD  R$ 377,00 

X1035CC01- CABO  TOUCH  INTERNO LUFT R$ 204,10 

X1035  ENTRADA CONECTOR  TOUCH  R$ 65,00 

E1404CCO2A CABO  FLAT  PNEUTR6NICA R$ 143,00 

E1027CCO1 CABO CÉLULA DE 02 R$ 78,00 

F1402---L-  EPSON  R$ 462,80 

E1443---- FILTRO DE RUIDO ELETRICO (FB) R$ 65,00 

3Y0702 01 RODIZIO 75MM S/TRAVA EM POLIURETANO CZ/CZ R$ 97,50 

LEISTUNG EQUIPAMENTOS I,TDA - CNPJ: 04,187.384/0001-54 - Insc,  Est.  254,417.108 
Rua João Ropelatto, 202, Nereu Ramos 

CEP: 89265-520- Jaragua do Sul / SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 / 3371-9267 
www.lOstunobrasil.corrt - E-mail:leilluhclalleistuncihrosiftom  
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Tabela de Pregos das principais pegas LUFT5 

CÓDIGO LUFT5 R$ 

BY1835CCOOA CABO USB ADAPTADO COM ATERRAM ENTO R$ 49,40 

6Y1835---L-I CABO 1591-02C DATA  PRO  USE R$ 46,80 

E1404CC04- CABO  FLAT  20 VIAS INTERFACE  GUI  R$ 11,70 

E1404CC05- CABO  FLAT  20 VIAS PLACA PNEUTRONICA LUFT5 R$ 7,80 

E174000OLA PLACA  GUI  COMPLETA R$ 5.876,00 

E1740C--L- PLACA INTERFACE  GUI  SMD MONTADA R$ 5.733,00 

G1015U---- LOGO TIPO LEISTUNG R$ 11,70 

G12190---A PAINEL TRASEIRO LUFT5 R$ 20,80 

G1220U---- INTERFACE DE COMUNICAO R$ 7,80 

G1080C18L- CONJUNTO REGULADORA DE AR/02  LOFTS  R$ 572,00 

G2120C---- VÁLVULA DE ALIVIO DE ALTA PRESSÃO R$ 122,20 

02120  CORPO VÁLVULA DE ALIVIO DE ALTA PRESSÃO R$ 57,20 

G2121----A PISTÃO VÁLVULA DE ALIVIO R$ 28,60 

G2122  REGULADORA VÁLVULA DE ALIVIO R$ 31,20 

G2123  MOLA VÁLVULA DE ALIVIO DE ALTA PRESSÃO R$ 11,70 

G5001Z  ESTRUTURA DE REFORÇO CHASSI •  R$ 569,40 

G5152Z  BASE CHASSIS LUFT5 .._ R$ 197,60 

G50500O3L- VÁLVULA UNIDIRECIONAL LUFT5 R$ 254,80 

G5050M01-- CORPO VAVULA UNIDIRECIONAL R$ 93,60 

G5051N---- SUPORTE DIAFRAGMA UNIDIRECIONAL R$ 61,10 

G5052---L- TAMPA VÁLVULA UNIDIRECIONAL R$ 68,90 

M1221N F ENTRADA DE 02 LUFT5 R$ 62,40 

M1222N E ENTRADA DE AR LUFT5 R$ 76,70 

05017C01LA CONJUNTO  MANIFOLD  DE ENTRADA COMPLETO R$ 15.207,40 

A6000  MANIFOLD RUBBER GASKET  R$ 19,50 
8X0654 A ACOPLAMENTO REGULADORA/MANIFOLD R$ 24,70 
EX0754 L- DISTANCIADOR DE PLACA PNEUTRONICA LUFT5 R$ 11,70 
BX0756 L-  PINT  GUIA  MANIFOLD  LUFT5 R$ 14,30 
E1739---L- X-VALVE  (8MM  SOLENOID VALVE)  R$ 621,40 
G5155Z--LA SUPORTE DE BATERIA R$.249,60 
E1477C04L- PLACA FONTE LuErs Pt BATERIA DE LITIO COMPLETA R$ 2.548,00 
E1477C--LE PLACA FONTE LUFT5 SMD R$ 2.311,40 
E1650---L-I FONTE CHAVEADA MINT1110A1508K01 R$ 1.831,70 
E1772C00L- PLACA  CPU  LUFT5 COMPLETA R$ 9.757,80 
E1772C--L- PLACA  CPU  LUFT5 SMD R$ 2.363,40 
EX0212U---B PAINEL TRASEIRO AR/02 LUFT5 R$ 16,90 

LEISTUNG  EQUIPAMENTOS  L'IsDA - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - lnsc. Est. 254.417.108 
Rua Jok Ropelatto, 202, Nereu Ramos 

CEP: 89265-520- Jaragua do Sul / SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 /3371-9267 
‘livww.leistuncibrasilcom  - E-mail: leiglimeeteistkirictbrasilcoM  
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BY0720 N GRADE PARA  COOLER  R$ 28,60 

E1041----B01 CHAVE ON/OFF INTERRUPTOR R$ 53,30 

E1046 NA MICRO VENTILADOR R$ 62,40 

E1655  MÓDULO DE FORÇA C/ FILTRO R$ 137,80 

E0428 02 CONECTOR  HEADER  MACHO 10P R$ 3,90 

E0429 I CONECTOR  HEADER  MACHO 20P R$ 24,70 

E1670---L- MP3H6115AC6T1  ABSOLUTE PRESSURE  SENSOR R$ 538,20 

E1807---L- SSCMRRN001PDAA3 TRUESTABILITY  HONEYWELL  SSC R$ 603,20 

E1829---L- HSCMRRN016MGAA3 R$ 683,80 

G5160Z---- BASE DE MONTAGEM FONTE CHAVEADA R$ 91,00 

05161Z---- BASE PLACA  CPU  R$62,40 

3Y1082  CABO HDMI R$ 127,40 

BY1134--L-I CABO USB TIPO A R$ 101,40 

E0926CC01- CABO ALIMENTAÇÃO MONITOR LUFT5 R$ 14,30 

E1669CC04- CONJUNTO ALTO FALANTE LUFT5 R$ 74,10 

E1669  AUTO FALANTE LUFT3 R$ 65,00 

G5201Z--LB CHASSIS METALICO MONITOR R$ 130,00 

G5205Y--L-N MARCO MONITOR R$ 156,00 

G5206Y--L-N CARCAÇA TRASEIRA MONITOR LUFT5 R$ 140,40 

G5260Y--L-N CARCAÇA FRONTAL SUPERIOR LUFT5 R$ 115,70 

G5261Z--L- CHAPA CARCAÇA FRONTAL SUPERIOR LUFT5 R$ 87,10 

G5262Y--L-N CARCAÇA INFERIOR LUFT5 R$ 120,90 

G5263Y--L-N CARCAÇA POSTERIOR LUFT5 R$ 227,50 

G5264---L- CHAPA TRASEIRA R$ 128,70 

BY1122 L- MONITOR  LCD  17"  TOUCH SCREEN  R$ 4.550,00 

E1464---- CONECTOR USB FEMEA, TIPO B 90° R$ 65,00 

E1003 I  BUZZER  R$ 52,00 

E1557---L- SENSOR MP3V5010 R$ 208,00 

E1558---L-I SENSOR DE PRESSÃO R$ 1.774,50 

E0154---L-I SENSOR FREESCALE MPX5700 R$ 252,20 

G1001CO2SC VALVULA PROPORCIONAL R$ 1.567,80 

E1667---L- ... BATERIA DE LITIO 12V R$ 1.394,90 

E1470 01 BATERIA DE LITIO 3V , R$65,00 

G1131 E CHAPA ENCAIXE ARTICULADO  SUP  MONITOR LUFT5 R$ 81,90 

G5202 B CHAPA PROTEÇÃO DE CABOS LUFT5 R$ 89,70 

G1205Y  TAMPA VÁLVULA EXALATÓRIA LUFT5 R$ 28,60 

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ104.187.384/0001-54 - Insc.  Est.  254.417.108 
Rua João Ropelatto, 202, Nereu Ramos 

CEP: 89265-520- Jaragua do Sul / SC - Fone/Fax (47)3371-2741 / 3371-9267 
www.leistuagbrastcom 
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FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE DE CURITIBA - FEAS 
CURITIBA - PR 
CNP): 14.814.139/0001-83  
E-MAIL:  engenhariaclinica@feaes.curitiba.pr-gov.br  
TEL:  (41) 3316-5928 
A/C:  Milian  

DECLARAÇÃO 

A empresa Leistung Equipamentos Ltda, inscrita no CNPJ sob o no 04.187.384/0001-54, sediada 
Rua  Jac)  Ropelatto, n° 202, bairro Nereu Ramos,  Cep  89.265-520, cidade de 3aragu6 do Sul, estado 
de Santa Catarina, por intermedio de seu Procurador, o Sr. Maicom Marceu Baseggio, Portador da 
Carteira de Identidade no 5.105.778 e CPF no 078.262.369-75, DECLARA, que os valores cobrados 
da fundação estão de acordo com õpraticado no mercado. 

Jaraguá do Sul/SC, 14 de junho de 2022. 

Leistung Equipamentos Ltda 
CNP): 04.187.384/0001-54  
Malcom  Marceu Baseggio 
Procurador 
CPF: 078.262.369-75 
RG: 5.105.778  
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LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - insc.  Est  254.417.108 
Rua João Ropelatto, 202, Nereu Ramos 

CEP: 89265-520- Jaragud do Sul! SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 /3371-9267 
www leistunnbrasil com -  E-mail:  leistunq leistunctbrasil.corn 

I: StSt ecnit a 
(47) () 1 73 

Página 1 de. 1. 



ano Bett G 
sidente 

izoni. 

CARTA DE EXCLUSIVIDADE 

Certificamos para os devidos fins, que a Leistung Equipamentos Ltda, 
inscrita no CNPJ sob o n° 04.187,384/0001-54, sediada a Rua João 
Ropelatto, n° 202, bairro Nereu Ramos,  Cep  89.265-520, cidade de 
Jaraguá do Sul, estado de Santa Catarina, detém a exclusividade de 
fabricação e/ou comercialização exclusivo de sua linha de produtos, 
como também na manutenção preventiva e corretiva com trocas de 
pegas genuínas de seus ventiladores pulmonares modelos, LUFT2, 
LUFT2-G, LUFT1-G, LUFTNEO, LUFT3, LUFT5, PR4D-02, PR4D-
PLUS, PR4G-TOUCH PR4G, PR5-TT, atendendo todos os estados 
brasileiros. 

Jaragué do Sul/SC, 15 de fevereiro de 2022. 
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Saio Digital de Fiscalizavio: OIT37200-4QHM - NORMAL 
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Sindicato das Indústrias Metahlrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Jaragua do Sul 
Rua  Octavian° Lombardi,  100 - Czemiewici -Caixa Postal 138- Jarague do Sul - SC - 89255-055 

Fone: (47) 3275-7050 - /Fax: (47) 3275-7052 -  e-mail:  sindicatoacelas.combr 



Inscrição Municipal :25536 
Contribuinte: LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA 
Nome Fantasia: LEISTUNG ENGENHARIA 
CI\IPJ ou CPF : 04.187.384/0001-54 
Inscrição Estadual : 
Endereço : 702 - Rua JOÃO ROPELATTO,Nr° 202 
Bairro: 20- NEREU RAMOS 
Complemento: 
Alvará aprovado para  Area  construída de 1550 M2. 

