
13/10/2022 11:54 Compras.gov.br  - 0  SITE  DE COMPRAS DO GOVERNO 

e Pregão/Concorrência Eletrônica 

Visualização de Recursos, Contrarraziies e Decisões 

RECURSO: 

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO À SAUDE — FEAS 
ILUSTRE SENHORA PREGOEIRA 

PREGÃO ELETRÔNICO 124/2022 

RHOMA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI — EPP pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNP3 sob o no 02.555.047/0001-47, representada nos termos de seu contrato social pelo Sr. Rudson Aparecido 
Gonçalves portador da carteira de identidade civil RG n° 3.982.970-3 e CPF/MF 047.605.618-70, como interessada no 
procedimento licitatório em epígrafe, amparada na legislação que regra o presente edital, vem, respeitosamente, 
apresentar 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

Com fulcro nos itens 12.5, 12.6 e Súmula 2443/2021 do TCU, para que seja reaproveitado o presente certame e 
permitido o saneamento do motivo que levou à desclassificação da recorrente, nos temos que passa a expor. 

A licitante foi convocada após a desclassificação das concorrentes Intersul e Farmatec para o item 2 do edital. Após a 
análise da documentação apresentada pela empresa, a ilustre pregoeira constatou que o Atestado de Capacidade 
Técnica apresentado não era compatível com o objeto do item 2 e desclassificou a empresa. Conforme se constata a 
seguir: 

Recusa da proposta. Fornecedor: RHOMA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, CNI33/CPF: 
02.555.047/0001-47, pelo melhor lance de R$ 98.000,0000. Motivo: 0 objeto do atestado de capacidade técnica 
apresentado pela licitante, se trata da rede de distribuição de gases medicinais o que difere do objeto do Lote 02 que 
se refere a Sistemas de Vácuo Medicinal e Central de Ar Comprimido Medicinal. Dessa maneira a empresa, foi 
desclassificada. 

Dando continuidade ao certame, a pregoeira convocou os demais participantes que também foram desclassificados. 

Contudo, após a verificação da documentação enviada pela empresa RHOMA, esta constatou um equivoco nos 
anexos. 

A concorrente Rhoma possui em seu acervo técnico o atestado compatível com o objeto, contudo no momento de 
anexar os arquivos ao sistema não o fez corretamente. 

Dessa forma, baseada no item 12.5 cumulado com o 12.6, entende essa recorrendo ser possível o aproveitamento do 
certame já realizado para que seja sanado o erro e dado seguimento à licitação. 

12.5. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 
substancia das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em 
ata e acessível a todos os licitantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

12.6. 0 desatendimento de exigências formais não essenciais não importara o afastamento da licitante, desde que 
seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

Nesse sentido, o entendimento do TCU vem seguindo na mesma esteira, permitindo a possibilidade de saneamento e 
aproveitamento da licitação em situações semelhantes, conforme o 1211/2021- Plenário, citado no acórdão 
2443/2021, conforme exposto abaixo: 

"Admitir a juntada de documentos que apenas venham a atestar condição pré-existente à abertura da sessão pública 
do certame não fere os princípios da isonomia e igualdade entre as licitantes e o oposto, ou seja, a desclassificação 
do licitante, sem que lhe seja conferida oportunidade para sanear os seus documentos de habilitação e/ou proposta, 
resulta em objetivo dissociado do interesse público, com a prevalência do processo (meio) sobre o resultado almejado 
(fim) ". 

Além disso, conforme o subitem 9.4 do mencionado acórdão, transcrito na instrução da unidade técnica, o Tribunal 
deixou assente "que a vedação à inclusão de novo documento, prevista no  art.  43, §30, da Lei 8.666/1993 e no  art.  
64 da Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021) , não alcança documento ausente, comprobatório de condição 
atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que não foi juntado com os demais comprovantes de 
habilitação e/ou da proposta, por equivoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro". 

DOS PEDIDOS 

Por todo o exposto, pugna essa recorrente pelo recebimento do presente recurso e sua admissibilidade permitindo o 
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saneamento da falha mencionada e o almejado prosseguimento da licitação e a contratação da melhor proposta para 
a Administração. 

Todavia, se por ventura, ainda assim, não seja aceita a realização das diligências para saneamento, requer a remessa 
do recurso à apreciação da autoridade hierarquicamente superior, para os fins de direito, conforme prevê o parágrafo 
40. do artigo 109 da Lei Federal 8.666/93, como também poderemos fazer uso da prerrogativa constante no 
parágrafo 10., do artigo 113 da supracitada Lei. Requerimentos estes que se faz por respeito ao principio legal, pis 
temos absoluta convicção que não se farão necessários. 

Com todo respeito, pugna pelo deferimento. 

Atenciosamente 

RHOMA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI — EPP 
Rudson Aparecido Gonçalves 
Sócio Administrador 
RG 3.982.970-3 

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/Acompanhar_Recurso3.asp?prgCod=1070246&ipgCod=28710845&reCod=628141&Tipo=R 
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Memorando n.° 053/2022 — Engenharia e Manutenção / FEAS 
Curitiba, 20 de outubro de 2022. 

De: Engenharia e Manutenção/FEAS. 
Para: Comissão Permanente de Licitações -  CPL  I FEAS 
A/C Sra MireIle Pereira Fonseca; 

Referente: Pregão Eletrônico n° 124/2022 — Feas: "Contratação de empresa especializada para 
Prestação de serviços de manutenção dos painéis-réguas/rede de vácuo e ar comprimido no 
HMIZA e CMCBN, pelo período de 12 meses" 

Após análise do recurso impetrado pela empresa listada abaixo e anexada no sistema, informo: 

• FARMATEC — MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 

Em relação aos itens cotados, no que diz respeito às documentações apresentadas, informo: 

LOTE 01: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra especializada, pegas e acessórios, dos 
Painéis-Réguas / Rede de Gases Medicinais do Hospital Municipal do Idoso Zilda Arns (HMIZA) e do 
Centro Médico Comunitário Bairro Novo (CMCBN), mediante a disponibilizageo de mão-de-obra 
técnica e pegas para a execução dos serviços descritos deste termo de referencia. 

LOTE 02: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva com troca de pegas dos Sistemas de Vácuo Medicinal do Centro Médico 
Comunitário Bairro Novo (CMCBN) e do Hospital Municipal do Idoso Zilda Arns (HMIZA) e da Central 
de Ar Comprimido Medicinal do Centro Médico Comunitário Bairro Novo (CMCBN), mediante a 
disponibilização de mão de obra técnica para a execução dos serviços descritos deste termo de 
referencia. 

A empresa FARMATEC — MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR 
EIRELI alega em seu recurso que o valor por ela inserido na proposta está correto e de acordo com o 
Item 7 — Da Apresentação da Proposta de Preços e Envio dos Documentos e com o Item 8 — Do 
preenchimento da Proposta. ENTRETANTO, o Edital é claro quanto aos seguintes itens: 

8.1. 0 licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 
seguintes campos: 
8.1.1. Valor do serviço por lote; 
8.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação 
de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
8.8. 0 envio de uma proposta para este Pregão Eletrônico será considerado como evidência de que a 
proponente: 
8.8.1. Examinou criteriosamente todos os documentos do Edital, que os comparou entre si e obteve 
da Pregoeira informações sobre qualquer ponto duvidoso antes de apresentá-la; 
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8.8.2. Considerou que os elementos desta Licitação lhe permitem a elaboração de uma proposta 
totalmente satisfatória. 
8.8.3. Está de acordo com todos os termos editalicios; 

12 — Da aceitabilidade da proposta 
12.1. Encerrada a etapa de negociação e envio de documentos, a sessão será suspensa para que o 
Pregoeira examine a proposta classificada em primeiro lugar quanto á adequação ao objeto e á 
compatibilidade do prego em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus 
anexos. Para tanto, poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Feas. 
12.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar prego final superior ao 
preço máximo fixado, desconto menor do que o mínimo exigido ou que apresentar preço 
manifestamente inexequível. 
12.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do 
próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou ã totalidade da remuneração. 

Dessa forma a empresa FARMATEC deveria ter considerado em sua proposta o valor total previsto 
para mão de obra (serviço de manutenção corretiva e preventiva) e do valor total reservado para 
pegas, conforme Anexo 09 — Valores máximos permitidos do Edital do Pregão Eletrônico n° 124/2022 
— Feas. 
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Pelo fato da proposta apresentada pela empresa FARMATEC não ter considerado isso é inexequível. 
Dessa maneira a DESCLASSIFICAÇÃO  da empresa FARMATEC - MANUTENÇÃO E COMÉRCIO 
DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI deve ser MANTIDA.  

A empresa FARMATEC - MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR 
EIRELI também alega em seu recurso que a documentação da qualificação técnica anexada na 
proposta está correto e de acordo com o 12.7. Da documentação complementar para classificação da 
proposta, a ser anexada no sistema. ENTRETANTO, o Edital é claro quanto aos seguintes itens: 

6 - Caso a LICITANTE seja uma pessoa jurídica originária do Estado do Paraná, esta deverá possuir 
registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR ou no Conselho 
Regional dos Técnicos Industriais da 4 a  Região -  CRT-04, entidades competentes para fiscalização 
do exercício profissional da região a qual será efetuado o serviço. A atividade da LICITANTE deve 
estar relacionada, obrigatoriamente, com o objeto desta licitação. Todavia, a LICITANTE vencedora 
do certame, deverá efetuar o registro definitivo no CREA-PR ou no  CRT-04, conforme definido 
anteriormente; 

Dessa forma, como podemos observar em consulta ao endereço eletrônico do CREA-PR 
(https://www.crea-morg.briportaldeservicos/obter-registro-temporario-visto-de- 
empresa/#:-:text=0%2Ovisto%20de%20empresa%20%C3%A9,registro%20no%20Crea%20de%20or 
igem.) a empresa pessoa jurídica que não 6 originária do Estado do Paraná, deverá solicitar um visto 
de empresa que é uma espécie de "registro" temporário, concedido quando uma empresa de outro 
estado precisa executar obras/serviços de curta duração ou participar de licitações dentro do estado 
do Paraná. 

• 
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Visto de empresa de fora do Estado para execução de obras e 
serviços no Paraná — Como solicitar 
O visto de empresa é urna espécie de !'registro" temporário, concedido quando uma empresa de  gyp-6 estado precise 

executar obras/serviços'de curta duração ou participar  (le  licitações dentro do estado do parana: 

solicitado mediante apresentação de certidão de registro no Crea de origern 

A validade e" de 180 dias a partir da data do visto (independente da validade da certidão). Caso a obra ou serviço ultrapasse 
este prazo deve ser solicitado um registro definitivo da empresa no Estado do  Parana  antes do vencimento do vista. 

• Novas solicitações de visto: as empresas que já tiveram visto emitido com prazo de 180  dies,  podem solicitar um 

novo vista somente  epos  12 meses a contar da data da concessão do Ultimo. Por exemplo: se cs visto foi efetivado no 
Crea-PR em 1./08/2022, um novo visto pode ser solicitado somente a partir de 1./08/2023. 

Quem pode solicitar: 

Empresas registradas no Crea de outro Estado. 

Como obter: 

Preencher o formulário d_ispardy.el no skE. Cretp-PE, opção Represento uma empresa / Registro/Visto de Empresa (Pessoa 

Juridica)/ Visto de Empresa. O formulário também pode ser acessado clicando diretamente nestes  links:  

• Visto de Pessoa Jurfilica  
• Alteracao de dados Cadastrais/ingresso ou Troca de Responsável Técnico - sempre que houver alteração nos dados 

cadastrais da empresa, ingresso ou troca de responsável técnico 
• Registro de Errimm — para os casos em que a obra ou serviço excede 180 dias 

Quanto custa: 

Consuite api_kalabeia de taxes vig_ente 

Prazo: 

5 dias úteis. 

Legislação relacionada: 

Resolução n.. 1.121/2019 — Confea 

Pesquisas relacionadas: atuar no  Parana,  obra no  Parana",  serviço no  Parana  

Fato este que não ocorreu com a empresa FARMATEC, pois ela não apresentou esse visto na 
documentação anexada em sua proposta. Dessa maneira a DESCLASSIFICAÇÃO  da empresa 
FARMATEC — MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI deve ser 
MANTIDA. 

Atenciosamente, 

-Rhti• kL 
Eng.° Roberto L. Dallagranna 

CREA-PR: 75520/D 
Engenharia e Manutenção I FEAES 
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Pregão/Concorrência Eletrônica 

Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões 

RECURSO: 

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE/PR 

A empresa ARMATEC - MANUTENCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI, inscrito (a) no CNI3J/MF 
n°24.941.228/0001-44,  e-mail:  comercial@farmatechospitalar.com  ,  TEL:  (83) 9 9936-9981, Sediada na Rua Av. 
industrial Arnobio Maroja, 454, Tibiri II, Santa Rita- PB, CEP: 58.300-970, por intermédio de seu representante legal 
o Sr ANDRÉ MATIAS DA SILVA, portador (a) da Carteira de Identidade no 2633272 - SSP/PB e do CPF no 
041.836.324-20, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico 
n0124/2022, instaurado pela FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAODE/PR, vem respeitosamente perante Vossa 
Pregoeira apresentar um recurso contra a nossa desclassificação, pelas razões a seguir referidas. 

A empresa FARMATEC, resultou como desclassificada nos lotes No 1 e 2, com base nos argumentos de não conter 
qualificação técnica registrada no CREA-PR, e de que os valores da proposta foram inexequíveis. 

No entanto, é claramente dito no edital, que os valores para os lances seriam sem o valor fixo destinado a pegas. E 
assim foi feito. Reiterando: 

SOBRE INEXECUÇÃO DO PREÇO: 

Item 7 - Da Apresentação da Proposta de Pregos e Envio dos Documentos 

7.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o prego, até a data e o horário estabelecidos para 
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-6 automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

Injustigada, viemos através deste, manifestar nossa contrariedade contra nossa desclassificação. 

0 edital volta a reforçar: 

Item 8 - Do Preenchimento da Proposta 

8.1. 0 licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no 
sistema eletrônico, dos seguintes campos: 
8.1.1. Valor do serviço por lote; 

No item 8.1.1, o grifo em amarelo no edital (pág. 11) emitido pelo próprio órgão, destaca que, no momento do 
preenchimento, deve ser lançado o valor por LOTE e não por pega. 

Assim como: 

10.1. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 
10.2. 0 lance deverá ser ofertado pelo valor anual do serviço para o 
lote. 

É nitidamente esclarecido que os lances seriam somente do valor dos serviços anuais. 

SOBRE A FALTA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

Referente à documentação da qualificação técnica registrada no CREA-PR. 

0 Edital volta a ser claro: 

12.7. Da documentação complementar para classificação da proposta, a ser anexada no sistema: 

6 - Caso a LICITANTE seja uma pessoa jurídica originaria do Estado do Paraná, esta deverá possuir registro no 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do  Parana  - CREA-PR ou no Conselho Regional dos Técnicos Industriais 
da 4 a Região -  CRT-04, entidades competentes para fiscalização do exercício profissional da região a qual  sera  
efetuado o serviço. A atividade da LICITANTE deve estar relacionada, obrigatoriamente, com o objeto desta licitação. 
Todavia, a LICITANTE vencedora do certame, deverá efetuar o registro definitivo no CREA-PR ou no  CRT-04, conforme 
definido anteriormente; 

A licitante Farmatec possui atestados de capacidade técnica devidamente registrados no CREA-PB, sendo 
absolutamente válidos. Quanto ao CREA-PR, fica entendido que caso a licitante venha a vencer o certame, se faça 
necessário o registro no CREA-PR, e não antecipadamente, como foi o caso do motivo dado a desclassificação. 

Diante do exposto, solicitamos que os argumentos apresentados pela empresa recursante sejam acatados e a decisão 
em favor de sua desclassificação seja revogada, fazendo-a habilitada e vencedora no pleito em questão. Em caso 
contrario solicito que o referido edital seja ANULADO, por conter vícios de origem, que comprometem os princípios da 
vinculação ao edital e julgamento objetivo (Lei 14.133/2021  Art.  50). 

Santa Rita/PB, 10 de outubro de 2022. 

André Matias da Silva 
CPF 041.836.324-20 
Representante Legal 

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/Acompanhar  Recurso3.asp?prgCod=1070246&ipgCod=28710844&reCod=628098&Tipo=R 1/2 
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FARMATEC - MANUTENCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 
CNPJ/MF n°24.941.228/0001-44 
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Memorando n.° 054/2022 — Engenharia e Manutenção / FEAS 
Curitiba, 20 de outubro de 2022. 

De: Engenharia e Manutenção/FEAS. 
Para: Comissão Permanente de Licitações -  CPL  I FEAS 
A/C Sra Mirelle Pereira Fonseca; 

Referente: Pregão Eletrônico n° 124/2022 — Feas: "Contratação de empresa especializada para 
Prestação de serviços de manutenção dos painéis-réguas/rede de vácuo e ar comprimido no 
HMIZA e CMCBN, pelo período de 12 meses" 

Após análise do recurso impetrado pela empresa listada abaixo e anexada no sistema, informo: 

• INTERSUL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA 

Em relação aos itens cotados, no que diz respeito ás documentações apresentadas, informo: 

LOTE 01: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra especializada, pegas e acessórios, dos 
Painéis-Réguas / Rede de Gases Medicinais do Hospital Municipal do Idoso Zilda Arns (HMIZA) e do 
Centro Médico Comunitário Bairro Novo (CMCBN), mediante a disponibilização de mão-de-obra 
técnica e pegas para a execução dos serviços descritos deste termo de referência. 

LOTE 02: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva com troca de pegas dos Sistemas de Vácuo Medicinal do Centro Médico 
Comunitário Bairro Novo (CMCBN) e do Hospital Municipal do Idoso Zilda Arns (HMIZA) e da Central 
de Ar Comprimido Medicinal do Centro Médico Comunitário Bairro Novo (CMCBN), mediante a 
disponibilizaç'do de mão de obra técnica para a execução dos serviços descritos deste termo de 
referência. 

A empresa INTERSUL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA alega em seu 
recurso que o valor por ela inserido na proposta está correto e de acordo com o Item 7 — Da 
Apresentação da Proposta de Preços e Envio dos Documentos e com o Item 8 — Do preenchimento 
da Proposta. ENTRETANTO, o Edital é claro quanto aos seguintes itens: 

8.1. 0 licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 
seguintes campos: 
8.1.1. Valor do serviço por lote; 
8.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação 
de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
8.8. 0 envio de uma proposta para este Pregão Eletrônico será considerado como evidência de que a 
proponente: 
8.8.1. Examinou criteriosamente todos os documentos do Edital, que os comparou entre si e obteve 
da Pregoeira informações sobre qualquer ponto duvidoso antes de apresentá-la; 
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8.8.2. Considerou que os elementos desta Licitação lhe permitem a elaboração de uma proposta 
totalmente satisfatória. 
8.8.3. Está de acordo com todos os termos editalicios; 

12 — Da aceitabilidade da proposta 
12.1. Encerrada a etapa de negociação e envio de documentos, a sessão será suspensa para que o 
Pregoeira examine a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e 
compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus 
anexos. Para tanto, poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Feas. 
12.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao 
prego máximo fixado, desconto menor do que o mínimo exigido ou que apresentar preço 
manifestamente inexequível. 
12.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do 
próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

Dessa forma a empresa INTERSUL deveria ter considerado em sua proposta o valor total previsto 
para mão de obra (serviço de manutenção corretiva e preventiva) e do valor total reservado para 
peças, conforme Anexo 09 — Valores máximos permitidos do Edital do Pregão Eletrônico n° 124/2022 
— Feas. 

2 



• 

0 



12 S. •• 30,00(1,00 = Vaior reser.rads1 pare pogas (não 
objeto e disputa) 

72..62a,  . VALÔR TOTAL. /1410.1;41,;• 

OSJETCP: Pr L.:id,* do deortrigds rime manuntorvizSa da rode do gasors o ar 
ooloprknicto das unit:tad-es do no,wacia da Fundaçac, Esitariai de Alongo Saúde 

LOTE 01 013.5E.7101: Prostoodo do son...loosdo roanutonobes dos painils-nissuaselnodo 
de,  eases  modlotinads no111/011ZA  

ceholtala 
irAY 

V41:40.a4t AN 

aervtgocc naniarnçao de retie 
de gases 

220031 

Engenharia e Manutenção 
Fundação Estatal de Atenção à  Betide—  Feas 

Rua Lotherio  Boutin,  90 
Pinheirinho 

Curitiba / PR 
CEP 81.110-522 
(41) 3316-5909 

www.feaes.curitiba.pr.dov.br  
engenhariafeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br  

Rams 

R . AanWo 1.neire Weirmfeel.y, 161 
3' ender 

CampCm Rasa - Curitiba/PR  
i  _ -I au- 160 

(41” 3316-51327 
wwassabsedssacs-ra _pe- 2,-..... e.- 

An e, 9 Valcares má. ii parrniticias- 

1-07E 02 OBJETO: Prostaoaca de sorgos d mar-tutor:lode,  dos paorsais-reguaSdirodo 
do Vac.41.0 e ar  corn rid-lido no1-11101ZA aCM:C.13h! 

PER113130 

Serviço  die  Manutong' 
provordiva e Corredva orn 

sistee-na .de ,valcuo 

YALOÇ.: 
MENSAL: .•  

Valor resenraclo para poças (não 
,Z.1,e10 de disputej  

VAL,O1Ft.TO AL ANAUlikIL,  

12 rrioses 

102_041. 

*Who fEletreni.co  re 1240'2022 .- Foes Pergind '101 dd 160  

Pelo fato da proposta apresentada pela empresa INTERSUL não ter considerado isso, ela foi 
considerada inexequível. Dessa maneira a DESCLASSIFICAÇÃO  da empresa INTERSUL 

EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA deve ser MANTIDA. 

Atenciosamente, 

Eng.° Roberto L. Dalladranna 
CREA-PR: 75520/D 

Engenharia e Manutenção I FEAES 
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Pregão/Concorrência Eletrônica 

Visualização de Recursos, Contrarraziies e Decisões 

RECURSO: 

A empresa Intersul Equipamentos e Serviços Hospitalares Ltda, situada à Rua Tenente Alpoinn, 445 - Bairro Partenon, 
Porto Alegre - RS, inscrita no CNPJ sob no 07.796.330/0001-84 e Inscrição Estadual no. 096/3114174, vem 
respeitosamente à presença de V. Sas., com base no Item no 14.2 do Edital, Pregão Eletrônico no 124/2022, 
apresentar seu RECURSO CONTRA A SUA DESCLASSIFICAÇÃO, pelas razões de fato e de direito a seguir relacionados. 

