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FEAS Fundação Estatal de Atenção A Saúde 

Pregão Eletrônico 
n°161/2022 

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção corretiva 
com troca de peças, de camas hospitalares, macas, carros de emergência e cadeiras de 
rodas nas unidades da Feas. 

Órgão requisitante: Engenharia Clinica 

Data da abertura: 31/10/2022 As 08:40 h 



• 



Feas 

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

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

www.feaes.curitiba.oraov.br  

AUTORIZAÇÃO PARA LICITAR 

Protocolo Processo Administrativo n.° 258/2022 

Modalidade Pregão Eletrônico 

Objeto Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção 
corretiva, com troca de pegas, de camas hospitalares, macas, carros 
de emergência e cadeiras de rodas nas unidades da Feas. 

Justificativa Possibilitar a continuidade dos serviços de manutenção corretiva 
(troca de pegas) dos referidos equipamentos, utilizados nos pacientes 
do SUS em atendimento/internados nas instituições sob a gestão da 
Feas. 

Valor R$ 380.000,00 

Prazo de contratação 12 meses 

Declaração de Disponibilidade de Recursos Financeiros 

Declaro que existe previsão financeira para pagamento da despesa da contratação no 
valor de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), conforme contrato de gestão, 
celebrado com o município de Curitiba, nos termos do disposto no artigo 50, inciso I, da lei 
municipal n° 13.663/2010, para atender as metas definidas. 

Em 05/10/2022 

9,  
enilso lank  

Assessor Financeiro 

Nomeação de gestor e suplente 

Autorizo de acordo com a legislação vigente e, para assunção das obrigações constantes 
no artigo 17 do decreto municipal n.° 610/2019 e correlatos, ficam designados os servido- 
res Roberto Liberato Dallagranna  (mat.  3557) e  Wiliam  Kendi Arabori (matricula funcional 
n.° 2384) como gestor e suplente, respectivamente, com a ciência dos envolvidos. 
Em: 05/10/2022 

" 

ezifredo Fulo Alves Paz . 

Diretor-Geral 

Cientes, 
Titular: Roberto Liberato Dallagranna Suplente:  Wiliam  Ke • rabori  

Ass.: /.9/Alt /.",41 A?  Ass.:  
05/10/2022 05/10/2022 
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zifredo Paulo Alves Paz 

Diretor-Geral Feas 

Feas 

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

Capão Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 

(41) 3316-5927 
www.feaes.curitiba.or.aov.br  

Declaração de autorizador de despesa 

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

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

na qualidade de Diretor-Geral, com fundamento no inciso Ill do artigo 13 do estatuto da 

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

Administrativo n.° 258/2022 — Feas, conforme contrato de gestão, celebrado com o 

município de Curitiba, nos termos do disposto no artigo 5°, inciso I, da lei municipal n° 

13.663/2010, para atender as metas definidas. 

Curitiba, 05 de outubro de 2022. 
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Contratos 
Rua Capitão Argenniro Monteiro Wanderley,  , 161 

Capão Raso — Curitiba/PR 
81.312-170 

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

Curitiba, 30 de setembro de 2022. 

JUSTIFICATIVA  

Ref.:  Contratação de serviços de manutenção corretiva, com troca de peças, de camas 

hospitalares, macas, carros de emergência e cadeiras de rodas nas unidades da Feas. 

A presente contratação visa atender A solicitação da Engenharia Clinica da Feas, a qual 

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

manutenção corretiva (troca de peças) dos referidos equipamentos, utilizados nos pacientes 

do SUS em atendimento/internados nas instituições sob a gestão da Feas. 

Em obediência aos termos do parágrafo único, do  art.  18, do Decreto Municipal 610/2019, 

constata-se que os serviços a serem adquiridos são considerados serviços comuns, uma 

vez que se enquadram no inciso V, do artigo 2° do Decreto Municipal 610/2019, a saber, a 

possibilidade de definição concisa e objetiva dos padrões de desempenho e qualidade a 

serem obedecidos pelos licitantes. Portanto, passivel de disputa a partir da modalidade 

pregão. 

Do tipo de pregão: menor preço. 0 julgamento se dará pelo menor valor global do serviço, 

uma vez que se trata de serviço que deve ser gerido como um todo, com uma única 

empresa. Ademais, os itens individuais se dão em quantidades exíguas, o que encareceria a 

disputa individual, bem como poderia afugentar interessados. Desta forma, o menor valor 

global e a contratação de uma única empresa é a melhor alternativa para a Administração. 

Tendo em vista não se tratar de serviço de natureza divisível, nem mesmo de serviço com 

valor inferior a oitenta mil reais, este certame será destinado a ampla concorrência. 

/ Usk 
Roberto Liberato Dallagr nna  

Gestor do Contrato 





       

Engenharia Clinica 
Fundação Estatal de Atenção à Saticle — Feas 

Rua Lothario  Boutin,  90 
Pinheirinho 

Curitiba / PR 
CEP 81.110-522 

(41) 3316-5928 
www.feaes.curitiba.pr.gov.br  

engenhariaclinica@feaes.curitiba.pr.gov.br  

        

        

        

Fundação  Estate!  
• de Abenção à Saúde 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

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

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

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

- 141 Camas Hospitalares Elétricas Marca Vallitech Modelo  Fowler  Suoer Luxo Elétrica VLT 

930; 

- 43 Camas Hospitalares Elétricas Marca  RC  Móveis Hospitalares Modelo  RC-203E; 

- 2 Camas Hospitalares Elétricas Marca  RC  Móveis Hospitalares Modelo  RC-2030; 

- 20 Camas Hospitalares Elétricas Marca Vallitech Modelo VLT 900; 

- 80 Camas Hospitalares Mecânicas 3 Manivelas Marca Hospimetal; 

- 10 Camas Hospitalares Mecânicas 4 Manivelas Modelo  RC  102; 

- 10 Macas Hospitalares (3 Manivelas) Marca  RC  Móveis Hospitalares Modelo  RC-303; 

- 29 Macas Hospitalares Marca Vallitech Modelo VLT 715; 

- 16 Carros de Emergência Marca Vallitech ;4 

- 80 Cadeiras de Rodas padrão Capacidade aproximada: 80kg; 

- 30 Cadeiras de Rodas para Obesos Capacidade aproximada: 160kg; 

- 80 Cadeiras de rodas para Banho padrão, capacidade aproximada: 80kg; 

- 60 Cadeiras de rodas para banho obeso, capacidade aproximada: 130kg. 

*JUSTIFICATIVA:  A presente contratação visa atender à solicitação da Engenharia Clinica da Feas, a 

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

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

atendimento/internados nas instituições sob a gestão da Feas. 

3) LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:  A prestação do serviço dar-se-6 nas unidades de negócio da 

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

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

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

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

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

prestação dos seguintes serviços: 

Manutenção Corretiva. 

4.1. DA MANUTENÇÃO CORRETIVA: A Manutenção Corretiva consiste em proporcionar os serviços de 

reparos para eliminar defeitos ocorridos nos equipamentos, bem como testes operacionais após reparos 

para garantir o perfeito funcionamento destes. Esta será executada sempre que necessário, mediante 

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

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

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

b) Os serviços de manutenção corretiva poderão ser executados nas 

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

as despesas decorrentes serão custeadas pela CONTRATADA; 

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

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

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

necessárias, sem ônus a contratante; 

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

relatório técnico dos serviços executados no equipamento. 

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

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

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

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

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

dos equipamentos objeto deste contrato durante as manutenções corretivas, a CONTRATADA 

deverá apresentar 03 orçamentos para aprovação junto à CONTRATANTE a qual aprovará o 

de menor valor e com isso a CONTRATADA comprova que os valores cobrldos estão de 

acordo com os praticados no mercado. 

5) DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:  

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

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

formulário próprio da CONTRATADA, assinado pelo responsável técnico, discriminando a 

relação individualizada das peças (podendo considerar a discriminação da tabela de peças 
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CONTRATADA) a serem substituidas, se necessário, com seus respectivos preços; e o que 

mais for necessário ao perfeito funcionamento do equipamento. A CONTRATANTE avaliará o 

orçamento, e julgando coerente, o autorizará, encaminhando o mesmo, por  e-mail,  

CONTRATADA que deverá efetuar o conserto em até 48 horas. 

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

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

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

CONTRATANTE. 

C) É expressamente proibida, à CONTRATADA, a instalação de pegas 

recondicionadas ou recuperadas; 

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

instrumento possuirão vinculo empregaticio exclusivamente com a CONTRATADA, sendo 

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

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

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

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

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

CONTRATANTE. 

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

di
sumidas no presente instrumento ou em seus Anexos: 

a) Providenciar a fiscalização dos serviços executados, através de 

profissionais do seu corpo funcional; 

b) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa 

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

c) Efetuar os pagamentos nas condições e pregos pactuados; 

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

exigências deste Termo e seus anexos; 

e) Notificar por escrito, à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições 

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

Comunicar de imediato à CONTRATADA quaisquer anormalidades de 

funcionamento dos equipamentos; 

• 
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g) Fornecer a qualquer tempo e com a máxima presteza, mediante solicitação 

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

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

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

previstas neste instrumento e em seus anexos: 

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

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

b) Cumprir rigorosamente o prazo de execução dos serviços; 

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

CONTRATADA. 

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

de chamado pela CONTRATADA. 

e) Encaminhar à CONTRATANTE, para autorização, orçamento prévio 

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

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

Emitir Anotação de Responsabilidade Técnica  (ART)  OJ Termo de 

Responsabilidade Técnica (TRT) referente aos serviços prestados; 

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

pessoas idôneas e especializadas, devidamente uniformizadas, assumindo qualquer 

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

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

eventualmente ocasionarem; 

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

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

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

que porventura ocorrerem; 

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

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

CONTRATANTE por todos os prejuízos que eventualmente ocasionem, assumindo inclusive 

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

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

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

mesmos; 
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Responsabilizar-se por todos os danos causados diretamente 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Orientar o CONTRATANTE quanto ao melhor uso dos equipamentos; 

Ministrar treinamento para o uso adequado dos equipamentos, quando 

solicitado pela CONTRATANTE; 

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

Contrato; 

r) Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, 

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

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

hipótese alguma, qualquer relação de emprego com a CONTRATANTE, sendo de exclusiva 

responsabilidade da CONTRATADA as despesas com todos encargos e obrigações sociais, 

trabalhistas e fiscais; 

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

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

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

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

e/ou acompanhar os serviços relativos aos orçamentos aprovados; 

t) Executar sempre que necessário, e mediante prévia aprovação por parte do 

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

funcionamento dos equipamentos; 

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

junto aos clientes (pacientes/acompanhantes) do hospital; 

1)  

o) 

ID)  
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v) Observar todas as obrigações assumidas neste contrato e em seus anexos, 

ainda que não transcritas no corpo do presente instrumento. 

8) QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  

a) Autorização, Registro ou inscrição da CONTRATADA no Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia — CREA ou no Conselho Regional dos Técnicos Industriais —  CRT,  entidade compe-

tente para a fiscalização do exercício profissional, competente da região a que estiver vinculado 

o licitador, que comprove atividade relacionada com o objeto desta licitação; 

b) 01 (um) ou mais atestado (ou declaração) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa jurídica 

de direito público ou privado, devidamente registrado(s) na entidade profissional competente, que 

comprove(m) ter a licitante fornecido, instalado e prestado o serviço de manutenção em carrinhos 

de emergência, camas hospitalares, macas, cadeiras e roda e cadeiras de banho; 

C) Declaração indicando os nomes, CPF's, números dos registros na entidade profissional compe-

tente, dos responsáveis técnicos que acompanharão a execução dos serviços. O iome do res-

ponsável técnico indicado deverá ser o mesmo que constar das anotações ou termos de respon-

sabilidade técnica de que tratam os itens acima. 

9) DO PAGAMENTO:  

9.1. 0 pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a apresentação da nota fiscal 

correspondente ao mês de referência, que deverá ser encaminhada até o 010  (primeiro) d a  id  do mês 

subsequente ao da prestação do serviço, sem emendas ou rasuras, sendo necessariamente a via original; 

e, ainda, mediante apresentação da seguinte documentação: 

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

b) Certidão de regularidade com 0-  recolhimento de FGTS; 

c) Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT). 

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

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

seguros, salários, encargos e outras não relacionadas; 

9.3. Na inexistência de outra regra contratual, quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento 

provocados exclusivamente pela contratante, o valor devido deverá ser acrescido de atualização 

financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em 
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que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) 

ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas: 

I=(TX/100) 

365 

EM =IxNx  VP,  onde: 

I = Índice de atualização financeira;  

TX  = Percentual da taxa de juros de mora anual; 

EM = Encargos moratórios; 

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

VP  = Valor da parcela em atraso 

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

da Lei. 

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

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

Curitiba, 27 de Abril de 2022. 