Subclasses / Ocupavam 
26604100 Fabricação de aparelhos eletrornedieos e eletroterapêuticos e equiparnentos de irradiação 

3250-7/01 Fabricação de instrumentos não eletrônicos e utensilios para uso medico, cirOrgico, odontológico e de laboratório 
3312-1/03 Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapeutices e equipamentos de irradiação 
3321-0/00 Instalação de máquinas e eiluipamentos industriais 
4664-8/00 Comercio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, partes e peças 
4773-3/00 Comercio varejista de artigos  medicos  e ortopédicos 
7490-1/99 Outras atividades profissionais, cientificas e técnicas não especificadas anteriormente 
7739-0/02 Aluguel de equipamentos cientificos,  medicos  e hospitalares, sem operador 
2000-0/63 Gestdo de ativos intangíveis não financeiros 

Classe: 

- AideMICO a'oratante cdplolatedihweivor vrrn*  
qua  ma foi mpresintado  torn  a qual conferia dou 
Erholum•moc AutarMcigio 
(PVF(1911124141IV) a R; 2•;00 I Total F: ft$ o ao 1,ReciboN 2e99oo Rota plena( da Flacitqz400 FVF08829-6TQY 

Confira ot:dadoa 
do Ma ani http://ealoAlic.lua.bri  Dou f , Seneoider -17 qa Junho de 2020  Rosined° pot: AMANDA  STEILEIN - Eserm/anto AStte:W41 

Observaçbes: 
CORPO DE BOMBEIROS: DEFERIDO, CONFORME ATESTADO DE VISTORIA LIBERADO SOB. O NUMERO DE PROTOCOLO 63 333, EM 
08/10/2019. 

Inicio das Atividades em: 21/11/2000 
Data da Inscrição Municipal: 12/08/2002 
PRAZO DE VALIDADE: Indeterminado, desde que satisfeitas as exigências legais. 
l. obrigatniia a solicitag5o de alteragdo ou cancelamento   da inscrigAo (encerramento das atividades) no prazo de 30 (trinta) dias a 
contar do ato ou fato que a motivou (Artigo 80 da LCM N°001/93 cuja redação foi alterada pela LCM N026/2002). 

Emitido de acordo com o artigo 195 LCM N°001/93, cuja redação foi alterada pela LCM N°26/2002, regulamentado pelo Decreto 
N°10514/2015.  

Jaragud^S4 10 de Junho de 2020. 

TONY ALEXANDP1OSARJO 
AgenM T ibutário 

IVANDERSON ZABEL 
Diretor de Receita Fiscal 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE JARAGUA DO SUL 
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Diretoria de Receita Fiscal 

ALVARÁ DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E PERMANÊNCIA NO LOCAL 
(MANTER ESTE DOCUMENTO EM LOCAL VISÍVELAO PÚBLICO) 

Rua  Walter Marquardt,  1111 -Barrado Rio Molha Jarague do Sul SC 
CEP: 89259-565 Telefone (47) 2106- 8000- wwwjaraguadosul.s000v.br  
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OSCAR EDUARDO BARRETO, argentino, natural de Santa Fé — Argentina, casado no regime de 
comunhão universal de bens, nascido em 21/01/1950, empresário, residente e domiciliado na 
Rua Soldado  Ruiz,  1466, Bairro San  Martin,  na cidade de Córdoba — CBA, na República 
Argentina, portador de Documento Nacional de Identidade n2 7.808.825, Córdoba e 
passaporte n2  07808825M, expedido pela Policia Federal Argentina e CPF n2  831.175.550-72. 
Neste ato representado por seu procurador MARCELO JAVIER FERNANDEZ, argentino, natural 
de Avellaneda, Buenos Aires, Argentina, casado no regime da comunhão universal de bens, 
nascido em 05/04/1971, empresário, residente e domiciliado na Rua Pedro  Guesser,  85, Bairro 
Amizade, CEP 89255-423, nesta cidade de Jaraguá do Sul (SC), Brasil, portador da cédula de 
Identidade n2  7.979.585, emitida em 16/10/2017, órgão emissor SSP/SC, Passaporte n2  
14.775.327, expedido pela Policia Federal Argentina e CPF 831.651.180-00. 

MIGUEL  ANGEL  GRASSO, argentino, natural de Pozzo  Del  Molle, Córdoba, casado no regime 
de comunhão universal de bens, nascido em 18/06/1947, empresário, residente e domiciliado 
na Rua Almirante  Brown,  2348, Bairro Rosedal, na cidade de Córdoba — CBA, na República 
Argentina, portador do documento Nacional de Identidade ne 6.607.620, Córdoba e 
passaporte n2  06607620M, expedido pela Policia Federal Argentina e CPF n2  831.175.630-91. 
Neste ato representado por seu procurador MARCELO JAVIER FERNANDEZ, argentino, natural 
de Avellaneda, Buenos Aires, Argentina, casado no regime da comunhão universal de bens, 
nascido em 05/04/1971, empresário, residente e domiciliado na Rua Pedro  Guesser,  85, Bairro 
Amizade, CEP 89255-423, nesta cidade de Jaraguá do Sul (SC), Brasil, portador da cédula de 
Identidade n2  7.979.585, emitida em 16/10/2017, órgão emissor SSP/SC, Passaporte n2  
14.775.327, expedido pela Policia Federal Argentina e CPF 831.651.180-00. 

RICARDO JORGE PAIARO, argentino, natural de Porteria, Córdoba, casado no regime de 
comunhão universal de bens, nascido em 26/12/1955, empresário, residente e domiciliado na 
Rua Salamanca, 1481,  Villa Allende Golf,  na cidade de Córdoba, na República Argentina, 
portador do documento Nacional de Identidade n2  11.727.420, Córdoba, passaporte n2  
11727420N, expedido pela Policia Federal Argentina e CPF n2 831.175.390-34. Neste ato 
representado por seu procurador MARCELO JAVIER FERNANDEZ, argentino, natural de 
Avellaneda, Buenos Aires, Argentina, casado no regime da comunhão universal de bens, 
nascido em 05/04/1971, empresário, residente e domiciliado na Rua Pedro  Guesser,  85, Bairro 
Amizade, CEP 89255-423, nesta cidade de Jaraguá do Sul (SC), Brasil, portador da cédula de 
Identidade n2  7.979.585, emitida em 16/10/2017, órgão emissor SSP/SC, Passaporte n2  
14.775.327, expedido pela Policia Federal Argentina e CPF 831.651.180-00. 

MARCELO JAVIER FERNANDEZ, argentino, natural de Avellaneda, Buenos Aires, Argentina, 
casado no regime da comunhão universal de bens, nascido em 05/04/1971, empresário, 
residente e domiciliado na Rua Pedro  Guesser,  85, Bairro Amizade, CEP 89255-423, nesta 
cidade de Jaraguá do Sul (SC), Brasil, portador da cédula de Identidade n2 7.979.585, emitida 

   

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 21/05/2020 
Certifico o Registro em 21/05/2020 
Arquivamento 20204210119 Protocolo 204210119 de 20/05/2020 NIRE 42203164045 
Nome da empresa LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA 
Este documento pode ser verificado em http://reginjucesc.sc.gov.beautenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx  
Chancela 97825689243669 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/05/2020 por  Blasco  Borges Barcellos - Secretario-geral 
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em 16/10/2017, órgão emissor SSP/SC, Passaporte n2  14.775.327, expedido pela Policia 
Federal Argentina e CPF 831.651.180-00. 

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada, que gira sob o nome 
empresarial de LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA., estabelecida na Rua João Ropelatto, 202, 
Bairro Nereu Ramos, Jaragu6 do Sul (SC), CEP 89265-520, com contrato social arquivado 
inicialmente na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob n2  43204550934, em 
21/11/2000 e posteriormente arquivada na JUCESC sob ng 42203164045 em 29/05/2002, 
inscrita no CNPJ sob mg 04.187.384/0001-54, resolvem, de pleno e comum acordo alterar e 
consolidar o referido contrato social, o que fazem mediante as seguintes condições e 
cláusulas: 

I — DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS: 

Da cláusula terceira:  0 objeto social da sociedade é a exploração por conta própria do ramo 
de:  

Fabricação, montagem, comercio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso 
Odonto-médico-hospitalar; partes e pegas; comércio varejista de artigos médicos e 
ortopédico; distribuição, manutenção, importação e exportação de equipamentos elétrico-
eletrônicos e mecânicos, para aplicações na área de medicina, fisioterapia, hospitalar e afins; 
Prestação de serviços de locação de equipamentos elétricos-eletrônicos e mecânicos, para 
aplicações na área de medicina, fisioterapia, hospitalar e afins e a Prestação de serviços de 
assistência técnica destes equipamentos; Serviços de consultoria técnica; Gestão de ativos 
não financeiros  (royalties).  

II— DA CONSOLIDACAO DO CONTRATO SOCIAL: 

Cláusula  la:  a sociedade gira sob o nome empresarial de LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA., e 
é regime pelo Código Civil de 2002, Lei 10.406, de 10.01.2002. 

Clausula 2g: A sociedade tem a sua sede na Rua  Joao  Ropelatto, 202, Bairro Nereu Ramos, 
CEP 89265-520, na cidade de Jaragué do Sul — SC, podendo estabelecer filiais em qualquer 
ponto do território nacional e internacional, obedecendo às disposições legais vigentes. 

Cláusula 3-4: 0 objeto social da sociedade é a exploração por conta própria do ramo de: 
Fabricação, montagem, comercio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso 
Odonto-médico-hospitalar; partes e pegas; comércio varejista de artigos médicos e 
ortopédico; distribuição, manutenção, importação e exportação de equipamentos elétrico-
eletrônicos e mecânicos, para aplicações na área de medicina, fisioterapia, hospitalar e afins; 
Prestação de serviços de locação de equipamentos elétricos-eletrônicos e mecânicos, para 
aplicações na área de medicina, fisioterapia, hospitalar e afins e a Prestação de serviços de 
assistência técnica destes equipamentos; Serviços de consultoria técnica; Gestão de ativos 
não financeiros  (royalties).  

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 21/05/2020 
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Cláusula 4E: 0 capital social é de R$ 212.000,00 (duzentos e doze mil reais), divididos em 100 
(cem) quotas no valor de R$ 2.120,00 (dois mil, cento e vinte reais) cada uma, já totalmente 
integralizadas em moeda corrente do pais e subscritas por: 

NOME DOS  SÓCIOS  QUOTAS VALOR R$  PARTICIPAÇÃO  
Oscar Eduardo  Barreto  27 R$57.240,00 27% 
Miguel Angel Grasso 26 R$55.120,00 26% 
Ricardo Jorge Paiaro 27 R$57.240,00 27% 
Marcelo Javier Fernandez 20 R$42.400,00 20% 
TOTAL 100 R$212.000,00 100%  

Cláusula 5E: A sociedade iniciou suas atividades em 01/08/2000, com prazo de vigência 
indeterminado. 

Cláusula 6E: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros 
sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições 
e prego, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se 
realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. 