A licitante recursante Intersul fora desclassificada nos lotes nos 1 e 2 sob o argumento de que as propostas eram 
inexequíveis, pois ao inserir os valores nos respectivos campos no COMPRASGOVERNAMENTAIS - SIASG, os fez 
somente pelos valores anuais dos serviços, não informando nesta oportunidade o valor FIXO das pegas, FORA DA 
DISPUTA, ensejando com isto a inexequibilidade apontada pela senhora pregoeira. 

Irresignada, resolveu intencionar recurso contra a sua desclassificação, sendo agora apresentado. 

Versa o edital do Pregão Eletrônico no 124/2022, em seu item no 3, o seguinte Objeto: 

"Contratação de empresa especializada para Prestação de serviços de manutenção dos painéis-réguas/rede de vácuo 
e ar comprimido no HMIZA e CMCBN pelo período de 12 meses". 

Item 7 - Da Apresentação da Proposta de Pregos e Envio dos Documentos 

7.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o prego, até a data e o horário estabelecidos para 
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-6 automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

Item 8 - Do Preenchimento da Proposta 

8.1. 0 licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no 
sistema eletrônico, dos seguintes campos: 
8.1.1. Valor do serviço por lote; 

Este grifo marcado em amarelo é do próprio edital, no que deixa bem claro que deveria ser inserido no campo 
eletrônico somente o VALOR DO SERVIÇO POR LOTE, sendo desta maneira o registro da proposta da Intersul, 
reforçado ainda pela forma de que se daria a disputa por lances. 

10.1. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, sendo imediatamente informa- dos do seu recebimento e do valor consignado no registro. 
10.2. 0 lance deverá ser ofertado pelo valor anual do serviço para o 
lote. 

Da mesma forma, o grifo está textualmente no edital, sendo assim a forma dos seus lances que a recorrente Intersul 
praticou, juntamente com outras duas concorrentes. 

Não há dúvidas de que os lances seriam somente do valor dos serviços anuais. 

A titulo de melhor fundamentar o assunto, vejamos outros editais de objetos similares, quase idênticos: 

- Pregão Eletrônico no 68/2021 - FEAS - Curitiba / PR - 14/05/2021 - Plataforma PUBLINEXO 

7.3. A licitante deverá preencher os campos conforme indicado na plataforma, 
em especial: 

7.3.1. Valor Unitário: o valor unitário a ser preenchido é o valor global para 12 (doze) meses do serviço, com o valor 
fixo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) anuais de pegas. 

Observem que após o valor do serviço, consta a palavra COM (com o valor fixo das pegas), sendo o critério para a 
disputas dos lances, pelo valor total - serviços + pegas. 

- Pregão Eletrônico no 15/2022 - EBSERH-FURG - RS - 01/07/2022 - Plataforma Comprasnet 

7.1. 0 licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 
7.1.1 - valor unitário/mensal e total/anual; 

7.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em 
conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar os 
serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, 
em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua 
substituição. 

8.5.1. 0 lance deverá ser ofertado pelo valor total do item. 

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/Acompanhar  Recurso3.asp?prgCod=1070246&ipgCod=28710845&reCod=628039&Tipo=R 1/2 
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raj 

Neste caso, o total do item englobava o serviço mais as pegas. 

- Pregão Eletrônico no 1314/2022 - SESP - HPMPR - 15/09/2022 - Plataforma Licitações-e Banco do Brasil 

2 CRITÉRIO DE DISPUTA: 
Na fase de disputa, o critério no sistema de compras eletrônicas é o valor máximo global do lote, fixado no Termo de 
Referência (Anexo I deste Edital). 

3.2 A proposta de prego inicial deverá ser enviada através de formulário eletrônico no sistema eletrônico no prazo 
previsto no edital, de acordo com o critério de disputa estabelecido no edital. 

4.2.1 As propostas deverão ser ofertadas conforme critério de disputa estabelecido no item 2 das Condições 
Especificas do Pregão. 

Neste caso, o valor máximo global do lote versava sobre o valor dos serviços mais o valor das pegas. 

Após a exposição destes três exemplos, associados ao descrito no edital PE-124/2022 - FEAS - Zilda, fica claro que a 
senhora pregoeira não poderia ter desclassificado a Intersul, sem antes entender a razão do próprio edital julgado por 
ela, especificamente quanto ao item 8.1 e 8.1.1. Entendemos que a sua decisão foi precária, devendo ser reformada, 
ou de forma geral, anular o edital, por vicio de origem. 

DIANTE DO EXPOSTO, requer que sejam aceitos todos os argumentos aqui apresentados pela recursante Intersul, no 
sentido de reconsiderar a decisão proferida que fulminou a sua participação vitoriosa no pleito, e no caso contrário, 
não sendo possível isto, ANULAR a referida licitação, por vícios de origem, muito confusos. 

Porto Alegre, 07 de outubro de 2022. 

Magda dos Santos Roveré 
Representante Legal 
CPF 593.497.150-49 

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/Acompanhar  Recurso3.asp?prgCod=1070246&ipgCod=28710845&reCod=628039&Tipo=R 2/2 
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Pregão/Concorrência Eletrônica 

Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões 

RECURSO: 

A empresa Intersul Equipamentos e Serviços Hospitalares Ltda, situada à Rua Tenente Alpoim, 445 - Bairro Partenon, 
Porto Alegre - RS, inscrita no CNPJ sob no 07.796.330/0001-84 e Inscrição Estadual no. 096/3114174, vem 
respeitosamente à presença de V. Sas., com base no Item no 14.2 do Edital, Pregão Eletrônico no 124/2022, 
apresentar seu RECURSO CONTRA A SUA DESCLASSIFICAÇÃO, pelas razões de fato e de direito a seguir relacionados. 

A licitante recursante Intersul fora desclassificada nos lotes nos 1 e 2 sob o argumento de que as propostas eram 
inexequíveis, pois ao inserir os valores nos respectivos campos no COMPRASGOVERNAMENTAIS - SIASG, os fez 
somente pelos valores anuais dos serviços, não informando nesta oportunidade o valor FIXO das pegas, FORA DA 
DISPUTA, ensejando com isto a inexequibilidade apontada pela senhora pregoeira. 

Irresignada, resolveu intencionar recurso contra a sua desclassificação, sendo agora apresentado. 

Versa o edital do Pregão Eletrônico no 124/2022, em seu item no 3, o seguinte Objeto: 

"Contratação de empresa especializada para Prestação de serviços de manutenção dos painéis-réguas/rede de vácuo 
e ar comprimido no HMIZA e CMCBN pelo período de 12 meses". 

Item 7 - Da Apresentação da Proposta de Pregos e Envio dos Documentos 

7.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o prego, até a data e o horário estabelecidos para 
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-6 automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

Item 8 - Do Preenchimento da Proposta 

8.1. 0 licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no 
sistema eletrônico, dos seguintes campos: 
8.1.1. Valor do serviço por lote; 

Este grifo marcado em amarelo é do próprio edital, no que deixa bem claro que deveria ser inserido no campo 
eletrônico somente o VALOR DO SERVIÇO POR LOTE, sendo desta maneira o registro da proposta da Intersul, 
reforçado ainda pela forma de que se daria a disputa por lances. 

10.1. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, sendo imediatamente informa- dos do seu recebimento e do valor consignado no registro. 
10.2. 0 lance deverá ser ofertado pelo valor anual do serviço para o 
lote. 

Da mesma forma, o grifo esta textualmente no edital, sendo assim a forma dos seus lances que a recorrente Intersul 
praticou, juntamente com outras duas concorrentes. 

Não há dúvidas de que os lances seriam somente do valor dos serviços anuais. 

A titulo de melhor fundamentar o assunto, vejamos outros editais de objetos similares, quase idênticos: 

- Pregão Eletrônico no 68/2021 - FEAS - Curitiba / PR - 14/05/2021 - Plataforma PUBLINEXO 

7.3. A licitante deverá preencher os campos conforme indicado na plataforma, 
em especial: 

7.3.1. Valor Unitário: o valor unitário a ser preenchido é o valor global para 12 (doze) meses do serviço, com o valor 
fixo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) anuais de pegas. 

Observem que após o valor do serviço, consta a palavra COM (com o valor fixo das pegas), sendo o critério para a 
disputas dos lances, pelo valor total - serviços + pegas. 

- Pregão Eletrônico no 15/2022 - EBSERH-FURG - RS - 01/07/2022 - Plataforma Comprasnet 

7.1. 0 licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 
7.1.1 - valor unitário/mensal e total/anual; 

7.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em 
conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar os 
serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, 
em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua 
substituição. 

8.5.1. 0 lance deverá ser ofertado pelo valor total do item. 

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/Acompanhar  Recurso3.asp?prgCod=1070246&ipgCod=28710844&reCod=628038&Tipo=R 1/2 
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Neste caso, o total do item englobava o serviço mais as pegas. 

- Pregão Eletrônico no 1314/2022 - SESP - HPMPR - 15/09/2022 - Plataforma Licitações-e Banco do Brasil 

2 CRITÉRIO DE DISPUTA: 
Na fase de disputa, o critério no sistema de compras eletrônicas é o valor máximo global do lote, fixado no Termo de 
Referência (Anexo I deste Edital). 

3.2 A proposta de prego inicial deverá ser enviada através de formulário eletrônico no sistema eletrônico no prazo 
previsto no edital, de acordo com o critério de disputa estabelecido no edital. 

4.2.1 As propostas deverão ser ofertadas conforme critério de disputa estabelecido no item 2 das Condições 
Especificas do Pregão. 

Neste caso, o valor máximo global do lote versava sobre o valor dos serviços mais o valor das pegas. 

Após a exposição destes três exemplos, associados ao descrito no edital PE-124/2022 - FEAS - Zilda, fica claro que a 
senhora pregoeira não poderia ter desclassificado a Intersul, sem antes entender a razão do próprio edital julgado por 
ela, especificamente quanto ao item 8.1 e 8.1.1. Entendemos que a sua decisão foi precária, devendo ser reformada, 
ou de forma geral, anular o edital, por vicio de origem. 

DIANTE DO EXPOSTO, requer que sejam aceitos todos os argumentos aqui apresentados pela recursante Intersul, no 
sentido de reconsiderar a decisão proferida que fulminou a sua participação vitoriosa no pleito, e no caso contrário, 
não sendo possível isto, ANULAR a referida licitação, por vícios de origem, muito confusos. 

Porto Alegre, 07 de outubro de 2022. 

Magda dos Santos Roveré 
Representante Legal 
CPF 593.497.150-49  

Fettle r 

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/Acompanhar  Recurso3.asp?prgCod=1070246&ipgCod=28710844&reCod=628038&Tipo=R 2/2 
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Memorando n.° 055/2022 — Engenharia e Manutenção / FEAS 
Curitiba, 20 de outubro de 2022. 

De: Engenharia e Manutenção/FEAS. 
Para: Comissão Permanente de Licitações -  CPL  I FEAS  
NC  Sra MireIle Pereira Fonseca; 

Referente: Pregão Eletrônico n° 124/2022 — Feas: "Contratação de empresa especializada para 
Prestação de serviços de manutenção dos painéis-réguas/rede de vácuo e ar comprimido no 
HMIZA e CMCBN, pelo período de 12 meses" 

Após análise do recurso impetrado pela empresa listada abaixo e anexada no sistema, informo: 

• RHOMA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 

Em relação aos itens cotados, no que diz respeito às documentações apresentadas, informo: 

LOTE 02: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva com troca de pegas dos Sistemas de Vácuo Medicinal do Centro Médico 
Comunitário Bairro Novo (CMCBN) e do Hospital Municipal do Idoso Zilda Arns (HMIZA) e da Central 
de Ar Comprimido Medicinal do Centro Médico Comunitário Bairro Novo (CMCBN), mediante a 
disponibilização de mão de obra técnica para a execução dos serviços descritos deste termo de 
referência. 

A empresa RHOMA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP alega em seu 
recurso que cometeu um equivoco no envio do último atestado de capacidade técnica anexado no 
dia 23/09/2022 em atendimento a diligência apresentada a essa empresa para o Lote 02 naquela 
ocasião. De maneira que foi desclassificada, pois o objeto do atestado apresentado não era o mesmo 
do Lote 02 uma vez que se tratava da rede de distribuição de gases medicinais o que diferia do 
objeto do Lote 02 que se refere a Sistemas de Vácuo Medicinal e Central de Ar Comprimido 
Medicinal. 
Agora a empresa RHOMA vem solicitar a esta administração uma nova oportunidade para poder 
apresentar o atestado de capacidade técnica que esteja de acordo com o exigido no Edital do PE 
124/2022 — Feas. 

Primeiramente cabe salientar que a licitante, ora recorrente, estava ciente de todos os requisitos para 
participação do certame, inclusive da necessidade de anexar todos os documentos exigidos no item 
12.7 e seguintes, bem como aqueles elencados no Anexo 3 do instrumento convocatório. 

Importante ressaltar que esta administração, muito bem se preocupou em evitar que por uma falha na 
apresentação da documentação por parte da recorrente, então solicitamos através de diligência que 
a mesma apresentasse os documentos exigidos faltantes quanto â qualificação técnica, visando a 
garantia da observância ao principio constitucional da isonomia e a seleção da proposta mais 
vantajosa para a administração. Vejamos: 
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O TCU possui consolidada jurisprudência no sentido de que é possível a correção de falhas nas 
propostas, desde que não alterem seu conteúdo substancial. 

ACÓRDÃO 1924/2011 — Plenário 

Constitui-se excesso de rigor a desclassificação de licitantes por conta de erro formal na 
apresentação da proposta e da documentação exigida. 

O TCU emitiu em maio de 2021 o Acórdão n. 1211/2021 — Plenário, no qual lê-se: 

1. Admitir a juntada de documentos que apenas venham a atestar condição pré-
existente à abertura da sessão pública do certame não fere os princípios da isonomia e 
igualdade entre as licitantes e o oposto, ou seja, a desclassificação do licitante, sem que lhe 
seja conferida oportunidade para sanear os seus documentos de habilitação e/ou proposta, 
resulta em objetivo dissociado do interesse público, com a prevalência do processo (meio) 
sobre o resultado almejado (fim). 

Entretanto a empresa apresentou conforme diligência que está habilitada apenas perante o Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná — CREA-PR e possui atestado de capacidade 
técnica registrado nesse conselho, mas o objeto do atestado apresentado a esta administração não é 
o mesmo do Lote 02 do PE 124/2022 — Feas. Pois, o objeto do atestado se trata da rede de 
distribuição de gases medicinais o que difere do objeto do Lote 02 que se refere a Sistemas de 
Vácuo Medicinal e Central de Ar Comprimido Medicinal, sendo assim desclassificada. 

Veja, aquele que participa da licitação tem o dever jurídico de atentar para todas as suas exigências. 
A parte tem o dever de comprovar sua diligência e a infração a tal dever caracteriza conduta 
reprovável, sujeita a sancionamento. 

Sobre o tema, é o magistério de Marçal Justen Filho: 

Quem participa de pregão sem atentar para a ausência de preenchimento dos 
requisitos necessários conduz-se culposamente. Externa conduta incompatível com a 
natureza democrática do processo licitatório. Infringe a uma imposição fundamental de 
cidadania. 0 prego da democratização das licitações é o comprometimento pessoal de cada 
licitante com a realização dos interesses indisponíveis de titularidade comum da coletividade. 
Aquele que ignora esse compromisso e comparece a licitação sem acautelar-se para o 
cumprimento das exigências próprias, estará adotando conduta reprovável.' 

Segundo, além de estar ciente destes requisitos, a empresa, em momento algum, solicitou a 
alteração de tais exigências, ou seja, acatou integralmente as condições de participação do pregão, 
levando em consideração principalmente o fato de que ao participar do pregão esta examinou 
criteriosamente todos os termos do Edital. 
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Conforme item 8 — Do preenchimento da Proposta. ENTRETANTO, o Edital é claro quanto aos 
seguintes itens: 

8.1. 0 licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 
seguintes campos: 
8.1.1. Valor do serviço por lote; 
8.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação 
de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
8.8. 0 envio de uma proposta para este Pregão Eletrônico será considerado como evidência de que a 
proponente: 
8.8.1. Examinou criteriosamente todos os documentos do Edital, que os comparou entre si e obteve 
da Pregoeira informações sobre qualquer ponto duvidoso antes de apresentá-la; 
8.8.2. Considerou que os elementos desta Licitação  [he  permitem a elaboração de uma proposta 
totalmente satisfatória. 
8.8.3. Está de acordo com todos os termos editalicios; 

Portanto, conclui-se, que por si só não se sustenta a argumentação da recorrente, no que tange a 
admissibilidade permitindo saneamento da falha mencionada no que se refere a apresentação do 
atestado de capacidade técnica e o almejado prosseguimento da licitação e a contratação dessa 
empresa. 

Em tempo, ressalto que a destinagão das licitações públicas conforme estipula a Lei 
8.666/93 em seu artigo 30 ., visa a garantia da observância ao principio constitucional da 
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do 
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade 
com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 
publicidade, da probidade administrativa, da vincula ção ao instrumento convocatório, do 
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 
1JUSTEN FILHO, Marçal. Pregão (comentários à legislação do pregão comum e eletrônico). Edição. São Paulo: 

Dialética, 2005, p. 176-177. 

Dessa maneira a DESCLASSIFICAÇÃO  da empresa RHOMA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 
HOSPITALAR ES EIRELI - EPP deve ser MANTIDA.  

Atenciosamente,  

%Wu  
Eng.° Roberto L. Dallagranna 

CREA-PR: 75520/D 
Engenharia e Manutenção I  FEAES 
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10) Pregão/Concorrência Eletrônica 

Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões 

RECURSO: 

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO À SAUDE - FEAS 
ILUSTRE SENHORA PREGOEIRA 

PREGÃO ELETRÔNICO 124/2022 

RHOMA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob o no 02.555.047/0001-47, representada nos termos de seu contrato social pelo Sr. Rudson Aparecido 
Gonçalves portador da carteira de identidade civil RG n° 3.982.970-3 e CPF/MF 047.605.618-70, como interessada no 
procedimento licitatório em epígrafe, amparada na legislação que regra o presente edital, vem, respeitosamente, 
apresentar 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

Com fulcro nos itens 12.5, 12.6 e Sumula 2443/2021 do TCU, para que seja reaproveitado o presente certame e 
permitido o saneamento do motivo que levou à desclassificação da recorrente, nos temos que passa a expor. 

A licitante foi convocada após a desclassificação das concorrentes Intersul e Farmatec para o item 2 do edital. Após a 
análise da documentação apresentada pela empresa, a ilustre pregoeira constatou que o Atestado de Capacidade 
Técnica apresentado não era compatível com o objeto do item 2 e desclassificou a empresa. Conforme se constata a 
seguir: 

Recusa da proposta. Fornecedor: RHOMA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 
02.555.047/0001-47, pelo melhor lance de R$ 98.000,0000. Motivo: 0 objeto do atestado de capacidade técnica 
apresentado pela licitante, se trata da rede de distribuição de gases medicinais o que difere do objeto do Lote 02 que 
se refere a Sistemas de Vácuo Medicinal e Central de Ar Comprimido Medicinal. Dessa maneira a empresa, foi 
desclassificada. 

Dando continuidade ao certame, a pregoeira convocou os demais participantes que também foram desclassificados. 

Contudo, após a verificação da documentação enviada pela empresa RHOMA, esta constatou um equivoco nos 
anexos. 

A concorrente Rhoma possui em seu acervo técnico o atestado compatível com o objeto, contudo no momento de 
anexar os arquivos ao sistema não o fez corretamente. 

Dessa forma, baseada no item 12.5 cumulado com o 12.6, entende essa recorrendo ser possível o aproveitamento do 
certame já realizado para que seja sanado o erro e dado seguimento à licitação. 

12.5. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 
substancia das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em 
ata e acessível a todos os licitantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

12.6. 0 desatendimento de exigências formais não essenciais não importara o afastamento da licitante, desde que 
seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

Nesse sentido, o entendimento do TCU vem seguindo na mesma esteira, permitindo a possibilidade de saneamento e 
aproveitamento da licitação em situações semelhantes, conforme o 1211/2021- Plenário, citado no acórdão 
2443/2021, conforme exposto abaixo: 

"Admitir a juntada de documentos que apenas venham a atestar condição pré-existente à abertura da sessão pública 
do certame não fere os princípios da isonomia e igualdade entre as licitantes e o oposto, ou seja, a desclassificação 
do licitante, sem que lhe seja conferida oportunidade para sanear os seus documentos de habilitação e/ou proposta, 
resulta em objetivo dissociado do interesse público, com a prevalência do processo (meio) sobre o resultado almejado 
(fim) ". 

Além disso, conforme o subitem 9.4 do mencionado acórdão, transcrito na instrução da unidade técnica, o Tribunal 
deixou assente "que a vedação à inclusão de novo documento, prevista no  art.  43, §30, da Lei 8.666/1993 e no  art.  
64 da Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021) , não alcança documento ausente, comprobatório de condição 
atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que não foi juntado com os demais comprovantes de 
habilitação e/ou da proposta, por equivoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro". 

DOS PEDIDOS 

Por todo o exposto, pugna essa recorrente pelo recebimento do presente recurso e sua admissibilidade permitindo o 

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/Acompanhar  Recurso3.asp?prgCod=1070246&ipgCod=28710845&reCod=628141&Tipo=R 1/2 
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saneamento da falha mencionada e o almejado prosseguimento da licitação e a contratação da melhor proposta para 
a Administração. 

Todavia, se por ventura, ainda assim, não seja aceita a realização das diligências para saneamento, requer a remessa 
do recurso à apreciação da autoridade hierarquicamente superior, para os fins de direito, conforme prevê o parágrafo 
4°. do artigo 109 da Lei Federal 8.666/93, como também poderemos fazer uso da prerrogativa constante no 
parágrafo 10., do artigo 113 da supracitada Lei. Requerimentos estes que se faz por respeito ao principio legal, pois 
temos absoluta convicção que não se farão necessários. 

Com todo respeito, pugna pelo deferimento. 

Atenciosamente 

RHOMA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI — EPP 
Rudson Aparecido Gonçalves 
Sócio Administrador 
RG 3.982.970-3 

• 

• 

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/Acompanhar  Recurso3.asp?prgCod=1070246&ipgCod=28710845&reCod=628141&Tipo=R 2/2 
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Memorando 271/2022 — CPUFeas Curitiba, 20 de outubro de 2022. 

/1/4  Direção-Geral Feas.  

Ref.:  Análise ao Recurso Administrativo; PE 124/2022; 

Trata-se de análise de recurso administrativo apresentado contra o Resultado do 

pregão eletrônico em epígrafe, cujo objeto é a "Contratação de empresa especializada para 

Prestação de serviços de manutenção dos painéis-réguas/rede de vácuo e ar comprimido 

no HMIZA e CMCBN, pelo período de 12 meses". 