Wilia 

Matricula 2384 

Engenharia Clinica Feas 
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Apêndice I  

TABELA COM OS EQUIPAMENTOS 

- 141 Camas Hospitalares Elétricas Marca Vallitech Modelo  Fowler  Suoer  Lux  Elétrica VLT 

930; 

- 43 Camas Hospitalares Elétricas Marca  RC  Móveis Hospitalares Modelo  RC-2'3E; 

- 2 Camas Hospitalares Elétricas Marca  RC  Móveis Hospitalares Modelo  RC-2ÓO;  

- 20 Camas Hospitalares Elétricas Marca Vallitech Modelo VLT 900; 

- 80 Camas Hospitalares Mecânicas 3 Manivelas Marca Hospimetal; 

- 10 Camas Hospitalares Mecânicas 4 Manivelas Modelo  RC  102; 

- 10 Macas Hospitalares (3 Manivelas) Marca  RC  Móveis Hospitalares Modelo C-303; 

- 29 Macas Hospitalares Marca Vallitech Modelo VLT 715; 

Fabricante Modelo Sé ie  
RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC  203-E 2020 1. 833-26  
RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC  203-E 2020 1j833-25  
RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC  203-E 2020 1,  833-28 
RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC  203-E 

,  
2020 1 833-29  

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC  203-E 2020 1,  833-30  
RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC  203-E 2020 lj 833-31  
RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC  203-E 2020 1,  833-32 
RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC  203-E 

;  
2020 1,  833-33  

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC  203-E 2020 1,833-34  
RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC  203-E 2020 1,  833-35  
RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC  203-E 2020 1, 833-36  
RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC  203-E 2020 1.833-37  
RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC  203-E 2020 1,  833-38  
RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC  203-E 2020 11833-39  
RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC  203-E 2020 1 833-40  
RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC  203-E 2020 1 il 833-41  
RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC  203-E 2020 1 833-42  
RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC  203-E 2020 1%833-43 
RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC  203-E 

,  
2020 1 457-01  

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC  203-E 2020 1 457-02  
RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC  203-E I ,  
RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC  203-E 2020 1,  833-01  
RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC  203-E 2020 1,  833-02  
RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC  203-E 2020 1833-03  
RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC  203-E 2020 1 833-04  
RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC  203-E 2020 1, 833-05 
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RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC  203-E 2020 14833-06  

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC  203-E 2020 14833-07  

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC  203-E 2020 14833-08  

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC  203-E 2020 14833-09  

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC  203-E 2020 14833-10  

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC  203-E 2020 14833-11  

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC  203-E 2020 14833-12  

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC  203-E 2020 14833-13  

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC  203-E 2020 14833-14  

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC  203-E 2020 14833-15  

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC  203-E 2020 14833-16 

0  RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC  203-E 2020 14833-17  

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC  203-E 2020 14833-18  

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC  203-E 2020 14833-19  

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC  203-E 2020 14833-20  

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC  203-E 2020 14833-21  

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC  203-E 2020 14833-22  

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC  203-E 2020 14833-23  

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC  203-E 2020 14833-24  

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC  203-E 2020 14833-27 

VALLITECH  Fowler  Super Luxo Eletrica 70769 

VALLITECH  Fowler  Super Luxo Eletrica 73979 

VALLITECH  Fowler  Super Luxo Eletrica 70685 

VALLITECH  Fowler  Super Luxo Eletrica 73948 

VALLITECH  Fowler  Super Luxo Eletrica 73954 

VALLITECH  Fowler  Super Luxo Eletrica 70690 

VALLITECH  Fowler  Super Luxo Eletrica 70776 

VALLITECH  Fowler  Super Luxo Eletrica 73944 

VALLITECH  Fowler  Super Luxo Eletrica 70774 

VALLITECH  Fowler  Super Luxo Eletrica 73931 

VALLITECH  Fowler  Super Luxo Eletrica 73900 

VALLITECH  Fowler  Super Luxo Eletrica 73951 

VALLITECH  Fowler  Super Luxo Eletrica 70695 

VALLITECH  Fowler  Super Luxo Eletrica 73906 

VALLITECH  Fowler  Super Luxo Eletrica 74009 

VALLITECH  Fowler  Super Luxo Eletrica 73902 
VALLITECH  Fowler  Super Luxo Eletrica 73936 

VALLITECH  Fowler  Super Luxo Eletrica 73947 
VALLITECH  Fowler  Super Luxo Eletrica 73921 
VALLITECH  Fowler  Super Luxo Eletrica 73932 
VALLITECH  Fowler  Super Luxo Eletrica 73907 
VALLITECH  Fowler  Super Luxo Eletrica 73927 

i / .5,40 
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VALLITECH 
VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73969 
VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73950 
VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73914 
VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73989 
VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73970 
VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73909 
VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73977 
VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73931 
VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 7 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73938 
VALLITECH Fowler Su_per  Luxo  Eletrica 739 8 
VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73936 
VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 70692 
VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 70699 
VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 70775 
VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 70771 
VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 70683 
VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 74012 
VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73643 
VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73655 
VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73618 
VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica - , 
VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 7 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73663 
VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 7324 
VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73971 
VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 70688 
VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 70777 
VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 70773 
VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 70770 
VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 

1 
70689 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 
, 

70781 
VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 70678 
VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73939 
VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73611 
VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73986 
VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 70691 
VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 70694 
VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 70772 
VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 70687 
VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73974 

10 
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VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica - 
VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73941 
VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73961 
VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73934 
VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73897 
VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 74011 
VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73925 
VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 74016 
VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73919 
VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73937 
VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica  73928 

1110 VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 70682 
VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 70686 
VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 70877 
VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73915 
VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73913 
VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73920 
VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 70879 
VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 70782 
VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73901 
VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73908 
VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica - 
VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73933 
VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73980 
VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 70783 
VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73930 
VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73905 
VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73953 
VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73946 
VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73912 
VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73960 
VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73910 
VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73942 
VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 70778 
VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73899 
VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73958 
VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73973 
VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 70684 
VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica - 
VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73988 
VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73964 
VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica - 
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VALLITECH  Fowler  Super Luxo Eletrica -, 
VALLITECH  Fowler  Super Luxo Eletrica - 
VALLITECH  Fowler  Super Luxo Eletrica 739 1 7 
VALLITECH  Fowler  Super Luxo Eletrica 739,e2 
VALLITECH  Fowler  Super Luxo Eletrica 707 9 
VALLITECH  Fowler  Super Luxo Eletrica 

1 

VALLITECH  Fowler  Super Luxo Eletrica 739.6 
VALLITECH  Fowler  Super Luxo Eletrica 707;0 
VALLITECH  Fowler  Super Luxo Eletrica 708 5 
VALLITECH  Fowler  Super Luxo Eletrica 739,5 
VALLITECH  Fowler  Super Luxo Eletrica 739.9 • 
VALLITECH  Fowler  Super Luxo Eletrica 73948 
VALLITECH  Fowler  Super Luxo Eletrica 739 6 
VALLITECH  Fowler  Super Luxo Eletrica 73 ' 2 
VALLITECH  Fowler  Super Luxo Eletrica 73°09 
VALLITECH  Fowler  Super Luxo Eletrica 73°65 
VALLITECH  Fowler  Super Luxo Eletrica 

, 
734'40 

VALLITECH  Fowler  Super Luxo Eletrica 7304 
VALLITECH  Fowler  Super Luxo Eletrica 73 98 
VALLITECH  Fowler  Super Luxo Eletrica 

1 
73°52 

VALLITECH  Fowler  Super Luxo Eletrica 
, 

73:96 
VALLITECH  Fowler  Super Luxo Eletrica 73°85 
VALLITECH  Fowler  Super Luxo Eletrica 73°87 
VALLITECH  Fowler  Super Luxo Eletrica 7080 
VALLITECH  Fowler  Super Luxo Eletrica 
VALLITECH  Fowler  Super Luxo Eletrica 736 23 
VALLITECH  Fowler  Super Luxo Eletrica 73 I  84 
VALLITECH  Fowler  Super Luxo Eletrica 73 75 
VALLITECH  Fowler  Super Luxo Eletrica 73 67 
VALLITECH  Fowler  Super Luxo Eletrica 73°!72 
VALLITECH  Fowler  Super Luxo Eletrica 7335 
VALLITECH  Fowler  Super Luxo Eletrica 73157 
VALLITECH  Fowler  Super Luxo Eletrica 7382 
VALLITECH  Fowler  Super Luxo Eletrica 73:29 
VALLITECH  Fowler  Super Luxo Eletrica 
VALLITECH  Fowler  Super Luxo Eletrica 71 44 

/0 
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Equipamento Especificações 

Cadeira de rodas 
para banho padrão 

Pintura epóxi; 
Apoio de  brag()  fixo, apoio de pés fixo; 
Encosto impermeável 100% material higienizável; 
Assento sanitário removível; 
Rodízios traseiro e dianteiros com freios; 
Capacidade aproximada: 80kg. 

Cadeira de rodas 
para banho obeso 

Pintura eletrostática; 
Apoio de  brag()  fixo, apoio de pés fixo; 
Encosto impermeável 100% material higienizável; 
Assento sanitário removível; 
Rodízios traseiro e dianteiros com freios; 
Capacidade aproximada: 130kg. 

Cadeira de rodas  pa-  
drão 

Estrutura em  ago  carbono pintada em epóxi; Dobrável, Rodas tra- 
seiras com 4 rolamentos e freios bilaterais; 
Rodas direcionais pequenas dianteiras 6" (150mm). Todos os pneus 
maciços; Assento e encosto em  nylon  simples; 
Apoios de pés tubular, retrateis; 
Apoio de braços fixos; 
Capacidade aproximada: 80kg. 

Cadeira de rodas 
Obeso 

Estrutura em  ago  carbono pintada em epóxi; 
Dobrável. Rodas traseiras com 4 rolamentos e freios bilaterais; 
Rodas direcionais pequenas dianteiras 6" (150mm). Todos os pneus 
maciços; Assento e encosto em  nylon  sim- 
ples; , 
Apoios de pés tubular, retrateis. Apoio de braços fixos; 
Capacidade aproximada: 160kg. 
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Descrição da Pega Vallitech  

ROLLER BUMPER  - 13,20 X 23,70 X 29,70 - (VLT-0714 ; VLT-0715 ; VLT-0716) 
i  

ROLLER BUMPER  32.75 X 42.75 X 48.75 VLT-851 

INCLINOMETRO EM PP -31.9 X 100X13.2 -RASGO P/ ESFERA 0.8 MM 

ADAPTADOR EMENDA PASSAGEM - RJ11 - ENTRA 1 FEM / SAI 1 FEM 

AMORTECEDOR DO ACIONAMENTO PARA GRADES G-018 E G-019 102,014 

ONA 521) FENAP (TERCEIRO) 

CABO LISO CHATO 4 VIAS - BRANCO (1RJ11) 

CABO ALIMENTACAO PLUGAVEL 4,0M LISO (DCFBR4OL3P) 

CONECTOR RJ-11 MACHO TM 64 6x4 

CABO ALIMENTACAO 4M LISO (DCFBR4OL2P) 

MOTOR MEGAMAT MCZ 24V 200 GQR 3 KN - CINZA (CURSO REGULADO C/095)(D64844) 

MOTOR MEGAMAT MCZ 24V 100 (D51998) 

MOTOR MEGAMAT MCZ 24V 50 (D51991) 

MOTOR MEGAMAT MCZ 24 V 330 150 TF 6KN (051996) 

MOTOR MEGAMAT MCZ 24 V 386 200 TF 6KN (D51993) 

MOTOR MEGAMAT MCZ 24V 200 TF 6KN - COM CURSO DE 170MM 

MOTOR QUADROMAT 8- 90-250  VAC  -6 KN (D69647) 

MOTOR MEGAMAT MCZ 150MM - IP44 4KN - VERSA() ECO - CURSO REGULADO 75MM 

MOTOR MEGAMAT MCZ 24V 200 GQR 3KN- CINZA (CURSO REG.C/165MM) 

MEGAMAT MCZ 24V 360 150 TF 6KN CINZA- D51996L(SUBS  MOT-0006) 1 

MOTOR MEGAMAT MCZ 24V 200 GQR 3 KN - CINZA (CURSO 140 MM) 

fi ,.I,. 
14 
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MOTOR MEGAMAT MCZ 24V 386/ 200 TF 6KN (D51993) CURSO 180 MM 

MOTOR MEGAMAT MCZ 24V 386 200 TF 6KN 3 EDICAO 

ACIONAMENTO DE GRADE RETRÁTIL (G-018 E G-019) +5 TAPA FUROS 

RODIZIO 2" SEM FREIO - 9000 HG S/ CAPA SQUADRONI 

RODIZIO 9000  HC  S/ FREIO Cl CHAPA (  SQUADRON!)  

RODIZIO 6" SEM FREIO - COLSON - GLE.614.PER.4E 

.DIZIO 6" COM FREIO - COLSON - GLE.614F.PER.4E 

RODIZIO 4" SEM FREIO - COLSON - GLE.412.PER.4E 

RODIZIO 4" COM FREIO - COLSON - GLE.412F.PER.4E 

RODIZIO 5" SEM FREIO - COLSON - GLE.512.PER.4E 

RODIZIO 5" COM FREIO - COLSON - GLE.512F.PER.4E 

RODIZIO 3" SEM FREIO - COLSON - GLE.312.PER.4E 

RODIZIO 3" COM FREIO - COLSON - GLE.312F.PER.4E 

RODIZIO 4"  CPT  DUPLO S/ FREIO PU BRANCO  REF.  CPT.4.PU 089 (COLSON) 

40DIZIO 4"  CPT  DUPLO Cl FREIO PU BRANCO  REF.  CPT.4.PU 089 (COLSON) 

RODIZIO 5"  CPT  DUPLO S/ FREIO PU BRANCO ROSCA BAIXA  REF.  CPT.5.PU 08.E(COLSON) 

RODIZIO 5"  CPT  DUPLO Cl FREIO PU BRANCO ROSCA BAIXA  REF.  CPT.5F.PU 08.E(COLSON) 

RODIZIO 3"  CPT  DUPLO C/ FREIO  REF.  CPT.3F.PU 08.E (COLSON) 

RODIZIO 5" S/ FREIO  MOD  GNRE 512 - BPE - SCHIOPPA - VER  COD. ROD-0084 

RODIZIO 5" C/ FREIO  MOD  GNRE 512 - BPE -  FP  - SCHIOPPA - VER  COD. ROD-0085 

RODIZIO 5" FREIO TOTAL (TENTE) 

RODIZIO 5" FREIO DIRECIONAL (TENTE) 

RODIZIO 5" LIVRE (TENTE) 

RODIZIO 6" FREIO DIRECIONAL (TENTE) ESPIGA 32 MM  
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RODIZIO 6" FREIO TOTAL (TENTE) - ESPIGA 32MM 

RODIZIO 6" LIVRE (TENTE) - ESPIGA 32MM 

RODIZIO 4" TENTE DIAG Cl FREIO - LEVINA 5377PJP100R05-28X45 

RODIZIO 5" TENTE DIAG Cl FREIO - LEVINA 5377PJP125R05-28X45 

ROLAMENTO  DPI  51104 IMPORTADO 

SANFONA CILINDRICA  NAT.  50 SH BORRACHA - PRETO (MACA) 