Cláusula 7E: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos 
respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

Cláusula aa: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador 
prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do 
balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção 
de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. 

Cláusula 9E: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão 
sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso. 

Cláusula 10E: Havendo prejuízo, este será compensado com reservas existentes, caso estas 
não sejam suficientes ou não existam, o prejuízo será contabilizado em conta especifica para 
ser compensado com lucros futuros. 

Cláusula 11E: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 
dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 

Cláusula 12: A administração da sociedade cabe ao sócio Sr. MARCELO JAVIER FERNANDEZ, 
com poderes e atribuições de administrar os negócios sociais, vedado, no entanto, o uso do 
nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigação seja em 
favor de qualquer quotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da 
sociedade, sem autorização dos outros sócios. 

Cláusula 13: 0 sócio administrador poderá de comum acordo fixar uma retirada mensal, a 
titulo de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 21/05/2020 
Certifico o Registro em 21/05/2020 
Arquivamento 20204210119 Protocolo 204210119 de 20/05/2020 NIRE 42203164045 
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Cláusula 142: 0 uso da firma é feito pelo sócio administrador MARCELO JAVIER FERNANDEZ, 
isoladamente para os negócios da própria empresa e nos casos de alienação de bens. 

Cláusula 152: Em caso de aumento de capital terão preferência para subscrever novas quotas, 
os sócios que já participam da sociedade, podendo os demais subscrever novas quotas na 
proporção exata de sua participação no capital social primitivo. 

Cláusula 162: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades 
com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes 
ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na 
situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente 
levantado. 

Cláusula 172: 0 mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se 
resolva em relação a seus sócios. 

Cláusula 182: O sócio administrador MARCELO JAVIER FERNANDEZ declara, sob as penas da 
lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em 
virtude de condenação criminal, ou por se encontrar os efeitos dela, a pena que vede, ainda 
que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, 
peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema 
financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relag8es de 
consumo, a fé pública ou a propriedade. 

Cláusula 192: Fica eleito o foro jurídico da cidade e comarca de Jaragu6 do Sul (SC), como 
competente para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato social. 

E, por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento em 1 (uma) via, 
que assinam de forma digital que produza todos os efeitos legais. 

Jaragu6 do sul, 07 de abril de 2020. 

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 21/05/2020 
Certifico o Registro em 21/05/2020 
Arquivamento 20204210119 Protocolo 204210119 de 20/05/2020 NIRE 42203164045 
Nome da empresa LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA 
Este documento pode ser verificado  ern  http://reginjucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx  
Chancela 97825689243669 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada  ern  21/05/2020 por  Blasco  Borges Barcellos - Secretario-geral 
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nta Cdmarcial do  dimmed°  de 

..ANTA CATARINA 204210119 

TERMO DE AUTENTICACAO  

NOME DA EMPRESA LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA 
PROTOCOLO 204210119 -20/0512020 
ATO 002 - ALTERACAO 
EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

MATRIZ 

NIRE 42203164045 
CNPJ 04.187.384/0001-54 
CERTIFICO 0 REGISTRO EM 21/05/2020 
SOB N: 20204210119 

EVENTOS 
051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20204210119 

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE 

Cpf: 83165118000- MARCELO JAVIER FERNANDEZ 

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 21/05/2020 
Certifico o Registro em 21/05/2020 
Arquivamento 20204210119 Protocolo 204210119 de 20/05/2020 NIRE 42203164045 
Nome da empresa LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA 
Este documento pode ser verificado em http://reginjucesc.sc.gov.beautenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx  
Chancela 97825689243669 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/05/2020 por  Blasco  Borges Barcellos - Secretario-geral 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

- 
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NOMERO DE INSCRIÇÃO 

04.187.384/0001-54 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE siTuAgÃo 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

21/11/2000 

NOME EMPRESARIAL 

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA. 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
LEISTUNG ENGENHARIA 

PORTE 

DEMAIS 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

26.60-4-00 - Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapbuticos e equipamentos de irradiação 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

32.50-7-01 - Fabricação de instrumentos não-eletrônicos e utensílios para uso médico, cirúrgico, odontológico e de 
laboratório 
33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapduticos e equipamentos de irradiação 
33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 
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 
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, cientificas e técnicas não especificadas anteriormente 
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador 
77.40-3-00 - Gestão de ativos intangíveis não-financeiros 

• CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 

R JOAO ROPELATTO 
NÚMERO 

202  
COMPLEMENTO 

CEP 

89.265-520 
BAIRRO/DISTRITO 

NEREU RAMOS 
MUNICÍPIO 

JARAGUA DO SUL 
UF 

SC 

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 
(47) 3371-4747 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
21/11/2000 

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 06/09/2022 às 14:01:29 (data e hora de  Brasilia). Página: 1/1 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

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

Nome: LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA. 
CNPJ: 04.187.384/0001-54 

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°  1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 12:45:25 do dia 01/08/2022 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 28/01/2023. 
Código de controle da certidão: 84E1.254D.D13B.BD93 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS 

Nome (razão social): LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA 
CNPJ/CPF: 04.187.384/0001-54 

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 n° 3938/66,  Art.  154 
Número da certidão: 220140154383840 
Data de emissão: 01/09/2022 12:02:21 
Validade (Lei n° 3938/66,  Art.  158, 
modificado pelo artigo 18 da Lei n 31/10/2022 
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: 06/09/2022 14:04:47 
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Código de Controle  

A validade do documento pode ser consultada no  site  da prefeitura por meio do código de controle informado. 

Data: 06/09/2022 14h11min  

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICiP10 DE JARAGUA DO SUL 
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

Número Validade r 50131 1-05/11/202 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA 

 Nome / Razão Social  

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 04187384000154 

VISO 

Com débitos à vencer a partir da presente data. 

4- 
Comprovação Junto 

  

Finalidade  

 

   

      

      

      

       

Mensagem 

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição 
abaixo caracterizada. 

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, 
mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão. 

Contribuinte: LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA 

Endereço: Rua JOAO ROPELATTO, 202 - Bairro NEREU RAMOS - CEP 89.265-520 

OBS: Após quitação do débito, deve-se aguardar 36(horas) para a emissão da CND com a situação atualizada. 

Jaragua do Sul (SC), 06 de Setembro de 2022 

Rua Walter Marquardt, 1111 - Barra do Rio  Molha  

Jaragua do Sul (SC) - CEP: 89259565 Fone:4721068000  

Página 1 de 1 



CAI 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 04.187.384/0001-54 

Razão SOCial:LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA 

Endereço: R JOAO ROPELATTO 202 / NEREU RAMOS / JARAGUA DO SUL / SC / 
89265-300 

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:23/08/2022 a 21/09/2022  

Certificação Número: 2022082301103330441918 

Informação obtida em 06/09/2022 14:17:08 

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

Voltar 

 

Imprimir 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA. (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 04.187.384/0001-54 
Certidão n°: 24825748/2022 
Expedição: 04/08/2022, As 15:32:16 
Validade: 31/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA. (MATRIZ E FILIAIS), 
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 04.187.384/0001-54, NÃO CONSTA como 
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base nos  arts.  642-A e 883-A da Consolidação 
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.°  12.440/2011 e 
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se A verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na  
Internet  (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto as obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos 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. 

Dividas e sugestões: cndt@tst.jus.br  



ESTADO DE GOIÁS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPACAO DO CÉU - GO 
CNN: 24.859.332/0001-94  

"Quem planeja tem futuro, 
quem no planeja tem destino," •g  in  77.ziorgammumon immumammor 

Admin. 202/4024  

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos a quem posse interessar, que empresa Leistung Equipamentos Ltda, CNPNMF 
No. 04.187.384/0001-54 - Inscrigao Estadual No, 254 A17.108, com sede na Rua  Jog°  Ropelatto, 
202, bairro Nereu Ramos, município de JaraguS do Sul - SC - CEP: 89.265-520, Telefone (47) 3371-
2741, forneceu para a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Chapado do Céu CNP3 
nO 07.729.810/0001-22, atendendo satisfatoriamente tanto no aspecto técnico, quanto no 
comercial, incluso fornecimento de pegas de reposigâo e acessórios, dentro dos prazos estipulados, 
nada havendo que a desabone até a presente data. 

Marca;.:LEISTUN0 

Eaulpa entos Fornecidos: 

01 unidade(s) do Ventilador Pulmonar modelo PR4-8  Touch-  Note Fiscal 13520 
01 unidade (s) do Ventilador Pulmonar modelo Luft3 Note Fiscal 20914 

Total:02 unidades) de Ventilador Pulmonar Leistung 

Chapado do Céu GO, 26 de Maio de 2022 

1,3  
Verônica Savatin Wottrich 

Secretária Municipal  de Saüde  *tot  Svti 
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EmolunierdoeflAtitentica§ltire R$ 4,4411 Selo de Plecalizogio,Pago: 
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Número de Série: B20039 - Modelo: Luft3 A/P/N 

Jaragug do sul, 23 de fevereiro de 2022. 
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Luis Gustavo Floriani 
Engenharia Clinica 

Associação Hospitalar São José de Jaragué do Sul 

Aseedagtio Hospitalar S5o Jose de Jaragutl do Sul 
CNPJ: 12.846.027/0001-89 

ASSOCIAÇÃO  HOSPITALAR SÃO JOSI1 • HS.) 
Rua pc. Waiderniro. Mazurechen, 80 
CEP M51-830 .laragué,do Std, SC 

Fene4. 274-000 Fax 47 3371-15.8S 
Site: www,hospitalsaojose,org 

SAOJOSÉ 
WISPI FRI.. 

ATESTADO 

Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa 
Leistung Equipamentos Ltda, sediada à Rua João Ropelatto, n° 202, 
bairro Nereu Ramos,  Cep  89.265-520, cidade de Jaragué do Sul, estado de 
Santa Catarina, registro no CREA-SC 064660-4, inscrita no CNPJ 
04.187.384/0001-54, realizou Ide forma exemplar os serviços de Reparos e 
Manutenções dos equipamentos (Ventiladores Pulmonares, marca Leistung), 
para o Associação Hospitalar são José De Jaragué Do Sul, CNPJ n° 
12.846.027/0001-89, Endereço R Waldemiro Mazurechen, N° 80, Centro, 
Jaragué do Sul/SC -  Cep  89.251-830, referente aos Serviços Descritos 
Abaixo: 

Item Descrição 
01 Manutenção preventiva (Ventilador Pulmonar„rnarca Leistung) 
02 Manutenção corretiva (Ventilador Pulmonar, marca Leistung) 

L 03 Calibração (Ventilador Pulmonar, marca Leistung) 

Responsável técnico: 
• Mateus  Emrich  Monnerat Engenheiro Eletricista - CREA-SC n.o SC Si 
088984-3 -  ART  6055706-7 

Local do serviço: Rua João Ropelatto, n° 202, bairro Nereu Ramos,  Cep  
89.265-520, cidade de Jaragué do Sul, estado de Santa Catarina. 
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FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE DE CURITIBA - FEAS 
CURITIBA - PR 
CNP3: 14.814.139/0001-83  
E-MAIL:  engenhariaciinica@feaes.curitiba.pr.gov.br  
TEL:  (41) 3316-5928 
A/C:  Milian  

DECLARAÇÃO DE MENOR 

A empresa Leistung Equipamentos Ltda, inscrita no CNPJ sob o no 04.187.384/0001-54, sediada 
Rua João Ropelatto, n° 202, bairro Nereu Ramos,  Cep  89.265-520, cidade de Jaragu6 do Sul, estado 
de Santa Catarina, por intermédio de seu Procurador, o Sr.  Malcom  Marceu Baseggio, Portador da 
Carteira de Identidade n0  5.105.778 e CPF no 078.262.369-75, DECLARA, que atende plenamente 
ao que dispi5e o Inciso XXXIII do Artigo 70  da Constituição Federal, em cumprimento ao Inciso V do 
Artigo 27 da Lei no 8.666/93, atestando que não possui em seu quadro, funcionários menores de 18 
(dezoito) anos que exerçam trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não possui nenhum 
funcionário menor de 16 (dezesseis) anos. 