Breve relato 

Sem delongas, informo que as empresas "Intersul Equipamentos E Servicos 

Hospitalares Ltda", "Farmatec — Manutenção E Comércio De Equipamentos Hospitalar 

Eireli" E "Rhoma Produtos E Equipamentos Hospitalares Eireli" recorreram do 

resultado do certame, alegando que existem irregularidades na desclassificação de suas 

propostas: 

Em suma, 

• A empresa "Intersul" alega que foi desclassificada nos lotes 01 e 02 pois na 

apresentação do valor da sua proposta, existem vícios de origem, confusos no 

Edital; 

• A empresa "Farmatec" alega que foi desclassificada nos lotes 01 e 02, pois 

na apresentação da sua proposta os valores para os lances seriam sem o valor 

fixo destinado as peças, e também possui os atestados de capacidade técnica 

sendo absolumente válido; 

• A empresa Rhoma alega que foi injustamente inabilitada, tendo em vista que 

cometeu um equivoco ao apresentar o "Atestado de Capacidade Técnica". Para 

tanto, defende que possui em seu acervo técnico o documento que comprova 

sua capacidade operacional para o objeto da licitação. 

Decorrido o prazo legal, não houve apresentação de contrarrazões. 
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Mérito. 

Primeiramente, cabe informar que estão presentes todos os pressupostos 

recursais. Sendo assim, primeiramente, o recurso foi encaminhado ao setor técnico 

responsável do certame, qual seja, Engenharia e Manutenção da Feas que, assim se 

manifestou: 

Manifestação da equipe técnica da Feas: 

• Após análise do recurso impetrado pela empresa listada abaixo e 

anexada no sistema, informo: 

• FARMATEC — MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS 

HOSPITALAR EIRELI 

Em relação aos itens cotados, no que diz respeito ás documentações 

apresentadas, informo: 

LOTE 01: Contratação de empresa especializada para prestação de 

serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão 

de obra especializada, peças e acessórios, dos Painéis-Réguas / Rede de 

Gases Medicinais do Hospital Municipal do Idoso Zilda Arns (HMIZA) e do 

Centro Médico Comunitário Bairro Novo (CMCBN), mediante a 

disponibilização de mão-de-obra técnica e peças para a execução dos 

serviços descritos deste termo de referência. 

LOTE 02: Contratação de empresa especializada para prestação de 

serviços de manutenção preventiva e corretiva com troca de peças dos 

Sistemas de Vácuo Medicinal do Centro Médico Comunitário Bairro Novo 

(CMCBN) e do Hospital Municipal do Idoso Zilda Arns (HMIZA) e da Central 

de Ar Comprimido Medicinal do Centro Médico Comunitário Bairro Novo 

(CMCBN), mediante a disponibilização de mão de obra técnica para a 

execução dos serviços descritos deste termo de referência. 

A empresa FARMATEC — MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE 

EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI alega em seu recurso que o valor 

por ela inserido na proposta está correto e de acordo com o Item 7 — Da 

Apresentação da Proposta de Preços e Envio dos Documentos e com o 

Item 8 — Do preenchimento da Proposta. ENTRETANTO, o Edital é claro 

quanto aos seguintes itens: 
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8.1. 0 licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no 

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

8.1.1. Valor do serviço por lote; 

8.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de 

lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo 

o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou 

qualquer outro pretexto. 

8.8. 0 envio de uma proposta para este Pregão Eletrônico será considerado 

como evidência de que a proponente: 

8.8.1. Examinou criteriosamente todos os documentos do Edital, que os 

comparou entre si e obteve da Pregoeira informações sobre qualquer ponto 

duvidoso antes de apresentá-la; 

8.8.2. Considerou que os elementos desta Licitação lhe permitem a 

elaboração de uma proposta totalmente satisfatória. 

8.8.3. Está de acordo com todos os termos editalicios; 

12 — Da aceitabilidade da proposta 

12.1. Encerrada a etapa de negociação e envio de documentos, a sessão 

será suspensa para que o Pregoeira examine a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do prego 

em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus 

anexos. Para tanto, poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao 

quadro de pessoal da Feas. 

12.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar 

preço final superior ao preço máximo fixado, desconto menor do que o 

mínimo exigido ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

12.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente pregos global ou 

unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os 

pregos dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos 

encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido 

limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 

propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou 

totalidade da remuneração. 

Dessa forma a empresa FARMATEC deveria ter considerado em sua 

proposta o valor total previsto para mão de obra (serviço de manutenção 

corretiva e preventiva) e do valor total reservado para peças, conforme 
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Anexo 09 — Valores máximos permitidos do Edital do Pregão Eletrônico n° 

124/2022 — Feas. 

MIY0Ingo am .00  

Pelo fato da proposta apresentada pela empresa FARMATEC não ter 

considerado isso é inexequível. Dessa maneira a DESCLASSIFICAÇÃO da 

empresa FARMATEC — MANUTENÇÃO E COMERCIO DE 

EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI deve ser MANTIDA. 

A empresa FARMATEC — MANUTENÇÃO E COMERCIO DE 

EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI também alega em seu recurso que 

a documentação da qualificação técnica anexada na proposta esta correto e 

de acordo com o 12.7. Da documentação complementar para classificação 

da proposta, a ser anexada no sistema. ENTRETANTO, o Edital é claro 

quanto aos seguintes itens: 

6 — Caso a LICITANTE seja uma pessoa jurídica originaria do Estado do  

Parana,  esta devera possuir registro no Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia do  Parana  — CREA-PR ou no Conselho Regional dos Técnicos 

Industriais da 4 a  Região —  CRT-04, entidades competentes para 

fiscalização do exercício profissional da região a qual  sera  efetuado o 

serviço. A atividade da LICITANTE deve estar relacionada, 

obrigatoriamente, com o objeto desta licitação. Todavia, a LICITANTE 
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vencedora do certame, deverá efetuar o registro definitivo no CREA-PR ou 

no  CRT-04, conforme definido anteriormente; 

Dessa forma, como podemos observar em consulta ao endereço eletrônico 

do CREA-PR (https://www.crea-prorg.briportaldeservicos/obter-registro-

temporario-visto-de-empresa/#:-:text=0%2Ovisto%20de%20empresa  

%20%C3%A9,registro%20n0%20Crea%20de%200rigem.) a empresa 

pessoa jurídica que não 6 originária do Estado do Paraná, deverá solicitar 

um visto de empresa que é uma espécie de "registro" temporário, concedido 

quando uma empresa de outro estado precisa executar obras/serviços de 

curta duração ou participar de licitações dentro do estado do Paraná. 

Visto de empresa de fora do Estado para execução de obras e 
serviços no  Parana  - Como solicitar 
0 Vista de empresa é urna espécie de "registro" temporiirio, concedido quando urna empresa de outro estatio  pr  a 
executar obrasfseiviço4 de.p.irtia dura0o ou:participar de licitaiAes deritfp do estada Paiená, 

giiotado medi,inte apiesemaclo de Certidlo de ie§istiÔ‘ no Creu de ongosJ 

A  talkie&  é de 180  dies  a partir da data do vista (iiidependente da validade da cartidlio). Caso a (Mira ou serviço ultrapasse 
este prazo deve ser solicitado um registro  definitive  da  empress  no Estado do  Parana  antes do vencimento do vista 

• Novas solidtacdes de vigor as empresas  quell  tiveram visto emitido  corn  prazo de 180  dies,  podem solicitar um 

novo visto somente apds 12 meses a contai da data da concessáo da tiltimo. Por exempla: se o visto foi efetivado no 

Crea-PR em 1°10812022. um novo visto pode ser solicitado somente a partir de 10/08/2023. 

Quem pode soiidtar: 

Em presas registradas no Crea de outro Estado. 

Como obter: 

Preencher o formulário it:loonier:1110  site  do Crea-PP„  °Kilo  Represento uma empresa / Registro/Visto de Empresa (Pessoa 
Mridica) / Visto de Empresa. O formula& tambarn pode ser acessado clicando diretamente nestes  links:  

• Ykksitt.PasaRalutirka 
• .6.itera.0o.rkiktto.CNINitteilifingresso.r.a.tbralgehtalttli128•21 Teroics —sempre que houver afterac,flo nos dados 

cadastrais da empresa, ingresso ou troca de responsável técnica 
• .D_gkao_dtiratuma — para os casos em que a  °bra  ou serviço excede 180 dias 

Quanto custa: 

Consulte  anti  a tabela de  texas toeing 

Pram:  

5 dias úteis. 

Legislação relacionada: 

Resolução n.°1.121/2019 — Confea 

Pesquisas reladonadaz atuar no Paraná, obra no  Parana,  serviço no  Parana  

Fato este que não ocorreu com a empresa FARMATEC, pois ela não 

apresentou esse visto na documentação anexada em sua proposta. Dessa 

maneira a DESCLASSIFICAÇÃO da empresa FARMATEC - 
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MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 

deve ser MANTIDA. 

• Após análise do recurso impetrado pela empresa listada abaixo e 

anexada no sistema, informo: 

• INTERSUL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA 

Em relação aos itens cotados, no que diz respeito ás documentações 

apresentadas, informo: 

LOTE 01: Contratação de empresa especializada para prestação de 

serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão 

de obra especializada, pegas e acessórios, dos Painéis-Réguas / Rede de 

Gases Medicinais do Hospital Municipal do Idoso Zilda Arns (HMIZA) e do 

Centro Médico Comunitário Bairro Novo (CMCBN), mediante a 

disponibilização de mão-de-obra técnica e pegas para a execução dos 

serviços descritos deste termo de referência. 

LOTE 02: Contratação de empresa especializada para prestação de 

serviços de manutenção preventiva e corretiva com troca de pegas dos 

Sistemas de Vácuo Medicinal do Centro Médico Comunitário Bairro Novo 

(CMCBN) e do Hospital Municipal do Idoso Zilda Arns (HMIZA) e da Central 

de Ar Comprimido Medicinal do Centro Médico Comunitário Bairro Novo 

(CMCBN), mediante a disponibilização de mão de obra técnica para a 

execução dos serviços descritos deste termo de referência. 

A empresa INTERSUL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES 

LTDA alega em seu recurso que o valor por ela inserido na proposta está 

correto e de acordo com o Item 7 — Da Apresentação da Proposta de 

Pregos e Envio dos Documentos e com o Item 8 — Do preenchimento da 

Proposta. ENTRETANTO, o Edital é claro quanto aos seguintes itens: 

8.1. 0 licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no 

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

8.1.1. Valor do serviço por lote; 

8.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de 

lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo 

o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou 

qualquer outro pretexto. 
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8.8. 0 envio de uma proposta para este Pregão Eletrônico será considerado 

como evidência de que a proponente: 

8.8.1. Examinou criteriosamente todos os documentos do Edital, que os 

comparou entre si e obteve da Pregoeira informações sobre qualquer ponto 

duvidoso antes de apresentá-la; 

8.8.2. Considerou que os elementos desta Licitação lhe permitem a 

elaboração de uma proposta totalmente satisfatória. 

8.8.3. Está de acordo com todos os termos editalicios; 

12 — Da aceitabilidade da proposta 

12.1. Encerrada a etapa de negociação e envio de documentos, a sessão 

será suspensa para que o Pregoeira examine a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço 

em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus 

anexos. Para tanto, poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao 

quadro de pessoal da Feas. 

12.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar 

preço final superior ao preço máximo fixado, desconto menor do que o  

rift-limo exigido ou que apresentar prego manifestamente inexequível. 

12.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou 

unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os 

preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos 

encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido 

limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 

propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou á 

totalidade da remuneração. 

Dessa forma a empresa INTERSUL deveria ter considerado em sua 

proposta o valor total previsto para mão de obra (serviço de manutenção 

corretiva e preventiva) e do valor total reservado para peças, conforme 

Anexo 09 — Valores máximos permitidos do Edital do Pregão Eletrônico n° 

124/2022 — Feas. 
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Pelo fato da proposta apresentada pela empresa INTERSUL não ter 

considerado isso, ela foi considerada inexequível. Dessa maneira a 

DESCLASSIFICAÇÃO da empresa INTERSUL EQUIPAMENTOS E 

SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA deve ser MANTIDA. 

• Após análise do recurso impetrado pela empresa listada abaixo e 

anexada no sistema, informo: 

• RHOMA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - 

EPP 

Em relação aos itens cotados, no que diz respeito às documentações 

apresentadas, informo: 

LOTE 02: Contratação de empresa especializada para prestação de 

serviços de manutenção preventiva e corretiva com troca de peças dos 

Sistemas de Vácuo Medicinal do Centro Médico Comunitário Bairro Novo 

(CMCBN) e do Hospital Municipal do Idoso Zilda Arns (HMIZA) e da Central 

de Ar Comprimido Medicinal do Centro Médico Comunitário Bairro Novo 

(CMCBN), mediante a disponibilizagão de mão de obra técnica para a 

execução dos serviços descritos deste termo de referência. 
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A empresa RHOMA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 

EIRELI - EPP alega em seu recurso que cometeu um equivoco no envio do 

último atestado de capacidade técnica anexado no dia 23/09/2022 em 

atendimento a diligência apresentada a essa empresa para o Lote 02 

naquela ocasião. De maneira que foi desclassificada, pois o objeto do 

atestado apresentado não era o mesmo do Lote 02 uma vez que se tratava 

da rede de distribuição de gases medicinais o que diferia do objeto do Lote 

02 que se refere a Sistemas de Vácuo Medicinal e Central de Ar 

Comprimido Medicinal. 

Agora a empresa RHOMA vem solicitar a esta administração uma nova 

oportunidade para poder apresentar o atestado de capacidade técnica que 

esteja de acordo com o exigido no Edital do PE 124/2022 — Feas. 

Primeiramente cabe salientar que a licitante, ora recorrente, estava ciente 

de todos os requisitos para participação do certame, inclusive da 

necessidade de anexar todos os documentos exigidos no item 12.7 e 

seguintes, bem como aqueles elencados no Anexo 3 do instrumento 

convocatório. 

Importante ressaltar que esta administração, muito bem se preocupou em 

evitar que por uma falha na apresentação da documentação por parte da 

recorrente, então solicitamos através de diligência que a mesma 

apresentasse os documentos exigidos faltantes quanto á qualificação 

técnica, visando a garantia da observância ao principio constitucional da 

isonomia e a seleção da proposta mais vantajosa para a administração. 

Vejamos: 

O TCU possui consolidada jurisprudência no sentido de que é possível a 

correção de falhas nas propostas, desde que não alterem seu conteúdo 

substancial. 

ACÓRDÃO 1924/2011 — Plenário 

Constitui-se excesso de rigor a desclassificação de licitantes 

por conta de erro formal na apresentação da proposta e da 

documentação exigida. 

O TCU emitiu em maio de 2021 o Acórdão n. 1211/2021 — Plenário, no qual 

lê-se: 

1. Admitir a juntada de documentos que apenas venham a 

atestar condição pré-existente á abertura da sessão pública 

do certame não fere os princípios da isonomia e igualdade 
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entre as licitantes e o oposto, ou seja, a desclassificação do 

licitante, sem que lhe seja conferida oportunidade para sanear 

os seus documentos de habilitação e/ou proposta, resulta em 

objetivo dissociado do interesse público, com a prevalência do 

processo (meio) sobre o resultado almejado (fim). 

Entretanto a empresa apresentou conforme diligência que está habilitada 

apenas perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do 

Paraná — CREA-PR e possui atestado de capacidade técnica registrado 

nesse conselho, mas o objeto do atestado apresentado a esta 

administração não 6 o mesmo do Lote 02 do PE 124/2022 — Feas. Pois, o 

objeto do atestado se trata da rede de distribuição de gases medicinais o 

que difere do objeto do Lote 02 que se refere a Sistemas de Vácuo 

Medicinal e Central de Ar Comprimido Medicinal, sendo assim 

desclassificada. Dessa maneira a DESCLASSIFICAÇÃO da empresa 

RHOMA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 

deve ser MANTIDA. 

Sendo assim passamos a apreciação do recurso: 

Inicialmente, cabe salientar que, as declarações apresentadas pelas licitantes 

bem como princípios constitucionais, em especial o da vinculação ao instrumento 

convocatório, quando da publicação e disponibilização do Edital, pelo prazo mil-limo de 08 

(oito) dias Citeis, implica na aceitação tácita de todos os termos ali expostos, principalmente 

o fato de que ao participar do pregão esta examinou criteriosamente todos os termos do 

Edital. 

Veja: 

Conforme item 8.8. 0 envio de uma proposta para este Pregão 

Eletrônico será considerado como evidência de que a proponente: 

8.8.1. Examinou criteriosamente todos os documentos do Edital, que 

os comparou entre si e obteve da Pregoeira informações sobre qual-

quer ponto duvidoso antes de apresentá-la; 
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8.8.2.Considerou que os elementos desta Licitação lhe permitem a 

elaboração de uma proposta totalmente satisfatória. 

8.8.3. Esta de acordo com todos os termos editalicios; 

De acordo com a Lei 8.666/93, que rege a presente seleção, no arti-

go 48, disp6e que: 

I - as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório 

da licitação; II - propostas com valor global superior ao limite 

estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, assim 

considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua 

viabilidade através de documentação que comprove que os custos 

dos insumos são coerentes com os de mercado e que os 

coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do 

objeto do contrato, condições estas necessariamente especificadas 

no ato convocatório da licitação. 

A proposta apresentada pelas licitantes inclui todos os custos, conforme 

estabelecido no Anexo 9 — Valores Máximos Permitido, veja, em momento algum as 

licitantes solicitaram esclarecimento de tais exigências estabelecidas no anexo 9, ou seja, 

acataram integralmente as condições de participação do pregão, levando mais uma vez em 

consideração que ao participar do pregão estas examinaram criteriosamente todos os 

termos do Edital. 

No Edital de Embasamento item 8.4. Os preços ofertados, tanto na proposta 

inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe 

assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou 

qualquer outro pretexto. 

Em suma, a Administração Pública deve se assegurar de que as propostas 

apresentadas sejam viáveis e, para tanto, deve certificar o preço por meio de documentos 

que comprovem que os custos envolvidos são coerentes e assim foi feito e constatou-se 
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que os valores apresentados nas propostas das licitantes "Intersul e Farmatec" são inviáveis 

para a execução do objeto contratado. 

A licitante "Intersul" em seu texto menciona que existem "vícios de origem, muito 

confusos", ou seja, deixa claro que a Licitante estava com dúvidas aos termos do Edital e 

mesmo assim correu o risco de apresentar uma proposta sem solicitar esclarecimentos ,ou 

seja, acatou integralmente as condições de participação do pregão. 

Quanto ao atestado de capacidade técnica apresentado pela empresa "Rhoma" 

para o lote 02, a empresa comprova ter prestado serviços da rede de distribuição de gases, 

mas a complexidade a que se refere o lote 02, ou seja, sistema de vácuo medicinal e centra 

de ar comprimido medicinal exige uma  expertise  não comprovada pela empresa, na análise 

do setor técnico requisitante. 

E mesmo após diligência esta também não foi comprovada , e na apresentação 

do recurso a licitante somente informa que que possui em seu acervo técnico o atestado e 

não apresenta o documento comprovando a capacidade técnica, qual a garantia que esta 

Administração tem em acatar o recurso, uma vez que foram dadas oportunidades para 

sanar esta falha na apresentação do documento e está não foi realizada. Veja o que a 

Licitante" Rhoma" solicita no recurso, foi concedido e mesmo assim não foi sanado. 

Uma última palavra é necessária. A Lei 8.666/93 é clara ao afirmar que a 

licitação se destina a garantir a proposta mais vantajosa à Administração  (art.  3°). E a 

proposta mais vantajosa não é outra senão aquela que coaduna o melhor preço com a 

qualidade requerida; e esta qualidade se traduz nas especificações técnicas constantes no 

edital, objetivamente observáveis. 

Desta forma, a declaração de vencedor foi totalmente correta, de sorte que 

opinamos, em concordância como o setor técnico, que os recursos devem ser integralmente 

negados. 
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Conclusão. 

Em face do acima exposto, de sorte que opinamos em concordância com o setor 

técnico, mantenho a decisão tomada, concluindo pela rejeição integral das razões 

apresentadas nos recursos,  mantendo-se o resultado outrora proferido. 

MireIle Pereira Fonseca  

Pregoeira 

• 



• 

Feas 

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

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

www.feas.curitiba.orgov.br  

 

DESPACHO  

CPL. 

NC Mirelle Pereira Fonseca. 

Ref.:  Recurso referente ao Pregão Eletrônico n° 124/2022. 

I. Decido por rejeitar integralmente o recurso administrativo; 

Dê-se ciência aos interessados; 

Para as demais providências, respeitando as formalidades legais. 

Curitiba, 21 de outubro de 2022. 

zifredo Paulo Alves Paz v-- 
Diretor-Geral Feas 
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Trata-se de análise de recurso administrativo apresentado contra o Resultado do pregão eletrônico em epígrafe, cujo S

• g'4 

objeto a "Contratação de empresa especializada para Prestação de serviços de manutenção dos painéis-réguas/rede /1--  
de vácuo e ar comprimido no HMIZA e CMCBN, pelo período de 12 meses". 

Breve relato 
Sem delongas, informo que as empresas "Intersul Equipamentos E Servicos Hospitalares Ltda", "Farmatec - 
Manutenção E Comercio De Equipamentos Hospitalar Eireli" E "Rhoma Produtos E Equipamentos Hospitalares Eireli" 
recorreram do resultado do certame, alegando que existem irregularidades na desclassificação de suas propostas: 
Em suma, 
• A empresa "Intersul" alega que foi desclassificada nos lotes 01 e 02 pois na apresentação do valor da sua proposta, 
existem vícios de origem, confusos no Edital; 
• A empresa "Farmatec" alega que foi desclassificada nos lotes 01 e 02, pois na apresentação da sua proposta os 
valores para os lances seriam sem o valor fixo destinado as pegas, e também possui os atestados de capacidade 
técnica sendo absolutamente válido; 
• A empresa Rhoma alega que foi injustamente inabilitada, tendo em vista que cometeu um equivoco ao apresentar o 
"Atestado de Capacidade Técnica". Para tanto, defende que possui em seu acervo técnico o documento que comprova 
sua capacidade operacional para o objeto da licitação. 

Decorrido o prazo legal, não houve apresentação de contrarraz6es. 