SUPORTE  PLASTIC°  CONTROLE - VTL-521 • 
TABUA DE MASSAGEM - ESTRUT PP- 40 BRILHANTE - 10MM - VLT-323 

TECLADO MODELO VTG02-IA - QUADROMAT GRADE - TECLAFLEX 

TECLADO MODELO VTG02-EA - QUADROMAT GRADE - TECLAFLEX 

TECLADO MODELO VTG02-1B - QUADROMAT GRADE - TECLAFLEX 

TECLADO MODELO VTG02-EB - QUADROMAT GRADE - TECLAFLEX 

TECLADO MODELO VTE02-BG - QUADROMAT PESEIRA - TECLAFLEX 

TECLADO MODELO VTG02-EB-T - TRIOMAT GRADE - TECLAFLEX 

TECLADO MODELO VTG02-BG-T - TRIOMAT PESEIRA - TECLAFLEX 

TECLADO DUOMAT INTERNO "A" - ENF/LUZ PRESENÇA - TECLAFLEX 

TECLADO DUOMAT INTERNO "B" - ENF/LUZ PRESENÇA - TECLAFLEX 

TECLADO DUOMAT EXTERNO "A" - TECLAFLEX 

TECLADO DUOMAT EXTERNO "B" - TECLAFLEX 

TECLADO MODELO VTE01 -  LCD  - BG c/domus metálicos - TECLAFLEX 

TECLADO MODELO VTE03 -  LCD  - BG -  CV  - TECLAFLEX - SEM BATER 

TECLADO MODELO VTE03 - BG - TECLAFLEX - SEM BATERIA 

TECLADO MODELO VTGO7 - EA - TECLAFLEX 

TECLADO MODELO VTGO7 - EB - TECLAFLEX 
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TECLADO MODELO VTE03 -  LCD  - BG - TECLAFLEX - SEM BATERIA 

TECLADO MODELO VTE03 - TECLAFLEX - SEM BATERIA 

TECLADO MODELO VTE03 - BG - T - TECLAFLEX - SEM BATERIA 

TECLADO MODELO VTGO7 - IA - TECLAFLEX 

TECLADO MODELO VTGO7 - IB - TECLAFLEX 

TECLADO MODELO VTGO7 - EA - T - TECLAFLEX  

"¡CLAD°  MODELO VTGO7 - EB - T - TECLAFLEX 

TECLADO MODELO VTGO9 - EB 

TECLADO MODELO VTGO9 - TR - 

TECLADO MODELO VTGO9 - TR - B 

TECLADO DE MEMBRANA COM CABO  FLAT  P/ PESEIRA - VTE04 

MEMBRANA EM POLICARBONATO - PESEIRA - VTE04 - BG 

MEMBRANA EM POLICARBONATO - PESEIRA - VTE04 - BG-T 

TECLADO DE MEMBRANA COM CABO  FLAT  P/ GRADE - VTG10 - EXTERNO 

TECLADO DE MEMBRANA COM CABO  FLAT  P/ GRADE - VTG10 - INTERNO 

110 
MEMBRANA EM POLICARBONATO - GRADE - VTG10 - EA 

MEMBRANA EM POLICARBONATO- GRADE - VTG10 - EA-T 

MEMBRANA EM POLICARBONATO - GRADE - VTG10 - IA 

MEMBRANA EM POLICARBONATO - GRADE - VTG10 - EB 

MEMBRANA EM POLICARBONATO - GRADE - VTG10 - EB-T 

MEMBRANA EM POLICARBONATO - GRADE - VTG10 - IB 

MEMBRANA EM POLICARBONATO - PESEIRA - VTE04 -BG- B 

MEMBRANA EM POLICARBONATO - GRADE - VTG11 -EA 

MEMBRANA EM POLICARBONATO-GRADE - VTG11 -EB 

h 
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MEMBRANA EM POLICARBONATO - GRADE - VTG11 -IA 

MEMBRANA EM POLICARBONATO - GRADE - VTG11 - IB 

PLACA DE FECHAMENTO EXTERNO GRADE VTG-011 

PLACA DE FECHAMENTO INTERNO GRADE VTG-011 

TECLADO DE MEMBRANA COM CABO  FLAT  P/ POLTRONA (VLT-0532-A) 

TECLADO + MEMBRANA EM POLICARBONATO - GRADE - VTG13 - EA 

TECLADO + MEMBRANA EM POLICARBONATO - GRADE - VTG13 - EB 

TECLADO + MEMBRANA EM POLICARBONATO - GRADE - VTG13 - IA 

TECLADO + MEMBRANA EM POLICARBONATO - GRADE - VTG13 - IB 

VCF - CAIXA DE FUSIVEL E TOMADA P/ VCM-0009 / VCM-0010 

VCM - CONTROLADOR MOTOR QUADROMAT 

VCM - CONTROLADOR MOTOR QUADROMAT (com cabo cinza CB0-0064) 

VCM - MODULO 4 MOTORES 

VCM - CAIXA COM TRANSFORMADOR 

VCM - CAIXA DE INTERFACE IMCL 

VCM - PLACA DE GRADE 

VCT - CONTROLADOR DO TECLADO -1 cabo  flat  

VCT - CONTROLADOR DO TECLADO -2 cabos  flat  

VCT - CONTROLADOR DO TECLADO -3 cabos  flat  - para  LCD  

VTE-0001 - REV3 - TECLADOS DA PESEIRA - COM  LCD  

VTE-0001 - REV3 - TECLADOS DA PESEIRA - SEM  LCD 
 

VTE-0002 - REV3 - TECLADOS DA PESEIRA - SEM  LCD  

VTG-0001 - TECLADO DA GRADE - INTERNO - ESQUERDA 

VTG-0001 - TECLADO DA GRADE - INTERNO - DIREITA 
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TECLADO DA GRADE - EXTERNO - DIREITA 

TECLADO DA GRADE -EXTERNO-ESQUERDA 

TECLADO DA GRADE-INTERNO-ESQUERDA 

VTG-0002 - TECLADO DA GRADE - INTERNO - DIREITA 

TECLADOS DA PESEIRA - SEM  LCD  

TECLADOS DA PESEIRA - SEM  LCD  

IllescriOão das Pegas Rc Móveis I Camas Mecânicas  

Kit  4 Rodízio Hospitalar giratório 2 com freio e 2 sem freio, diâmetro da roda 5 polegadas, capacidade 
de carga: 150Kg. 

Atuador Linear  Fenix  100mm para cama hospitalar. 

Atuador Linear  Fenix  150mm para cama hospitalar. 

Atuador Linear  Fenix  200mm para cama hospitalar. 

Controle de mão 10 botões para cama hospitalar. 

Suporte para atuador linear de cama hospitalar. 

Suporte interno para grade lateral de cama hospitalar. 

Travessa para suporte de atuador linear para cama hospitalar. 

Par de Grades laterais com suporte e dispositivo de travamento para cama hospitalar. 

Ipabeceira e peseira para cama hospitalar (conjunto). 
Grades laterais para cama hospitalar. 
Parafuso 3/8 zincado. 
Acabamento para manivela de cama hospitalar. 
Conector tipo pino  mike  para conexão de controle de cama hospitalar. 
Acabamento para pés de cama hospitalar. 
Acabamento para tubular/travessas laterais de cama hospitalar. 
Botão de travamento das grades laterais da cama hospitalar. 

Bucha de cabeceira/peseira. 

Bate maca. 
Motor duplo quadromat 8. 
Mão de Obra Eletroeletrônica (hora técnica) 
Mão de Obra Mecânica (hora técnica) 

Equipamentos, Manutenção Manut. Corretiva 
Item Corretiva QTD (Valor da Hora 

técnica) 
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1 141 Camas Hospitalares Elétricas Marca Vallitech Modelo  Fowler  
Suoer Luxo Elétrica VLT 930 

141 R$ 

2 Camas Hospitalares Elétricas Marca  RC  Móveis Hospitalares Modelo 
RC-203E 

43  R$  

3  
Camas Hospitalares Elétricas Marca  RC  Móveis Hospitalares Modelo 
RC-2030 

2 R$ 

4 Camas Hospitalares Elétricas Marca Vallitech Modelo VLT 900 20 R$ 
5 Camas Hospitalares Mecânicas 3 Manivelas Marca Hospimetal 80 R$ 
6 Camas Hospitalares Mecânicas 4 Manivelas Modelo  RC  102 10 R$ 

7 Macas Hospitalares (3 Manivelas) Marca  RC  Móveis Hospitalares 
Modelo  RC-303 10 R$ 

8 Macas Hospitalares Marca Vallitech Modelo VLT 715 29 R$ 
9 Carros de Emergência Marca Vallitech 16 R$ 

10 Cadeiras de Rodas padrão Capacidade aproximada: 80kg 80 R$  
ii  Cadeiras de Rodas para Obesos Capacidade aproximada: 160kg; 30  R$ 

12  Cadeiras de rodas para Banho padrão, capacidade aproximada: 
80kg; 

80 R$ 

13 Cadeiras de rodas para banho obeso, capacidade aproximada: 
130kg. 60 R$ 

TOTAL R$ 
Ressarcimento de Pegas  (nag  0,Objeto de disputa) R$ 230.000,0e 
Valor de mão de obra (04o é 0,0jet0 de disputa) R$ 150.000,0e 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XXX/2022 — FEAS 

Contrato Administrativo n° XXX/2022-FEAS para 

Contratação de empresa especializada em prestação de 

serviços de manutenção, preventiva e corretiva, com troca de 

pegas, dos equipamentos listados abaixo, para suprir as 

necessidades da Fundação Estatal de Atenção à Saúde — Feas 

pelo período de 12 (doze) meses, que entre si celebram a Feas 

— Fundação Estatal de Atenção à Saúde e a empresa 

Aos 4*§d a nesta cidade de 

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

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

14.814.139/0001-83, neste ato representada pelo seu Diretor Geral, Sezifredo Paulo Alves 

Paz, CPF/MF 366.713.809-10 e pela Diretora Administrativa Financeira Deise Sueli de  

Pietro Caputo,  CPF/MF n.° 570.893.889-72, assistidos pelo Assessor Jurídico Pedro 

Henrique lgino Borges, OAB/PR n.° 50.529, e de outro lado a empresa 

50( 

sob n.° com sede na , neste ato 

representada pelo Sr. inscrito no CPF/MF n° 

FOA XAC4Xi".144, com fundamento nas informações contidas no 

  

"1440d fdA,  dministratiyo n — Feas, 

    

resolveram e acordaram firmar o presente contrato, mediante as cláusulas e condições a 

seguir estabelecidas: 

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

Tem o presente por objeto a contratação de empresa especializada em 

prestação de serviços de manutenção, preventiva e corretiva, com troca de pegas, dos 

equipamentos listados abaixo, para suprir as necessidades da Fundação Estatal de Atenção 

Saúde — Feas, pelo período de 12 (doze) meses nas dependências das unidades geridas 

pela Fundação Estatal de Atenção à Saúde de Curitiba- Feas. 

Estão contemplados neste termo os seguintes equipamentos e quantidades: 
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- 141 Camas Hospitalares Elétricas Marca Vallitech Modelo  Fowler  Suoer Luxo 

Elétrica VLT 930; 

- 43 Camas Hospitalares Elétricas Marca  RC  Móveis Hospitalares Modelo  RC-

203E; 

- 2 Camas Hospitalares Elétricas Marca  RC  Móveis Hospitalares Modelo  RC- 

2030; 

- 20 Camas Hospitalares Elétricas Marca Vallitech Modelo VLT 900; 

- 80 Camas Hospitalares Mecânicas 3 Manivelas Marca Hospimetal 

- 10 Camas Hospitalares Mecânicas 4 Manivelas Modelo  RC  102; 

- 10 Macas Hospitalares (3 Manivelas) Marca  RC  Móveis Hospitalares Modelo  

RC-303; 

- 29 Macas Hospitalares Marca Vallitech Modelo VLT 715; 

- 16 Carros de Emergência Marca Vallitech ;4 

- 80 Cadeiras de Rodas padrão Capacidade aproximada: 80kg; 

- 30 Cadeiras de Rodas para Obesos Capacidade aproximada: 16Ckg; 

- 80 Cadeiras de rodas para Banho padrão, capacidade aproximada: 80kg; 

- 60 Cadeiras de rodas para banho obeso, capacidade aproximada 130kg. 

Parágrafo Primeiro  

Os serviços contratados serão prestados no Hospital Municipal do Idoso Zilda 

Arns, Centro Médico Comunitário Bairro Novo e UPA CIC, nos locais a serem determinados 

pelo responsável de cada uma das unidades, nas quantidades estipuladas neste Termo de 

Referência. 

Para fins de esclarecimento, os endereços das unidades são: 

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

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

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

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

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

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

Curitiba — PR — UPA Boqueirão. 

Parágrafo Segundo 
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Os serviços deverão ser prestados nas dependências da contratada. 

Parágrafo Terceiro 

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

Termo de Referência e a Proposta da CONTRATADA. 

Parágrafo Quarto 

As pessoas que venham a executar os serviços decorrentes deste instrumento 

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

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

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

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

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

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

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

colaboração entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA. 

Parágrafo Quinto 

A CONTRATADA somente manterá na execução dos serviços objeto da 

presente contratação, profissionais que apresentem o seguinte perfil: 

a) Maiores de 18 anos; 

b) Portadores de atestado de boa saúde. 

CLAUSULA SEGUNDA — DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

0 objeto deste termo compreende a prestação dos seguintes serviços: 

a. Manutenção Corretiva. 

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

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

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

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

escrito ou por  mail,  observando-se as seguintes condições: 
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a) A CONTRATADA efetuará a manutenção corretiva no menor p
i 
 azo após a 

aprovação do serviço, devendo o equipamento retornar para a  co  tratante em 

conformidade; 

b) Os serviços de manutenção corretiva poderão ser executados nas .ependências 

da CONTRATANTE, ou em laboratório especializado da CONTRATA e todas as 

despesas decorrentes serão custeadas pela CONTRATADA; 

c) A CONTRATADA fica responsável por vícios ou defeitos de f bricação ou 

desgaste anormal das peças utilizadas na manutenção corretiva, pelo período, não 

inferior a 90 (noventa) dias, obrigando-se a reparar o dano e substituir s peças que 

se fizerem necessárias, sem ônus a contratante; 

d) A CONTRATADA fornecerá ao final de cada manutenção corretiv um relatório 

técnico dos serviços executados no equipamento. 

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

permanecer em perfeitas condições de uso durante a vigência do cont'  ato; 

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

preço de tabela apresentado pela CONTRATADA, em sua proposta. 

g) Caso seja constatada a necessidade de troca das peças e/ou a ess6rios dos 

equipamentos objeto deste contrato durante as manutenções corretivas, a 

CONTRATADA deverá apresentar 03 orçamentos para aprova  ão  junto 

CONTRATANTE a qual aprovará o de menor valor e com isso a •ONTRATADA 

comprova que os valores cobrados estão de acordo com os praticado no mercado. 

Ill. A CONTRATADA ter-6 o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para ore ar o conserto 

e enviar ao CONTRATANTE, via  e-mail,  o orçamento que deverá s 

formulário próprio da CONTRATADA, assinado pelo respons 

discriminando a relação individualizada das peças (podendo 

discriminação da tabela de peças CONTRATADA) a serem su 

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

funcionamento do equipamento. A CONTRATANTE avaliará o orçamen 

coerente, o autorizará, encaminhando o mesmo, por  e-mail,  à  CON  

deverá efetuar o conserto em até 48 horas. 