3aragu6 do Sul/SC, 14 de junho de 2022. 

Vvkfrs" 111,104141 

Leistung Equipamentos Ltda 
CNP: 04.187.384/0001-54 
Maicom Marceu Baseggio 
Procurador 
CPF: 078.262.369-75 
RG: 5.105.778 

LEISTUNG  EQUIPAMENTOS  LTDA - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - insc. Est. 254.417.108 
Rua Joao Fiopelatto, 202, Nereu Ramos 

CEP: 89265-520- Jaragud  cio  Sul / SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 / 3371-9267 
www.leistunqbrasilicorn  - E-mail: leistuna@leistungbrasii.cern  

tft-tssistiinr a Téentca 
(47.) 9.5373  
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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 brgdo gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa A. razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 

Consulta realizada em: 06/09/2022 14:21:38 

Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA. 
CNPJ: 04.187.384/0001-54 

Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidaneos 
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. 

brgdo Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidiineas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

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

Órgão 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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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, 13 de setembro de 2022. 

(“}(40 Juliano Eugenio  
Presidente da Comissão Permanente de Licitações Feas 



P.A. n° 232/2022 

Contratação de empresa prestadora de serviços de manutenção, 

com troca de pegas, de ventiladores pulmonares da marca 

Leistung, para atender a demanda da Fundação Estatal de Atenção 

Saúde - 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  

Protocolo: 

Assunto: 

Parecer mg: 423/2022 — Ai U R/FEAS 

I — Relatório 

Trata-se de solicitação a respeito da viabilidade legal de prestação 

de serviço direta por inexigibilidade de licitação da empresa Leistung Equipamentos LTDA, para 

prestação de serviços de manutenção, com troca de pegas, de ventiladores pulmonares da 

marca Leistung. 

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$ 105.500,00 (cento e cinco mil e quinhentos reais), conforme 

recursos financeiros previsíveis no Contrato de Gestão. 

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

As fls. 03/12 constam requisição de inexigibilidade e 

enquadramento da despesa na Lei 8.666/93, na qual explica que a empresa Leistung 

Equipamentos LTDA é a representante exclusiva, em todo território nacional, da marca Leistung 

e, portanto, reforça a singularidade do serviço de objeto da contratação. 

As fls. 07 se verifica carta de justificativa, às fls. 08/20 consta termo 

de referência, minuta de contrato (fls. 37/44 v.), à  fl.  36, declaração de conformidade de preços, 

às fls. 37/38. cotações; às fls. 39/59 v., 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, certidões negativas fiscais / INSS / 

trabalhista, atestado de capacidade técnica culminando na declaração de conformidade da 

habilitação à  fl.  61. 

Este é o Relatório. 

Passo à manifestação. 



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  

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 União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

Portanto, sendo a FEAS uma Fundação Estatal, instituída pelo 

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

jurídico de direito privado, deverá estar subordinada as regras esculpidas na Lei n2  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 esta prevista nos incisos do artigo 24 da Lei 8.666/93, 

caracterizando um rol taxativo de previsões, quando se constata viabilidade fatica de 

competição, mas, considerando razões de interesse público, convém dispensar a realização do 

certame. 

Já a inexigibilidade do certame se caracteriza fundamentalmente 

quando ha 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 gibilidade de 

licitação, convém destacar os ensinamentos do doutrinador Jorge Ulisses  Jacoby:  

2 
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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 as peculiaridades no objeto 

contratual pretendido pela Administração.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 Leistung 

Equipamentos LTDA. 

As fls. 44 consta a carta de exclusividade de representação da 

referida empresa, emitida pelo Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material 

Elétrico de Jaragua do Sul, em 15 de fevereiro 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 

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.  3-9  da lei 

citada. (Acórdão 295/2005 Plenário) 

Ainda, para que haja o reconhecimento da inexigibilidade do 

certame é necessário demonstrar a presença dos requisitos estampados no artigo 26, paragr 

único2. Igualmente, deve haver a publicação do ato de dispensa no órgão oficial dentro do praz 

CONTRATAÇÃO DIRETA SEM LICITAÇÃO. Volume 6. Editora Fórum. 9 edição. Revista Atualizada e Ampliada. p. 537. 
2Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2° e 45  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 condicão para a eficácia 
dos atos.  

3 
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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 Ill, há compatibilidade aos pregos praticados no mercado conforme documentos 

de fls.36. 

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. 

Curitiba, 15 d setembro de 2022. 

PEDRO HE RIQU GINO BORGES 

ASSESSOR JURÍDICO FEAS 

Parágrafo único. 0 processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo, será instruido, no que couber, com os 
seguintes elementos: 

I - caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de grave e iminente risco à segurança pública que justifique a dispensa, quando foro 
caso; 
II - razão da escolha do fornecedor ou executante;  
III  - justificativa do preço;  
IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados. 

4 



Recebido em:   

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 

wvvw.feaes.curitiba.pr.gov.br  

Memorando no 273/2022 — CONTROLE INTERNO 26/09/2022. 

De: Controle Interno Feas. 
Para: Comissão de Licitação Feas. 

Ref.:  Conferência de processo licitabirio, modalidade inexigibilidade. 

A análise ao processo administrativo no 232/2022 pautou-se no disposto na Lei 
n.o 8.666/93 (att. 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 equivalentes;  

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 423/2022, emitido pela Assessoria Jurídica Feas, 
autorizando a presente aquisição/contratação, tendo em vista entender que a 
demanda se amolda ao disposto no  art.  25, Il 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; 

1 
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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 para prestação de serviço de manutenção, com troca 
de peças, dos ventiladores pulmonares marca Leinstung, 

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 há a necessidade de sanar-se o apontamento abaixo a fim de que a 
presente demanda se amolde 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: 

1) Quanto a minuta contratual: observamos que há duas clausulas de reajuste 
contratual, favor retificar antes da assinatura; 
2) Atualizar o certificado de regularidade com FGTS, de acordo com o disposto 
junto ao  art.  74, I, "e" do Decreto Municipal 610/2019. 

Atenciosamente, 

Gerente de Controladoria Feas 

2 



13/09/2022 Juntado aos autos 

13/09/2022 Juntado aos autos 

10/06/2022 Juntado aos autos 

51  Juntado aos autos 
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ANEXO I  
CHECK LIST INEXIGIBILIDADE  

LEGISLAÇÃO:  Lei  n.o  8.666/93 (art. 25), Dec etos Mur*Ipat; no 2.02872011 (art. 21), 104/2019 e 610/2019 

DOCUMELYTAMINIC 

0133ETO  ANALISE  DATA  PAGINAÇÃO 

No PROCESSO ADMINISTRATIVO 232/2022  13/09/2022  01 a 65  

Inexigiblidade (art. 25, I  da  Lei 8666/93)  MODALIDADE 

:Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção com troca 
:de peças, dos-iient4adôresi pulmonares marca Leihstung, : 

VALOR CONTRATADO 36 R$ 105.500,00 06/09/2022 

DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 
FINANCEIROS 

Juntado aos autos 13/09/2022 1  

AUTORIZAÇÃO DE LICITAR 1  

GESTORES CONTRATUAIS Roberto Liberato Datagranna e Warn Kendi Arabori  13/09/2022 1 

ORDENADOR DE DESPESAS 2  

JUSTIFICATIVA TÉCNICA 7  

TERMO DE REFERENCIA  Juntado aos autos 28/06/2022  08 a 20  

MINUTA DO CONTRATO 21 a 35  Juntado aos autos 

.CLAUSULA DE PROTEÇÃO DE DADOS - LEI 13.709/2018 CL 

Geral de Prote0o do Dados" ou "LGPD'r) 

CIausua de reajuste 

Juntado aos autos 

3..dtado aos autos  

Clausub 19d 

CoccuS F» e 

12,,  

PROPOSTA  Juntado aos autos 05/09/2022  38 a 42 

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)  

DOCUMENTO • DE EXCLUSIVIDADE DO. FORNECEDOR/ 
• DOCUMENTO QUE .0:HARK:NE A SINGULARIDADE..É/0.0 

' • • ••• ,....NOTÓRIA  ESPECIALIZAcÃO ••••.,•:, • 
JUSTIFICATIVA FUNDAMENTACAO LEGAL PARA A ESCOLHA 

DO FORNECEDOR E MODALIDADE  DC  CONTRATACAO 

DOC 

43 

44 

03 a 06 

Juntado aos autos 14/06/2022 

15/02/2022 

Juntai: aril  

DE HABILITAÇÃO 

06/09/2022 

Empresa: Leinstung Equipamentos Llxia 

Juntado aos auttils1' 

Juntado aos autos 

Juntado aos autos 

Deckarar;áo da contratada ou paEtbpc de  due [-Jo  fo!decLarada 
rudOnea  our  quaLJsr esfera federatma e de que  [la°  está 

susoensa de rCL.ar ou rnpedda de contratar com o Muncno 

—Consulta  so  cadastro da empresa Ickante no Portal de Compras 

Muncipo de Curtta (e-Compras) OU  Consuls  ao cadastro 
tia  empress  bdante no Sstema de Cadas,tramento UnEncado de 

Eornegedotes;:(SMAF)  
IDENTIDADE OU RESPONSÁVEL E/OU INSCRIÇÃO COMERCIAL 

Obrigatório p/ MEI 

ATA DE CONSTITUIÇÃO/ESTATUTO/CONTRATO SOCIAL 

49 e 50 

46 a 48  

CARTÃO CNPJ 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL FEDERAL 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL ESTADUAL 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL MUNICIPAL 

CERTIFICADO DE REGULARIDADE COM FGTS 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTA  

Juntado aos autos 

Juntado aos autos 

Juntado aos autos 

Juntado aos autos 

Juntado aos autos 

valia até 
28/01/2023 
valcla até 

31/10/2022 
válda até 

05/11/2022 
vaida até 

21/09/2022 
vada até 

31/01/2023 

52 

53 

54 

55 

56 

3 



Controle Interno 
R.  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, 161 

Edifício Maia —3° Andar — Sala 307 
Capão Raso — Curitiba/PR 

CEP 81.312-170 
(41) 3316-5920 

www.feaes.curitiba.pr.gov.br  

DECLAR.,,inr , 1 , F CJE NÃO EMPREGA MENORES DE FORMA I.LEGAI ,- 
2.7, V da Le1:8666/93) Juntado ,os nu. on 5 

OUTROS 

DOCUMENTAÇÃO DE 
(QUANDO PROVENIENTE DE PREGÃO 

CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA 
OU SOLICITADO PELA  AREA  TÉCNICA) 

Alvará de bcalzação e funcionamento Juntado aos autos 45 

Atestado de capacidade técnica Juntado aos autos 57 e 58 

li DO TACAO FINAL 

DECLARAÇAO DE CONFORMIDADE DE HABILITAÇÃO  (arts.  8o 
e 100  do Decreto Municipal 2028/2011) 

Juntado aos autos 13/09/2022 61 

ANÁLISE PELA ASSESSORIA JURÍDICA Parecer no 423/2022 - Aprovação 15/09/2022 62 a 65 

RATIFICAÇÃO DA DISPENSA 

Ver conckao 

PUBLICAÇÃO DA RATIFICAÇÃO 

ASSINATURA DO CONTRATO 

PUBLICAÇÃO CONTRATO 

PRAZO DA VIGÊNCIA 

VIGÊNCIA 

APONTAMENTOS 

CONCLUSÕES 

SEM PENDÊNCIAS ( ) COM PENDÊNCIAS ( x) 

OBSERVAÇÕES 

(1::4 

1) Quanto a minuta contratual: observamos que há duas clausulas de reajuste 
contratual, favor retificar antes da assinatura; 

2) Atualizar o certificado de regularidade com FGTS, de acordo com o deposto 
junto ao  art.  74, I, "e" do Decreto Municipal 610/2019. 