Mérito. 
Primeiramente, cabe informar que estão presentes todos os pressupostos recursais. Sendo assim, primeiramente, o 
recurso foi encaminhado ao setor técnico responsável do certame, qual seja, Engenharia e Manutenção da Feas que, 
assim se manifestou: 

Manifestação da equipe técnica da Feas: 

• Após análise do recurso impetrado pela empresa listada abaixo e anexada no sistema, informo: 
• FARMATEC - MANUTENÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 
Em relação aos itens cotados, no que diz respeito às documentag6es apresentadas, informo: 
LOTE 01: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, 
com fornecimento de mão de obra especializada, pegas e acessórios, dos Painéis-Réguas / Rede de Gases Medicinais 
do Hospital Municipal do Idoso Zilda Arns (HMIZA) e do Centro Médico Comunitário Bairro Novo (CMCBN), mediante a 
disponibilizagão de mão-de-obra técnica e pegas para a execução dos serviços descritos deste termo de referência. 
LOTE 02: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva 
com troca de pegas dos Sistemas de Vácuo Medicinal do Centro Medico Comunitário Bairro Novo (CMCBN) e do 
Hospital Municipal do Idoso Zilda Arns (HMIZA) e da Central de Ar Comprimido Medicinal do Centro Médico 
Comunitário Bairro Novo (CMCBN), mediante a disponibilização d'e mão de obra técnica para a execução dos serviços 
descritos deste termo de referência. 
A empresa FARMATEC - MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI alega em seu recurso 
que o valor por ela inserido na proposta está correto e de acordo com o Item 7 - Da Apresentação da Proposta de 
Pregos e Envio dos Documentos e com o Item 8 - Do preenchimento da Proposta. ENTRETANTO, o Edital claro 
quanto aos seguintes itens: 
8.1. 0 licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 
8.1.1. Valor do serviço por lote; 
8.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do 
licitante, não  [he  assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 
pretexto. 
8.8. 0 envio de uma proposta para este Pregão Eletrônico será considerado como evidência de que a proponente: 
8.8.1. Examinou criteriosamente todos os documentos do Edital, que os comparou entre si e obteve da Pregoeira 
informag6es sobre qualquer ponto duvidoso antes de apresentá-la; 
8.8.2. Considerou que os elementos desta Licitação lhe permitem a elaboração de uma proposta totalmente 
satisfatória. 
8.8.3. Está de acordo com todos os termos editalicios; 
12 - Da aceitabilidade da proposta 
12.1. Encerrada a etapa de negociação e envio de documentos, a sessão será suspensa para que o Pregoeira examine 
a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do prego em relação ao 
máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos. Para tanto, poderá solicitar parecer de técnicos 
pertencentes ao quadro de pessoal da Feas. 
12.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar prego final superior ao prego máximo 
fixado, desconto menor do que o mínimo exigido ou que apresentar prego manifestamente inexequível. 
12.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente pregos global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor 
zero, incompatíveis com os pregos dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda 
que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 
instalageies de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 
Dessa forma a empresa FARMATEC deveria ter considerado em sua proposta o valor total previsto para mão de obra 
(serviço de manutenção corretiva e preventiva) e do valor total reservado para pegas, conforme Anexo 09 - Valores 
máximos permitidos do Edital do Pregão Eletrônico n° 124/2022 - Feas. 

Pelo fato da proposta apresentada pela empresa FARMATEC não ter considerado isso é inexequível. Dessa maneira a 
DESCLASSIFICAÇÃO da empresa FARMATEC - MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/Acompanhar_Recurso3.asp?prgCod=10702468cipgCod=28710844&Tipo=DP&seqSessao=1 1/4 
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deve ser MANTIDA. 
A empresa FARMATEC - MANUTENÇÂO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI também alega em seu 
recurso que a documentação da qualificação técnica anexada na proposta está correto e de acordo com o 12.7. Da 
documentação complementar para classificação da proposta, a ser anexada no sistema. ENTRETANTO, o Edital é claro 
quanto aos seguintes itens: 
6 - Caso a LICITANTE seja uma pessoa jurídica originária do Estado do Paraná, esta deverá possuir registro no 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR ou no Conselho Regional dos Técnicos Industriais 
da 4 a Região -  CRT-04, entidades competentes para fiscalização do exercício profissional da região a qual  sera  
efetuado o serviço. A atividade da LICITANTE deve estar relacionada, obrigatoriamente, com o objeto desta licitação. 
Todavia, a LICITANTE vencedora do certame, deverá efetuar o registro definitivo no CREA-PR ou no  CRT-04, conforme 
definido anteriormente; 
Dessa forma, como podemos observar em consulta ao endereço eletrônico do CREA-PR (https://www.crea-
pr.org.br/portaldeservicos/obter-registro-temporario-visto-de- 
empresa/#:"-:text=00/020visto0/020de0/020empresa°/020°A3C30/0A9,registro0/020no°/020Crea°/020de0/020origem.) a 
empresa pessoa jurídica que não é originaria do Estado do Paraná, deverá solicitar um visto de empresa que é uma 
espécie de "registro" temporário, concedido quando uma empresa de outro estado precisa executar obras/serviços de 
curta duração ou participar de licitações dentro do estado do Paraná. 

Fato este que não ocorreu com a empresa FARMATEC, pois ela não apresentou esse visto na documentação anexada 
em sua proposta. Dessa maneira a DESCLASSIFICAÇAO da empresa FARMATEC - MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE 
EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI deve ser MANTIDA. 

• Após análise do recurso impetrado pela empresa listada abaixo e anexada no sistema, informo: 

• INTERSUL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA 
Em relação aos itens cotados, no que diz respeito às documentações apresentadas, informo: 
LOTE 01: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, 
com fornecimento de mão de obra especializada, pegas e acessórios, dos Painéis-Réguas / Rede de Gases MedicinaM 
do Hospital Municipal do Idoso Zilda Arns (HMIZA) e do Centro Medico Comunitário Bairro Novo (CMCBN), mediante WII 
disponibilizagão de mão-de-obra técnica e pegas para a execução dos serviços descritos deste termo de referência. 
LOTE 02: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva 
com troca de pegas dos Sistemas de Vácuo Medicinal do Centro Médico Comunitário Bairro Novo (CMCBN) e do 
Hospital Municipal do Idoso Zilda Arns (HMIZA) e da Central de Ar Comprimido Medicinal do Centro Medico 
Comunitário Bairro Novo (CMCBN), mediante a disponibilização de mão de obra técnica para a execução dos serviços 
descritos deste termo de referência. 
A empresa INTERSUL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA alega em seu recurso que o valor por ela 
inserido na proposta está correto e de acordo com o Item 7 - Da Apresentação da Proposta de Pregos e Envio dos 
Documentos e com o Item 8 - Do preenchimento da Proposta. ENTRETANTO, o Edital é claro quanto aos seguintes 
itens: 
8.1. 0 licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 
8.1.1. Valor do serviço por lote; 
8.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do 
licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 
pretexto. 
8.8. 0 envio de uma proposta para este Pregão Eletrônico será considerado como evidência de que a proponente: 
8.8.1. Examinou criteriosamente todos os documentos do Edital, que os comparou entre si e obteve da Pregoeira 
informações sobre qualquer ponto duvidoso antes de apresentá-la; 
8.8.2. Considerou que os elementos desta Licitação lhe permitem a elaboração de uma proposta totalmente 
satisfatória. 
8.8.3. Está de acordo com todos os termos editalicios; 
12 - Da aceitabilidade da proposta 
12.1. Encerrada a etapa de negociação e envio de documentos, a sessão será suspensa para que o Pregoeira examines 
a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do prego em relação ao 
máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos. Para tanto, poderá solicitar parecer de técnicos 
pertencentes ao quadro de pessoal da Feas. 
12.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar prego final superior ao prego máximo 
fixado, desconto menor do que o mínimo exigido ou que apresentar prego manifestamente inexequível. 
12.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor 
zero, incompatíveis com os pregos dos insunnos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda 
que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 
Dessa forma a empresa INTERSUL deveria ter considerado em sua proposta o valor total previsto para mão de obra 
(serviço de manutenção corretiva e preventiva) e do valor total reservado para pegas, conforme Anexo 09 - Valores 
máximos permitidos do Edital do Pregão Eletrônico n° 124/2022 - Feas. 

Pelo fato da proposta apresentada pela empresa INTERSUL não ter considerado isso, ela foi considerada inexequível. 
Dessa maneira a DESCLASSIFICAÇAO da empresa INTERSUL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA deve 
ser MANTIDA. 

• Após análise do recurso impetrado pela empresa listada abaixo e anexada no sistema, informo: 

• RHOMA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 

Em relação aos itens cotados, no que diz respeito às documentações apresentadas, informo: 
LOTE 02: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva 
com troca de pegas dos Sistemas de Vácuo Medicinal do Centro Medico Comunitário Bairro Novo (CMCBN) e do 
Hospital Municipal do Idoso Zilda Arns (HMIZA) e da Central de Ar Comprimido Medicinal do Centro Médico 
Comunitário Bairro Novo (CMCBN), mediante a disponibilizagão de mão de obra técnica para a execução dos serviços 
descritos deste termo de referência. 

https://www.comprasnetgov.br/pregao/pregoeiro/Acompanhar_Recurso3.aspprgcod=1070246&ipgCod=28710844&Tipo=DP&seqSessao=1 2/4 
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A empresa RHOMA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP alega em seu recurso que cometeu um 
equivoc9 no envio do último atestado de capacidade técnica anexado no dia 23/09/2022 em atendimento a diligência 
apresentada a essa empresa para o Lote 02 naquela ocasião. De maneira que foi desclassificada, pois o objeto do 
atestado apresentado não era o mesmo do Lote 02 uma vez que se tratava da rede de distribuição de gases 
medicinais o que diferia do objeto do Lote 02 que se refere a Sistemas de Vácuo Medicinal e Central de Ar 
Comprimido Medicinal. 
Agora a empresa RHOMA vem solicitar a esta administração uma nova oportunidade para poder apresentar o atestado 
de capacidade técnica que esteja de acordo com o exigido no Edital do PE 124/2022 - Feas. 
Primeiramente cabe salientar que a licitante, ora recorrente, estava ciente de todos os requisitos para participação do 
certame, inclusive da necessidade de anexar todos os documentos exigidos no item 12.7 e seguintes, bem como 
aqueles elencados no Anexo 3 do instrumento convocatório. 
Importante ressaltar que esta administração, muito bem se preocupou em evitar que por uma falha na apresentação 
da documentação por parte da recorrente, então solicitamos através de diligência que a mesma apresentasse os 
documentos exigidos faltantes quanto à qualificação técnica, visando a garantia da observância ao principio 
constitucional da isonomia e a seleção da proposta mais vantajosa para a administração. 
Vejamos: 
O TCU possui consolidada jurisprudência no sentido de que é possível a correção de falhas nas propostas, desde que 
não alterem seu conteúdo substancial. 
ACÓRDÃO 1924/2011 - Plenário 
Constitui-se excesso de rigor a desclassificação de licitantes por conta de erro formal na apresentação da proposta e 
da documentação exigida. 
O TCU emitiu em maio de 2021 o Acórdão n. 1211/2021 - Plenário, no qual lê-se:
1. Admitir a juntada de documentos que apenas venham a atestar condição pré-existente à abertura da sessão 
pública do certame não fere os princípios da isonomia e igualdade entre as licitantes e o oposto, ou seja, a 
desclassificação do licitante, sem que lhe seja conferida oportunidade para sanear os seus documentos de habilitação 
e/ou proposta, resulta em objetivo dissociado do interesse público, com a prevalência do processo (meio) sobre o 
resultado almejado (fim). 

Entretanto a empresa apresentou conforme diligência que está habilitada apenas perante o Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR e possui atestado de capacidade técnica registrado nesse conselho, 
mas o objeto do atestado apresentado a esta administração não é o mesmo do Lote 02 do PE 124/2022 - Feas. Pois, 
o objeto do atestado se trata da rede de distribuição de gases medicinais o que difere do objeto do Lote 02 que se 
refere a Sistemas de Vácuo Medicinal e Central de Ar Comprimido Medicinal, sendo assim desclassificada. Dessa 
maneira a DESCLASSIFICAÇÃO da empresa RHOMA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP deve 
ser MANTIDA. 

Sendo assim passamos a apreciação do recurso: 

Inicialmente, cabe salientar que, as declarações apresentadas pelas licitantes bem como princípios constitucionais, 
em especial o da vinculação ao instrumento convocatório, quando da publicação e disponibilização do Edital, pelo 
prazo mínimo de 08 (oito) dias úteis, implica na aceitação tácita de todos os termos ali expostos, principalmente o 
fato de que ao participar do pregão esta examinou criteriosamente todos os termos do Edital. 
Veja: 
Conforme item 8.8. 0 envio de uma proposta para este Pregão Eletrônico será considerado como evidência de que a 
proponente: 

8.8.1. Examinou criteriosamente todos os documentos do Edital, que os comparou entre si e obteve da Pregoeira 
informações sobre qualquer ponto duvidoso antes de apresentá-la; 
8.8.2.Considerou que os elementos desta Licitação lhe permitem a elaboração de uma proposta totalmente 
satisfatória. 
8.8.3. Esta de acordo com todos os termos editalicios; 

De acordo com a Lei 8.666/93, que rege a presente seleção, no artigo 48, dispõe que: 

I - as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação; II - propostas com valor global 
superior ao limite estabelecido ou com pregos manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não 
venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são 
coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do 
contrato, condições estas necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação. 

A proposta apresentada pelas licitantes inclui todos os custos, conforme estabelecido no Anexo 9 - Valores Máximos 
Permitido, veja, em momento algum as licitantes solicitaram esclarecimento de tais exigências estabelecidas no anexo 
9, ou seja, acataram integralmente as condições de participação do pregão, levando mais uma vez em consideração 
que ao participar do pregão estas examinaram criteriosamente todos os termos do Edital. 

No Edital de Embasamento item 8.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão 
de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de 
erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

Em suma, a Administração Pública deve se assegurar de que as propostas apresentadas sejam viáveis e, para tanto, 
deve certificar o prego por meio de documentos que comprovem que os custos envolvidos são coerentes e assim foi 
feito e constatou-se que os valores apresentados nas propostas das licitantes "Intersul e Farmatec" são inviáveis para 
a execução do objeto contratado. 

A licitante "Intersul" em seu texto menciona que existem "vícios de origem, muito confusos", ou seja, deixa claro que 
a Licitante estava com dúvidas aos termos do Edital e mesmo assim correu o risco de apresentar uma proposta sem 
solicitar esclarecimentos ,ou seja, acatou integralmente as condições de participação do pregão. 

Quanto ao atestado de capacidade técnica apresentado pela empresa "Rhonna" para o lote 02, a empresa comprova 
ter prestado serviços da rede de distribuição de gases, mas a complexidade a que se refere o lote 02, ou seja, 
sistema de vácuo medicinal e centra de ar comprimido medicinal exige uma  expertise  não comprovada pela empresa, 
na análise do setor técnico requisitante. 
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E mesmo após diligência esta também não foi comprovada , e na apresentação do recurso a licitante somente informa 
que que possui em seu acervo técnico o atestado e não apresenta o documento comprovando a capacidade técnica, 
qual a garantia que esta Administração tem em acatar o recurso, uma vez que foram dadas oportunidades para sanar 
esta falha na apresentação do documento e está não foi realizada. Veja o que a Licitante" Rhoma" solicita no recurso, 
foi concedido e mesmo assim não foi sanado. 

Uma última palavra é necessária. A Lei 8.666/93 é clara ao afirmar que a licitação se destina a garantir a proposta 
mais vantajosa à Administração  (art.  30). E a proposta mais vantajosa não é outra senão aquela que coaduna o 
melhor prego com a qualidade requerida; e esta qualidade se traduz nas especificações técnicas constantes no edital, 
objetivamente observáveis. 
Desta forma, a declaração de vencedor foi totalmente correta, de sorte que opinamos, em concordância como o setor 
técnico, que os recursos devem ser integralmente negados. 

Conclusão. 

Em face do acima exposto, de sorte que opinamos em concordância com o setor técnico, mantenho a decisão tomada, 
concluindo pela rejeição integral das razões apresentadas nos recursos, mantendo-se o resultado outrora proferido. 

Fechar 

• 
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02.555.047/0001-47 - RHOMA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 
Critério de Valor 

R$ 72.522,0000,  

Valor Valor Global 
Unitário 

R$ R$ 48.000,0000 
48.000,0000 

R$ Total do Fornecedoril 
I 48.000,0000 

Item Descrição 

1 Manutenção  
92Ligênio 

Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada d 

Unidade de 
Fornecimento 

Quantidade 

UNIDADE 1 Rede 

o  ()Wet°  Ofertado: Manutenção Rede Oxigênio 

26/10/2022 09:43  Compras.gov.br  

Resultado por Fornecedor 

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE/PR 

Pregão No 00124/2022 - (Decreto No 10.024/2019) 

RESULTADO POR FORNECEDOR 

Valor Global da Ata: 

r) È necessário detalhar o item pare saber  qua!  o critério de valor  slue  é utilizado: Estimado ou Referência ou  Maximo  Aceitável 

69. Imprimir 
 Relatório  

R$ 
4800,8000 

  

°Eta 

   

      

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp  1/1 
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Pregão/Concorrência Eletrônica 

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE/PR 

Termo de Julgamento de Recursos do Pregão 

No 00124/2022 

As 08:52 horas do dia 26 de outubro de 2022, após analisados e decididos os recursos do Pregão no 00124/2022, 
referente ao Processo no 2022022, a autoridade competente, Sr(a) JULIANO EUGENIO DA SILVA, ADJUDICA aos 
licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado de Julgamento. 

**OBS: Itens sem recurso serão adjudicados pelo Pregoeiro e constarão do termo de adjudicação. 

Resultado do Julgamento de Recursos 

Item: 1 
Descrição: Manutenção Rede Oxigênio • Descrição Complementar: Manutenção Rede Oxigênio 
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Quantidade: 1 
Valor Máximo Aceitável: R$ 72.522,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: - 
Situação: Adjudicado com decisão 

Adjudicado para: RHOMA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI , pelo melhor lance de R$ 
48.000,0000 . 

Visualizar Recurso do Item 

Eventos do Item 

Evento Data Observações 

Adjudicado 
26/10/2022 Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: RHOMA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 
08:52:26 HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 02.555.047/0001-47, Melhor lance: R$ 48.000,0000 

Fim do documento 

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/ataffermoJulg.asp?prgCod=1070246&acao=J&tipo=t 1/1 
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Feas 

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

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

www.feaes.curitiba.pr.gov.br  

Relatório De Adjudicação 

Encaminhamos o presente processo para análise e posicionamento 

jurídico com a finalidade de possibilitar a homologação pela Direção-Geral da Feas. 

Pregão Eletrônico n° 124/2022. 

Objeto: "Contratação de empresa especializada para prestação de 

serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra,  

pegas e acessórios, dos Painéis-Rég_uas/Rede de Gases Medicinais do HMIZA e do 

CMCBN, pelo período de doze meses".  

Introdução: o compras.gov.br. 

Trata-se de pregão realizado pela Feas na plataforma de compras 

públicas disponibilizada pelo Governo Federal (www.compras.gov.br). Essa 

plataforma é a mais utilizada no território nacional para compras públicas: consiste 

na mais avançada plataforma do ponto de vista do acompanhamento das inovações 

legislativas, doutrinais e jurisprudenciais; bem como, é a plataforma que o próprio 

Tribunal de Contas do Paraná utiliza em seus pregões e recomenda  seu uso a seus 

jurisdicionadosl. Ademais, a plataforma é totalmente gratuita para a Feas e para os 

licitantes. Todos estes tópicos foram levados em conta quando da escolha da 

plataforma de compras em questão para a realização das licitações da Feas: 

gratuidade, número de licitantes cadastrados — o que gera economicidade, 

htt-ps://www.google.com/url?   
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad----rja&uact=8&ved=2ahUICEwjTspf136 j3AhXNupUCHSo-
BA20QPnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwwwl.tce.pr,gov.br%2Fnoticias%2Ftce-pr-orienta-jurisdicio-
nados-a-realizar-pregao-eletronico-em-vez-de-presencial%2F7688%2FN&usg—A0vVawOxbzkeCEG5Qfz-
Ne6R148Ki  

r(?)  
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recomendação do TCE/PR para seu uso, bem como avançado acompanhamento 

das inovações legais, doutrinais e jurisprudenciais. 

Não obstante, o decreto municipal que regulamenta o pregão eletrônico 

em Curitiba é do ano de 2003 e certamente — dado justamente esse lapso entre 

avanço tecnológico  versus  legislação com quase vinte anos — geraria alguns 

tensionamentos2. 

Não obstante, como demonstraremos abaixo, todos os requisitos 

constantes nesse decreto municipal 1.235/2003 foram respeitados. Ainda assim, 

cremos que tal tensionamento seria — e foi — resolvido com uma simples questão: a 

vinculação ao instrumento convocatório: o edital da Feas foi preparado com base 

nas orientações da AGU, da PGM e do próprio TCE. Portanto, claramente anuncia-

se que a Feas não realiza neste certame nada extraordinário ou incomum, muito 

pelo contrario, está alinhada aos mais avançados e respeitados órgãos nacionais, no 

que diz respeito a compras públicas por meio de pregão eletrônico. Ademais, o 

próprio edital ao mencionar os referidos decretos municipais, já adianta sua posição: 

"naquilo que lhes for compatível". Ou seja, o edital de embasamento, ao se fazer lei 

entre as partes, preenche e sana esta possível tensão. 

Relatório. 

Em 02/08 a Ajur/Feas emitiu o parecer 337/22 aprovando o edital de 

embasamento deste pregão eletrônico e opinando favoravelmente ao 

prosseguimento do processo (fls. 182-183)3: opinou pela legalidade do intento do 

ponto de vista jurídico-formal. 

2  Esse tensionamento, de certa forma, sempre foi vivenciado pela Feas, que optou por utilizar a plataforma Publi-
nexo desde 2012/13. Plataforma essa, que já possuía significativas diferenças para com o referido decreto muni-
cipal. 
3  Obedecendo assim ao decreto municipal 1235/2005,  art.  34, VI. 
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Em 05/08 o Diretor-Geral da Feas tomou ciência deste parecer e 

autorizou a publicação do Edital de Embasamento  (fl.  184). 

Em 15/08 o aviso de licitação deste Pregão Eletrônico foi publicado em 

DOM e, obedecendo aos prazos legais, estipulou-se um prazo de nove dias úteis 

para o recebimento de propostas, ou seja, 22/07  (fl.  59-60). 

0 edital de embasamento encontra-se As folhas 187-266'. 

Houve dois pedidos de esclarecimento ao edital. Todos foram 

devidamente apreciados e respondidos. Foi necessário suspender o certame para 

alterações no edital de embasamento (fls.267-281). 

0 novo edital de embasamento encontra-se As folhas 285-364. 

No dia marcado deu-se a abertura da sessão pública. A ata da sessão 

encontra-se, em sua totalidade, As folhas 365-369. A documentação de proposta e 

habilitação foi enviada via plataforma pelas empresas e avaliada pela Feas5. 

A partir da documentação anexada pelas empresas, o setor técnico da 

Feas realizou e análise dos itens e constatou a adequabilidade das propostas (fls. 

370489)5. 