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

plena execução dos serviços correrão à conta da CONTRATADA, 

responsável pelo fornecimento das peças de reposição, originais,  apt  

escrita do CONTRATANTE. 

r emitido em 

vel técnico, 

onsiderar a 

stituidas, se 

io ao perfeito 

o, e julgando 

RATADA que 

ecessários 

a qual será 

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

recondicionadas ou recuperadas; 

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

possuirão vinculo empregaticio exclusivamente com a CONTRATADA, sendo esta 

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

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

tributos pertinentes, indenização por quaisquer acidentes de que seus empregados 

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

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

transferidos para a CONTRATANTE. 

CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

São obrigações da CONTRATADA: 

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

a sublocação no todo ou em parte do objeto; 

II.Cumprir rigorosamente o prazo de execução dos serviços; 

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

CONTRATADA. 

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

pela CONTRATADA. 

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

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

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

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

Técnica (TRT) referente aos serviços prestados; 

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

idôneas e especializadas, devidamente uniformizadas, assumindo qualquer 

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

desempenho de suas funções, obrigando-se ainda a indenizar a CONTRATANTE por 

todos os prejuízos que eventualmente ocasionarem; 

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

entendimentos verbais determinados pela urgência da execução dos serviços, 
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prestando todo e qualquer esclarecimento solicitado, e obrigando-se a atender 

prontamente as reclamações que porventura ocorrerem; 

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

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

os prejuízos que eventualmente ocasionem, assumindo inclusive possíveis perdas 

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

verificada a culpa da CONTRATADA. Nesta hipótese, isentando a CONTRATANTE de 

toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos; 

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

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

responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento pela CONTRATANTE; 

X1.0brigar-se em reparar, corrigir, remover ou substituir, As suas expensas, no total ou 

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

XII.Proceder ao conserto, substituindo e/ou reparando os componen es elétricos, 

eletrônicos, mecânicos, necessários A recolocação dos equipamentos em condições 

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

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

sua aquisição, transporte, armazenamento e utilização, bem como a ccntratação, As 

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

contrato; 

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

dos serviços contratados, sem nenhum ônus adicional a CONTRATANTE; 

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

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

CONTRATANTE; 

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

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

neste Contrato, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, greve, 

licença falta ao serviço e demissão de empregados. A demissão não terá em hipótese 

alguma, qualquer relação de emprego com a CONTRATANTE, sendo de exclusiva 

responsabilidade da CONTRATADA as despesas com todos encargos e obrigações 

sociais, trabalhistas e fiscais; 

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

fiscalização, permitindo o acesso aos serviços em execução, bem  co!-no atendendo 
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prontamente as solicitações que  [he  forem efetuadas; inclusive permitir livre acesso 

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

acompanhar os serviços relativos aos orçamentos aprovados; 

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

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

o funcionamento dos equipamentos; 

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

clientes (pacientes/acompanhantes) do hospital; 

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

não transcritas no corpo do presente instrumento. 

CLAUSULA QUARTA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

São obrigações da CONTRATANTE: 

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

corpo funcional; 

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

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

III. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados; 

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

exigências deste Termo e seus anexos; 

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

de execução dos serviços, fixando prazo para sua correção; 

VI. Comunicar de imediato à CONTRATADA quaisquer anormalidades de funcionamento 

dos equipamentos; 

VII. Fornecer a qualquer tempo e com a máxima presteza, mediante solicitação escrita da 

CONTRATADA, ressalvados os casos de urgência, informações adicionais para dirimir 

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

CLAUSULA QUINTA - DO VALOR 

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

receberá a CONTRATADA a importância de R$ observando-se para 
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cada entrega, os seguintes valores unitários para cada item: 

Código Tasy Item Quantidade Valor total 

221907 Camas Hospitalares Elétricas Marca Vallitech Modelo  Fowler  Suoer Luxo Elétrica VLT 930 141' 
221908 Camas Hospitalares Elétricas Marca  RC  Moveis Hospitalares Modelo  RC-203E 43 
221909 Camas Hospitalares Elétricas Marca  RC  Moveis Hospitalares Modelo  RC-2030 2 
221910 Camas Hospitalares Elétricas Marca Vallitech Modelo VLT 900 20 
221911 Camas Hospitalares Mecânicas 3 Manivelas Marca Hospimetal 80 
221912 Camas Hospitalares Mecânicas 4 Manivelas Modelo  RC  102 10 
221913 Macas Hospitalares (3 Manivelas) Marca  RC  Moveis Hospitalares Modelo  RC-303 10 
221914 Macas Hospitalares Marca Vallitech Modelo VLT 715 29 
221915 Carros de Emergência Marca Vallitech 16 
221916 Cadeiras de Rodas padrão. Capacidade Aproximada: 80kg 80 
221917 Cadeiras de Rodas para obesos. Capacidade Aproximada: 160kg 30 
221918 Cadeiras de Rodas para Banho padrão. Capacidade Aproximada: 80kg 80 
221919 Cadeiras de Rodas para Banho obeso. Capacidade Aproximada: 130kg 60 1  

Hora técnica para manutenção 
Valor máximo anual para mão de obra hora técnica (não será objeto de disputa) R$ 150.000,00 
Valor máximo anual para ressarcimento de pegas (não será objeto de disputa) R$ 2S0.000,90 

Total geral 1 R$ 380.0-00 00 

Parágrafo Único  

As despesas decorrentes dos serviços ora contratados correrão por conta de 

  

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

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

CLAUSULA SEXTA— DO PAGAMENTO 

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

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

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

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

documentação: 

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

b) Certidões de regularidade com o recolhimento de FGTS; 

c) Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT). 

Parágrafo Primeiro 

Sendo identificada pela CONTRATANTE a cobrança de valor indevido nas 

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

contados a partir do primeiro dia  id  após a protocolização das Notas FiscaistFatura. Neste 

caso, o prazo previsto no caput desta Cláusula será suspenso, até que haja a regularização 
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FursdFOo Esbatal do Aten53o 
lir Saade de MAta  

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

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

Parágrafo Segundo  

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

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

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

mês subsequente ao da comunicação. 

CLAUSULA SÉTIMA— DA MORA 

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

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

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

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

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

das seguintes fórmulas: 

I=(TX/100) 

365 

EM =IxNx  VP,  onde: 

I = Índice de atualização financeira;  

TX  = Percentual da taxa de juros de mora anual; 

EM = Encargos moratórios; 

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

pagamento;  

VP  = Valor da parcela em atraso. 

CLAUSULA OITAVA— DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 

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

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

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

1993, Decreto Municipal n° 610/2019 e Instrução Normativa n° 02/2021 — SMF, ou seja, será 
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adotado como critério de reajuste o IPC- A. 

Parágrafo Único 

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

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

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

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

remanescente. 

CLAUSULA NONA— DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

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

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

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

Parágrafo Único 

Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no 

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

CLAUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES 

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

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

qualquer outra hipótese de inexecução parcial ou total do contrato, est7ra sujeita as 

seguintes penalidades, independente de outras previstas em lei: 

a. Advertência. 

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

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

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

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

87 e 88 da Lei n.° 8666/93. 

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

10% sobre o valor remanescente da contratação, conforme artigo 112, inciso I do 
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Decreto Municipal 610/2019, de acordo com o artigo 87, inciso Ill, da Lei n.° 8.666/93. 

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

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

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

n.° 8666/93. 

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

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

Parágrafo Primeiro 

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

cumuladas. 

Parágrafo Segundo  

Quaisquer das penalidades aplicadas serão transcritas na ficha cadastral da 

CONTRATADA na Feas. 

Parágrafo Terceiro  

A CONTRATANTE poderá motivadamente aplicar as penalidades estabelecidas 

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

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

Administração. 

Parágrafo Quarto 

A aplicação de penalidades não prejudica o direito da CONTRATANTE de 

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

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

cobrança judicial ou extrajudicial de eventuais perdas e danos. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA— DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

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

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

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

poderá entre outros: 
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a) Notificar a empresa contratada, por escrito, pela ocorrência de eventuais 

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

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

esteja em desacordo ou insatisfatório; 

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

Parágrafo Único  

A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela CONTRATANTE, durante 

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

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DO RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS 

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

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

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DA RENÚNCIA 

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

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

administrativo relativamente aos tributos municipais incidentes sobre o  present  contrato. 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA — DA RESCISÃO 

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

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

Lei 8.666/93. 

Parágrafo Primeiro 

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

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

contar do recebimento da notificação. 

Parágrafo Segundo  

Se, a qualquer tempo, na vigência deste contrato, a CONTRATADA t ver decretada 

sua falência ou vier a se dissolver, de pleno direito ou extrajudicialmente, fica o presente 
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contrato automaticamente rescindido, sem prejuízo da resolução de eventuais pendências. 

Parágrafo Terceiro  

Em qualquer hipótese de rescisão, caberá única e exclusivamente A 

CONTRATADA o recolhimento das verbas rescisórias e demais encargos trabalhistas, 

independentemente do período de comunicação da rescisão formulado pela 

CONTRATANTE. 

Parágrafo Quarto  

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

sua imediata rescisão, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou 

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

a- Não cumprir as obrigações assumidas; 

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

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

anuência da CONTRATANTE; 

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

acordo com a legislação em vigor; 

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

sem justo motivo aceito pela CONTRATANTE. 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA— DA OBSERVÂNCIA A LEI 8.666/93 

0 presente instrumento sujeita o CONTRATANTE e a CONTRATADA As normas 

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

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA — DOS GESTORES 

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

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

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

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

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DA VIGÊNCIA 
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0 contrato vigerá por 12 (doze) meses, a contar da data da sua assinatura, 

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

demais alterações. 

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA — DA PROTEÇÃO DE DADOS 

A presente 

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

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

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

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

CONTRATANTE. No manuseio dos dados a CONTRATADA devera: 

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

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

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

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

divulgação ou perda acidental ou indevida; 

II. Acessar os dados dentro de seu escopo e na medida abrangida por sua permissão 

de acesso (autorização) e que os dados pessoais não podem ser lidos, copiados, 

modificados ou removidos sem autorização expressa e por escrito da 

CONTRATANTE;  

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

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

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

dados pessoais a uma autoridade pública, deverá informar previamente a 

CONTRATANTE para que esta tome as medidas que julgar cabíveis; 

IV. Notificar a CONTRATANTE em até 24 (vinte e quatro) horas a respeito da 

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

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

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

Parágrafo primeiro 
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A CONTRATADA será integralmente responsável pelo pagamento de perdas e 

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

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

descumprimento pela CONTRATADA de qualquer das cláusulas previstas neste capitulo 

quanto à proteção e uso dos dados pessoais. 

Parágrafo segundo  

Encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais necessidade de 

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

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

pela CONTRATANTE, eliminará completamente os Dados Pessoais e todas as cópias 

porventura existentes (em formato digital, físico ou outro qualquer), salvo quando necessite 

mantê-los para cumprimento de obrigação legal ou outra hipótese legal prevista na LGPD. 

Parágrafo terceiro 

A CONTRATADA declara, por meio deste instrumento, que: 

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

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

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

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

organizacionais para controle de acesso aos Dados Pessoais; 

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

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

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

hipótese a CONTRATANTE será responsabilizada pelo Tratamento de Dados 

Pessoais realizados pela CONTRATADA. 

CLAUSULA VIGÉSIMA— DO FORO DE ELEIÇÃO 

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

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

outro, por mais privilegiado que seja. 

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

achado conforme, vai por todos assinados, na presença de duas testemunhas, em uma 
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única via, de onde serão extraídas as cópias necessárias. 

Curitiba, xx de xxxx)ocx de xxxxxx.  

Sezifredo Paulo Alves Paz 

Diretor Geral — Feas 

Ordenador de Despesas 

CONTRATADA 

Deise Sueli de  Pietro Caputo Pedro Henrique lgino Borges 

Diretor Administrativo Financeira Feas Assessor Jurídico — Feas 

1a Testemunha 2a  Testemunha 
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Valor Total: R$ 380.000,00 (tr entos e oitenta mil reais) 

Barreto Fonseca 
Gerente  Td  inistrativa +A1:G36de Contratos 

'C 
Deise S eli de  Pietro Caputo  

Diretora Administrativa Financeira 

FUN Ao ESTATAL DE ATENÇÃO À SAUDE 

Declaramos, conforme contido no  Art.  28° do Decreto Municipal 610/2019 que, os pregos praticados neste processo estão de acordo com os praticados no Mercado. 

Objeto: Serviços de manutenção corretiva, com troca de pegas, dos seguintes equipamentos listados abaixo, para suprir as necessidades da Fundação Estatal de Atenção A 
Saúde - Feas eelo nerlodo de 12 doze meses 

Código Tasy 

221907 

1 Item 

Camas Hospitalares Elétricas Marca Vallitech 
Modelo  Fowler  Suoer Luxo Elétrica VLT 930 

Quantidade 

141 

RCV Manutenção 
Equipamentos 

Hospitalares:1,;:tda. 
CNN:  12.039.453/0001-00 

VALOR HORA 

R$ 

de 
Médicos 

TÉCNICA 

PROPOSTAS 

Too Sul Equipamentos 
CNPJ: 06.816.546/0001-00 

VALOR HORA 
TÉCNICA 

R$ 90,00 

I 

CNPJ: 

R$ 

Starklinicaf do Brasil 
29.125.166/000146 ,  

VALOR HORA 
TÉCNICA 

MEDIA 

Valor Total 

200,00 150,00 R$ 146,67 

221908 Camas Hospitalares Elétricas Marca  RC  Móveis 
Hospitalares Modelo  RC-203E 43 R$ 200,00 R$ 90,00 R$ 150,00 R$ 146.67 

221909 Camas Hospitalares Elétricas Marca  RC  Móveis 
Hospitalares Modelo  RC-2030 2 R$ 200,00 R$ 90,00 R$ 150,00  'RV,  146,67 

221910 Camas Hospitalares Elétricas Marca Vallitech 
Modelo VLT 900 20 R$ 200,00 R$ 90,00 R$ 150,00 R$ 146,67 

221911 Camas Hospitalares Mecânicas 3 Manivelas Marca 
Hospimetal 80 R$ 200,00 R$ 90,00 R$ 150,00 R$ 146,67 

221912 Camas Hospitalares Mecânicas 4 Manivelas Modelo 
RC  102 10 R$ 200,00 R$ 90,00 R$ 150,00 R$ 146,67  

221913 Macas Hospitalares (3 Manivelas) Marca  RC  Móveis 
Hospitalares Modelo  RC-303 10 R$ 200,00 R$ 90,00 R$ 150,00 R$ 146,67 

221914 Macas Hospitalares Marca Vallitech Modelo VLT 
715 29 R$ 200,00 R$ 90,00 R$ 150,00 R$ 146,67 

221915 Carros de Emergência Marca Vallitech 16 R$ 200,00 R$ 90,00 R$ 150,00 R$ 146,67 

221916 Cadeiras de Rodas padrão. Capacidade 
Aproximada: 80kg 80 R$ 200,00 R$ 90,00 R$ 150,00 R$ 146,67 

221917 Cadeiras de Rodas para obesos. Capacidade 
Aproximada: 160kg 30 R$ 200,00 R$ 90,00 R$ 150,00 1 R$ 146,67 

221918 Cadeiras de Rodas para Banho padrão. Capacidade 
Aproximada: 80kg 80 R$ 200,00 R$ 90,00 R$ 150,00 R$ 146.67 

221919 Cadeiras de Rodas para Banho obeso. Capacidade 
Aproximada: 130kg 60 R$ 200,00 R$ 90,00 R$ 150,00 R$ 146,67 

Hora técnica para manutenção 200,00 R$ 90,00 R$ 150,00 R$ 146;67 
Valor máximo anual para mão de obra hora técnica (não será objeto de disputa) R$15,0,0000.0 
Valor máximo anual para ressarcimento de pegas (não será objeto de disputa) R$ 230.0000 

Total geral ,. R$ 380.000,00 

Curitiba, 04 de agosto de 2022. 