4 



Certificado de Regularidade do FGTS - 
CRF 

Inscrição: 04.187.384/0001-54 

Razão Social: LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA 

Endereço: R JOAO ROPELATTO 202 / NEREU RAMOS / JARAGUA DO SUL / Sc! 89265-300 

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:11/09/2022 a 10/10/2022 

Certificação Itlinnero: 2022091100473844483060 

Informação obtida em 26/09/2022 13:33:42 

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

26/09/22, 13:33 Consulta Regularidade do Empregador 

Voltar 

 

Imprimir 

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregadorjsf 1/1 



• 
Feas 

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

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

www.feaes.curitiba.pr.gov.br  

• 

Despacho 

Processo Administrativo n.° 232/2022 

Curitiba, 26 de setembro de 2022 

Tendo em vista à pendência apresentada no memorando 273/2022 - Controle Inter-

no — Feas, referente ao Processo Administrativo em epígrafe, informo que foi anexa-

do o documento atualizado. 

Desta forma, os apontamentos se encontram sanados. 

1 de 1 

i(41\0 g/12),A 
Juliano genio a ilva  

Presidente  CPL 
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Feas 

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

Cacao  Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 

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

 

Processo Administrativo n° 232/2022 — Feas 

• Aprovo o Parecer n° 423/2022 — 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, 26 de setembro de 2022. 

Sezifredo Paulo Alves Paz  

Diretor-Geral Feas 

Página 1 de 1 



Manutenção Preventiva e Corretiva - 
Modelo Luft 3 - (Prestação Anual) 

Manutenção  Preventive  e Corretiva 
Modelo luft 5 - (Prestação Anual) 

Resarcimento Total de Pegas (Estabelecido pela FEAS) 

11 

Marartenr:ao-

Preventiva 

Preventivia 

pro  Sm  

R$3.500,00 

l'harrtrtenr,5o 

Corretiva 

OtoIor 

o 

o 

Feas 

R. Lotherio Boutin, 90 
Pinheirinho — Curitiba/PR 

CEP 81.110-522 
(41) 3316-5927 

www.feas.curitiba.or.gov.br  

TERMO DE RATIFICAÇÃO 

RATIFICO o ato de contratação da empresa "Leistung Equipamentos Ltda", inscrita no 

CNPJ sob o n° 04.187.384/0001-54, mediante inexigibilidade de licitação prevista no artigo 

25, inciso I da Lei Federal n° 8.666/93, lastreada em posicionamento jurídico, parecer n° 

423/2022 — Ajur/Feas, conforme o Processo Administrativo n° 232/2022 — Feas, de 

13/09/2022, lnexigibilidade de Licitação n° 012/2022 — Feas, e com espeque no artigo 21 do 

Decreto n° 2028/2011. 

Objeto da contratação: Contratação de empresa prestadora de serviços de manutenção, 

com troca de pegas, de ventiladores pulmonares da marca Leistung. 

Valor Total: 0 custo total para a presente contratação será de R$ 105.500,00: 

Curitiba, 27 de setembro de 2022. 

S zifredo Paulo Alves Paz °/\--A- >' -(\1  

Diretor-Geral Feas 

Página 1 de 1 



CURITIBA N°183 -ANO XI 

CURITIBA, TERÇA-FEIRA, 27 DE SETEMBRO DE 2022 

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 

ATOS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 

ATOS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

CURITIBA N° 183 - ANO XI 

CURITIBA, TERÇA-FEIRA, 27 DE SETEMBRO DE 2022 

Processo Administrativo n° 232/2022 

Inexigibilidade de Licitação n° 012/2022 

Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços de 

manutenção, com troca de pegas, de ventiladores pulmonares da 

marca Leistung. 

RATIFICO o ato de contratação da empresa "Leistung Equipamentos Ltda", inscrita no CNPJ sob o n° 04.187.384/0001-54, 
mediante inexigibilidade de licitação prevista no artigo 25, inciso I da Lei Federal n° 8.666/93, lastreada em posicionamento  

juridic°,  parecer n° 423/2022 — Ajur/Feas, conforme o Processo Administrativo n° 232/2022 — Feas, de 13/09/2022, 
Inexigibilidade de Licitação n° 012/2022 — Feas, e com espeque no artigo 21 do Decreto n° 2028/2011. 

Objeto da contratação: Contratação de empresa prestadora de serviços de manutenção, com troca de pegas, de ventiladores 

pulmonares da marca Leistung. 

Pagina 37 

„„. 

• 

79/2022 e com espeque no artigo 20 do Decreto n.° 2.028/2011. 

Objeto da contratação: Aquisição de estantes em  ago  para almoxarifados. 

Valor: Valor total de R$ 37.317,28, conforme detalhamento abaixo: 

Item 
Descrição/ 

especificação 
odt. Fornecedor Prego Valor total 

1 
Estante em  Ago  

com 120  bin  S n°4 
2 

R Da Silva Lopes 

Ltda. 
R$ 889,99 R$ 1.779,98 

2 
Estante em  Ago  

com 50  bins  n°6 
2 

Ana Paula Borsoi 

0698967291 
R$ 850,00 R$ 1.700,00 

3 
Estante em  Ago  

com 36  bins  n°7 
4 

W &L 

Empreendimentos 

Comercio E 

Licitacoes Ltda. 

R$ 994,67 R$ 3.978,68 

4 
Estante para  bin  n° 

8 com 16  bins  
2 

Aprov Servicos E 

Representacoes 

Ltda. 

R$ 849,97 R$ 1.699,94 

5 
Estante de  ago  6 

prateleiras cinza 
44 

Aprov Servicos E 

Representacoes 

Ltda. 

R$ 639,97 R$ 28.158,68 

Total R$ 37.317,26 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde, 27 de setembro de 2022. 

Sezifredo Paulo Alves Paz : Diretor Geral 

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

Valor Total: 0 custo total para a presente contratação será de R$ 105.500,00: 

ITEM QUANTIDADE 

Manutenção 

corretiva (Valor 

da hora 

técnica) 

Manutenção 

preventiva 

Preventivas por 

ano 
Valor Total 

Manutenção 

preventiva e 

corretiva — Modelo 

Luft 3 — (Prestação 

anual) 

2 0 R$3.500,00 1 
R$7.000,00 

Manutenção 

preventiva e 

corretiva—Modelo 

Luft 5— (Prestação 

anual). 

11 0 R$3.500,00 1 
R$38.500,00 

Ressarcimento total de  pews  (estabelecido pela Feas) 
R$60.000,00 

Valor Total 
R$105.500,00 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde, 26 de setembro de 2022. 

Sezifredo Paulo Alves Paz : Diretor Geral 

RETIFICAÇÃO DE TERMO DE RATIFICAÇÃO 

Processo administrativo n°231/2022 

Dispense de Licitação n° 078/2022 

TERMO DE RETIFICAÇÃO DA RATIFICAÇÃO 

Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviço de validação, 

qualificação térmica e emissão de laudos de equipamentos de 

esterilização do CME. 

Retifico o ato de ratificação de contratação da empresa "Borini Comércio de Equipamentos Hospitalares Eireli", inscrita no 
CNPJ sob n°03.403.388/0001-60, mediante dispensa de licitação prevista no artigo 24, inciso II da Lei Federal n.° 8.666/93, 

lastreada em posicionamento jurídico parecer n.° 417/2022, conforme o processo administrativo n° 231/2022 — Feas, de 

-\\14/09/2022,  Dispensa de Licitação n° 078/2022 e com espeque no artigo 20 do Decreto n°2.028/2011. 

Pagina 



Cci*.a*Vii 
CapitSo Argern.irq:Montoiiro 

Wanderloy, 
Pinileitinbo - Curitiba/ PR 

CEP 81.312-176 
(41) 3316-5721 

contratctsfeakisaf4es?Curitiba,pr•Vv•br  

CONTRATO  

Contrato Administrativo n° 01.-9/2022-FEAS para 

Contratação de empresa 'especializada em 

prestação de senilObs de manutenção,  corn  troca 

de peças, dos ventiladores pulmonares da marca 

Leistung, para suprir as necessidades da Fundação  

Estate!  de Atenção à Saúde  Fees  pelo periodo-de 

.12 (doze) meses, que entre si celebram a  Fees  — 

Fundação  Estate!  de Atenção à Saúde e a 

ernpresa Leistung Equipamentos Ltda. 

Aos vinte  dies  do mês de outubro do ano de 2022, nesta cidade de Curitiba, 

Capital do Estado do  Parana,  presentes de um lado a FUNDAÇÃO (ESTATAL IDE 

ATENÇÃO À SAÚDE, doravante denominada CONTRATANTE, inscrita no  CNN  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 pelo Diretor  Administrative  FinanceirO Cia' o Gasparirti  

CPF/MF n.° 477.837.539-49, assistidos pelo Assessor Jurídico Pedro Henrique igino Borges, 

OAB/PR n.° 50.529, e de outro lado a empresa Leistung Equipamentos Ltda, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no GNPJA/IF sob n,.° 04.187.384/0001-54,  cam  sede na 

Rua João Ropelatto, 202, Bairro Nereu Ramos, Jarague do Sul/ SC, neste ato representada 

pelo Sr. MARCELO JAVIER FERNANDEZ, argentino, casado, ernpresário, itácio 

gerente, residente e domiciliado a Rua JOS° Ropelatto, 202, bairro Nereu Ramoa, 

cidade Jaragud do SUL SC, inscrito no CPF sob o  re  831.651.180-00, RG  re  7.979.585• 

emitido 16110/17, árgão emissor SSP/SC, .(conforMe poderes outorgados na 44o 

Alteração Contratual).,  corn fundament()  nas informações contidas-  no Processo 

Administrativo n" 232/2022 —  Fees,  Inexigibilidade de licitação ri.° 012(2022 e Termo de 

Referência, resolveram e acordaram  firmer  o presente contrato, mediante as cláusulas .e 

condições a seguir estabelecidas:  

MAMMA PRI  EIRA  — DO OBJET 

 



Contratos 
14.-CapiAão Ao.gornig.iWint6ito. 
Vs./0000Y, 

Pinhilrinho - Curitibat PR 
CEP 81.12-170 

(41) 3316-5721 
dontr3toifeae.s@feaes4uritiba.pr.gey.br  

Tern  0 presente por objeto a contratação,  de empresa especializada em 

prestação de serviços de manutenção,  corn trade  de peças, 'dos ventiladores pulmonares da 

marca leistung, para suprir as necessidades da Fundação Estatal de Atenção à Saúde —  
Fees  pelo período de 12 (doze) meses. 