4  Obedecendo assim ao decreto municipal 1235/2005,  art.  34, VII. 
5Esta documentação está disponível para ampla e irrestrita consulta no portal compras.gov.br, no seguinte  link:  
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata2.asp?   
co  no_uasg=928285&numprp=712022&f lstSrp=&f Uf=&f numPrp=712022&f codUasg=928285&f tpPre-
gao=E&f lstICMS=&f dtAberturaIni=&f dtAberturaFim= 
6  Dessa forma, obedecemos peremptória e seguramente o decreto municipal 1235/2005,  art.  34, caput, e seu inci-
so IX. Assim o 6, pelo simples fato do pregão eletrônico ser híbrido: ele se da em papel, mas também e privilegi-
adamente eletronicamente.  Ou seja, se nosso decreto municipal faz menção a processo, por óbvio, já que o pró-
prio nome "pregão eletrônico" diz, aquilo que ocorre na sessão eletrônica é parte indissociável deste mesmo pro-
cesso e, estando na rede mundial de computadores, faz parte do processo em si. Ou seja, nosso ponto é simples: 
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Após a análise das propostas, passamos à verificação da documentação 

de habilitação das empresas com propostas classificadas (fls.490-496)7. 

Desta forma, após classificação técnica das propostas, bem como análise 

da habilitação das empresas, marcamos a data para divulgação do resultado de 

julgamento deste certame para o dia 04/10 conforme informado no  chat  da sessão 

(fls. 369)8. Importante salientar que o sistema compras.gov.br  envia um  e-mail  a 

todos os participantes informando a data de reabertura da sessão pública em que 

ocorrerá a divulgação do resultado de julgamento. 

E no dia marcado divulgamos o resultado de julgamento do certame, 

informando motivadamente no sistema cada decisão tomada: este resultado está 

disponível nos campos "eventos do item" e "eventos do pregão" na ata da sessão. 

Um importante parêntese aqui: o sistema compras.gov.br  não possui campo para 

anexação de documentos para além do edital de embasamento. Dessa forma, não é 

possível anexar uma ata de resultado ou um edital de resultado. Entretanto 

salientamos que, se não é possível pela forma, é sim possível pelo conteúdo. 

Vejamos. 

Ora, a ata de resultado nada mais é do que a descrição detalhada do 

julgamento de cada item. E isso está clara e perfeitamente disponível na ata da 

sessão: ali constam individualmente as (des)classificações de propostas e 

habilitações e inabilitações. Reforcemos: todo o conteúdo da ata de resultado de 

julgamento está disponível na ata da sessão pública do pregão. 

o processo do pregão eletrônico é duplo: a Feas ainda utiliza o papel, entretanto, o núcleo, a essência, a própria 
natureza do pregão eletrônico leva à conclusão de que, aquilo que ocorre na sessão pública de disputa, e está sal-
vo  ad  eternum na rede mundial de computadores, já faz parte do processo e está documentado; portanto, obedece 
à legislação municipal. 

Obedecendo assim ao decreto municipal 1235/2005,  art.  34, IX. 
Obedecendo assim ao decreto municipal 1235/2005,  art.  27, § 8°. 
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Exatamente o mesmo ocorre com o edital de resultado de julgamento. 

Esse documento nada mais é do que a informação das empresas e respectivos itens 

vencidos. Tais informações encontram-se detalhadamente As folhas 536. 

Dessa forma, forçoso se concluir que obedecemos integralmente ao 

decreto municipal 1235/2005,  art.  30, § 6°. Em uma palavra: todas as informações 

sobre o julgamento das propostas, das habilitações, da análise de amostras, entre 

outros, enfim, todas as informações acerca do julgamento estão clara e 

precisamente disponíveis A ampla e irrestrita consulta. 

Uma última informação acerca do edital de resultado: não há na 

legislação municipal a obrigação de que o resultado do pregão eletrônico seja 

publicado em Diário Oficial. Frisemos: os órgãos municipais são desobrigados pela 

legislação a publicar em DOM o resultado do certame, mas sim, somente nas 

respectivas plataformas de disputa. E isso foi realizado nesse certame: as licitantes 

foram avisadas antecipadamente da divulgação do resultado de julgamento e no dia 

aprazado tal resultado foi publicado. 

Prossigamos 

Neste sentido, em sendo dado o resultado de julgamento do pregão em 

04/10 o prazo para recurso seria até as 12:00 h do dia 05/109. Houve três recursos, 

que foram devidamente apreciados e declarado improcedentes (fls. 497-535), 

adjudicamos (às fls. 537) no dia 26/10 o item deste certame. 

Algumas estatísticas deste pregão: 

9  Cf. Decreto Municipal 1.235/2003,  art.  33 e cláusula 13 do edital de embasamento. Tal prazo foi devidamente 
registrado no sistema (fls. 369v). 
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• 2 serviços licitados; 1 serviço adjudicado; 50% de sucesso nas 

aquisições. 

• 0 serviço foi adquirido dentro do preço proposto, conforme 

detalhamento abaixo: 

Valor inicial do 
pregão 

Valor dos itens 
desertos/fracas- 
sados 

Valor inicial 
dos itens com 
sucesso 

Valor adjudicado Valor de econo- 
mia 

Percentual de 
economia 

R$ 234.563,96 R$ 162.042,96 R$ 72.522,00 R$ 48.000,00 R$ 24.522,00 33,81% 

Diante do exposto reiteramos que todos os atos praticados respeitaram a 

legalidade e os princípios que regem as contratações públicas, seja a publicidade, 

seja o interregno para recebimento de propostas e sessão de lances, seja a 

vinculação ao instrumento convocatório, seja a previsibilidade das ações e a 

isonomia. 

Ademais, a vantajosidade das contratações fica evidente na medida em 

que os preços respeitaram o estipulado em edital, ou melhor, tiveram alguma 

redução. Como dito, somente neste processo foram economizados pela 

Administração mais de vinte e quatro mil reais. 

Permanecemos à disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos 

que se fizerem necessários. 

Curitiba, 26 de outubro de 2022 

Respeitosamente, 

M  i  re I le Pereira Fonseca  

Pregoeira 
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Protocolo:  

Interessada: 

Parecer ng:  

Assessoria Jurídica 
Rua  Cap.  Argemiro Monteiro 

Wanderley, 161, 30  andar. 
Capão Raso — Curitiba/PR 

CEP 81.312-170 
www.feaes.curitiba.pr.gov.br  

P.A. n° 191/2022 

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO À SAÚDE - FEAS 

496/2022  -NUR  

Trata-se de processo licitatório instaurado na modalidade de 

Pregão Eletrônico, para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 

manutenção dos painéis-réguas/rede de vácuo e ar comprimido no HMIZA e CMCBN, pelo 

período de 12 (doze) meses, destinado a suprir as necessidades das unidades sob gestão da 

FEAS, conforme termo de referência de fls. 06/27 v. 

A  fl.  284 consta aviso de licitação do processo publicada em 

DOM; às fls. 285/364 v. v. consta edital de embasamento do certame e seus anexos, sendo este 

descritivo técnico dos itens, condições gerais para cotação, listagem dos documentos exigidos 

para classificação da empresa. 

As fls. 365/369 v. consta a ata de realização do pregão. As fls. 

370/535 v. constam documentos relacionados a habilitações ou inabilitações da empresa; 

resultado por fornecedor  (fl.  536); à  fl.  537. consta o termo de adjudicação do pregão; às fls. 

538/543 o Relatório de Adjudicação e Homologação, o qual aponta que de dois itens licitados, 

um item foi adjudicado, resultando em 50% (cinquenta por cento) de sucesso nas aquisições. 

Portanto, verifico que o certame observou as formalidades 

legais, veiculando-se o edital dentro do prazo mínimo de 9 (nove) dias úteis para apresentação 

de propostas, atendendo as diretrizes e normas do Decreto Municipal 1.235/2003 e 610/2019, 

entendendo, portanto, que inexiste óbice à homologação do Pregão Eletrônico n2  124/2022. 

É o parecer. 

Curitiba, 26e qutubro de 2022.  

PEDRO HENRIQUE IGIN GE 

ASSESSOR JUR(DI - FEAS 
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Informação 

I — Informo que o Parecer Técnico n° 496/2022 — Ajur/Feas foi recebido por 

esta comissão em 26/10/2022. 

II — Encaminha-se ao Controle Interno para análise. 

Curitiba, 26 de outubro de 2022. 

ry-1•9-yvaiLi_fia_ 
MireIle Pe9 eira Fonseca  

Pregoeira 
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A-A  

Memorando no 321/2022 — CONTROLE INTERNO 27/10/2022. 

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

Recebido  em:  .2--4-/_Lo  

Ass.:  tw-4-49-,-Nr•,-e-A-AL. 

Ref.:  Conferência de processo licitatório, modalidade pregão eletrônico. 

Informo que a análise ao processo administrativo no 191/2022 pautou-se no 
disposto na seguinte legislação: Lei n.o 8.666/93, Lei n.o 10.520/2002, Lei Complementar no 
123/2006 e suas alterações, Decretos Municipais no 1.235/2003, 2.028/2011, 290/2016, 
104/2019 e 610/2019, e, ainda, nos 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 a Termo de referência, contemplando o descritivo dos itens a 
serem adquiridos e a minuta contratual; 
e) Juntou-se a Referencial de pregos, contemplando: propostas; definição da 
escolha de preços e declaração de compatibilidade de pregos com o mercado; 
f) Escolha do certame por itens com ampla concorrência e itens com  
exclusividade para ME/EPP/MEI:  

g) Houve a Nomeação do pregoeiro responsável pelo certame e sua equipe de 
apoio — através da Portaria no 048/2022 publicada no DOM no 116 de 21/06/2022; 
e, posteriormente, através da Portaria no 064/2022 publicada no DOM no 152 de 
10/08/2022; 
h) Houve a elaboração da minuta do edital, contemplando: aprovação do setor 
requisitante/técnico; aprovação da Assessoria Jurídica; aprovação da autoridade 
competente, possibilitando sua publicação; 
i) Juntou-se a Disponibilização do Edital de Embasamento pelo período mínimo 
exigido em Lei, qual seja, 08 (oito) dias uteis, contados da sua disponibilizagão em 
Órgão Oficial, até abertura da fase de lances: do dia 26/08 a 13/09/2022;  
j) Houve pedidos de esclarecimento eiou impugnações aos termos do edital,  
os duais foram tempestivamente respondidos e geraram a necessidade alterações 
editalicias; motivo o qual se republicou as datas de abertura de proposta e de fase  
de lances como anteriormente informado;  
k) Juntou-se a informação de que a documentação de classificação da proposta 
solicitada no termo de referência fora disponibilizada eletronicamente para análise 
do setor técnico, sem a inclusão de sua impressão nos autos, por opção do 
Pregoeiro Responsável e equipe de apoio;  
I) Houve solicitação e análise de amostras;  
m) Análise da habilitação pelo Pregoeiro; 
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Atenciosamente, • 
a mila Tolari Faneco 

Gerente de Controladoria Feas 

Controle Interno 
R.  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, 161 

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

CEP 81.312-170 
(41) 3316-5920 

www.feaes.curitiba.pr.gov.br  

n) Juntou-se a ata/edital de resultado de julgamento emitida pelo Pregoeiro 
(após a realização da classificação e habilitação)  junto ao  site  de compras/licitações 
da Feas, qual seja, Compras.gov, contemplando a disponibilização da publicação 
deste último no  site  da Feas, atendendo assim, ao disposto no  art.  30, §60, Decreto 
Municipal 1235/2003. Ainda, houve comunicação prévia aos interessados via  chat  
do sistema Compras.gov  da data prevista para emissão do resultado do processo; 
o) Houve manifestação de intenção de interposição de recursos; contemplando  
a apresentação da(s) pega(s) recursal(is);  
p) Houve também, disponibilização de prazo para contrarrazões, entretanto, 
sem apresentação de pega pelo(s) interessado(s); 
q) Da análise do setor técnico/responsável e, também do Pregoeiro, houve a 
negativa integral das razões apresentadas na manifestação recursal; 
bem como por parte da Autoridade competente; dando-se a devida publicidade ao 
resultado recursal; não havendo necessidade de alterações no resultado outrora 
emitido; 
r) r) 0 Pregoeiro, então, encaminhou os autos para parecer jurídico, antes da 
Adjudicação e Homologação; 
s) Emitiu-se o Parecer da Assessoria Jurídica, autorizando a adjudicação e 
homologação do certame pela Autoridade Competente — Parecer Jurídico no 
496/2022-AJUR/FEAS; 
t) Entrega a este setor para análise. 

Considerando a análise realizada, frente à documentação constante nos autos; 
bem como a aprovação da homologação do certame pela Assessoria Jurídica, informo que, a 
demanda atende ao disposto na legislação supracitada e aos princípios que regem a 
administração pública; sendo possível sua homologação pela Autoridade Competente (caso 
esta entenda pertinente/necessária). 
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ANEXO I 
• CHECk  

LEGISLAÇÃO: Lei n.° 8.666/93, Lei n.° 1,,.', L'. Complementa 

• . . ..• • •• .. •• 
UST  FREGUT ELETRONKO 

no 123/2006 e suasiaterWes, De k -• Muni-por no 1.235/2 
_nir2rin ,- 1111701l 

03, 2.028/2011, 290/2016, 

DOCUMENTAÇÃO IN/CIAL 
Pa 2_ 

OBJETO ANALISE DATA PAGINAÇÃO 

No PROCESSO ADMINISTRATIVO 191/2022 20/09/2022 01 a 545 

No PREGÃO ELETRÔNICO 124/2022 15/08/2022 185 

OBJETO • 
Contratação de empresa especiatrzada para prestação.de.servigos 

reguastrect de vattio e de ar compritelti,Hno eliza e•CMCBN 
de manutenção  dog  pabéis- 

• peb  period°  de 12 mesas • 

VALOR ESTIMADO R$ 234.563,96 03/06/2022 53 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIROS Juntado aos autos 29/07/2022 1 

AUTORIZAÇÃO DE LICITAR Juntado aos autos 29/07/2022 1 

GESTORES CONTRATUAIS Roberto Lberato Daliagranna e Abssandra dos Santos Padoan 29/07/2022 1 

Ftcat Não houve 

ORDENADOR DE DESPESAS Juntado aos autos 29/07/2022 2 

ESCOLHA ME/EPP, COTAS E/OU AMPLA CONCORRÊNCIA Exclusividade para ME/EPP/ME e ampb concorrência 29/07/2022 5 

JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO Juntado aos autos 18/04/2022 03 e 04 

TERMO DE REFERENCIA Juntado aos autos 18/04/2022 06 a 27 

REFERENCIAL DE PREÇOS Juntado aos autos 03/06/2022 53 a 55 

DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DE PREÇOS COM 0 MERCADO Juntado aos autos 03/06/2022 53 

JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DE PREÇOS Juntado aos autos 03/06/2022 56 e 57 

PROPOSTAS Juntado aos autos 58 a 95 

NOMEAÇÃO DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO Portaria no 048/2022 - DOM no 116 21/06/2022 96 

PREGOEIRO RESPONSÁVEL  Meet  Pereira Fonseca 
12/08/2022 187 verso 

EQUIPE DE APOIO Vereliane de Paub Macedo  Sotto  Maior e  Wm Cesar  Barboza 

NIINU-A  D'S;  LDfl Al DL P.IBAL:ANENT., ][1  Dade  d. -, --,J,DL. 

1.1111,J d- LL,,L 

IC,2 d 111 

,', 1 .• r_ i Pr- ,IL,1H ' I H , :LINIII Liql1 

cL_,L,SLJLA  DC El-CLIP  L-  L.C), [ FIATUAL a , ltaS CI1,1.1k1 I 

CIJ. , _9-LA DE PR,-) T L(1,1,0 i. .L L),,,i3OS - LU I 31.,3 UDruI  GL  
PrOte(a0 de Dzi,,i," ,i1"WPF)-, 

fit-ert) a,-, autc:s 

Aprovação 01/08/2022 

Ce.IsiJ -44 2U,  

ANALISE DA MINUTA DO EDITAL PELO SETOR 
TÉCNICO/REQUISITANTE 

97 a 100 

MINUTA DO EDITAL DE EMBASAMENTO ALTERADA Não houve 

REANÁLISE DA MINUTA DO EDITAL PELO SETOR 
TÉCNICO/REQUISITANTE 

Não houve 

ANÁLISE DA MINUTA DO EDITAL PELA ASSESSORIA JURÍDICA Parecer no 337/2022 - Aprovação 02/08/2022 182 e 183 

APROVAÇÃO DO PARECER JURÍDICO E DA MINUTA DO EDITAL PELA 
AUTORIDADE COMPETENTE 

Aprovação 05/08/2022 184 

• EDITAL DE .EMBASAMENTO 
•• • .. : • .• • 3untado aos autos • 12/08/2022 187 a 266 

TIPO DE JULGAMENTO DO PROCESSO (POR ITEM, GLOBAL, POR 
LOTE) 

Menor prego bte -  Lem  10.2 e 10.10 12/08/2022 
193 verso a 

195 

PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO (08 DIAS ÚTEIS) Pubicado no DOM no 155 15/08/2022 185 e 186 

PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO  EM JORNAL DE GRANDE 
CIRCULAÇÃO (08 DIAS ÚTEIS) Não se apta 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E/OU IMPUGNAÇÃO Esclarecinento 1 -  ft  267 e 269; Esclarecknento 2 -  ft.  271 e 274 
\ RESPOSTA AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO E/OU IMPUGNAÇÃO 

(24H) 
Resposta ao escbrecknento 1-  ft.  268 e 270 (sem akeraçães edearcias); Resposta ao/ 

escbrecinento 2 -  ft.  276 
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RENOMEAÇÃO DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO Portaria n° 064/2022 - DOM no 157 10/08/2022 282 

MINUTA DO EDITAL DE EMBASAMENTO ALTERADO Parcial 277 a 281 

REANALISE DO EDITAL PELO SETOR TÉCNICO/REQUISITANTE Aprovação 25/08/2022 277 a 281 

REANALISE DA MINUTA DO EDITAL PELA ASSESSORIA JURÍDICA Juntado aos autos 277 verso 

REAPROVAÇÃO DO PARECER JURÍDICO E DA MINUTA DO EDITAL Juntado aos autos 277 verso 

EDITAL DE EMBASAMENTO ALTERADO Juntado aos autos 25/08/2022 285 a 364 

REPUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO (08 DIAS  CITIES)  Pubicado no DOM no 164 26/08/2022 283 e 284 

REPUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE 
CIRCULAÇÃO (08 DIAS ÚTEIS) 

Não se apka 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E/OU IMPUGNAÇÃO Não houve 

RESPOSTA AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO E/OU IMPUGNAÇÃO 
- (24H) Não houve 

MINUTA DO EDITAL DE EMBASAMENTO ALTERADO Não houve 

EQUIVALEN -  3 

Não houve 

t3/09/2022 ns a 369 

Item(ns) deserto(s) 13/09/2022 365 a 369 

Item(ns) fracassado(s) Itens: 02 13/09/2022 365 a 369 

ht  

DOCUMENTOS 

:/Jcnannet 

SOLICITADOS 

g 
O.,.,O,,.._CIJ NTA 4c1 DE C 

ov.hr/Con.crffigLi /do 

A TÍTULO DE CLASSIFICAÇÃO 
PROPOSTA 

DA 

tFICAÇAO 
clownload_e 

af
,
,
,t

P4OPOSTA 
" is 

Indicação do responsavel 
classe; Identidade 

técnica; Declaração 
execução dos serviços; 

no  CRT-04; Declaração 

- 0,,a•oi nibilizaça lipe:  
ciIgtaIheeajoiTeecluasg=9282SSEcrtmlerp=tnumprp=1502022 

técnico com registro no respectivo 
profssional do respons8vel técnico; Atestado 

que assumirá hteira responsabgidade pela 
Declaração de vista/vistoria; Registro no 

hiclicando os dados dos responséveb 
Proposta 

conseho de 
de capacidade 

perfeta 
CREA/PR ou 
técnicos; 

97 a 100 

ANÁLISE DO SETOR REQUISITANTE/TÉCNICO OU ANÁLISE DAS 
PROPOSTAS 

Empresa(s) classificada(s): Rhoma Produtos e Equipamentos Hosptabres 
Ltda (bte 01) 

371 a 375, 
393 a 397, 
438 a 415 
431 a 436

,
, 

471 a 476 

Empresa(s) declassificada(s): Intersul Equipamentos e Serviços 
Hosptabres Ltda (bte 01 e 02); Farrnatec Manutenção e Comercb de 

Equipamentos Hosptalar Erei (bte 01 e 02); Rhoma Produtos e Equipamentos 
Hosptabres Ltda (bte 02); Ma)  Lab  Comercio e Manutenção de Equipamentos 

de Laboratorio Lida (lote 02) 

ANÁLISE DE AMOSTRAS 
Amostra(s) classificada(s): Não houve 

Amostra(s) desclassificada(s): Não houve 

UMENTC1S DE H LITAÇÃO 
.. 

• Empresa Htionia Produtos e Equipamentos Hospitalares  Ltd  (lote 01).  