Contratos 
Rua  Cap  Argenniro Monteiro Wamdeley, 161 

Capão Raso — Curitiba/PR 
81.130-160 
3316-5926 

jafonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br  

Curitiba, 04 de agosto de 2022. 

Justificativa da Escolha dos Pregos 

Considerando o descritivo solicitado, os valores orçados e, para garantir que 

pelo menos três empresas participem deste certame, optamos por utilizar, para os itens, 

a média dos valores orçados, para a contratação de empresa especializada para 

serviços de manutenção, com troca de peças de camas, macas, carros de emergência 

e cadeiras de rodas nas unidades FEAS, pelo período de 12 (doze) meses. 

Informo que as escolhas tomadas para o estabelecimento dos preços 

presentes neste processo licitatório têm, em suma, as seguintes justificativas: fuga de 

preços inexequíveis ou exacerbados (constantemente presentes nos orçamentos) que 

geram, respectivamente, o fracasso do processo de contratação pela falta de ofertas 

dado o baixo valor a ser pago pela instituição, e a majoração dos preços, o que ataca o 

principio da economicidade. 

Considerando o descritivo solicitado, os valores orçados e, para garantir que 

pelo menos três empresas participem deste certame, informo que o critério adotado para 

o certame foi a média de todos os valores apresentadosl, tendo em vista as 

necessidades a serem atendidas pelo setor requisitante. 

Em tempo, solicito que a contratação dos serviços se dê um único lote 

visando à padronização da prestação de serviços. Convém mencionar que lidar com um 

menor número de fornecedores diminui o custo administrativo de gerenciamento de todo 

o processo de contratação, pois o aumento da eficiência administrativa do setor público 

passa pela otimização do gerenciamento de seus contratos de fornecimento frente a um 

número reduzido de servidores. Essa eficiência administrativa também é de estatura 

constitucional e deve ser buscada pela administração pública. Inexiste ilegalidade na 

realização de pregão com previsão de adjudicação por valor global, e não por itens, 

desde que estes itens do lote sejam integrados por itens de uma mesma natureza e que 

1  Artigo 30: A estimativa de prego de materiais, de equipamentos, de insumos, e de serviços 
contratados para fornecimento de bens, deverá ser elaborada com base na média aritmética 
simples de, no  minim,  três referências de preço, obtidas, isoladas ou conjuntamente, por meio 
de pesquisa de preços no mercado, em Órgãos ou em entidades da Administração Pública. 
(Decreto Municipal 610/2019) 
§2° Quando for adotada a metodologia da estimativa de prego pelo cálculo da média aritmética 
simples, deverão ser excluídos os valores extremos e desarrazoados que possa alterar 
significativamente a tendência central do resultado da amostra. 



onseca 

Administrativa FEAS 

   

Contratos  
Wamdeley, 161 

so — Curitiba/PR 
81.130-160 
3316-5926 

curitiba.pr.gov.br  

Rua Cap Argemiro Monteir  
Capão  Re 

jafonseca@feaes 

 

     

guardem relação entre si. Ao se agrupar itens de características técnicas semelhantes, 

os licitantes possuem margem de negociação maior uma vez que comerc 

grandes quantidades. 

alizam 

• 

• 
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Zimbra 

Zimbra 

jeacorreia@feaes.curitiba.pr.gov.br  

PLANILHA DE PREÇOS 

De : assistencia@rcvequipannentosmedicos.com.br  

Assunto : PLANILHA DE PREÇOS 

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

Boa  tarde  Jean 

qua, 03 de ago de 2022 16:33 

t92  anexos  

Como conversado por telefone segue em anexo a nova planilha com os valores atualizado. 

Atenciosamente 
Giovanna Souza 
3037-2993 

LICITAÇÃO.xlsx 
22 KB 

https://webmail.curitiba.pr.gov.br/h/printmessage?id=15625&tz=America/Sao_Paulo 1/1 
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LOGO DA DA RCV Manutenção de Equipamentos  Medicos  
EMPRESA Hosoitalares Ltda. 

Razão Social:R  CV  MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS  MEDICOS  HOSPITALARES LTDA 

CNPJ: 12.039.453/0001-00 

Endereço R  DARWIN  N 46 

Telefone/Email: assistencia@rcvequipamentosmedicos.com.br  (41) 3037-2993 

Todos os campos sio de preenchimento obrigatório 

Objeto: prestação de serviços de manutenção, com troca de pegas, dos seguintes equipamentos listados abaixo, para suprir as necessidades da Fundação Estatal de Atenção à  Saida  —  Peas  pelo período de 12 

' 

Erritietrtrtit,trrt, ManutençAo 
Preventiva e Corretivo Quantidade 

141 

Manutetn.A0 COrretivo 
(Valor da Hora TUaniaa) 

R$ 200,00 

Mannatr‘riGao Preventiva Preventians por Ano Valor Total 

Camas Hospitalares Elétricas Marca Vallitech Modelo 
Fowler  Suoer Luxo Elétrica VLT 930 

R$ 30000  1 R$ 42.30000  

2 Camas Hospitalares Elétricas Marca  RC  Móveis 
Hospitalares Modelo  RC-203E 

43 R$ 200,00 R$ 300,00 1 R$ 12.900,00 

3 
Camas Hospitalares Elétricas Marca  RC  Móveis 
Hospitalares Modelo  RC-2030 

2 R$ 200,00 R$ 300,00 1 R$ 600,00 

4 
Camas Hospitalares Elétricas Marca Vallitech Modelo VLT 
900 

20 R$ 200,00 R$ 300,00 1 R$ 6.000,00 

5 
Camas Hospitalares Mecbnicas 3 Manivelas Marca 
Hoop/metal 

80 R$ 200,00 R$ 300,00 1 R$ 24.000,00 

6 
Camas Hospitalares Mecânicas 4 Manivelas Modelo  RC  
102 

10 R$ 200,00 R$ 300,00 1 R$ 3.000,00 

7 
Macas Hospitalares (3 Manivelas) Marca  RC  Moveis 
Hospitalares Modelo  RC-303 

10 R$ 200,00 R$ 300,00 1 R$ 3.000,00 

8 Macas Hospitalares Marca Vallitech Modelo VLT 715 29 R$ 200,00 R$ 300,00 1 R$ 8.700,00 

9 Carros de Emergência Marca Vallitech 16 R$ 200,00 R$ 300,00 1 R$ 4.800,00 

10 Cadeiras de Rodas padrão. Capacidade Aproximada: 80kg 80 R$ 200,00 R$ 300,00 1 R$ 24.000,00 

11 
Cadeiras de Rodas para obesos. Capacidade Aproximada: 
160kg 

30 R$ 200,00 R$ 300,00 1 R$ 9.000,00 

12 
Cadeiras de Rodas para Banho padrão. Capacidade 
Aproximada: 80kg 

80 R$ 200,00 R$ 300,00 1 R$ 24.000,00 

13 
Cadeiras de Rodas para Banho obeso. Capacidade 
Aproximada: 130kg 

60 R$ 200,00 R$ 300,00 1 R$ 18.000,00 

Ill
TOTAL  R$ 180.300,00 

Ressarcimento de Preços (Estipulado pela FEAS)  N/A N/A N/A N/A R$ 230.000,00 

Valor  Waal  ria centratavao PS 230,000,00 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

Declaro que nos pregos propostos encontram-se inclusos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ónus que porventura possam recair sobre a execução do objeto da presente licitação e que 
estou de acordo com todas as normas do edital e seus anexos — que são complementares entre si. 

Assinatura 



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

RES: RES: RES: RES: LEVANTAMENTO DE PREÇOS - MANUTENÇÃO DE CAMAS, MACAS, CARRINHOS DE EMERGÊNCIA, CADEIRAS 
DE RODAS E CADEIRAS DE BANHO DAS UNIDADES FEAS 

De: assistencia@rcvequipamentosmedicos.com.br  

Assunto: RES: RES: RES: LEVANTAMENTO DE PREÇOS - MANUTENÇÃO DE CAMAS, MACAS, CARRINHOS DE 
EMERGÊNCIA, CADEIRAS DE RODAS E CADEIRAS DE BANHO DAS UNIDADES FEAS 

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

qui, 07 de jul de 2022 13:31 

anexos 

Boa tarde, 

Segue em anexo orçamento solicitado. 

Atenciosamente, Giovanna 

De: Thiago Guterres Rodrigues de Andrades <tandrades@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Enviada em: quinta-feira, 7 de julho de 2022 12:35 
Para: assistencia <assistencia@rcvequipamentosmedicos.com.br> 
Assunto: Re: RES: RES: LEVANTAMENTO DE PREÇOS - MANUTENÇÃO DE CAMAS, MACAS, CARRINHOS DE EMERGÊNCIA, CADEIRAS 
DE RODAS E CADEIRAS DE BANHO DAS UNIDADES FEAS 

Segue.  

Atenciosamente, 

„eoe 

Thiago Guterres de Andrades 
Assistente Adrninistrativo 

Contratos 

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

De: "assistencia" <assistencia@rcvequipamentosmedicos.com.br> 

Para: "Thiago Guterres Rodrigues de Andrades" <tandradesOfeaes.curitiba.pr.gov.br> 

Enviadas: Quinta-feira, 7 de julho de 2022 11:49:58 
Assunto: RES: RES: LEVANTAMENTO DE PREÇOS - MANUTENÇÃO DE CAMAS, 
MACAS, CARRINHOS DE EMERGÊNCIA, CADEIRAS DE RODAS E CADEIRAS DE 
BANHO DAS UNIDADES FEAS 

Bom dia, 

Pode me encaminhar novamente esse anexo que j6 verifico. 

Atenciosamente, Giovanna 

De: Thiago Guterres Rodrigues de Andrades <tandrades@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Enviada em: quinta-feira, 7 de julho de 2022 11:25 
Para: assistencia <assistencia@rcvequipamentosmedicos.com.br> 
Assunto: Re: RES: LEVANTAMENTO DE PREÇOS - MANUTENÇÃO DE CAMAS, MACAS, CARRINHOS DE EMERGÊNCIA, CADEIRAS DE 
RODAS E CADEIRAS DE BANHO DAS UNIDADES FEAS 

Bom dia, Giovana. Obrigado pelo retorno. Seria possível também vocês informarem o 
valor das peças, que estão nas duas abas seguintes do arquivo? 
Obrigado. 

Atenciosamente, 

https://webmail.curitiba.prgov.br/h/printmessage?id=17455&tz=America/Sao__  Paulo 114 
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Thiago Guterres de Andrades 
Assistente Administfativo 

Contratos 

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

De: "assistencia" <assistenciarcvequipamentosmedicos.com.br> 

Para: "Thiago Guterres Rodrigues de Andrades" <tandrades(afeaes.curitiba.pr.gov.br> 

Enviadas: Quinta-feira, 7 de julho de 2022 10:42:13 
Assunto: RES: LEVANTAMENTO DE PREÇOS - MANUTENÇÃO DE CAMAS, MACAS, 
CARRINHOS DE EMERGÊNCIA, CADEIRAS DE RODAS E CADEIRAS DE BANHO DAS 
UNIDADES FEAS 

Bom dia, 

Segue em anexo o orçamento solicitado. 

Atenciosamente, Giovanna 

De: Thiago Guterres Rodrigues de Andrades <tandrades(afeaes.curitiba.pr.gov.br> 
Enviada em: terça-feira, 5 de julho de 2022 14:07 
Para: assistenciaC:brcvequipamentosmedicos.com.br 
Assunto: LEVANTAMENTO DE PREÇOS - MANUTENÇÂO DE CAMAS, MACAS, CARRINHOS DE EMERGÊNCIA, CADEIRAS DE RODAS E 
CADEIRAS DE BANHO DAS UNIDADES FEAS 1  

Boa tarde. Estamos realizando um levantamento de preços para um Pregão 
eletrônico. Trata-se do serviço de MANUTENÇÃO DE CAMAS, MACAS, 
CARRINHOS DE EMERGÊNCIA, CADEIRAS DE RODAS E CADEIRAS DE BANHO 
DAS UNIDADES FEAS, pelo período de 12 (doze) meses, com possibilidade de 
renovação. Estão sendo cotados os seguintes serviços: 

https://webmail.curitiba.pr.gov.br/h/printmessage?id=17455&tz=America/Sao_Paulo 2/4 
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Rem 
Equipamentos, Manuteng6o 

Preventiva e Corretiva Quantidade 

Camas  Hasp  tata:e,7: L o 2. s '. lama Vall  tech /Jock  
Fowler  Suoer Luxo Elétrica VLT 930 141  

Camas Hospitalares Elétricas Marca  RC  Moveis 
Hospitalares Modelo  RC-203E 

43 

Camas Hospitalares Elétricas Marca  RC  Móveis 
Hospitalares Modeio  RC-2030 2 

420 
Camas Hospitalares Elétricas Marca Vallitech Modelo 
VLT 900 

., 

Camas Hospitalares Meclnicas 3 Manivelas Marca 
Hospimetal 

6 Camas Hospitalares Mecânicas 4 Manivelas Modero 
RC  102 

10  

Macas Hospitalares (3 Manivelas) Marca  RC  Moveis 
Hospitalares Modelo  RC-303 

1 

Macas Hospitalares Marca Vallitech Modelo VLT 715 29 

Carros de Emergencia Marca Vailitech 16 

10 
: 
Cadeiras de Rodas padr6o. Capacidade Aproximada: 
80kg 80 

Cadeiras de Rodas para obesos. Capacidade 
Aproximada: 160kg 

30 

12 Cadeiras de Rodas para  Saito  padrao. Capacidade 
Aproximada: 80kg ... 

13 Cadeiras de Rodas par Banho obeso, Capacidade 
Aproximada: 130kg 

60 

Iremos realizar uma licitação destes serviços para atender a demanda de 
mobiliário presente em toda a Fundação (Hospital do Idoso, Centro Médico do 
Bairro Novo, UPAs e  CAPS).  
Aguardamos a apresentação de propostas até dia 10/06/2022 (sexta-feira) para 
iniciarmos o pregão eletrônico. 
Segue, em anexo, Termo de Referência e modelo para apresentação de 
proposta. 