Eatão conternpladcis• neste  term°,  os seguintes equipamentos:: 

- Ventilador Pulmonar Mama Leistung Modelo Luft 3; 

Ventilador Pulmonar Marca Leistung Modelo Luft 5; 

Paragrafts Primeiro 

A prestação do serviço dar-se4 nas unidades de negocio da  Fees,  situadas nos 

seguintes endereços : Rua Lothario  Boutin,  rf 90, Bairro Pinheirinho, Curitiba/PR — Hospital 

Municipal do idoso Zilda Arna (HMIZA); Rua Jussara, 2234.- Sitio Cercado, Curitiba PR - 

Centro- Médio o comonitario Bairro Nove (CMC8N): R..Jcim.  Emilio Zola  Florenzano, 835 - 

Tattiquara, Curitiba — :PR - UPA Tatuguara; Rua R. Carlos Klemtz, 1883 — Faiendinha, 

Curitiba —PR .,- UPA Fazendinha e Rua Professora Mana de Assumpoêoi 2590 - Boqueirão, 

Curitiba — URA Elogueirão. 

Parág  rah)  Seglirlda.. 

Os serviços deverão ser prestadoa nas dependênclas da contratada. 

Par: grafo. Terceiro 

Fazem parte 40 presente. Contrato, doer* se nela. houvessem sido transcritos, o 

Termo de Referência e a PrOposta da CONTRATADA. 

Earag rafo_Quartp 

As pessoas  qua  venham a executar as serviços, decorrentes deste instrumento 

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

Onica 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 servige na: forma expresSa e considerada nos artigos 19 a 21 da Lei 8'213/1991, clijo  

'onus  e obrigações em nenhuma hipotese poderão ser transferidos para a CONTRAT NTE, 

e ainda, a prestação dos serviços ora contratados plica em exclosivida T 

colaboração entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA S s\  



Cantentos 
Capto Ateethfro Mar0.00 

Wandaley. 
POhnitinho - Curitiba/ PR 

CEP 81.312-170 
(41) 3316-5721 

ixintratOireniinernnan4urnibp.pr,opy.M  

Parágrafo Quinto  

A CONTRATADA somente manterá na execução dos serviços objeto da 

presente Contratação, profissionais que apresentem 0 eetpitete  pea:  

a) Maiores de 18 anos; 

Portadores de atestado de boa saúde. 

CLÁUSULA SEGUNDA —DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

I. Da manutenção preventiva: A Manutenção Preventiva consiste em proporcionar os 

serviços de inspeção e vistoria, preViamente agendada com a Contratante, nos  locals  

onde os equipamentos se encontram instaladosialocados &ouo envio dos mearriosts 

instalações da Contratada; a qual cicorrera  ern dies  uteis 0.  horário comercial de 

trabalho. Este será executada quando hOuver a Solicitageo da -CQNTRATANTE; por 

escrito ou por  email.  

a) A CONTRATADA efetuará manutenção  preventive  no menor prazo após 

a aprovação do serviço, devendo o equipamento retornar  pate  a contratante em: 

conformidade;: 

b) Manter os equipamentos dentro das condições normais de 

Utilização/funciOnamento e aparência com o objetivo de reduzir as possibilidades 

de ocorrência* de defeitos por desgastes. ou envelhecimentos  des  SeLIS 

componentes, constituindo tel serviços  ern  iimpeza, luqtificare60, Austes,  
regulagens e testes, conforrne-recomendaViet do fabricante.  

IL  Da rnanuterigão corretiva: A- Manutenção (.orretiVa consiste  ern  proporcionar os 

serviços de reparos para eliminar defeitos ocorridos- nos equipamentos, bem como 

testes operacionais apás reparos pare :garantir o perfeito funcionamento destes, Este 

será eXecutada sempre que necessáriO, mediante solicitação  Oa  CONTRATANTE, .00 
escrito ou por  mail,  observando-se as seguintes condições: 

a) A CONTRATADA efetuará a manutenção corretiva no menor prazo  epos  a 

OProvaçâo do tervtoo, .devendo equipamento  'Verner  para a contratante em 

iznforrrildade; 

b) Os servigos de manutenção corretiva poderão ser execu dos nas dependênciaS da 

CONTRATANTE, ou em laboratbrio especializado da C TRATADA e todas  at  

despesas decorrentes serão custeada&pela CONTRATADA 



•OPritratos 
R. ÇaptAo.Argemiro  Monteiro  
VViantierley. 

•Piniteiririho - Curitiba/ PR 
CEP 81.312-170 
í41)331$572i 

contrgtoeteaes@teaes.ourba.pngmbr 

o) A CONTRATADA  flea  responsAvel por vidos ou defeitos de fabricação ou desgaste-

arildmial das pegas titilizadas na inanUtenção corretiva, pelo periodo, não inferior a 90 

(noventa)  dies,  obrigando-se a reparar o dano e substituir as peças que se fizerem 

riecepsdrias, sem anus a contratante; 

0) A CONTRATADA fornecerá  op  final de  cads  manutenção corretiva um relatório 

técnico dos serviços executados no: equiparnento. 

e) Os equipamentos objeto do Contrato, suas pegas ou partes, deverão permanecer 

em perfeitas condições de uso durante a vigência .do contrato; 

f) As pegas eleu adeasórios a Sereni thilizadOs deverão, obOgatoriaMente, Seguir o • 

preçode tabela apresentado pela CONTRATADA, em sua proposta. 

til A CONTRATADA tara o prazo de 24 (vinte e quatro) horas titeis para orçar o 

cOriserto e  envier  ao CONTRATANTE, o orçamento que deverá ser emitido 

fórituláriti próprio da CONTRATADA, assinado pelo responsável  -*Woo,  

discriminando, relação individualizada das pegas a serem substituídas, se 

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

funcionamento do equipamento. A CONTRATANTE avaliará o orçamento, e julgando 

coerente, o autorizar& encaminhando o mesmo, por  e-mail,  á CONTRATADA que 

deverá efetuar o :Wilsen° em ate (cinco)  dies  úteis  epos  a aprovação do 

orçamento. 

IV. Os materiais, equipamentos, recursos humanos e demais insumos necessários 

plena execução dos serviços correrão a conta da CONTRATADA, a qual  sera  

responsável .pelo fornecimento das pecas de reposição, originaiS,  tip&  autorização • 

escrite do CONTRATANTE; 

E- expressamente prolloida, ã CONTRATADA, instalação de peças 

redondicionadas ou redUperadas; 

VI. As pessoas que venham a  executer  os serviços decorrentes deste instrumento 

possuirão vinculo empregatício exclusivamente  corn'  a CONTRATADA, sendo esta 

titular e Única responsavel pelos direitos, obrigaçõese ações decorrentes, pagamentos 

dos salários e demaiS vantagens., recolhimento ds todas as obrigações sociais e 

tributos pertinentes, indenização por quaisquer addentes de que seus empregados 

possam ser vitimas quando  env  servir na forma expresso e considerada nos artigos 

19.a 21 da Lei 8.213/1991, cujo  on brigações em nenhuma hipótese poderão ser 

transferidos para a CONTRATANTE.. 



Oontrakis 
R. Capital) Argeolitp,MontOirci 
Wandelley; 

Pinheirinho,- durititni PR 
'CEP 81312-110 

(41).3316'572i 
ocintratosfeaas@feaes,cüritibaptgoy.br  

CLAUSULA TERCEIRA DAS OBRIGAgerES  OA  CONTRATADA 

São obrigações da CONTRATADA, alem de outras ja previstas neste 

instrumento e em seus anexos:  

Executer  integralmente o serviço definido no objeto.do presente termo, sendo 

vedada a sublocação no todo ou em parte do objeto;  

IL Cumprir rigorosamente o prazo de execugao dos serviço; 
Ill;  Informer  canal de contato  (e-mail  e telefone) entre a CONTRATANTE e a 

CONTRATADA. 

IV. Realizar o atendimento em ate 24 (vinte de quatro)  bores  úteis,  epos  a abertura. 

•de  chained°  pela CONTRATADA. 

V. Encaminhar à CONTRATANTE, para autorização, tirgamento prévio 

discriminativo de cada peça a ser utilizada, bem como, descritivo justificando a 

necessidade da substituição, sempre que for necessária a repc.siçã.. de peças ou 

materiais; 

Vi. Emitir Anotação de Responsabifidade Técnica (RT .  ou Terft de 

Responsabilidade Tecnica (TRT) referente aos serviçOs prestados; 

VII. Responsabilizar-se em  executer  as serviços, objeto do presente, através de 

pessoas id6neas especializadas, devidamente uniformizadas, assurnindo qualquer 

responsabilidade por danos ou falhas que as mesmas vierem a cometer no 

desempenho de suas fungães, obrigando-se ainda a indenizar a CONTRATANTE por 
todos os prejuízos que eventualmente ocasionarent' 

vua. Manter contatos POrn -CONTRATANTE, sempre por escrito, ressalvados os 

entendimentos verbais deterthinados pela urgência da execução dos .serviços, 

prestando todo e qualquer esclarecimento  solicited°,  e obrigando-se a atender 

prontamente as reclarriaçCies que porventura ocorrerem;  

ax..  Assumir qualquer responsabilidade por danos e  fatties,  que seus empregados 

vierem a cometer no desempenho de suas funções, indenizando a -CONTRATANTE 

por todos os prejuízos que eventualmente ocasionem, assumindo inclusive possiveis 

perdas efou danos, furtos ou roubos que porventura ocorram aos equipamentos, 

desd que, verificada a culpa da CONTRATADA. Neste hip6tese, isentando a 
CON1ANTE de toda e qualquer reclamação que posse surgit em decorrência 

deles; 
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Contratos 
R. Capita() Argemiro Monterro 
Wanderley, 

Pinheirinho - Curitibai PR 
CEP 81.312-170 
(41) 3316-5721 

contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br  

x. Responsabilizar-se por todos os danos causados diretamente a CONTRATANTE 

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

excluindo tal responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento pela 

CONTRATANTE; 

XL Obrigar-se em reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas  expenses,  no total 

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

XII. Proceder ao conserto, substituindo efou reparando os componentes elétricos, 

eletrônicos, mecânicos, necessários à recolocação dos equipamentos em condições 

normais, utilizando-se somente de peças originais da marca do equipamento; 

XIII. Responsabilizar-se pelas peças/acessórios a serem empregados e todos os 

custos de sua aquisição, transporte, armazenamento e utilização, bem como a 

contratação, as suas expensas, da mão-de-obra necessária à execução dos serviços 

objetos do contrato; 

xiv. Fornecer todos os instrumentos, ferramentas e mão-de-obra necessária à 

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

XV. Orientar o CONTRATANTE quanto ao melhor uso dos equipamentos; 

Ministrar treinamento para o uso adequado dos equipamentos, quando solicitado 

pela CONTRATANTE; 

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

Contrato; 

MTH. 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; 

xix. Eventualmente, sob  justificative  previamente comunicada, os prazos informados 

em todos os processos que englobam este contrato (Termo de Referência e Proposta), 

poderão ser prorrogados sem prejuizo das demais obrigações da CONTRATADA. A 

justificativa devera ser informada à CONTRATANTE por  e-mail.  