CONSULTA LICITANTE: Cadastro Nacional de Empresas Inid8neas e 
Suspensas— CEIS 

Juntado aos autos 30/09/2022 496  
CONSULTA LICITANTE: Cadastro Nacional de Condenações Cigeb por 

Atos de Improbidade Administrativa e Inelegigidade mantido pela 
Conseil°  Nacional de Justiça 

CONSULTA LICITANTE Lista de Intlfineos e o Cadastro Integrado de 
Condenações por Ihgtos Adminbtrativos - CADICON 

CONSULTA SC/CIO MAJORITÁRIO: Cadastro Nacional de Condenações 
aveis por Atos de Improbidade Adminttrativa e Ineleghlidade mantido 

pela Conseho Nacional de Justa 
Juntado aos autos 30/09/2022 494 e 495 

]ConsOlta ao cadastro da empresa ktante no Portal de Compras do 
hl iintipb• de Curtiba (e-Compras) OU -Consultagao- cadpstr6:ak6inples 

icizinte.rio Stitenra de CadastramentO Unificado de Fornecedores 
Slcaf 30/09/202e: 

• 
490 

- D DE CAPACI I II  , lo  aos autos 438a 440,  
Ace  7  no.; 

,.- 
COM  DMA  PNLA/AVEL  LA)  litSUL  [ADO  

DE PRAZO RECURSAL 

DOCUMENTAÇÃO FINAL 

03/10/2022 

3, 

369 
ElyliSSA0 Dt LuMUNILAOC) 

DO PREGÃO e DISPONIBILIZAÇÃO 
Via  chat  

ATA/EDITAL DE RESULTADO DE JULGAMENTO Juntado aos autos 365 a 369 

PUBLICIDADE DO EDITAL DE RESULTADO, contemplando a  Eta  de 
vencedores 

No ste Compras.gov  -  art.  30, §60, Decreto Muntipol 
1235/2003 

536 

MOTIVAÇÃo DO RECURSO 

Intersul Equipamentos e Serviços Hosptabres Ltda (lote 01 e 
02); Farmatec Manutenção e Comercio de Equipamentos 

Hosptalar Eireli (late 01 e 02); Rhoma Produtos e Equipamentos 
Hosptabres Ltda (bte 02); 

04 e 
05/10/2022 

366 e 367 

APRESENTAÇÃO DE RECURSO 

Intersul Equipamentos e Servigos Hosptabres Ltda (bte 01 e 
02); Farmatec Manutenção e Comercio de Equbamentos 

Hosptabr Eireli (bte 01 e 02); Rhoma Produtos e Equipamentos 
Hosptabres Ltda (bte 02); 

7 e 
10/10/2022 

497 a 501 

DISPONIBILIZAÇÃO DE PRAZO PARA CONTRARRAZÕES Não houve 

APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES Não houve 

ANALISE RECURSAL PELO SETOR REQUISITANTE/TÉCNICO Não acatamento das razoes recursab 20/10/2022 502 a 519 

ENCAMINHAMENTO DO RECURSO A AUTORIDADE COMPETENTE Rejeição integral das razões recursais 20/10/2022 520 a 532 

ANALISE RECURSAL PELA AUTORIDADE COMPETENTE Rejeição htegral das razões recursais 21/10/2022 533 



Controle Interno 
R.  Cap.  Argenniro Monteiro Wanderley, 161 

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

CEP 81.312-170 
(41) 3316-5920 

www.feaes.curitiba.pr.gov.br  

COMUNICADO/PUBLICIDADE DE RESULTADO DE RECURSO Juntado aos autos 534 e 535 

ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO CERTAME Não houve 

PUBLICIDADE DA ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO CERTAME Não houve 

ADJUDICAÇÃO Juntado aos autos 26/10/2022 537 a 543 

ANALISE DA ADJUDICAÇAO/HOMOLOGAÇAO PELA ASSESSORIA 
JURIDICA 

Parecer no 496/2022- Aprovação 26/10/2022 544 

HOMOLOGAÇÃO 

Ver concksEes 

PUBLICIDADE DA HOMOLOGAÇÃO 

ASSINATURA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS/CONTRATO 

PUBLICAÇÃO DA ATA/CONTRATO 

PRAZO DA VIGÊNCIA 

VIGÊNCIA (até) 

CONCLUSÕES 

INÍCIO DO PROCESSO 20/09/2022 

PARECER CONTROLE INTERNO 27/10/2022 

PRAZO TOTAL 37 

VALOR INICIAL R$ 234.563,96 

VALOR ITENS DESERTOS E/OU FRACASSADOS R8162.041,96 

VALOR HOMOLOGADO R.$ 48.000,00 

SUCESSO DO CERTAME R$ 24.522,00 10% 

APONTAMENTOS 

SEM PENDÊNCIAS ( x ) COM PENDÊNCIAS ( ) 

6b 
 

• 

5 



Feas 

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

Capão Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 

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

Termo de ajudicação e homologação 

Ao Pregoeiro — Feas.  
Ref.:  Processo Administrativo n°: 191/2022. 
Pregão Eletrônico n°: 124/2022. 

De acordo com a decisão da Pregoeira e parecer jurídico n° 494/2022 — 
Ajur, adjudico e homologo o Pregão Eletrônico n°: 124/2022, cujo objeto 6: 
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra, peças e acessórios, dos 
Painéis-Réguas/Rede de Gases Medicinais do HMIZA e do CMCBN, pelo período de 
doze meses., conforme ata de julgamento em favor da empresa: 

02.555.047/0001-47 - RHOMA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 
HOSPITALARES EIRELI 
Total do Fornecedor: R$ 48.000,0000 

Valor total do Pregão Eletrônico n°: 124/2022 — R$ 48.000,0000 

Para as demais providências, respeitando as formalidades legais. • Curitiba, 27 de outubro de 2022. 

Se redo  Paulo Alves Paz 
Diretor-Geral Feas 
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CURITIBA..  
CURITIBA, SEXTA-FEIRA, 28 DE OUTUBRO DE 2022 

5‹-cyk  

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 

ATOS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

Publicação para atender o artigo 90, inciso V, do decreto municipal n° 290/16. 
Item 01(221149 - Fronha Descartável 0,70cm X 0,50cm 30g): 
Licitante: Lucabianco Com. E Confecção Em Acessórios Descartáveis Ltda: 
Marca: Utile 
Valor unitário: R$ 1,1800 
Item 02 (221148 - Toalha Para Banho Descartável  (tam  Mínimo 1,20cm X 0,70cm)): 
Licitante:  Clean Express  Do Brasil Eireli: 
Mca:  CLEAN EXPRESS  
\i ior unitário: R$ 3,3000, 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde, 28 de outubro de 2022. 

Sezifredo Paulo Alves Paz: Diretor Geral 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO 

Processo Administrativo n°: 191/2022. 

Pregão Eletrônico n°: 124/2022. 

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de 

serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de 

mão de obra, pegas e acessórios, dos Painéis-Réguas/Rede de Gases 

Medicinais do HMIZA e do CMCBN, pelo período de doze meses. 

De acordo com a decisão da Pregoeira e parecer jurídico n° 494/2022 — Ajur, adjudico e homologo o Pregão Eletrônico n°: 124 
/2022, cujo objeto 6: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, 

m fornecimento de mão de obra, pegas e acessórios, dos Painéis-Réguas/Rede de Gases Medicinais do HMIZA e do 
IIIFMCBN, pelo período de doze meses., conforme ata de julgamento em favor da empresa: 

02.555.047/0001-47 - RHOMA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 
Total do Fornecedor: R$ 48.000,0000 
Valor total do Pregão Eletrônico n°: 124/2022 — R$ 48.000,0000 
Para as demais providências, respeitando as formalidades legais. 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde, 28 de outubro de 2022. 

Sezifredo Paulo Alves Paz: Diretor Geral 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO  

Ref:  Processo Administrativo n°: 222/2022. 

Pregão Eletrônico n°: 142/2022. 

"Registro de pregos para futuro fornecimento de medicamentos" 

De acordo com a decisão do Pregoeiro e parecer jurídico n° 483/2022 — Ajur, homologo o Pregão Eletrônico n°: 142/2022, cujo 
objeto 6: "Registro de pregos para futuro fornecimento de medicamentos", conforme ata de julgamento em favor das empresas: 
00.358.519/0001-46 — RCC — DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS  MEDICOS  E 
HOSPITALARS. 
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01/11/2022 10:39 Zimbra 

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

Re: Assinatura contratual Feas 

De : Douglas - Administração - Rhoma 
<rhomaadministracao@terra.com.br> 

Assunto : Re: Assinatura contratual Feas 

Para : Mirelle Pereira Fonseca 
<mifonseca@feaes.curitiba.pngov.br> 

ten, 01 de nov. de 2022.10:38 

dip 2  anexos  

Bom dia, Mirelle 

• Segue em anexo o contrato assinado digitalmente.  

Em 01/11/2022 09:46, Mirelle Pereira Fonseca escreveu: 

Prezado, 

Segue contrato com correção no item 23. 

Atenciosamente, 

Mirelie Pereira Fonseca 
Pregoaire 

Contiesgo Pennanente detic0a96es 

(41)3316-5307 I feaes.colitiba.pr.govir 

• De: "Douglas - Administração - Rhoma" 
<rhomaadministracao@terra.com.br>  
Para: "Mirelle Pereira Fonseca" <mifonseca@feaes.curitiba.pngov.br>  
Enviadas: Terça-feira, 1 de novembro de 2022 9:12:08 
Assunto: Re: Assinatura contratual Feas 

Boa tarde, Mirelle 

No contrato foi verificado que esta errado o valor do item 23 - Tubo 
15mm em Cobre Classe "A" (unidade metro) foi colocado o metro 
26,89 e correto será R$ 126,89. 

Em 31/10/2022 10:39, Mirelle Pereira Fonseca escreveu: 

Prezados, 

Segue contrato 88/2022 - Feas, referente a "Contratação 
de empresa especializada para prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de 

https://webmail.curitiba.pr.gov.br/h/printmessage?id=27972&tz=America/Sao_Paulo 1/2 



01/11/2022 10:39 Zimbra 

mão de obra especializada, pegas e acessórios, dos 
Painéis-Réguas / Rede de Gases Medicinais do Hospital 
Municipal do Idoso Zilda Arns (HMIZA) e do Centro Médico 
Comunitário Bairro Novo (CMCBN) ", para recolhimento de 
assinaturas. 

Solicito que confirmem o recebimento respondendo a 
este  e-mail.  

Por favor, imprimam duas vias, recolham as assinaturas e 
nos enviem o mais rápido possível. 

Caso possuam assinatura digital, esta poderá ser 
usada. 

A/C de MireIle Pereira Fonseca - Setor de Licitações. 

O endereço para envio 6: Rua Capitão Argemiro Monteiro 
Wanderley, 161 — 30  andar, Capão Raso, Curitiba PR. 
CEP: 81.130-160.  

Wrens Pereira Fonseca 

Ctimissdo PatM8116. de licjta0ag 
ul 331,..4W I 

At.: Douglas Plusek 
Rhoma Produtos e Equipamentos Hospitalares Eireli  Epp  
(41) 3335 9732 

• 
16 -Contrato Lote Ol_Rhoma 882022.pdf 
320  KB  

https://webmail.curitiba.pr.gov.br/h/printmessage?id=279728az=America/Sao_Paulo 2/2 



• 

• 

manowif  

mitre  Monteiro Wanderiey, 161 
3* andar 

Capão Rase — Curitiba/PR 
CEP 81,130-160 

(41) 3316-5927 
www.feaes curitiba.or.ggv.bf  

CONTRATO  AD  INISTRATIVO PE.* 08812022.FEA$- LOTE 01  

-Ontrato ,Adinialatrativd rio• 088/2022-Feas de Contra-

tação de ernpresa especializada para prestação de servi-

ços de manutenção  preventive  e  *Iterative, coot  forneci-

mento as mão de obra especializada, peças a acessg-

nos, dos Pairteis-IRéguas / Rede de Gases Medicinais do 

Hospital Municipal do Idoso Zikla Arns -(HA/VA) .e do 

:Centro Medico Comunitário Bairro.NovO (CMCBN), medi-

ante a disportibilização de mião-de-obra técnica e peças 

pare a axectiçáo dos serviços descritos deste termo de 

referência, pelo perfoclo de 12,(doze) meses, .que entre si  

celebrant  a Fundação  Estate!  de Atenção h Saúde 

empresa RHOMA PRODUTOS E EQU1PAMENTOS 

HOSPITA‘ARES EIRELL 

AO prime-fro  dia do mas de novembro do  anode  dois  mile  vinte e  dots,  nesta 03-

dade de Curitiba, Capital do Estado-do  Parana,  presentes de  urn [ado  a FUNDAÇÃO ESTA-

TAL DE ATENÇÃO À SAÚDE, dcitevente denominada CONTRATANTE, inscrita no CNPJ 

sáb n.° 14.814.139/0001-83, neste atO,representada.pelo seu Diretor  Groat,  ,Sezifredo Pau 

$0 Alves Paz, CPF/MF 366.713809-10 e pelo Diretor Administrativo Financeiro Olavo Gas-

parin, CPF/MF '0 477.837.539-49, assistidos pelo Assessor  Juridic()  Pedro Henrique  !gimp  

Borges, OAB/PR n.° 50.529, e de outro: lado a .einprese RHOMA PRODUTOS E EQUIPA-

MENTOS HOSPITALARES EIRELI, pessoa jurídica :edireito privado,, in.scrita no CNPJ/MF 

"SOb. n.° 02.555.047/0001-47 ,  cam  sede na Rua Edmundo Saporski, 534 .41ilerceti Curitiba /  

Parana,  neste ato representada pelo Sr. Ruilson Aparecido Gonçalves, nacionalidade  bra-

&tetra, inscrito no cpf/rrif rf 047.605.618-70, oCirn fundamento nas informações  confides  no 

processo administrativo 0'191/2022 —Ittas, pregão eletrônico n.° 124/2022 e termo de refe-

rência, resolveram e acordaram trrnar oiprasente contrato, mediante as clausulas e Obridi-

Oes a seguir estabelecidas: 

CLAUSULA PRIMEIRA OBJETO 

,tontrsitação de arapreaa Especializada pará prestação de serviços de manute  
Ott  preventiva eCorm:live, c.001 fornecimento: de ma° de obra especializada, peças e  aces  

Pagina Ide 24 



Feas 

060.ArterfOraMontsiireNgladerieY, 161 
3" andar 

Capão Raso Curitiba/PR 
CEP 81 130-188 

(41) 3316-5927 
wwWleaes&Uritibe.pngov.br  

serios, dos Painêts-Ráguasi Rede de Gases Medicinais do :Hospital Municipal do  Idea°  Zil-

da Ama (HMIZA) e do Centro Medico Comunitário: Bairro: NOV13,(CMCBN), mediante a disco- 

nibilização de Tnão-de-obra técnica e peças pare a  exam dos serviços descritos deste 

témiode referência. 

Parágrafo Primeiro 

4 prestação dos serviços poderd se dar nos seguintes endereços: 

a• JUntb. 41. sede da contratante, situada a Rita LothátiO  Boutin,  ti 90. Bairro Pi- 4110 
nheirintio,:Curitiba/PR; 

,NOCerttre,Médide.Cerritiffitálio Bairro Novof  eb RuaJuSsara. n°2234, Bair-

ro Sitio Cercado„.Curitiba/PR; elou, 

Parágrafo Segundo  

Fazem'parte de presente tontrate COMO n efiduvesserit  Side.  trariaeritos, o 

Termo de Referência e a Proposta da CONTRATADA. 

CLAUSULA SEGUNDA.— DA comPosigifto DOS SERVIÇOS INCLUSOS NO 013- 
JET°  

Serviços a serem exeditadea 

a) Reparot Substituição de Conexão Medicinal/Ponto/Saida de AuCtirnprimido, 

Oxigênio, Oxido Nitroso,  Vacua  Medicinal; 

i4o) Limpeza Desobstrução-de Ponto/Saida de  Would  Medicinal; 

c. Substituigdode-mangueims internas dos Painéis-Réguas de Gases  Medici- 

fiats;  
d) Substituição de pegas internas dos Painéis-Réguas de Gases  Medicine's;  

e) Substituição de mangueiras internas dos Painéis de Alarme IVlonitorarnento 

de Gases Medicinais; 

f. Substituição dçS ihternas dos Paneis de AlarMe MOnitorarrierito de 

Gases Medicinais; 

Pagina 2 cie 24 
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• 

maiwo..jeas 

R  Cap.  Argerniro Monteiro Wanderiey, 161 
3* andar 

COO() Raso — Curitiba/PR 
CEP 61.130-160 

(41) 3316-5927 
mithw.feees.curitiba.pr.gov.br  

g) Substituição de Posto Parede Externo (Canopla0):de,Ar CompriMktoerOxiga- 

nio, axido Nitroso, Vácuo 

:Substituição de tubo etwtobreda Rede de Gases Medicinais; 

Reaperto•dos parafusos e demais partes dos Paineis-Ráguas de Gases Medi- 

cinais;, 

j), •SubstitUição de peçae.qUe nãO perrnittitnitanserta-ette  pages  novas e prefe, 

renclalmente  originals  do fabritante do equipamento em conserto;.  

k} Realização dos serviços e procedimentos necessários objetivando o retomo 

do isquiparnentos condições norrnatsde funcionamento; 

-Inspegdo geral, testesre caJibração:da rotina  Con  rrneVedortizado  pales  nor- 

rnas/leg is laçâo .vigente; 

rn) Realizar serviços de reparos de vazarnentok:trooas,de conexões/pegas em 

toda a extensão derede de gases medicinate. 

n) As rnanutenO6es incluirão todos os procedimentos necessários objetivando o 

retorno  dc.  equipamento as condições normais de operação. 

SERVIÇOS EXCLUS08: 

0). instalação denovoe pontos na rede de gases medicinais 

p) Serviços de solda na rede de gases medidinaie¡  

IL  A Manutenção  Preventive.  consi.ste eme. 

a) (urna) visita mensal -de inspeçãoe'vistOrrapreviamente agendeida .CQM a 

tOntratannoslocals °ride os Paineis-Reguas Rede de"G.aaes IVIedioinais 

aonde se encontrarn instaladosialocados; a qual ocorrenikern  dies  uteis e-horario 

comercial de trabalho; 

Manter os equipamentos dentro das condições normais de Utililaçãoffunolo- 

Memento e aparência  cam  o Objetivo ..d8 reduzir as possibilidades-de ocorrências 

de defeitos desgastesdu envelhedmentos -dos seus componentwUrnstitu-

Indo tais serviços em limpeza, ajustes, regulagenee testeeperiodicoetonforme 

recomendações do-fabricante e normas técnicas vigentes. 

.111. A Manutenção Corretiveconsiste em proporcionar os servigos  tie  reparospara'eli-

minar defeitos ocorridos nos equipamentos, bem como testes operacionais após  reps-

Mt  pare garantir a perfeito funcionamento destes. Este  sera  executada sempre que 

necesserio, mediante solicitação da CONTRATANTE, porchamadatelefônico, pres-

.cnito.cu.por:nnáil,.õbservando-se 

to ,A CONTRATADA tuara a manuten no menor Prazo alo6a a 
aprovação do;:serv 
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Fells 

it cap, Argernittr MOntetra Ware:Wiley, 101 
3'  andar  

CalcAaft,mko 
CEP B1.130-160 
(41) 3316-5927 

rwviitiliadesfzuritiba.pr.govjz 

.0) OeserVigogdeeterititengeo corretive deverão Ser executados nas dependên-

etas da CONTRATANTE;; 

c) ,A CONTRATADA:fiCa'regponsavel por vicios ou defeitos de fabricação ou 

desgaste anormat das pegas utilizadas na manutenção corretivkpelo período, 

não inferior a 90 (noventa)  dies,  obrigando-se a reparar o danoosubstituir as 

peças  :clue  se fizerem  necessaries,  sem  onus  contratante; 

d) A Substituição de pegas que nãopenniternconserto devera ocorrer por peças 

TIONfas epreferencialmente• originaisdo fabricante do equipamentoein dortserto; 

e) É expressamente proibidaa instalação peças i. reCondicionadat Ou 

recuperadas; 

f) A CONTRATADA forriecerd:ao:finattle•cadrnantitenção oorretiva um relat6,, 

ridlécnico dois.serviços executadowno equiparrientol 

0) Os equipamentos objeto do Contrato, suas pegas ou partes, deverão perma- 

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

Ii)  As pegas  Wok'  aces.sorios a seremmtilizadowdeverão, obrigatoriarriente, se-

gter ovrego de tabela do Anexo I apresentado pela CONTRATADA, em  WA'  Itiro-
posts. -Casa a pega eilaU acessório que seja necessário substituir -durante a ma-

nutenção não esteja contemplada nessa tabela, ou ainda caso se trate de  urn  

serviço excluso a esse contrato,,a CONTRATADA deveráapresentar QaOrça-

mentos pare aprovação junto à CONTRATANW. 

Parágrafo Primeiro  

Os  materials,  equiparnentoS, reOursos hurnattos e dernalitritumos necesterlogà 016ria exe-

cução dos serviços.correrAo I. Conte de CONTRATADA, a qual  sera'  responsável pelo torne-

cimento das pegas de reposição, originais,  epos  autorização escrita do CONTRATANTE 

arágrafts Segundo  

É expressamente proibida, a CONTRATADA, a instalação de poças recondicionadas ou re- 

cuperadas; 

Parágrafo Terceiro  

As pessoas que venham a  executer  os serviços decorrentes deste instrurnento 

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

Cinica responsavel pelos direitos, obrigações a ações decorrentes, pagamentos dos saláriot 

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

R.  Cap:  Argernirp.Monteirefill2nderleY. 1-41 
34  andar 

.capo ROO - Curittba/PR 
CEP 81.130-160 

(41) 3316-5927' 
wwmfeass.curitiba.pr.gov.br  

• 

• 

denizegão t:ior quaisquer aCidentes de que seus ernOregadOs• POsSarn eer vitimas quando 

em serviço ne forma expressa e Considerada nos artigos 19.1 e :21 da Lei 8.213/1991, cujo 

Onuse obrigações tint.rienhunna hipOtese ;poderão ser transferidos para a CONTRATANTE, 

e-ainda, a prestação  di%  serviços ora contratados  ciao  implica em exclusividade de colaboi,.. 

ração entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA._ 

Parágrafo OtiatiCt 

A CONTRATADA somente manterá na execução dos serviços objeto da presert-

lecontrataçãO, PrOfiSSionaisqueapresentern aeguinte  petit.  

a) Maiores de 18  and*  

b) Portadores de atestadd de boa saúde.  

CLAW TERC — DO VALOR 

0 duSfoldtal pare a presente tohtrataggõ  sera  de ate R$ 48.000,00 (quarenta e 

oft1ilreaIS),Sendo que destes: 

R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos real).referen e-a manutenção mensal da rede de 

gases pare as unidades do Hospital Municipal. do Idoso Zilda -AArria e Centro Medico 

Comunitário  Bairn?  Nova:: 

R$ 30.000,00 (tririte Mil  reels),  referente aiSVAIOr .reservadd trOCe de  'pages,  reser-

vados troca de  pages  da '..manutenção: corretiva da rede de gases pare o...Hospital Mu-

nicipaido idoso ZildeArns: 

Parágrafo: única.  

Os R$ . 0.000,00 reati).deatinados ao readarti:aierde-daa-trc:Jcas de  pa-

ges  do:anexo.knunca ultrapassando o valor máximo ah estipuladoi: 

CLAUSULA QUARTA — DO PAGAMENTO 

O pagamento  sera  efetuado em até 1 (quinze) dias  spas  a apresentavio. 

nota fiscat correspondente  ad  més de referência; que  /lever-a ser encaminhada ate,o 10  (pri 

Mello)  die  ;AR do mês subsequente ao de prestação do servlço rreduante apresentação 
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*erA.  Mailer, du 

) a  sua habilitação.  
a vigéncia do presente instrumento, todas as condições que ensejaram 

Pagina 6 de 24 

 

Feas 

;R. Ciip„,AOrp#0 MOlt,Oin4Wailgieriey, 
andar 

Cciptkiffitaso - Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 

(41) 3316-5927  

   

Feast,  da  NOW  Fiscal-Fatura dos serviços efetivamente prestadas e devidamente atestados, 

sem emendas ou rasuras, sendo necessariamente a via original; e, ainda, mediante apre,  

sentação da seguinte Occyrperogfio.: 

a. Tarrtiode Respensabilidede Tadnitia(RT)4.torifOrtne Conselho Regional dos 

Técnicos do  Parana (CRT-PR), após a prestação de  cads  serviçodarnanuten-

ção-corretiva e  preventive).  