Atenciosamente, 

Cópia de Cópia de Modelo de Orçamento - Camas Macas Carrinhos de emergência Cadeiras de Rodas e Cadeiras de 
Banho (1).xlsx 
21  KB  

https://webmail.curitiba.pr.gov.br/h/printmessage?id=17455&tz=America/Sao_Paulo  3/4 
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Descrição da Peça Vallitech Valor (R$)  
ROLLER BUMPER  - 13,20 X 23,70 X 29,70 - (VLT-0714 ; VLT-0715 ; VLT-0716) R$ 300,00  

ROLLER BUMPER  32.75 X 42.75 X 48.75 VLT-851 R$ 300,00 
INCLINOMETRO EM PP -31.9 X 100X13.2 -RASGO P/ ESFERA 0.8 MM R$ 100,00 
ADAPTADOR EMENDA PASSAGEM - RJ11 - ENTRA 1 FEM / SAI 1 FEM R$ 80,00 
AMORTECEDOR DO ACIONAMENTO PARA GRADES G-018 E G-019 102,014 R$ 200,00 
ONA 521) FENAP (TERCEIRO) R$ 800,00 

CABO LISO CHATO 4 VIAS - BRANCO (1RJ11) R$ 30,00 

CABO ALIMENTACAO PLUGAVEL 4,0M LISO (DCFBR4OL3P) R$ 60,00 

CONECTOR RJ-11 MACHO TM 64 6x4 R$ 5,00 

CABO ALIMENTACAO 4M LISO (DCFBR4OL2P) R$ 60,00 

MOTOR MEGAMAT MCZ 24V 200 GQR 3 KN - CINZA (CURSO REGULADO C/095)(D64844) R$ 1.200,00 

MOTOR MEGAMAT MCZ 24V 100 (D51998) R$ 1.200,00 

MOTOR MEGAMAT MCZ 24V 50 (D51991) R$ 1.200,00 

MOTOR MEGAMAT MCZ 24V 330 150 TF 6KN (D51996) R$ 1.200,00 

MOTOR MEGAMAT MCZ 24V 386 200 TF 6KN (D51993) R$ 1.200,00 

MOTOR MEGAMAT MCZ 24V 200 TF 6KN - COM CURSO DE 170MM R$ 1.200,00 

MOTOR QUADROMAT 8 - 90-250  VAC  -6 KN (D69647) R$ 2.000,00 

MOTOR MEGAMAT MCZ 150MM - IP44 4KN - VERSÃO ECO - CURSO REGULADO 75MM R$ 1.200,00 
IIVIOTOR MEGAMAT MCZ 24V 200 GQR 3KN- CINZA (CURSO REG.C/165MM) R$ 1.200,00 

MEGAMAT MCZ 24V 360 150 TF 6KN CINZA- D51996L(SUBS  MOT-0006) R$ 1.200,00 
MOTOR MEGAMAT MCZ 24V 200 GQR 3 KN - CINZA (CURSO 140 MM) R$ 1.200,00 

MOTOR MEGAMAT MCZ 24V 386/ 200 TF 6KN (D51993) CURSO 180 MM R$ 1.200,00 

MOTOR MEGAMAT MCZ 24V 386 200 TF 6KN 3 EDICAO R$ 1.200,00 

ACIONAMENTO DE GRADE RETRÁTIL (G-018 E G-019) + 5 TAPA FUROS R$ 500,00 

RODIZIO 2" SEM FREIO - 9000 HG S/ CAPA SQUADRONI R$ 100,00 

RODIZIO 9000  HC  S/ FREIO C/ CHAPA (  SQUADRON!)  R$ 300,00 

RODIZIO 6" SEM FREIO - COLSON - GLE.614.PER.4E R$ 300,00 

RODIZIO 6" COM FREIO - COLSON - GLE.614F.PER.4E R$ 300,00 

RODIZIO 4" SEM FREIO - COLSON - GLE.412.PER.4E R$ 300,00 

RODIZIO 4" COM FREIO - COLSON - GLE.412F.PER.4E R$ 300,00 

RODIZIO 5" SEM FREIO - COLSON - GLE.512.PER.4E R$ 300,00 

RODIZIO 5" COM FREIO - COLSON - GLE.512F.PER.4E R$ 300,00 

RODIZIO 3" SEM FREIO - COLSON - GLE.312.PER.4E R$ 300,00 

RODIZIO 3" COM FREIO - COLSON - GLE.312F.PER.4E R$ 300,00 

RODIZIO 4"  CPT  DUPLO S/ FREIO PU BRANCO  REF.  CPT.4.PU 089 (COLSON) R$ 200,00 
RODIZIO 4"  CPT  DUPLO C/ FREIO PU BRANCO  REF.  CPT.4.PU 08 9 (COLSON) R$ 200,00 

PRODIZIO 5"  CPT  DUPLO S/ FREIO PU BRANCO ROSCA BAIXA  REF.  CPT.5.PU 08.E(COLSON) R$ 200,00 
RODIZIO 5"  CPT  DUPLO Cl FREIO PU BRANCO ROSCA BAIXA  REF.  CPT.5F.PU 08.E(COLSON) R$ 200,00 
RODIZIO 3"  CPT  DUPLO Cl FREIO  REF.  CPT.3F.PU 08.E (COLSON) R$ 200,00 
RODIZIO 5" S/ FREIO  MOD  GNRE 512 - BPE - SCHIOPPA - VER  COD. ROD-0084 R$ 600,00 
RODIZIO 5" C/ FREIO  MOD  GNRE 512 - BPE -  FP  - SCHIOPPA - VER  COD. ROD-0085 R$ 600,00 
RODIZIO 5" FREIO TOTAL (TENTE) R$ 600,00 
RODIZIO 5" FREIO DIRECIONAL (TENTE) R$ 600,00 
RODIZIO 5" LIVRE (TENTE) R$ 600,00 
RODIZIO 6" FREIO DIRECIONAL (TENTE) ESPIGA 32 MM R$ 600,00 
RODIZIO 6" FREIO TOTAL (TENTE) - ESPIGA 32MM R$ 600,00 
RODIZIO 6" LIVRE (TENTE) - ESPIGA 32MM R$ 600,00 
RODIZIO 4" TENTE DIAG Cl FREIO - LEVINA 5377PJP100R05-28X45 R$ 600,00 
RODIZIO 5" TENTE DIAG Cl FREIO - LEVINA 5377PJP125R05-28X45 R$ 600,00 
ROLAMENTO  DPI  51104 IMPORTADO R$ 80,00 
SANFONA CILINDRICA  NAT.  50 SH BORRACHA - PRETO (MACA) R$ 600,00 
SUPORTE PLASTICO CONTROLE - VTL-521 R$ 50,00 
TABUA DE MASSAGEM - ESTRUT PP- 40 BRILHANTE - 10MM - VLT-323 R$ 250,00 
TECLADO MODELO VTG02-1A - QUADROMAT GRADE - TECLAFLEX R$ 400,00 
TECLADO MODELO VTG02-EA - QUADROMAT GRADE - TECLAFLEX R$ 400,00 
TECLADO MODELO VTG02-1B - QUADROMAT GRADE - TECLAFLEX R$ 400,00 



TECLADO MODELO VTG02-EB - QUADROMAT GRADE - TECLAFLEX R$ 400,00 
TECLADO MODELO VTE02-BG - QUADROMAT PESEIRA - TECLAFLEX R$ 400,00 
TECLADO MODELO VTG02-EB-T - TRIOMAT GRADE - TECLAFLEX R$ 400,00 
TECLADO MODELO VTG02-BG-T - TRIOMAT PESEIRA - TECLAFLEX R$ 400,00 
TECLADO DUOMAT INTERNO "A" - ENF/LUZ PRESENÇA - TECLAFLEX 1 

R$ 400,06 
TECLADO DUOMAT INTERNO "B" - ENF/LUZ PRESENÇA - TECLAFLEX R$ 400,00 
TECLADO DUOMAT EXTERNO "A" - TECLAFLEX 1 

R$ 400,00 
TECLADO DUOMAT EXTERNO "B" - TECLAFLEX R$ 400,00 
TECLADO MODELO VTE01 -  LCD  - BG c/domus metálicos - TECLAFLEX R$ 400,00 
TECLADO MODELO VTE03 -  LCD  - BG -  CV  - TECLAFLEX - SEM BATER R$ 400,00 
TECLADO MODELO VTE03 - BG - TECLAFLEX - SEM BATERIA R$ 400,06 
TECLADO MODELO VTGO7 - EA - TECLAFLEX R$ 400,00 
TECLADO MODELO VTGO7 - EB - TECLAFLEX R$ 400,00 
TECLADO MODELO VTE03 -  LCD  - BG - TECLAFLEX - SEM BATERIA i R$ 400,00 
TECLADO MODELO VTE03 - TECLAFLEX - SEM BATERIA R$ 400,06 
TECLADO MODELO VTE03 - BG - T - TECLAFLEX - SEM BATERIA R$ 400,00 
TECLADO MODELO VTGO7 - IA - TECLAFLEX R$ 400,00 
TECLADO MODELO VTGO7 - IB - TECLAFLEX R$ 400,00 
TECLADO MODELO VTGO7 - EA - T - TECLAFLEX R$ 400,00 
TECLADO MODELO VTGO7 - EB - T - TECLAFLEX R$ 400,00 
TECLADO MODELO VTGO9 - EB 

I 
R$ 400,00 

TECLADO MODELO VTGO9 - TR - R$ 400,00 
TECLADO MODELO VTGO9 - TR - B R$ 400,00 
TECLADO DE MEMBRANA COM CABO  FLAT  P/ PESEIRA - VTE04 R$ 500,00 
MEMBRANA EM POLICARBONATO - PESEIRA - VTE04 - BG R$ 250,00 
MEMBRANA EM POLICARBONATO - PESEIRA - VTE04 - BG-T R$ 250,00 
TECLADO DE MEMBRANA COM CABO  FLAT  P/ GRADE - VTG10 - EXTERNO R$ 250,00 
TECLADO DE MEMBRANA COM CABO  FLAT  P/ GRADE - VTG10 - INTERNO R$ 250,00 
MEMBRANA EM POLICARBONATO - GRADE - VTG10 - EA R$ 250,00 
MEMBRANA EM POLICARBONATO- GRADE - VTG10 - EA-T 1 R$ 250,00 
MEMBRANA EM POLICARBONATO - GRADE - VTG10 - IA R$ 250,00 
MEMBRANA EM POLICARBONATO - GRADE - VTG10 - EB R$ 250,00 
MEMBRANA EM POLICARBONATO - GRADE - VTG10 - EB-T R$ 250,00 
MEMBRANA EM POLICARBONATO - GRADE - VTG10 - IB R$ 250,00 
MEMBRANA EM POLICARBONATO - PESEIRA - VTE04 -BG- B L R$ 250,00 
MEMBRANA EM POLICARBONATO - GRADE - VTG11 -EA R$ 250,00 
MEMBRANA EM POLICARBONATO-GRADE - VTG11 -EB R$ 250,00 
MEMBRANA EM POLICARBONATO - GRADE - VTG11 -IA , R$ 250,00 
MEMBRANA EM POLICARBONATO - GRADE - VTG11 - IB R$ 250,00 
PLACA DE FECHAMENTO EXTERNO GRADE VTG-011 R$ 250,00 
PLACA DE FECHAMENTO INTERNO GRADE VTG-011 R$ 250,00 
TECLADO DE MEMBRANA COM CABO  FLAT  P/ POLTRONA (VLT-0532-A) R$ 500,00 
TECLADO + MEMBRANA EM POLICARBONATO - GRADE - VTG13 - EA 

, 
R$ 1.000,00 

TECLADO + MEMBRANA EM POLICARBONATO - GRADE - VTG13 - EB R$ 1.000,00 
TECLADO + MEMBRANA EM POLICARBONATO - GRADE -VTG13 - IA 

, 
R$ 1.000,00 

TECLADO + MEMBRANA EM POLICARBONATO - GRADE - VTG13 - IB R$ 1.000,00 
VCF - CAIXA DE FUSIVEL E TOMADA P/ VCM-0009 / VCM-0010 R$ 100,00 
VCM - CONTROLADOR MOTOR QUADROMAT R$ 1.200,00 
VCM - CONTROLADOR MOTOR QUADROMAT (com cabo cinza CB0-0064) R$ 1.200,00 
VCM - MODULO 4 MOTORES R$ 2.000,00 
VCM - CAIXA COM TRANSFORMADOR R$ 800,00 
VCM - CAIXA DE INTERFACE IMCL R$ 50,00 
VCM - PLACA DE GRADE R$ 500,00 
VCT - CONTROLADOR DO TECLADO -1 cabo  flat  R$ 1.000,00 
VCT - CONTROLADOR DO TECLADO -2 cabos  flat  R$ 1.000,00 
VCT - CONTROLADOR DO TECLADO -3 cabos  flat  - para  LCD  R$ 1.000,00 
VTE-0001 - REV3 - TECLADOS DA PESEIRA - COM  LCD  R$ 2.000,00 