X. A CONTRATADA deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla 

ação da fiscalização, permitindo o acesso aos serviços em execução, bem  co  

atendendo prontamente as solicitações que lhe forem efetuadas; inclusive, permiti 
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Contratos.  
Fl  Capito Avarniro Mdriteim 
Wanderley, 

rbinfaiirinho - Curitiba/ PR 
CEP 81.312-170 

(41) 3316-5721 
dontiyaldsfaaaa@rinies.cusi4aa.pr.gav.br  

livre acesso em sua oficina/laboratório, a técnico indicado pelo CONTRATANTE para 

fiscalizar eiou acompanhar os serviços relativos aos orçarnentos aprovados; 

Executar sempre que necessario, e mediante prévia aprovação por parte do 

CONTRATANTE, serviços de maior vulto, de reparos ou substituições, que viabilizem 

o funcionamento Ck3S equipainenft; 

XXII. Orientar seus trabalhadores para que não haja qualquer tipo de interpelação 

junto aos clientes (pacientestacompanhantes) do hospital; 

XXIII.Obsetvar todas as obrigações assumidas neste contrato e em seus anexos, 

ainda que não transcritas no corpo do presente  instrument°.  

CLAUSULA QUARTA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

São obrigaçõeS da CONTIWANfit 

I. Providenciar a fiscalitação dos serviços executados, através de proflosionais do seu 
corpo funcional, ou seja, manutenção ou angenharia clinica; 

Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus 
servigos, dentro das normas do Contrato a ser assinado;  
III. Efetuar os pagamentos nas condições apreços pactuados; 
IV. Rejeitar no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo  corn  as 
exigências deste Termo e seus• anexoS;• 
V. Comunicar de imediato pqntratada quaisquer anormalidades de funcionamento 
dos equipamentos; 
VI. Acompanhar, fiscalizar controlar os serviços; 
VII. Obedecer As especificações fornecidas  pelt'  cantratada duatito A utiliMpão dos 
equipamentos, divulgando as orientações recebidas e fiscalizando os procedimentos 
adotados pelos usuários; 
VIII. Fornecer, a qualquér tempo, e a máxitna prestem., mediante solicitação 
escrita da contratada, ressalvada os casos de urgência, informações adicionais para 
dirimir dúvidas e orienta-la em todos os casos omissos, do presente ajuste_ 

CLAUSULA QUINTA DO VALOR 

Pela entrega total do objeto, 4uarititathio descrita na diusula primeira, 

receberá a CONTRATADA a importância de R$ 405.500,00, sendo o valor unitário de R 

3,500,00, e airkdo„o valor de R$ 60.000,00 a titulo de valor destinado a eventuais troca de' 
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Contratos 

Pinhaifinho Curitiba? PR 
CEP 81.312470 
.01) 3316-5721 

aontratosfeaesafeaes.curitiba.praovbr  

R. Capitro.Argeralto Monteiro 
WArgierleY, 

Parágrafo Único  

As despesas decorrentes dos serviços ora contratados correrão por conta de 

recursos próprios  Oa  CONTRATANTE, previstos  am  seu orçamento, recebiveis atravea de 

Contrato Gestão Celebrado com o Municipie de Curitiba, para atender as metas definidas. 

CLAUSULA SEXTA— DO PAGAMENTO 

O pagamento sere efetuado em ate 15(quinze) dias após a emissão de nota 
fistal oltirresponciente ao rnês de referêntia,  due  devera ser encarninhada ate. 010  
(primeito) dia do -me§ subsequente  Act  4 prestação do serviço, sem emendas ou 

rasuras, sendo necessariamente a via original;  la,. mediante apresentação da seguinte 

documentação: 

a) Oartidões• da regularidade tom as Fazendas Federal, Estadual e Municipal: 

.b) Gerticlapa de regularidade,c0rna recolhimento de FGTS; 

c Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT). 

Pare,gr  fa  Primeiro  

Senda Identificada pela CONTRATANTE a cobrança de valor indevido nas 

faturaS lapresentadaS, esta comunicará por  etude  a CONTRATADA, em ate 10 (dez) dias, 

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

case, o prazo previsto no caput desta plátasula será  suspense,  ate que haja a regularização 
da cobrenga, sendb reiniciado pra zo para pagamento,da fatura a partir dessa nova data, 

sem a ocorrência equaisquer encargos à.CONTRATANTE. sejas 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 devera efetuar o ressarcimento desses Valores no faturamento da 

mês subsequente ao da comunicação 

CLAUSULA SÉTIMA— DA MORA 



Cbritratos 
Capb ArgefilitiiMo*Ini 

Wandeviey, 
Pinheiripho Curitiba, PR. 

CEP 81312-110 
(41) 3316-5721 

tobtittessf43400fEiaqsmurititaa.pr.goSr.br  

Na ineklatencia de outra regra contratual, quando da  °col-ramie  de eventuais 

atrasos de pagatnento provocados exdusivamente pela ,cantratantei a- valor devido deverá 

.ser acrescido de atualização -financeira¡ e sua apuração fará desde a data de  sell  

vencimento  at  a data do efetivo pagamento, em que os MI* de more serão calculados 

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

das seguintes fórmulas: 

I=(TX/100) 

365 

EM =IxNx  VP,  onde: 

=  Indicts  de atualização financeira;  

TX  = Percentual da taxa de juros de more anual; 

EM = Encargos moratórios; 

N = Nkillierp de  dies  entre a data prevista -00(a trtiegetnekitd e a do efetivo 

pagamento;  

VP  = Valor d. p meta em  attest):  

CLAUSULA OITAVA—DO REAJUSTAMENTO DOS PREGOS. 

Os pregos acordados poderão ser alterados, pdr reejuste 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°11.666/93, de 21 de junho de 

1993, Decreto Municipal n° 610/2019 e Instrução  Normative  n°.02/2021. — SWF, ou seja,  sera  

adotado como critério de reajuste o IPC- A. 

Parágrafo  Onto°  
Oaso O  [Mice  estabelecido para reajustamento .venha• e ser extinto  au  de 

qualquer  fame  não possa mais ser utilizado,  sera  adotado,  ern  substituição, o que vier a ser 

determinado pela legislação então  ern  vigor. Na ausência defirevisão legal quanto ao Mace 

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

remanescente. 

CLAUSULA NONA—DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 
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Contratos 
rriiraMonteiro 

Pinheirinho -Curitiba! PR 
•CEP 81.312-170 

(41) 3316-5721 
contratosfeaes@feaes.curitiba,praov.br 

R, Qapitão' 
Wanderley,  

A contratada  floe  obrigada a aceitar, nas mesrlias condições contratuais, os 

acrescimoS que sefizetem necessários na prestação de senriços ate 25110 (vkite e cinco por 
canto) do valoriniciat atualizadado contrato, de acordo com.0 arL 65 da Lei 8666/93. 

Pa rágrafo  Ohio,  

Nenhum acrescimo Ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no 
item anterior, excetozupressões 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-daterminadas e ainda, em 

qualquer outra hipátese de inexecução parcial ou total do contrato, estará sujeita As 

seguintes penalidades, independente de oUtras previstas  err)  lei: 

a. AdVertencia.  

Ii. no caso de .atraso injustificado na execução do contrato, a rnulta de mora  sera  

de atel ao dia sabre o valor da parcela ou etapa inadiMplida do contratado, 

observado o Pra:p  MaXirtio de 10 dias, conforme Artigo 112, inciso I do Decreto 

Municipal 618/2019, fiando a CONTRATADA sujeita As penalidades previstas nos 

artigos 86, 87 -A88 da Lei rt.° 8666/93. 

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

10% 

d. sobre O valor remanescente do contratação, tonforrna artigo 112,  Inds()  I do 
Decreto MUnicipal610/2018, de acordo  corn  o:artigo 87  inciso Ill,  tip  Lei n.0 8.666/93. 

SuspensãO do direitO de licitar ou Ciarittater ciarn a FeaS,  pal°  prezo não superior 
a 2 .(dOis)anos, oanelidadeasta a  set'  apticada pela autoridade competente, segundo a 
natureza da  Mite  .e o prejuizo causado à administração pUblica, de acordo com a Lei 
n.° 8666/93. 

f. Declaração .416 inidoneidade para licitar na Administração Pública,  corn  

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

Parágrafo Primeiro 

A multa  Moratoria  (item II) e a multa compensatória (item Ill) poderão se 
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Cori;ratgs 
R. Capit50 Argër 
•WAtrider10; 

Piriheirinfitx- Cudlb!!! PR 
CEP 81 312-170 
(41) 3318-5721 

cotitiiitosfeaes@feae.s.c000bp,pr,gov.br  

cumuladas. 

Paragrafo Segundo  

Quaisquer das penalidades aplicadas serão transcritas na fiche cadastral da 
CONTRATADA na  Fees.  

Parágrafo Terceiro 

A CONTRATANTE poderá motivadatilente•apticar asl penalidades estabelecidas 
em Lei  if  8,666/93 independentemente da ordem em que estejam previstas, considerando 

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

Administração. 

Parágrafo Quarto  

A aplicação de penalidades não prejudida o direito da CONTRATANTE de 
recerrer às garantias contratuais,  corn  Õ objetivo. de ressarcir-se dos prejuízos causados 

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

cobrança judicial ou extrajudicial de eventqais perdas e danos, 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA— DA FISCALIZAÇÂO DOS sERAngos 

A empresa contratada  sera  a anica e exclusive responsável pela entrega do 
objeto, todavia a CONTRATANTE reserva-se: o direito de exercer a mais ampla complete 

liscaliZasitg) dos serviços, designando, para tantb,  urn:  servidor pare .adornpanhamento,  qua  
poderá entre outros: 

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

imperfaições 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; 

o) Acompanharaatestar 0 recebimento definitiVo da exeoução dos érvIgos. 

Paisigr o única 

A CONTRATADA deverá manter preriosto, Adeito  pelt'  CONTRA durante 

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



.00i8ralos 
R. CapitSo Argèri8ro Monteiro 
Wasitle!ley, 

Puiheirinho Citrititiaf PR 
CEP 81.312:170 
.(41)3316-5721 

zpigraii;isfaesafOas.cpritibia..pr.gov.br  

CLAUSULA DÉCI A SEGUNDA— DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 

Os preços acordados poderão ter alterados, depois de decorridos 12 '(doze) 
rrieseei. per reajuste ou revisdo, 0 valor  Maximo  para  °Moot()  40 reajuste terá como teto o 
índice IGP-M/FGV, nos termos de Lei n:° 10.192/2001 e do artigo 65 da Lei ri.° 8.666/93. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA— DO RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS 

Correrão por conta eXclusivos da CONTRATADA, todos os impostos e  texas  que 
fcirern devidos em decarrênciadoobjeto desta contratação, ou vierem a ser criados. 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA— DA RENÚNCIA 

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

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

administrativo relativamente aos tributos  Municipals  incidentes sobre o presente contrato. 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA— DA RESCISÃO 

Q.. presente taittaid pOderd  set  reStIndido sern .ô. :e  :totrierei acordo entre aS 
partes ou unilateralteente, nas tóndições e hipóteses previstas nos artigos 78, 79  re  80 da 
Lei 8.666/93. 