Certidões de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal 

Certidões de regulatida*COM o recolhimento de FGTS e 11•1$$; 

c. Perfktão negativa de  Obi*  trabalhistas (.0NDT);: 

Parágrafo Primeiro  

Siando identificada vela CONTRATANTE a cobrança de valor indevido nas fEitu-

.ras Apresentadas, esta comunicara per escrito t CONTRATADA, em ata 10 (dez)  dies,  con-

tados a partir do primeiro clia atit aoós,  a protocolização das  Naas  Fiadais/Fatura. Neste 

caso, o prazo previstohooaput desta Clausula  sera  suspenso, até  qua  haja a regularização 

da cobrança,  send°  :reiniciado o'prazo para pagamento da fatiara a partir dessa nova data.  

Sam  a ocorrencia de qualsquer tricargos4 CONTRATANTE, seja  aqua  ifttalo for.. 

Parágrafo Segundo  

Em Sendta deriatatadapelaCONTRATANTE a cobranga de valor indevido após o 

pagamento da Nota Fiscal/Fatura a CONTRATANTE comunicar* por escrito a •CONTRATA-

DA, a qual deverá efetuar o ressarcimento desses valores. 

Parágrafo Terceiro  

incumbirá. a CONTiRATAtiii, &itliCiativa e o encargo de elaboração de calculo mi-

nucioso de cada fatura, as quais serãø. revistas e aprovadas r;elo gestor do contrato da 

CONTRATANTE, por esta designado, .jiantando-se a respectiva discriminação dos serviços 

efetuados ao memorial de-calculo da fatura. 

Pariigrafo Gloarto  

•Conic)  condiçãO para recebirnetto dos valores acordados a CONTRATADA de- 
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Quinto  

A CONTRATADA reterá.:no valor da tatura o corresponclenteo0 valor do linposto 

sobre Serviços —188, relativo à prestação de serviços na  Fees,  na forma da Lei, 

Parágrafo Sexto  

.Fica assegurado iCONTRATANTE .o direito de, mediante retenção de page.- 

MO4106, ressarcir-se quanties que lhes sejam devidas pela ,CONTRATADA, quaisquer 

44e sejam a natureza e origem desses débitos, consoante autorização expressa no incise 

XIII do artigo 32 do Decreto Municipal:n° 2,028/201 

QUINTA—DOS ACR SCIMOS E SVPRESSÕES 

A CONTRATADA fica .obrigada a aceitari,  nas mesmas, edndi es tontratUals, 

acréscimos que se-fizerem necessários na prestação doservigos até 25% (Virite'o0inco por 

cento) do valor inicial atualizado do contrato, doacorcio com o  art.  65 da Lei 8666/9a. 

Parágrafo Único  

Nerthuni acréscimd  Ott  aupressão poderá exceder os limites estabelecidos no 

item anterldrf  exceto supresstles resultantes de acordo celebrado entre os -CONTRATAN-

TES . 

CLAUSU SE A — DA MORA 

lriakistência de Outra regra contratual, quando da ocorrência; de eventuais 

atrasos eltr pagamento provocados exclusivamente polo CONTRATANTE;  o valor devido de- 

vera ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se tara desde a data derseu 

vencimento ate a data do efetivo pagamento, emque os juros de mora serão calculados 

taxa de 0,5% -(meio p ento) 00 mês, ou 1:i0r cento) ao ano, mediante aplicação 

das seguintes formulas: 
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EM I 3I 

-r-indiCe de atualização financeira;  

TX  '4'.  Percentual da taxa de juros de Ittera anual; 

-ncargornoratOrloe; 

C011ero'-de ditteentra a data.prevista;pam pagan-teiitd,e  ado  eifetivo  page-

Mento;  

VP  it-Velor de parcela em atraso. 

SOLAtÉTIIVIA — DÁS OBRIGAÇÕES  DA CONTRATADA  

Sao  Obrigeçõee da CONTRATADA, além de,o0trasja:OreviStasneste instrumento e em 

seuS anexos: 

L Zelar :pela perfeita entrega dos serviços ora contratados, respeitando as doridições 

ou  exigencies  contidas neste Termo de  Refereed*  de .aeordoit.erettie padrões de 

qualidade exigidespeleCONTRATANTE e asnOrtnastikbriicas e legais vigentes; 

ft.,Manter,  Urn  itspon§AVel tebnied,  .born  tiOdered de léPreseritante para tratar direta-

Mente  Corn  a CONTRATANTE; 

Fortieber,riCirrieres telefÕrricos ou outros meios para contato :da CONTRATANTE 

com o responsável, mesino, fora do npraric de expediente,  sank cOin isso ocorra 

qualquer  Onus  extra.; 

IV. Atender prontamente as solicitaçõeS  dim  se fiteren1  necessaries;  

V. Mantel', durante toda a execução do CONTRATO, em compatibilidade  corn  as obri-

gações a  sewn  assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

no,  present°  Termo-,. 

VI!  Não  *puler  publItidadeacerca  Oa-000v* 

VIL Responder  oak;  Curnpritriento dos pbattiladOS legait AilgériteS de trObito federal, 

estadual ou municipal, bem 'come, as'&urar  os direitos e cumprimento de todas as 

obrigações estabelecidas na, legislação; 
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VIII. Maritet sigilo sobre todo e qualquer assurtto de interesse do CONTRATANTE ou 

de terceiros de que  tamer  conhecirnento  ern  razão da execução do objeto deste CON-

TRATO, devendo orientar seus empregados neste sentido, sob pena de responsabili= 

dade çiI, penal e  administrative;  

Ot: Responsabilizar-se  pelt)  integral cumprimento do avençlo não frattisferindo total 

diaparcialmente seu objeto, sem prévia e expresSa anuan aCONTRATANTE; 

X. A CONTRATADA ficara obrigada a trocar, iS sues expensas, o ntõdtttO que for re-

cusado por apresentar-se danificadopdgue estiver em desacordo  corn  o disposto nos 

4e TgRMQ:e seus anexon; 

XI POrtieclet certificado de garantia igual, ou supeOpt, •10.  (dOO) meses, a contar da 

data cla. antregaiinstalaçâo dos equipamentos; 

XII. Responder, por si e isor seus sucessoreS, integnilMente  en  tialquer  cast), pm  
todos os danos e -prejuizos, de qualquer natureza, causados à CONTRATANTE ou a 

terceiros per seus empregados ou serviços, indenizando quando for necessário: 

Arcar CUM todos  on  CUStOS réferentes a seus técnicos que Venhatt1 a  -executer  os 

serviços de manutenção, previstas neste contrato nas instalações de CONTRATANTE;  

VV.,  Efetuar as manutenções  preventives  e corretivas buscando reduzir ao, mfnitno 

pOsSfvel'aocorrência de falhas/quebras durante vigtindic do contrato conforme cláusu- 

:sdeste contrato; 

XV. Prestar todas as informações b'COSTRATAKIttobre os equipamentos e sobre 

as seivigoseocutados; 

OlePOINzer 00000 4 

Anesaaaberkteitt do chamado, a CONTRATADA teré,áté Ó. failato  was  para se 

dirigir ate o local:informed° e encaminhar via e-mailti Orçamento  qua  deveré ser multi -

do em formulário próprio da CONTRATADA, assinado pelo responsável técnico, des-

crevendo os. serviços que serão executados, a relação individualizada das pegas a se-

rem substituídas com seus respectivos preços e a quantidade e o valor das horas téc-

nicas necessárias para o restabelecimento do perfeito funcionamento do equipamento, 

Xii Proceder o conserto, Substituindo  Du'  reparando os cornoonentes etétricos, ele-

trônicos, mecânicos, necessatios à recokmagão dos equipamentos eM condições nor;i. 

mais, utilizando-Se somente de pegas novas e preferenciaimentebriginais do 
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X.L ,04§00.1110108tbleittf611b de riltirias teCniOas, Fidetini de AtenOirnentd é aPresentd-

lb AO fündiónárid dá CONTRATANTE responSáVél pele opéragão do equipamento 

quando conclufda. A ordem deserViço,deverá obrigatoriamente -informar, em .letra .legi-

vet;  o local onde foi realizado o serviço, tipo de•equipamentoe modelo, norrtsdo  teeni-

er)  responsável pela manutenção, '  non*  eassinatÜradCI responeaVel no local do aten-

dimento, serViços a  Severn.  realizadqs,sluantidade e valor das hOreit técnicas'  necessa-

ries,  quantidade .6-Valor dás peças  quo:  eventualmente venham ter a necessidade de 

toes;  além • de outras observações que forem :pertinentes ao conserto; 

Parágrafo Primeiro  

Os serviços executados; bem como as peças e os componentes aplicados pela 

CONTRATADA descritos no presente contrato estarão garantidos  pet()  período mínimo de 

00 (noventa) dias, ecpartir do ,terrniricide execução dos serviços,  Tai  garantia  cosse- 

t*,  automaticamente caso os servigosde conservação e manutenção dos equipamentos, ob-

jetostipPresente, forem entregues a terceiros não autorizados polo CONTRATADA. 

Par Orafo Segundo  

Se no decorrer da execução do serviço for necessária a substituição de outras 

pegas e componentes, em virtude de defeitos ou desgastes não identificados com o equipa-

monto  ern  operação, a assistência tecnica da CONTRATADA tlevAt* Apresentar um orga-

trento pata aprovação.do .Q.CiNTRATANTE. 

CIAJSLILA OITAVA —  OAS  OBRIGAÇÕES pArdONTRATANTE 

São obrigações da CONTRATANTE  stem  de outras assumidas no presente instrumento ou  

ern  seus Anexos: 

L.Providenciar a avaliação cotapietae total dos itens entregues  pole  CONTRATADA; 

Proporcionar todas as facilidades para que a .CONTRATADA posse desempenhar 

seus serviços, dentro das normas clo.Contrato a ser assinado; 

IlL Efetuar os pagamentos nas odir4115as e preços pactuados; 

Rejelter no idd&Ou  ern  parte.,. Os  it entregues em desacordo com aaaxigendas 

do  Temp  de Referenda e seus anexos; 
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V. Notificar por escrito.a CONTRATADA, Ocorrência de eVentuais iimperfeiçõea 416  
curso de execução dos serviços, fixando prazo pare sua correção. 

VI. Fornecer a. qualquertempO e com a rnakiMapresteza, mediante solicitação escrita 

da CONTRATADA, ressalvados os casos de urgência, informações adicionais para 017  

rirnirtifivicies ecirienta-la em todos os casosomissos, 00 presente ajuste. 

Parágrafo Pfrneiro 

A detecção, pelo CONTRATANTE à qualquer -barnpo durante a execução dos 

serviços adquiticlos, de vícios de qualidade  not;  mesmos,  in  portara,ria: aplicação dos dispo-

sitivos da Lei n°-:,6.417-8/90 (Código de Defesa dd. Consumidor) 

Parágrafo Segundo  

A CONTRATANTE  pod  eraeolicitar a stibatituição de qualquer funcionário da em-

presa que acredite ser conveniente ou que não esteja atuando de forma adequada, 

CLAOSULA NONA — DAS PENALIDADES 

Na fild6tee dio a CONTRATADA deliter-de executor os serviços por'qualquer 

OU ftzer fora das especificações e condições pre-daterrninacias ornouat- 

qUet otitra: hipótese de inexecução parcial  au  total do cOntrato,..estará sujelta as seguintes 

penalidades, indeperidentede outras previstas  pm let  

a. AdvertênCie.: 

b. rtd caso de atraswinjugificado na :execugão do oontrato, Smulta de more  sera  

de atei% as dia sobre o valor da parcela,ouetapa irradimplida do contratado, observe-

do o prazo  maxima  de 10  dies,  conforme artigo 112, inciso I do Decreto Municipal 

610/20193  ficando. a CONTRATADA sujeita as penalidades previstas nos artigos 86, 

87 e 88 da Lei n.° 6666/93. 

00;r0a ;de litadkripterhentO do contlató, Podeta Setliplicada fbulta punitive de 

10%  

Sobre ctiakir rêrnanescente da contratação,:conforme,artigo 111,  indigo  

Decreto Municipal 610/2019, de acordo com oertigg.:87, inciso Ill, 06 04siVn„P 6.666/93. 
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0! Suspensão do dirdlitideliciter ou contratat WM a Feak 'pelo prazo no superi- 

or e2 (ddis) anos, penalidade esta a ser aplicada pela autoridade competente,  sewn-

do a .natureza do 'folto"e.o prejulgo çagsado*,administração p(Oolip% de. acordo:oorn 

tAti n,°.8666/9* 

Dedlaraçãcide,inidoneidadé,pare Itcitar na Administração Publica, com publica-

ção na imprensa afigkil, de acordacOrtra teiLIV 8666193.. 

Parágrafo Primeiro  

A :nial3 MOratÓrbi (ltem II) iUlta WM' Satána (item  iii)  poderdo ser cumu, • 

ladaS 

Parágrafo Segundo  

Quaisquer das penalidades aplicadas serão transcritas na  flap  cadastral da 

CONTRATADA na  Fees,.  

Parágrafo Terceiro 

A CONTRATANTE podera motivadamente aplicar as penalidades estabelecidas etn Lei n° 

8.666/93 independentemente da ordem Em  Vie  estejam previstas, considerando sempre a 

gravidade e eventuais prejulzos,causadosao Erario e oaprinciplos que regem Administra-

9ão,  

Parágrafo Quarto  

A aplicação de penalidades não  prejudice  o direito da CONTRATANTE de redor- 

ter garantias contratuais,  corn  o objetivo de ressarcir-se dos prejuízos causados pelo Ina- 

dimplente, podendo, ainda, reter créditos decorrentes do ivnitrato, , promover a cobrança 

0001  du  extrajudiciai.de eventuals perdae ecianoa, 

CLAUSULA DECIMA— DO INADIMPLEMENTO 

0 inadimplemento de qualquer cláustila do 'presente contrato pOderA Ser motivo 

de sua imediata rescisão, independentemente de notificação ou interpelação ju ,pI ou  ex-

além de respondera CONTRATADA por perdas e danos, quando esta: 
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I. não cumprir as obrigações assumidas;  

IL  falir oudissolver-e%  

HI.• 'Wet*  sua atiOdade stispensa p9r détflbção de atiteridedels Mpetentes, de 

aoordocOrn a legislação em vigort' 

lif. iritarrbriiPer a prestação dos serviços por mais de ce (dois) dias consecutivos, sem 

justo motivo aceito pela CONTRATANTE 

Paragrafci ()MOO 

Verificado qualquer problema nos serviços, a' CONTRATADA serã notificada por 

escrito, devendo sem qualquer tirtus:para a CONTRATANTE, podendo ser orde-

nada à suspensão dos serviços e respectivos pagamentos, se dentro de 24h (Ante e quatro 

bolas), a contar da entrega da notificação, não for atendida a reclamação, sem prejulzo das 

penalidades a  qua SWeita, 

cLÁJJSULA DÉCIMA PRIMEIRA— CIA,FISCALIZAÇÂO DOS SERVIÇOS  

NM)  obstante a CONTRATADA seja a .tinica e exclusiva responsável pela execu,. 

ção dos serviços objeto do presente instrumento, fica assegurado CONTRATANTE, atra-

vés4e Gestor e do Suplente do contrato, o direito de exercer a  mats ample  e complete two- 

agão-dos serviços contratados, podendo, para tanto;  fazer uso do todos os recursos pre-

vistos no artigo 67 tia  Let  IV' 8,666/93, ou de outros meios que entender necessários, sem 

que de qualquer forma rgeOniP a plenitude le,P40110nsabOida,Oe da QONTRATA0k.  

:Parage Primeiro  

Quaisquer exigãnelas .referentes fiscalização inerente ao objeto do contrato de-

verão ser prontamente atendidas pela CONTRATAPA, sem Ónus paniva ,CONTRATANTE. 

Parágrafo Segundo 

O Gestor  elk  o Suplente 40 presente contrato anotará em registro próprio  lode  

as ocorrências reiacipnacia:s .00rna exebog40 do objeto coPtratvat. 4etterminando . o que for 
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necessário à regUlarização das faltas õ.u;defeitos. observados, dando ciência dos fatos 

CONTRATADA. 

Parágraftt Terceira 

A CONTRATADA cleverà manter preposto, aceito pela contratante, durante o pe- 

rfOclodevige'noladOwItrato, para repreSenta-lasempre riecessáriO, 

Parágrafo Quarto 

fiscalização eXertida no interesse da cOntratente no  ociut nem reduz a res-

ponsabilidade da empresa contrataciana ocorrência de qualquer irregularidade, inclusive pe-

rante terceiros as condutas-  ativas ott omissivas irregulares praticadas pela contratada  nap  

implicam corresponsabilidade da contratante eiou de seus agentes 

CLAUSULA DÉCINIA SEGUNDA- DO R USTAMENTOIDOSTREÇOS 

Os preços acordadõs Poderão ser alterados, bor reajuste ou repactuação, após 

decorridos 12 (doze) contados da .data da apresentação da propostai nos termos da 

Lei n°.10.142, de 14de fevereiro da 2001 Artigo 65 da Lei p.9-,8.666/914 de 21 de junho do 

1993k  Decreto Municipal  in°  610/2019: e Instrução Normativa n° 02/2Q21— SMF, ou seja,  Sera  

adcitado:oomooritáno reajuste O IPO.,  A, 

USULAVÉGINIA TERcEiRA—DCS IMPOSTOS E TAXAS 

Correrão por conta exclusivos de C(AtRATADA, todos os impostos e-taxas  clue  

forern: eVidosernclecprráncis do Ptstietp desta cdritrataoão,:OU viererna.ser criados, 

CLAUSULA CIMA QUARTA— 04RENÚNCIA 

A CONTRATADA, por si e por seus eventuais sutessoreS, rehUndia expressa- 

mente a qualquer ação, questionarriento ou pedido de devolução  judici administrativo 

relativamente aosiriOutosinunicipais incidentes sobre o presente.contrato. 
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CLÁUSULA DECI A Ultfr*PA RESCISÃO 

A rescisão do contrato poderá ser: 

L Unilateralmente e por escrito pela CONTRATANTE, nos casos dei‘descuMpriMento 

pela .CONTRATADA das condições pactuadaS e, ainda, na forma dosi incisos  la  Xii- e 

)0/1.14,: do artigo 78 da Lei n° 8.666/93 .-et alterações posteriores, seiiprEjuÍzc das san-

Cões aplicáveis. 

„ Por acorde arnigável  antra  as partes desde que haja convenienda para a -CON.- 

TRATANTE. Dever-6 ser precedidedeautoriza o escrita e fundamentada da autorida-

decompetente. 

111. Prar iniciativa das panes na via adininistratka :ou Judicial, .flos  casos enumerados 

nos incisos XII eXVII, do artigo 78, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, hipeite-

ses ein .que,, desde que no haja culpa da CONTRATADA, sere esta ressarcida dos 

prejuízos regularmente comprovados,  tin  Conformidade  corn  o. disposto no parágrafo 

2° e incisos s  do artigo 79 e 80, daquele diploma legal. 

Parágrafo Primeiros  

Poderá ainda o contrato ser rescindido por qualquer umaides partes, a qualquer 

tempo, observadas as condições: 

a) 'No hipótese dait&ttratada  solicit&  a reScisão, esta de'verà:dtititintlar prestan-

do es serviços Per periodo a ser estipulado pela contratante, não inferior a 60 

(sessenta) dias, a contar ....*data do recebimento da solicitação de reseisfio 

hipótese  tie  tontratepte .SOliditat a reaciSk4, deVerriefettlarcOMUnicação  

pot  escrito A, contratada,  tan  entec,edencia  minima  de ate 60. (sessenta) 

sendo então pagos os ser tigoS cornprovadamente preStados, não cabendo 

contratada qualquer outra compensagão?ouindenização, seja a que título for.. 

Parágrafo Segundo  

Se, 2 qualqtier tempo:4  rta vigência desta contrato, a contratada tiver decretada 

sua' falêntia  :oil  vier a se dissolver, de pleno direito ou extrajudicialmente, Oca presente 

contrato automaticamente rescindido, sem prejuize da resolução de eventuais pendericias, 
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E vedado 6-contratada ceder  •au,  trensferir Os direitos e obrigações decorrenteS 

do presente ç nt *osem právia e expressa auton4ação e concordância da contratante. 

C USULA OÊCINIA  SEXTA—  DO ABANDON()  

abandono na execução doa serViçOS:eM-qualquer etapa. por Parte da &Oars-

tada, ensaiara açãO de perdawe derloa  ern-valor referencial igual ad;ciobro do valor. con-

tratado, 

OLADSLICA  DECIMA  SETIMA-0A 0 SERVANCIA A LEI Ns 8.666 

0 presente inetrainetrtO Sujeita o contratente e a contratada as  dorms  contidas 

na 8.666193Oeriloorno demais legislações aplicaveis a espécie. 

CLACial DÉCIMA OITAVA— VIGÊNCIA 

-0::ObrItratO  Seri  deiebrado pelo período de 124dote.).rnesee, tendo sua vigência 

a  Wit  assinatura deate, podendo. der prorrogado por iguais e sucessivos perfodos, me-

diante Termo .AditiV0OirriitadOS-  ern  até 60 (sessenta) mesas, nos termos da.artigo '67 da  Let  

n 8.666193, .a  criteria  do contratante e de acordo  corn  a disponibilidade orçamentária da 

Feas para os anos adbeequentea,. 

C ULAZÊCI NONA— DO 'MORES 

Para assuniAlo das obrigaçÕes constantes no artigo 17 Co clecretd rriUriitipat 

610/2019 e demais correiatos, ficam designados os servidores Robe Liberatti Daliagranna 
(matricula funcional.n.°3557).e'Atessandra dos Santos Padoan  (main funcionaC:M9  2534) 

corno gsstor.e.. St. eflte ceSpe..arnepeØpm:Piêndia.04.1envOlVido. 
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CLAUSULA VIGESIMADA LEDGERAL DE PROTEÇÁO DE DADOS  

lo  Pare fina deste Coritrato, serão consideradawassegtrintes definições: 

a. :LGPD - Lei Gera! de Proteção de Dados (Lei Federal 13.709/2018) Legisla- 

ção MunjoipakDecretos  Municipals  61:042019 a 326/2021 Cii4 outrolue vier a alterá- 

Dadeefessoais: qualquer informagão relacionadaavessoarratural identificada 

ou identificável, como: nome, CPF, RG, endereço residencial L. zaorderPtat OCIrriero 

de telefone  fix()  ou móvel;• enderego de  e-mail,  dentre outrok 

Tratamentot 'qualquer Operação ou :conjuntOde opera93es efetuadas com Da-

dcia Pessoais ou sobre -conjuntos de Dados Pessoais, por meios a .,utornatizadosou 

440 automatizados, tais 001110 a coleta, 0 registro, a organização; a estruturaçãO....0 

conservação, a adaptação 00 alteração,4 recuperação, azonsulta,ewtilização, 

divulgação por transmissao, difusa6ou qualquer outra forma de disponibilização, a 

•pOMparação ou interconexão,.a.limitação, a eliminagão ou a destruição. 