VTE-0001 - REV3 - TECLADOS DA PESEIRA - SEM  LCD  R$ 1.500,00 
VTE-0002 - REV3 - TECLADOS DA PESEIRA - SEM  LCD  R$ 1.500,00 
VTG-0001 - TECLADO DA GRADE - INTERNO - ESQUERDA R$ 1.500,00 
VTG-0001 - TECLADO DA GRADE - INTERNO - DIREITA R$ 1.500,00 
TECLADO DA GRADE - EXTERNO - DIREITA R$ 1.500,00 
TECLADO DA GRADE -EXTERNO-ESQUERDA R$ 1.500,00 
TECLADO DA GRADE-INTERNO-ESQUERDA R$ 1.500,00 
VTG-0002 - TECLADO DA GRADE - INTERNO - DIREITA R$ 1.500,00 
TECLADOS DA PESEIRA- SEM  LCD  R$ 1.500,00 
TECLADOS DA PESEIRA - SEM  LCD  R$ 1.500,00 

• 





Descrição das  Peps  Rc Móveis / Camas Mecânicas Valor (R$)  
Kit  4 Rodízio Hospitalar giratório 2 com freio e 2 sem freio, diâmetro da roda 5 polegadas, capacidade de carga: 150Kg. R$ 450,00 
Atuador Linear  Fenix  100mm para cama hospitalar. R$ 1.200,00 
Atuador Linear  Fenix  150mm para cama hospitalar. R$ 1.200,00 
Atuador Linear  Fenix  200mm para cama hospitalar. R$ 1.200,00 
Controle de mão 10 botões para cama hospitalar. R$ 700,00 
Suporte para atuador linear de cama hospitalar. R$ 100,00 
Suporte interno para grade lateral de cama hospitalar. R$ 300,00 
Travessa para suporte de atuador linear para cama hospitalar. R$ 300,00 
Par de Grades laterais com suporte e dispositivo de travamento para cama hospitalar. R$ 800,00 
Cabeceira e peseira para cama hospitalar (conjunto). R$ 1.500,00 
Grades laterais para cama hospitalar. R$ 1.500,00 
Parafuso 3/8 zincado. R$ 10,00 
Acabamento para manivela de cama hospitalar. R$ 50,00 
Conector tipo pino  mike  para conexão de controle de cama hospitalar. R$ 50,00 
Acabamento para pés de cama hospitalar. R$ 50,00 
Acabamento para tubular/travessas laterais de cama hospitalar. R$ 50,00 
Botão de travamento das grades laterais da cama hospitalar. R$ 25,00 
Bucha de cabeceira/peseira. R$ 25,00 
Bate maca. R$ 50,00 
Motor duplo quadromat 8. R$ 2.000,00 
Mão de Obra Eletroeletrônica (hora técnica) R$ 200,00 

OV1ão de Obra Mecânica (hora técnica) R$ 200,00 
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02/08/2022 09:13  Zimbra 

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

Re:  Fwd:  Orçamento Equipamentos Hospitalares 

   

      

De : Leandro Rodrigues I Tec Sul <comercial@moratec.com.br> 

Assunto : Re:  Fwd:  Orçamento Equipamentos Hospitalares 

Para :  Jean  Carlos Correia <jeacorreia@feaes.curitiba.pr.gov.br>, 
eduardo@moratec.com.br,  Emilie  I Tec Sul 
<faturannento@moratec.conn.br> 

seg, 01 de ago de 2022 15:17 

03  anexos 

Boa tarde  Jean  

Segue em anexo a cotação corrigida. 

No aguardo da data da licitação dos equipamentos da CME. 

Att, 

Boa tarde  Jean  

Segue em anexo a proposta conforme solicitado.  

Aft,  

Em 25/07/22 09:30, Jean Carlos Correia  escreveu: 

Prezados, 

Solicitamos orçamento para contratação de prestação de serviços de CAMAS, MACAS, 
CARROS ELÉTRICOS E CADEIRAS DE RODAS, para suprir as necessidades da Fundação 
Estatal de Atenção ã Saúde — Feas pelo período de 12 (doze) meses: 

Dependemos do valor do orçamento, para avaliação de CONTRATAÇÃO 

DIRETA ou LICITAÇÃO. 

Ite 
m 

Equipamentos, Manutenção 
QTD 
EQUIPAMENTO 
S 

Manutenção 
Corretiva 

Manutenção 
 

Preventiva 
Valor Total 

Preventiva e Corretiva 
(Valor da Hora

preventiva 
técnica) 

1 (uma) 
por 

ano 

1 
Camas Hospitalares Elétricas Marca 
Vallitech Modelo  Fowler  Suoer Luxo 
Elétrica VLT 930 

141 R$ R$ R$ 

2  
Camas Hospitalares Elétricas Marca 
RC  Móveis Hospitalares Modelo  RC-  
203E 

43 R$ R$ R$ 

Camas Hospitalares Elétricas Marca  
RC  Móveis Hospitalares Modelo  RC-  
2030 

2 R$ R$ R$ 
3  

https://webmaii.curitiba.pr.gov.br/h/printmessage?id=15365&tz=America/Sao_Paulo  1/2 
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4 Camas Hospitalares Elétricas Marca 
Vallitech Modelo VLT 900 

20 R$ R$ R$ 

Camas Hospitalares Mecânicas 3 
Manivelas Marca Hospimetal 

5 80 R$ R$ R$ 

6 Camas Hospitalares Mecânicas 4 
Manivelas Modelo  RC  102 

10 R$ R$ R$ 

7 
Macas Hospitalares (3 Manivelas) 
Marca  RC  Móveis Hospitalares Modelo 
RC-303 

10 R$ R$ R$  

8 Macas Hospitalares Marca Vallitech 
Modelo VLT 715 

29  
R$ R$ R$ 

9 Carros de Emergência Marca Vallitech 16 R$ R$ R$ 

10 Cadeiras de Rodas padrão 
Capacidade aproximada: 800 

80 R$ R$ R$ 

11 Cadeiras de Rodas para Obesos 
Capacidade aproximada: 160kg; 

30 R$ R$ R$ 

12 
Cadeiras de rodas para Banho 
padrão, capacidade aproximada: 
80 kg; 

80 R$ R$ R$ 

13 Cadeiras de rodas para banho obeso, 
capacidade aproximada: 1300. 

60  
R$ R$ R$ 

TOTAL R$ R$ 

Atenciosamente  

Jean Carlos Correia 
Supervisor Cargos e Salerios  

Contratos  

(411 3316-5717 I jeacorreia@reaes.coritiba.pr.gov.br  

Livre  de virus. www.avast.com.  

Cotação  Feas - corrigida.pdf 
234 KB 

https://webmail.curitiba.prgov.br/h/printmessage?id=15365&tz=America/Sao_Paulo 2/2 
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Razão Social: MORA-TEC EQUIPAMENTOS EIRELI- ME 

CNPJ: 06.816.546/0001-00  

Endereço: RUA MONTE ALEGRE, 491 -  JD  IPE - ALMIRANTE TAMANDARÉ 

Telefone/Email: (41) 3657-8816 - (41) 98516-6640 / e-mail: comercial@moratec.com.br  

Tec Sul  
EQUIPAMENTOS 
ENGENHARIA A SERVIÇO DA VIDA 

COTAÇÃO 

Objeto: prestação de serviços de manutenção, com troca de pegas, dos seguintes equipamentos listados abaixo, para 
suprir as necessidades da Fundação Estatal de Atenção à Saúde — Feas pelo período de 12 (doze) meses. 

Item Equipamentos, Manutenção 
P Preventiva e Corretiva Quantidade 

Manutengão 
Corretiva (Valor da 

Hora Técnica) 

Manutenção 
Preventiva 

Preventivas 
por Ano Valor Total 

1 Camas Hospitalares Elétricas Marca Vallitech Modelo 
Fowler  Suoer Luxo Elétrica VLT 930 

141  
R$ 90,00 R$ 385,00 1 R$ 54.285,00 

2 Camas Hospitalares Elétricas Marca  RC  Moveis 
• Hospitalares Modelo  RC-203E ' 

43 
R$ 90,00 R$ 385,00 1 R$ 16.555,00 

• Camas Hospitalares Elétricas Marca  RC  Moveis 
Hospitalares Modelo  RC-2030 

2 
R$ 90,00 R$ 385,00 1 R$ 770,00 

4 Camas Hospitalares Elétricas Marca Vallitech Modelo 
VLT 900 . 

20 
R$ 90,00 R$ 385,00 1 R$ 7.700,00 

5 Camas Hospitalares Mecânicas 3 Manivelas Marca 
V Hospimetal 

80 
4 R$ 90,00 R$ 385,00 1 R$ 30.800,00 

6 Camas Hospitalares Mecânicas 4 Manivelas Modelo 
RC  102 .3 

10  
.i R$ 90,00 R$ 385,00 1 R$ 3.850,00 

7 Macas Hospitalares (3 Manivelas) Marca  RC  Moveis 
Hospitalares Modelo  RC-303 -) 

10  
R$ 90,00 R$ 385,00 1 R$ 3.850,00 

8 Macas Hospitalares Marca Vallitech Modelo VLT 715 ., 29 .. R$ 90,00 R$ 385,00 1 R$ 11.165,00 

9 Carros de Emergência Marca Vallitech ./ 16 J R$ 90,00 R$ 173,00 1 R$ 2.768,00 

10 Cadeiras de Rodas padrão. Capacidade Aproximada: 
80kg ..1 

80 , 
R$ 90,00 R$ 173,00 1 R$ 13.840,00 

11 Cadeiras de Rodas para obesos. Capacidade 
Aproximada: 160kg .1 

30 
- R$ 90,00 R$ 173,00 1 R$ 5.190,00 

12 Cadeiras de Rodas para Banho padrão. Capacidade 
Aproximada: 80kg ,I 

80 
' R$ 90,00 R$ 173,00 1 R$ 13.840,00 

3 Cadeiras de Rodas para Banho obeso. Capacidade 
Aproximada: 130kg _, 

60 -.1 R$ 90,00 R$ 173,00 1 R$ 10.380,00 

TOTAL R$ 174.993,00 

Ressarcimento de Peças (Estipulado pela FEAS)  N/A N/A N/A N/A  R$ 230.000,00 

Valopto.talsia.coutrataça 44,- 404,993,00 

VALOR TOTAL R$ 404.993,00 (quatrocentos e quatro mil novecentos e noventa e três reais). 
VALIDA DA PROPOSTA 90 DIAS 

Almirante Tamandare, 01 de agosto de 2022. 

06.816.546/000141 

MORATEC.EQUPAK1470$  BELL  

MIA MONTE ALEGRE, 491 
CEP:83.50540 

ALMIRANTE TAItittiDARt -PR -J 

I.E.41:3t0 
• 'Oottenlar Gana 

„445765748164143i134648 

Leandro Rodrigues  
Gerente geral 

 

MORA-TEC  EQUIPAMENTOS  EIRELI - ME 
CNPJ: 06.816.546/0001-00 

Rua Monte Alegre, 491 - Jd. Ip8 - CEP 83505-480 -  Almirante  Tamandare - PR - CREA 42397 
Tel.: (41) 3891-0856 - (41) 98516-6640 

Site: www.tecsulequioamentos.com.br E-mail: tecsulmoratec.com.br  
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01/08/2022 08:27 Zimbra 

Zimbra (1-4.  jeacorreia@feaes.curitiba.pr.gov.br  

RE: Orçamento Equipamentos Hospitalares 

De : STARKLINICAL Curitiba <starklinical@hotmaiLcoM> 

Assunto : RE: Orçamento Equipamentos Hospitalares 

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

qua, 27 de jul de 2022 10:06  

anexos 

Bom dia  Jean,  

Conforme solicitado, segue em anexo orçamento. 
Sigo à disposição! 

Atenciosamente, 

Juliana Daleffe 
• (41) 3153-4902 

De:  Jean  Carlos Correia <jeacorreia@feaes.curitiba.prgov.br> 

Enviado: segunda-feira, 25 de julho de 2022 09:29 

Para: starklinical@hotmail.com  <starklinical@hotmail.com> 

Assunto: Orçamento Equipamentos Hospitalares 

Prezados,  

Solicitamos orçamento para contratação de prestação de serviços de CAMAS, MACAS, CARROS 
ELÉTRICOS E CADEIRAS DE RODAS, para suprir as necessidades da Fundação Estatal de Atenção 
Saúde — Feas pelo período de 12 (doze) meses: 

• Dependemos do valor do orçamento, para avaliação de CONTRATAÇÃO DIRETA 

ou LICITAÇÃO. 

Ite 
m 

Equipamentos, Manutenção 

Preventiva e Corretiva 

QTD 
EQUIPAMENT 

OS 

Manutenção 
Corretiva 

Manutenção 
 Preventiva 

Valor Total 
(Valor da Hora 

técnica) 

1 (uma) 
preventiva 

por ano 

1 
Camas Hospitalares Elétricas Marca 
Vallitech Modelo  Fowler  Suoer Luxo 
Elétrica VLT 930 

141 R$ R$ R$ 

2  
Camas Hospitalares Elétricas Marca 
RC  Móveis Hospitalares Modelo  RC-  
203E 

43 R$ R$ R$ 

3  

Camas Hospitalares Elétricas Marca  
RC  Móveis Hospitalares Modelo  RC-  
2030 

2 R$ R$ R$ 

4 Camas Hospitalares Elétricas Marca 
Vallitech Modelo VLT 900 

20 R$ R$ R$ 

5 Camas Hospitalares Mecânicas 3 80 R$ R$ R$ 

https://webmail.curitiba.prgov.br/h/printmessage?id=15140&tz=America/Sao_Paulo  1/2 
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6 

IvidflIVeldS IvidíCid nospimetai 

10 R$ R$ R$ 
Camas Hospitalares Mecânicas 4 
Manivelas Modelo  RC  102 

7 
Macas Hospitalares (3 Manivelas) 
Marca  RC  Móveis Hospitalares 
Modelo  RC-303 

10 R$ R$ R$ 

8 Macas Hospitalares Marca Vallitech 
Modelo VLT 715 

29 R$ R$ R$ 

9 Carros de Emergência Marca 
Vallitech 

16 R$ R$ R$ 

10 Cadeiras de Rodas padrão 
Capacidade aproximada: 80kg 

80 R$ R$ R$ 

11 Cadeiras de Rodas para Obesos 
Capacidade aproximada: 160kg; 

30 R$ R$ R$ 

12 
Cadeiras de rodas para Banho 
padrão, capacidade aproximada: 
801<q; 

80 R$ R$ R$ 

13 Cadeiras de rodas para banho obeso, 
capacidade aproximada: 130kg. 

60 R$ R$ R$ 

TOTAL R$ R$ 

Atenciosamente  

Jean  Carlos Correia 
Supervisor Cargos e Salários 

Contratos 

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

• 

PC 021 2022 -  CURITIBA-  PR.pdf 
224 KB 

https://webmail.curitiba.pr.gov.br/h/printmessage?id=15140&tz=America/Sao_Paulo 2/2 



IA 

• 

• 



EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO HOSPITALAR 

ORÇAMENTO COMERCIAL 

N° 021/2022 - Curitiba/PR 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde - FEAS, 

A empresa STARKLINICAL DO BRASIL LTDA., devidamente inscrita no CNPJ n° 29.125.166/0001-16, com a IE 
90826963-23, sediada no endereço RUA CURUPIS, n° 2232, PORTÃO, CURITIBA/PR, telefone (41) 3153-4902,  e-
mail  starklinical@hotmail.com, neste ato representada por GUSTAVO SEVERINO DE CASTRO, cargo SÓCIO 
PROPRIETÁRIO, RG 14.264.611-0, CPF 426.407.908-03, vem por meio desta, apresentar Proposta Comercial ao 
objeto que segue, conforme solicitação. 