Parágrafo Primeiro  

Na hipótese de a CONTRATADA solicitara reSdit06, •ficará obrigada a  continuer  
prestando c)s serviços contratados por período a ser estipulado pela CONTRATANTE, a  
center  do recebimento da notificação. 

Parágrafo: Segundo  

Se, a qualquer tempo, na vigência çieste 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 
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CLAUSULA DÉCIMA OITAVA- DA VIGÊNCIA 

13. 

•0911i(otOS 
Capitão ArgOniftsOMonteiro 

Wanderieii; 
Pirlbeirrinho - Curitiba/ PR 

CEP 61.312-170 
(41) 3316-5721 

contratosfeaerWeapiJeuritiba:pr.gmbr 

EM qualquer hipotese de rescisão, caberá  (Woo  e exclusivamente 6 

CONTRATADA o recolhimento das verbas rescisórias e demais encargos trabalhistas, 

independentemente do  period°  de comunicação da rescisão formulado pela 

CONTRATANTE. 

Parágrafo. Quarto 

e '0, in8dimplemento de qualquer cláusula do presente centrato poderá ser motivo de 

sua imediata rescisão, independentemente de notificação  Om  interpelação judicial ou 

extrajudicial, alern de responder a CONTRATADA por perclas,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  suspense  por determinação de autoridades competentes, de 

acordo com a legislação em vigor; 

e- Interromper a prestação dos servigot por mais de 02 (doi)  dies  consecutivos, 

sem justo motivo aceito pela CONTRATANTE . 

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA— DA OBSERVÂNCIA A LEI 8.666193 

presente instrumentd Sujeita CONTRATANTE e.  a OONTRATADA as !'11:1rrriee 

contidas ria Lei n° 8.666/93 bem como demais legislações aplicáveis 6 espie. 

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA— DOS GESTC)RES 

Para assuneao das obrigações constantes no artigo 17 do decreto mkirticipal 

610/2019 e demais correlatoS, fib:am designados os servidores Roberto  Liberate  Dallagranna 

(matricula funcional re°3557) e  Wiliam  Kendi Arabon (mattioula funcional  It°  2384) como 

gestor e suplente, respectivamente,  corn  a crencia dos envolvido. 



Contratos 
.R.:oototao Argatilro MonteVõ 
wahderrev;  

PittheidribO- 'Cantina/ PR.  
CEP 81.312-170 

(41) 3316-5721.. 
toritralcitfaaasafeites.duritiba.prviv.br  

0 contrato vigera por 12 (doze) mesas, contar da data da sua assinatura, 

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

(fermis  alter:40es. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA PROTECAO DE DADOS 

A CONTRATADA, por Si e por seus empregados, obriga-se a atuar no preserite 

Contrato em conformidade coma Legislação vigente sobre Proteção de Dados Pessoais e 

as determinações da orgãos raguladoresifiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei 

13.709/2018;  além das demais normas e politicas de proteçãci da-dados de cada  pals  onde 

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

CONTRATANTE. No manusaio dos dados:a:CONTRATADA deve 

I. Manter e  utilizer  Medidas de segurança administrativas, técnicas e fisioos  

apropriadas stificienteS .para proteger a confidencialidiacie e integridade de tdidos os 

dados pessoais mantidos ou consultadosttransMitidos eletronicamente, para garantir a 

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

divulgação ouperda acidentat ott 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; 

111., Garantir;  !We  os dados pessoal não poderão ser revelados a terceiros,  corn  

exceção da previa autorização por escrito da.  CONTRA.TANTE,  goer  direta ou 

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

dados pessoais a urna autoridade pública, deverá informar previamente a 

CONTRATANTE para que esta tome as medidas que.julgar cabiveis; 

Notificar a CONTRATANTE em  at  24 (vinte e quatro) horas a respeito da 

ocorrência de qualquer incidsinte  qua  impliqua violação - ou risco de violação das 

disposições legais relativas à proteção .t.te Dados Pessoais.pola CONTIWADA, seus 

funcionários, ou terceiros autorizados de  clue  venha a ter conhecimento ou suspeita 

Paragrafo primeiro  
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Piiiheirinha - Curi6b6/ PR: 
•tEP 81.312-170 

(41) 3316-5721 
dontra,tõsfeaes@feaesicOtib.4.pr.govior 

Contratos 
Capit5690611ro.,40010105' 

Wanderl6y4.  

A CONTRATADA  sera  integralmente responsável pelo pagamento de perdas e 

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

multa ou penalidade imposta à CONTRATANTE ebou ateiras diretamente resultantes da 

désoumprimento pela CONTRATADA de qualdiier das clausulas previstas neste capitulo 

quanto à proteção e uso*:" dados pessoais. 

Paragrafo segundo 

Enderrada a vigência do contrato não havendo mais neceSalciade de 

utilização dos dados pessoais, sensíveis  out  não, a CONTRATADA intemornperd o 

tratamento e, em no prazo  maxima  de 30 dias,-sob instruções e no medida do determinado  

pale  CONTRATANTE, eliminare completamente os Dados Pessoais e todas as cópias 

porventura existentes  (Ohl  formato digital, físico ou outro qualquer), salvo quando necessite 

Mantê-los para cumprimento de obrigação legal  au  outra hipótese legal prevista no LGRD, 

Paragrafo terceiro 

A CONTRATADA declare, por melo deste instrumento,  clue:  

I. Cumpre a legislação aplicável sobre privacidade e  it  ação de dados;  

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

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

as medidas técnicas de segurança da informação disponiveis, alem de medidas 

organizacionais para controle de acesso aos Dados Pessoais;  

IL  Atua como Controladora de Dados Pessoais, de forma autórIbma e inddpenctnte, 

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

ingerência, inclufdas aquelas conduzias por seus empregados e, en..r nenhuma 

hipótese •a.  CONTRATANTE  sera re abilizada pelo Tratamento de Dados 

Pessoais realizados pela CONTRATADA. 
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Curitiba, 19 d 
LEISTUNG EQUIPAMENTOS 
L1DA:0111 87384000154 

01.0173:0.4e..2022. . . 
4.1.• 
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Pedro Henriq e Igino Borges 

Akssessor 4griaticp. — Fees 

Olavo  Gasp rm  

Diretor  Adirtinistrativo FirtandelrO Feat,  

cloic +59- `3 
2a Testemunha 

Contratos 
Capitgo-Argerniro Monteiro 

Wandettey, 
Pirthairintio - Curitiba/ PR 

CEP 81 212-170 
01) 3316-5721 

sontratoSigaesaffeaestcutitriba.pr.gov.br  

CatiSOLA VIGESI A— DO FORO DE ELMO() 

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

as açães que porventura decorram :d• presente contrato, com'renancia expressa a qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. 

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

itchadõ .conforme, vaf todos aSsinados, na presence de  dues  testemunrtas, em urna 

única via, de onde serão extraídas as cópias necessárias. 

Sezifredo Paulo Alves Paz Leistung Equipamentos Ltda. 

Diretor Geral.—  Fees CONTRATADA 

Ordenador de Despesas 
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CURITIBA N° 204 - ANO XI 

CURITIBA, QUINTA-FEIRA, 27 DE OUTUBRO DE 2022 

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 

ATOS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

Torna público Extratos de Contratos, Convênios, 

Acordos e outros Ajustes (Contratação de empresa 

prestadora de serviços de manutenção, com troca de 

pegas, de ventiladores pulmonares da marca Leistung, 

para suprir as necessidades da Fundação Estatal de 

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

A Fundação Estatal De Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições constantes na Lei n° 13.663/10, de 21 de dezembro de 
2010 e Decreto n° 2.028, de 05 de janeiro de 2012. 
RESOLVE 

TORNAR público o Extrato de Contrato constante abaixo: 

Partes: Fundação Estatal de Atenção à Saúde De Curitiba — Feas e a empresa Leistung Equipamentos Ltda. 
Objeto: Contrato Administrativo n° 079/2022-FEAS para Contratação de empresa prestadora de serviços de manutenção, com 
troca de pegas, de ventiladores pulmonares da marca Leistung, para suprir as necessidades da Fundação Estatal de Atenção 

Saúde — Feas pelo período de 12 (doze) meses, que entre si celebram a Feas — Fundação Estatal de Atenção à Saúde e a 
empresa Leistung Equipamentos Ltda. 
Data: 20/10/2022. 
Prazo de vigência: 12 meses. 
Valor total: R$ 105.500,00. 

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. 

aocesso Administrativo n° 232/2022 
liTexigibilidade de Licitação n° 012/2022 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde, 27 de outubro de 2022. 

Sezifredo Paulo Alves Paz: Diretor Geral 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO - PREFEITO MUNICIPAL 
EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO -VICE-PREFEITO 
Palácio 29 de Março - Avenida  Candid.,  de Abr.. 817. Centro Clvico 

GABINETE DO PREFEITO -  GAPE  SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA PARA 0 DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE 
FRANCISCO  JOSE  2ERBETO ASSIS - Chefe de Gabinete CURITIBA - SEDRMC 

LEVERCI SILVEIRA FILHO - Secretário 
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. COM  
DANIEL CONDE FALCÃO RIBEIRO - Controlador-Geral ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. PGM FERNANDO WERNEK BONFIM - Administrador da Regional do Bairro Novo - R.10.BN 
VANESSA VOLPI BELLEGARD PALACIOS - Procuradora-Geral JANAINA LOPES GEHR - Administrador da Regional do Boa Vista - R.4.BV 
ROSA MARIA ALVES PEDROSO - Subprocuradora-Geral RICARDO ALEXANDRE DIAS - Administrador da Regional do Boqueirão - R.2.BQ 

NARCISO DORO  JUNIOR  - Administrador da Regional do  Celery  - R.3.CJ 
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO RAPHAEL KEIJI ASSAHIDA - Administrador da Regional da Cidade Industrial de Curitiba - R.11.CIC 

RAFAELA MARCHIORATO LUPION MELLO CANTERGIANI - Administrador da Regional da  Matrix  - R.1.M2 
SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL - SGM REINALDO BOARON - Administrador da Regional do Pinheirinho - R.8.PN 
LUIZ FERNANDO DE SOUZA JAMUR - Secretário GERSON GUNHA - Administrador da Regional do Portão- R.7.PR 
AIRTON SOZZI  JUNIOR  - Superintendente Executivo SIMONE DA GRAÇA DAS CHAGAS LIMA - Administrador da Regional de Santa Felicidade -  REEF  
JOÃO CARLOS VIDAL FILHO - Superintendente de Manutenção Urbana MARCELO FERRAZ CESAR - Administrador da Regional do Tatuquara - R.12.7Q 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SMSAN ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 
LUIZ DAMASO  GUS!  - Secretário AUTARQUIAS 
EDSON Rh/ELINO PEREIRA - Superintendente 

INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMAP 
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