4. Outros terrnos aqui utilizados e não definidos acima possuem o significade 

bUido  ern  clituaula especifica ou osignificacio COnStantp •da,Lei Geral de PrOteçãO 

de Dadoe.(Lei Federal n° 13:709/2018, l_GFD  

IL Hoard  acrescidas espartos as seguintes obrigações e resportaabilidadét decorren- 

Lea da aplicação das normas de proteção  de dados pessoais:„ 

ai,A CONTRATADA declare que tem ciência.daexistência da :Lei ',Geral de Prote7  

çãoderOadosedo Decreto Municipal n° 326 de 17 delevereiro de 2021 :ouolltrO 

qr4eNderasubstituf-lo, obrigandoise a -adequar todos os procedimentosinterhos ao 

4isposto,nalegislação e a este Contratocomointuito de proteger os dados,pesso-

ais repastados pelo CONTRATANTE. 

-Li.. .Compete CONTRATANTE, as decisões referenteS:aotraternesititrde Dados 

Pessoais,  'cloven&  fornecer; iempestivamente;..todos. os.meios  pars  frregtilar de-. 

sempenhodas atividadesda CONTRATADA, principalmente  in gões e  &tout,  

Mentos necessários ao  born  afiei cumprimento do  presenter  Contrato. 

O.. O CONTRATANTE e a CONTRATADA se comprometern a proteger osdireitos  

fundamentals  de liberdade, de privacidade, bem corncrolivrettesenvolvimento da 

personalidade da pessoa natural relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusi-

ve nos meios cligitais4-garantindo quer 

o.1) otratamentp de clados,pessoais dar-setã de trettirdotermas bases legais 

previstat nas hipUteses.dos  arts.  r; 11 e/ou 14 da Lei 13 70912018 às quais S.P 
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submeterão os serviços, epara propósitos legítimos, espeofficos, axpil(icitos e  in,  

formados ao titular; 

c 2)0 tratamento seja limitado as atividades necessárias pata o alcance das *la-

Ildades do serviço contratado  OM,  quando faro caso, ao cumprimento de  oblige-

:0o legal oikregulatória, no exercício regulardedireito, por determinação judicial 

ou por requisição da ANPD (Agência Nacional de Proteção de Dados); 

0,3) em 0890 de necessidade coletade dados pessoais dos titulares mediante 

consentimento que sejam indisperiSavels á própria prestação do serviço, esta se-

ta realizada após prévia aprovação da CONTRATANTE, responsabilizando-se a 

CONTRATADA  pale  obtenção e gestão dos dados. Os dados assim coletados 

s6 poderão ser utilizados na execução dos serviços especificados neste Contra-

..to, :e em hipótese alguma poderão ser compartilhados ou utilizados pare outros 

linalidadea; 

-,tiventualmente, podern as paneaddlivendleinarnua a CONTRATANTE  sera  

tfisponsavel por obter o consentimento:doetitulares,  ague  devera ser formali-

'zado.mediante  terms  assinado pelas partes; 

pz4) os sistemas queservirtio  debase  para armazenamanta dos dados pessoais 

coletados seguem  Urn  conjunta de pternissas, políticas, especificações técnicas, 

:devendiaaster alinhados edm a legialaçãavigente 6 aS melhores práticas de 

mercado. 

a.S) os dados obtidos em razão deste Contrato deverão ser ormazenadosem um 

banco de dados seguro,  corn  garantia de registra das transações realizadas ha 

aplicagdo de acesso  (log),  adequado controle baseado em fungão.trofe  based  

acceSs.contnpi) ecom transparenteidentificação do perfil dos credenciados,  hid°,  

fistabelecido cornolormade garantlyinclusive a rastreabilidade de cada transa-

ção e a franca apuração, a qualquer momento, de desvios fi falhas; vedado o 

compartilhamento desses dados  cam  terceiros; 

.m6)-  no caso de necessidade de transferência intémádional de dados pessoais 

pela CONTRATADA, para atender ao cima, esta deverd garantir;  sob pena de 

encerramento da relação conafitual e eventual responsabilização civel, que: 

legislação da  pals  para o qual os dados foram transferidos, asseguram o 

Mesmoilnível de proteção que e legislação brasileira em termos de privacidade 

proteção de dados, considerandaa.restrição legal prevista nO:ordenam to  ju-

ridic°  brasileira; 

014-0.Sdados.tratisferidos rãõttatadoeE1aftbiente da CONTRATADA; 
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0:11) a tratamento dos dados pessoais, incluindo a própria  transfer**,  foi  

continuant  a serfeitode acordo com as dispoSigões pertinentes da: legislação sa-

bre proteção de dados aplicaveleltia‘náo Viola as IdpõSições pertinentes de 

Brasil; 

c.i0) oferecera garantias suficientes em relação as medidas de segurança técni- 

cas arganizatiVas, e as: especificara formalmente  go  centratante,roão coMparti- 

thane° dados que lhe apjani reMetidas eiainterceirosi, 

0.,.11): as medidas de segUranga  sac,  adeqUadas para proteger as dados pessoais 

contra a destruição acidental ou ilicita, a perda acidental, a alteração, a divulga-

06 ,ou o acesso não autorizados, nomeadamente.  quando o tratamento implicar 

sua transmissão per rede, a centre qualquer outra farina. detratarilento  Waite  e 

que estas medidas asseguram um :n.lvel de segurança. adequado em relação  aos 

traces queo:tratamentotepresente e natureza dos dados a proteger, aten-

dendo aos conhecimentos técnicos disponíveis e .,aosauetos resultantes da 

sua aplicação; 

01'4 zeJará  pale  CuMprirriantadaSmefdidateesegurança; 

0,13) trataráLas dadeSpessoais apenas  am  nome da :CONTRATANTE*Orneerii-

iformidacle COM as suas instrUções e as cláusulas de:Cantata; no caso de não 

poder cumprir estas obrigações por qualquer razão concorda em informar imedi- 

atamente á CONTRATANTE, que nestecasa.poderá sospariciam tranaferAncia 

de dados e/ou de reacindiraContrato; 
•a014.)a legislação que ihet aplicaVel Ma:6:impede de respeitar instrugões re-

cebidas da CONTRATANTE e as obrigações do Contrataequair'na  ease  de  two,  

ver alteração nesta legislação que possa ter efeito adverso substancial nas gak 

tantias e obrigações: conferidas  ¡wigs  clausulas do Cantata,. comunicará irnedia-

lamente easa alteração a CONTRATANTE,  qua  neste;aasepodera Sirspender a 

transferência de dados .e/ou de rescindir o Cant-rate:1 

015) notificará imediatamente à CONTRATANTE: sabre. qualquer solicitação 

dicamente:vinculativa de divulgação de dades pas:seals per unia.aUteridade fiS 

calizadera responsável pela aplicação 

606) responderá rápida e adequadartente todas as solicitações  tie  Infanntição 

46, CONTRATANTE relacianadas ao tratamento dos da s pessoais objeto dê 

transferëncia, e quese submetera aos:conseihaislia auto de fiscaLizadora no 

que diz respeiteao processamento 4,, dadostransfandos; 
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c171 a pedido de OONTRATANTE; .apritteritatti as  in. coes necessárias 

'bre:0 tratamento relacionad000rn-:os dedoS pessoais Objeto tranaferencia OU 

.eS'irtfõrrnáçõessolicitadas pela Autoridade fisealizadora. 

:0.181:ern caso de Stibcontratação, SOlicitarirpreviamente à CONTRATANTE;, 

cuja eventual anuência devera se dar porescrito, 

Oil:10os serviços de processamento polo subcontratado serão executados cio 

'acordo  corn  o dispostoneste Oontrato, pertnanticendo a CONTRATADA. como. 

responsável pela conformidade das Obrigações aqui eatabelecidase por quais-

oiler  ettos Ou omissões deeventual suboontratada que. resúltemna violação des- 

teContrato; 
• 

0.20) apyiérg iirediatamente A CONTRATANTEtirtia,cópia 40001tVer acordo 

desubctintratação cOeCelebrar adbreo objeto deste Contrato. 

A:CONTRATADA:derii cxribecirnerito fcirmaiaos SE tiaernpregados das obriga- 

•çõet e CondiçõeS: acordadas eigiusulajndusive:flo tocante à Polftica de Privaci, 

rdáde da CONTRATANTE 

IW:qeveritual 'pC.P$80,  pets.  CONTRATADA, às bases de dados que contenham  du  

pOssam oonterdados pessoais ou segredos de negócio, impliOará pare a CONTRATA-

DA ei.para,seUaOrepeatot. - devida e foritialmente instruidos nesse, sentidoinais 

absoluto dever de sigilo, no curso do presente Contrato e por prazo indeterminado  

epos  seu termino. 

V As partes cooperarão  entreat  no cumprimento das obrigações referentes 40 eXerof-

tiO:dos direitos: dos Titulares previstoslia,  I,QPD,. rias Leis é Regulamentos de Prote-

ção de Dades  OM  Vigor e tarnbernolatendirnentõ de requiSições e deterrriinações do 
4111 

Poder 44dióiáriCir  MinisteriaPúblicazo:Orgãos de controle administrativo; 

VI Urna parte devera informariroutra, sempre que receber urna de  tilt  Ti- 

tular de Dados, a respeito :de Dados :Pessoais da outra Pane, abstendo-se de respon-

der qualquer solicitagão, exceto nas instruções doeurnentadas oucoriforrrie exklido 

pelal..GPO é Leis e Regulamentos de  Prof çãõ  Dectd§ em :Vigor. 

VII,•Ficern 'de-4igriadotias:oorno,Endanegade,(s) de CONTRATADA o (ST% ..Roberto  

Pedrosa  Lopareili, Responsável -Monica), inscrito no CPF/IVIF,nP (791 933 158-72), 

thernaadministração©terra=rn:br e telefone (41) 3335.9734ado CONTRA-

TANTE ce,Coorderiado de Tecnologia de infOrtna00, Tiago Candido de::Nleitornatrt-

eCile n°3411, e,rnaittiagoinello@feacs.curitibapr.govbre telefone 41 331-0-5908.- 

Ifill,Caso o Encarregado da CONTRATAD 'a Ot4tado,:ficalunesetitt,abrigatia a• - 

0011)4011Par. fOnnalinenteoCONTRATANTE. • 
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IX, O Encarregado da CONTRATADA menterá  dentate  fermal,cony0Encarregado da 

OONTRATANTE.,IrnediateMenteeptis a Ciencia da ocorrência de dualqUer incidente 

ttue implique yloia050  du  risco de vidlagêode dados pessoaladeede  gonna  a ter  co,  

nhecirliento:OdsuSpeita, devendo a parte responsável, em ate. 1:0:-(dez) dias corridos, 

tomar asrnedidas necessárias.., 

.AAriterio do Encarregado:  de Dados de dtiNTRAtAisilt, a poNTRAIA0A Oederá  

set  provocada a: colaborar neelaboração do relatório de  inroad°  rt. proteoáo dé dadds 

pessoais (RIPD), confarrneAsensibilidade eSOVISCOlnerenbadoe,.seilii9os objeto deste 

COntrato, flotocante a dados'pessoais.  

Xi,  A CONTRATADA devera disporribiliZere0 CONTRATANTE, seMpra OtiellecesSe-

rIo, documentos e informações neceSaárioe pare fins de auditoria, aceroadocurn 

Mento das obrigações coritratuaie  

OAS  Solicitações do CONTRATANTE se  fettle  mediante nottficaçáo prévia e escrita; 

b) 04relatorio de auditoria devera ser disponibilizado  am dues mists.,  ore pare dada 

grnedes partes, que terá caráter COnfidenciat 

Encerrada a vigência do Contrato ou ndo haVeriddi; temeteSsidede-dieutIlitação 

dós dados pessoais, sensíveis Otrmalo, a CONTRATADA se obrigasinterromperotre-

tamento,e,  ern  no máximo (30)  dies,  sobiinstruções e na medida do determinado polo 

CONTRATANTE, eliminando completamente os Dados PetSoalS-6todaaas  co-Oat::  

potyentura existentes (em formato físico ou outro qualquer), salvo quandone- 

cesSite rtionteAds para curriprirriento de obrigaçáo legal ou IniOtese legal previs- 

ta!net,GPO:, Oique devera sérjUstificado imediatamente. 

XIII As partesobrigam-se a mantera- maisabsoluteconfidencialidade dos dados em-

formações obtidas  aide  colaboradores  'qua  viererna utilizar para o desempanho Ode] 

servigosdisoritninados neste instrumento,, por prazo indeterrninadO, 'guindo as  nor,  

tna regentes  pale  Lei Geral :de Proteção de Dados, EISSIWOOFTIO:A0da e qualquer 

aplicavelA parte que der causa ao estabelecido nesta clausula, estará sujeita 

es penalidades cabiveis,,nosestriteStattrOs da lei 

XIV. Fica vedada a utilização dos dados pessoalsCernpatilitiadcis para..cDndutss alto-

SEvas bem oonie a obtenção de vantagens econômicas &financeiras,: 

)P1, EventUaisreeponsabilidadesdasparteseerão apurades:cortforme estabeladde 

baste-Gannett:0,r  bern comode acordo torrmoue dispõe a SecãO lft Capitulo VI da 

LGPO, senddoportunizado os direitos ao contraditOrio,etrampla defesa CONTRA 

TADAi.lue4esde já  so  compromete a tomar todas as medidas pare garantir que 

opaisquervolnerabilidades de siste processosi  gOvernar4e,eoetros apontados nO 

relatário de aucutona  *Jaen  sanadas 
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XVi. Caso a legislação aolicavel exija modificaçõet na execução do Contrato, as Par-

tea  deverão, sepostivel, renegociar as condições vigentes e, se houver alguma dispo-

sição que impeça a continuidade do Contrato conforme as disposições acordadas, 

este deverá ser resolvido:sem-qualquer penalidade, apurando-se os valores devidos 

até a data da rescisão=, 

)(W. Se qualquer legislação nactorral.bil intérnaclotial apileAvel aos dadds tratadoS(in-

duindo armazenados) no  ambit°.  do Contrato Vier a exigir adequação de processos et  

di)  instrumentoscontratuais  tor  forma ou meio determinado, as  Parkes  desde ja  war-

dam em celebrar termo aditivo escrito neste sentido... 

LAUSULA VIGESWIA PRÍNIEIRA .06 FORO bEELEIÇÂO 

Elegem  at  partesnleinia da cidade de 'Curitiba., Capital do Estado do  Parana,  para as ações 

que porventura decorram do,presente,contrate,  porn  renuncia expressa a qualquer  own),  por 

li ais clue  seja. 

E porestarern assim acordadoS,Ioteste  instrument°  lavrado, qUedepois de ticlo.eliehado 

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

klal  WOE  fOrma, para urn. só efaitO, 

turitiba, 01 49Actoppailo 2022. 
RUDSON ADAREcidd RUDSON APARECIDO 

GONCALVES04760561870 GONCRLVES:0476051876 
Dado$: 202111.01 103S-44 .0,VOW 

Diretor AdministrativOThianceiro 

Rf;10MA pRoDuTos e EQUIPAMENTOS 

,HOSPITALARES EIRELI 

Pedro Henriqueljino Borges 

Assessor 4urfclioo— Feaes 

1°  Testemunha  

10 tag 564. 

2° Testemunha. 
çz) 
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ANEXa 

  

ANEXO I -TABELA  tit  PEÇAS PARA MANUTENÇÃO REDE DE GASES MEDICINAIS. 

1JTEM.,  PEÇA  UNIDADE  VALOR  

CONEXÃO MEDICINAL DE OXIGÊNIO R$ 46,10  PEÇA 

R$ 47,86  PEÇA CONEXÃO MEDICINAL DE AR 

COMPRIMIDO 

CONEXÃO MEDICINAt. DE OXIDO 

NITROSO 

R$ 51,42  PEÇA 

CONEXÃO MEDICINAL DE VÁCUO R$ 425.  PEÇA 

•ADAPTADOR FÊMEA % X 1/8 FÊMEA  NT'  

PARA MANGUEIRA PU 

PEÇA.  R$ 12,13 

6  PEÇA R$• 15,77 COTOVELO TUBO 06 X 1/8 ROSCA 

MACHO BSP (CONEXÃO PNEUMÁTICA 

METÁLICA) PARA MANGUEIRA PU 

7  R$ 16,62 COTOVELO TUBO 08 X ROSCA MACHO % 

,BSP (CONEXÃO PNEUMÁTICA METÁLIpA) 

PARA MANGUEIRA PU 

PEÇA 

PEÇA ,*r TUBO 06 X ROSCA MACHO 1/8 BSP X 

136 CONEXÃO PNEUMÁTICA METÁMA, 

PARA MANGUEIRA PU  

COTOVELO 08 X 08 ENGATE RÁPIDO 

PARA MANGUEIRA PU 

PEÇA 

R$ 25,63 

R$ 9,20 

to  PEÇA 

PEÇA 

•COTOVELO 08 X 1/8 ROSCA MACHO BSP 

PARA MANGUEIRA PU  

.COTOVELO 14..X%.ROSCA MACHO P. 

R$ 15,62 

R$27,45 

12.  VÁLVULA DE ESFERA % 300PSI  PEÇA  R$ 36,80  

PEÇA ADAPTADOR % ROSCA MACHO BSP X6 

PU 

MANGUEIRA PU 6MM COR VERDE PARA 

OXIGÊNIO (UNIDADE METRO) 

MANGUEIRA PU 6MM COR AMARELA  

R$12;74 

METRO 

METRO 

14 

16  
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PARA AR COMPRIMIDO (UNIDADE 

METRO) 

METRO MANGUEIRA PU 6MM COR AZUL PARA 

OXIDO NITROSO (UNIDADE METRO) 

R$7101 

'17  METRO R$ 8,77 MANGUEIRA PU 8IVIM COR AZUL PARA 

VÁCUO (UNIDADE METRO) 

18  TARUGO 1/4 X15 MM  PEÇA  R$ 30;22 

19  PEÇA POSTO PAREDE EXTERNO (CANOPLA) 

OXIGÊNIO 

R$ 96,89 

2  PEÇA POSTO PAREDE EXTERNO (CANORA 

DE AR COMPRIMIDO 

R$ 98,03 

21 POSTO PAREDE EXTERNO (CANORA 

DE ÓXIDO NITROSO 

PESA R$ 102,45 

POSTO PAREDE EXTERNO (CANOPLA) 

DE VÁCUO  

TUBO 15MM EM COBRE CLASSE 

(UNIDADE METRO) 

R$ 98,14 

.R$ 126,80 

24  TUBO 22MM EM COBRE CLASSE .A 

(UNIDADE METRO). 

METRO 
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CURITIBA 
CURITIBA, SEGUNDA-FEIRA, 7 DE NOVEMBRO DE 2022 

N*210 - ANO XI 

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 

ATOS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

Convênios 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM 

N° 210 -ANOXI  

CURITIBA, SEGUNDA-FEIRA, 7 DE NOVEMBRO DE 2022 

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 

ATOS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

• 

CONTRATOS - AVISO DE PUBLICAÇÃO N° 150 

Processo administrativo n°191/2022. 

Pregão Eletrônico n. ° 124/2022. 

Objeto: Contrato Administrativo n.° 088/2022, 

visando a Contrafação de empresa especializada para 

prestação de serviços de manutenção preventiva e 

corretiva,  corn  fornecimento de mão de obra 

especializada, pegas e acessórios, dos Painéis-Réguas 

/ Rede de Gases Medicinais do Hospital Municipal do 

Idoso Zilda Arns (HMIZA) e do Centro Módico 

Comunitário Bairro Novo (CMCBN), mediante a 

disponibilização de mão-de-obra técnica e pegas para a 

execução dos serviços descritos deste termo de 

referência, 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 — Feas e a empresa RHOMA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 

HOSPITALARES EIRELL 
Objeto: Contrato Administrativo n.° 088/2022, visando a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra especializada, pegas e acessórios, dos Painéis- 

Réguas / Rede de Gases Medicinais do Hospital Municipal do Idoso Zilda Aros (HMIZA) e do Centro Medico Comunitário 

Bairro Novo (CMCBN), mediante a disponibilização de mão-de-obra técnica e pegas para a execução dos serviços descritos 

deste termo de referência, pelo período de 12 (doze) meses. 

Data: 01/11/2022. 
Prazo de Vigência: 12 meses. 

Valor total: R$ 48.000,00. 
Previsão Financeira: As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta de recursos próprios da  Foss,  

previstos em seu orçamento, recebiveis através de Contrato de Gestão celebrado com o Município de Curitiba, nos termos do 

disposto no artigo 5°, inciso I, da Lei Municipal n° 13.663/2010, para atender as metas definidas. 

Processo administrativo n° 191/2022. 
Pregão Eletrônico n. ° 124/2022. 

Fundação Estatal de Atenção 6 Saúde, 7 de novembro de 2022. 

Sezifredo Paulo Alves Paz: Diretor Geral 

CONVÊNIOS - AVISO DE PUBLICAÇÃO N°97 

Toma público Extratos de Convênios, Acordos e outros 

Ajustes. 

A DIVISÃO DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E TERMOS DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO, no uso de suas 
atribuições constantes no artigo 52 do Decreto Municipal n.° 536, de 6 de agosto de 1992 e do artigo 70 do Decreto Municipal 

n.° 610, de 21 de maio de 2019, 
RESOLVE 

TORNAR público os extratos de Convênios, Acordos e outros Ajustes, constantes abaixo: 

EXTRATO 
Partes: 
MUNICÍPIO DE CURITIBA. 
UNIÃO por intermédio do MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. 
Objeto: Acordo n° 89/2022 — SEOPI/MJSP de Cooperação Técnica e operacional e o intercámbio de conhecimentos, 

informações, dados e tecnologias entre os partfcipes, por meio de mecanismos de compartilhamento apropriado 
consecução finalística das políticas dos partIcipes. 

Data de Assinatura: 20.10.2022. 

Prazo: 
vigência: Será de 60 meses a partir da assinatura. 
Processo: 04-007173/2022-PMC. 

Procuradoria Geral do Município, 7 de novembro de 2022. 

Rejane do Rocio Maito : Gestora 

FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL - FAS 

CONVÊNIOS - AVISO DE PUBLICAÇÃO N°244 

Torna Público o Extrato de Aditivo ao Termo de 

Colaboração n° 6104/02. 

A FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL, DE ACORDO COMO DECRETO MUNICIPAL N° 1067/2016 e suas alterações. 

RESOLVE: 
Tornar público o Extrato de Aditivo ao Termo de Colaboração, Acordos e outros Ajustes. 

EXTRATO DE ADITIVO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N°6104/02 
Protocolo: 01-203553/2022 
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