Item EspecificacSo Quantidade Valor Manutengfio 

Corretiva 

(hora técnica) 

Valor Manutenc5o 

Preventiva 

(uma vez ao ano) 

Valor Total 

Camas Hospitalares Elétricas Marca Vallitech 
Modelo  Fowler  Suoer Luxo Elétrica VLT 930 i 

141 
... 

R$ 150,00 R$ 75,00 R$ 31.725,00 

2 Camas Hospitalares Elétricas Marca RC  
Moveis Hospitalares Modelo  RC-203E J 

43  Rs  150,00 R$ 75,00 R$ 9.675,00 

Camas Hospitalares Elétricas Marca RC  
Móveis Hospitalares Modelo  RC-2030 ..1 

2 
V 

R$ 150,00 R$ 75,00 R$ 450,00 

4 Camas Hospitalares Elétricas Marca Vallitech 
Modelo VLT 900 .1 

20  R$ 150,00 R$ 75,00 854.500,00 

5 Camas Hospitalares Mecânicas 3 Manivelas 
Marca Hospirnetal J 

80 
v 

R$ 150,00 R$ 75,00 R$ 18.000,00 

6 Carnes Hospitalares Mecânicas 4 Manivelas 
Modelo  RC  102  

10 R$ 150,00 R$ 75,00 R$ 2.250,00 

7 Macas Hospitalares (3 Manivelas) Marca RC  
Móveis Hospitalares Modelo  RC-303 .. 

10  
J 

Rs  150,00 R$ 75,00 R$ 2.250,00 

8 Macas Hospitalares Marca Vallitech Modelo 
VLT 715 J 

29 
J 

R$ 150,00 R$ 75,00 R$ 6.525,00 

9 Carros de Emergência Marca Vallitech .1 16 '' R$ 150,00 R$ 75,00 85 3.600,00 

10 Cadeiras de . Rodas padrâo 
Capacidade aproximada: 80kg .1 

80 
J 

R$ 150,00 R$ 75,00 R$ 18.000,00 

11 Cadeiras de Rodas para Obesos Capacidade 
aproximada: 160kg J 

30 
0 

R$ 150,00 R$ 75,00 R$ 6.750,00 

12 Cadeiras de rodas para 
Banho padréo, capacidade aproximada: 80kg •i 

80 
.. 

R$ 150,00 R$ 75,00 PS 18.000,00 

13 Cadeiras de rodas para banho obeso, 
capacidade aproximada: 130kg  

60 R$ 150,00 R$ 75,00 R$ 13.500,00 

Valor Total: R$ 135.225,00 (Cento e Trinta e Dois Mil e Duzentos e Vinte e Cinco Reais) 

STARKLINICAL DO BRASIL LTDA. 

CNPJ: 29.125.166/0001-16 -1E: 90826963-23 -  IM:  07 09 785.060-5 

Rua Curupis, n° 2232, Portão, Curitiba/PR - CEP 80330-040  

Tel.:  (41)3153-4902 -  E-mail:  starklinical@hotmail.com  

Dados Bancários: Banco  Santander  - AG 2190 - C/C 13003231-3 
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Sócio Proprietário 

EQUIPAMENTOS E MOBILIARlO HOSPITALAR 

A garantia sobre os produtos é de 12 (doze) meses, contra defeito de fabricação, a partir da entrega. 

A validade desta proposta é de 30 (trinta) dias corridos, contados da data de envio da mesma. 

Curitiba, 27 de julho de 2022. 

Gustavo Severino de Castro 

CPF: 426.407.908-03 PG: 14.264.611-0 

STARKLINICAL DO  BRASIL  LTDA. 

CNPJ: 29.125.166/0001-16 —1E: 90826963-23 — IM: 07 09 785.060-5 

Rua Curupis, n 2232, Porno, Curitiba/PR — CEP 80330-040 

Tel.: (41)3153-4902 — E-mail: starklinical@hotmail.com  

Dados Bancários:  Banco Santander - AG 2190—  C/C  13003231-3 
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Zimbra -M jeacorreia@feaes.curitiba.pr.gov.b Pr 

RE: Orçamento Equipamentos Hospitalares 

De : Nathacha Maria da Costa 
<nathacha.costa@mahospitalar.com.br> 

Assunto : RE: Orçamento Equipamentos Hospitalares 

Para :  Jean  Carlos Correia <jeacorreia@feaes.curitiba.pr.gov.br>,  
Michele  Ramos <michele.ramos@mahospitalar.com.br>  

Cc  :  Robson  Callegaro <robson.callegaro@mahospitalar.com.br>  

Jean,  

Bom dia!!! 

Não trabalhamos edin.'e-ssas.marcas. , 

41  Estou à disposição.  

Aft 

seg, 25 de jul de 2022 10:19 

,01 anexo 

De:  Jean  Carlos Correia <jeacorreia@feaes.curibba.pr.gov.br> 

Enviado: segunda-feira, 25 de julho de 2022 09:37 

Para:  Michele  Ramos <michele.ramos@mahospitalar.com.br>; Nathacha Maria da Costa 

<nathacha.costa@mahospitalar.com.br> 

Assunto: Orçamento Equipamentos Hospitalares 

Prezados, 

Solicitamos orçamento para contratação de prestação de serviços de CAMAS, MACAS, CARROS 
ELÉTRICOS E CADEIRAS DE RODAS, para suprir as necessidades da Fundação Estatal de Atenção 
Saúde — Feas pelo período de 12 (doze) meses: 

Dependemos do valor do orçamento, para avaliação de CONTRATAÇÃO DIRETA 

ou LICITAÇÃO. 

Ite 
m 

Equipamentos, Manutenção Manutenção 
QTD Corretiva 

Manutenção 
Preventiva 

Valor Total 
Preventiva e Corretiva 

EQUIPAMENTO! 
(Valor da Hora S 1 
itécnica) 

1 (uma) 
preventiva por 
ano 

1 
!Camas Hospitalares Elétricas Marca 
Vallitech Modelo  Fowler  Suoer Luxo 
Elétrica VLT 930 

- 

141 . R$ R$ 

2  
Camas Hospitalares Elétricas Marca 
RC  Móveis Hospitalares Modelo  RC-  
203E 

43 1 R$ R$ 

-----  
3  , 

Camas Hospitalares Elétricas Marca 
RC  Móveis Hospitalares Modelo  RC-  
2030 

, 
2 R$ R$ 

4 Camas Hospitalares Elétricas Marca 
Vallitech Modelo VLT 900 

20 IRS  R$ R$ 

5 

6 

Camas Hospitalares Mecânicas 3 
Manivelas Marca Hospimetal , 
Camas Hospitalares Mecânicas 4 

80 1R$ 
I 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 10 1R$ 
https://webmail.curitiba.prgov.br/h/printmessage?id=14907&tz=America/Sao_Paulo  1/2 
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7 

manivelas  maim RC  1U2 
I 

I 10 ;R$ 
i 

R$ R$  
Macas Hospitalares (3 Manivelas) 
Marca  RC  Móveis Hospitalares Modelo 
RC-303 

8 Macas Hospitalares Marca Vallitech 
Modelo VLT 715 

29 " $ R$ R$ 

9 Carros de Emergência Marca Vallitech 16 ill$  R$ R$ 

10 Cadeiras de Rodas padrão 
Capacidade aproximada: 80kg 

1 
80 1R$ 

1 
R$ R$ 

11 Cadeiras de Rodas para Obesos 
Ca_pacidade!.proximada: 160kg; 

30 IR$ R$ R$ 

12 
Cadeiras de rodas para Banho 
padrão, capacidade aproximada: 
80kg; 

i 
80 IR$ 

i 
R$ R$ 

13 Cadeiras de rodas para banho obeso, 
capacidade aproximada: 130kg. 

60 ilR$ R$ R$  

TOTAL R$ R$ 

Atenciosamente  

Jean  Carlos Correia 
Supervisor Cargos e Salários 

Contratos 

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

https://webmail.curitiba.pr.gov.br/h/printmessage?id=14907&tz=America/Sao_Paulo 2/2 

Zimbra 





20/09/2022 14:35  

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
! 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NOMERO DE INSCRIÇÃO 

12.039.453/0001-00 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE siTuAgÃo 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

13/05/2010 

NOME EMPRESARIAL 

R C V MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS  MEDICOS  HOSPITALARES LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
RCV 

PORTE 
EPP 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e  materials  para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS 

33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapauticos e equipamentos de irradiação 
33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente 
33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 
33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material (Dispensada *) 

p
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e pegas 

, 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e 
". pegas 

95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário (Dispensada *) 

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

LOGRADOURO 
R  DARWIN  

NÚMERO 

46 
COMPLEMENTO 

TERREO; 

CEP 
83.408-210 

BAIRRO/DISTRITO 
ATUBA 

MUNICÍPIO 

COLOMBO 
UF 
PR 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

FINANCEIRO@EQUIPAMENTOSMEDICOS.COM.BR  
TELEFONE 

(41) 3037-2993/ (41) 9161-3494 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
.**** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

13/05/2010 

V
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

I 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇA0 ESPECIAL  
irk******  

(*) A dispensa de alvarás e licenças 6 direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM n° 51, de 11 de 
junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer 
responsabilidade quanto às atividades dispensadas. 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NOMERO DE INSCRIÇÃO 

06.816.546/0001-00 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

02/07/2004 

NOME EMPRESARIAL 

MORA-TEC EQUIPAMENTOS EIRELI 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

TEC SUL 
PORTE 
ME 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e pegas 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapauticos e equipamentos de irradiação 
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 
61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimidia - SCM 
61.41-8-00 - Operadoras de televisão por assinatura por cabo 

01 
 61.90-6-01 - Provedores de acesso As redes de comunicações 
73.19-0-02 - Promoção de vendas 
95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresdri 

LOGRADOURO 

R MONTE ALEGRE 
NOMERO 

491 
COMPLEMENTO 
....* 

CEP 
83.505-480  

BAIRRO/DISTRITO 
JD. MIRAGE  

MUNICÍPIO 

ALMIRANTE TAMANDARE 
UF 
PR 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

TECSUL@MORATEC.COM.BR  
TELEFONE 

(41) 3657-88161(41) 8527-6980 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

02/07/2004 

l. 

 MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

/ 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

29.125.166/0001-16 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE siTuAgÃo 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

01/11/2017 

NOME EMPRESARIAL 

STARKLINICAL DO BRASIL LTDA 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE 

STARKLINICAL ME 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapduticos e equipamentos de irradiação 
33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente 
33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e 
comercial (Dispensada *) 
33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente 
33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos  industrials  
38.11-4-00 -  Goleta  de resíduos não-perigosos 
38.12-2-00 -  Goleta  de resíduos perigosos 
38.21-1-00 -Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 
38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos 
38.31-9-01 - Recuperação de sucatas de alumínio 
38.31-9-99 - Recuperação de  materials  metálicos, exceto alumínio (Dispensada *) 
38.32-7-00 - Recuperação de  materials  plásticos (Dispensada *) 
38.39-4-99 - Recuperação de materiais não especificados anteriormente 
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e  materials  para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e pegas 
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e 
pegas 
46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e pegas 
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 
R CURUPIS 

 

NUMERO 

2232 
COMPLEMENTO 
******** 

 

CEP 

80.330-040 
BAIRRO/DISTRITO 

PORTAO 
MUNICÍPIO 

CURITIBA 

 

UF 

PR  

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

STARKLINICAL@HOTMAIL.COM  

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

TELEFONE 

(41) 3153-4902/(41) 9869-2810 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
****.*** 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

01/11/2017 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NOMERO DE INSCRIÇÃO 

29.125.166/0001-16 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE siTuAgÃo 
CADASTRAL 

DATA D

/2017
E  ABERTURA 

01/11  

NOME EMPRESARIAL 

STARKLINICAL DO BRASIL LTDA 

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

46.87-7-01 - Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão (Dispensada *) 
46.87-7-02 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão 
46.87-7-03 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos (Dispensada *) 
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *) 
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de  Audio  e  video  (Dispensada 
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *) 1  
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual 
internacional 
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador 
95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário 

*) 

e 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 

R CURUPIS 
NÚMERO 

2232  
COMPLEMENTO 

CEP 

80.330-040 
BAIRRO/DISTRITO 
PORTAO 

MUNICÍPIO 
CURITIBA 

UF 
PR 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

STARKLINICAL@HOTMAIL.COM  
TELEFONE 

(41) 3153-4902/ (41) 9869-2810 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
01/11/2017 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

(*) A dispensa de alvares e  licences  é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGS1M n 51, de 11 de 
junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGS1M pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer 
responsabilidade quanto es atividades dispensadas. 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 
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N° 152 - ANO XI 

CURITIBA, QUARTA-FEIRA, 10 DE AGOSTO DE 2022 

CURITIBA 

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 

ATOS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO À SAÚDE - FEAS 

PORTARIA N°64 

"Designa servidores para atuarem como pregoeiros e 

membros de equipe de apoio nos processos 

licitatórios." 

ODIRETOR GERAL DA FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE - FEAS, no uso da competência que lhe foi 
delegada por meio do Decreto Municipal n.° 351/2019 e, em conformidade com o disposto na Lei Federal n.° 8.666/93 e 

alterações, na Lei Federal n.° 10.520/02, e no Decreto Municipal 1.235/2003. 
RESOLVE:  
Art.  1° Designar os servidores abaixo relacionados para atuarem como pregoeiros e membros de equipe de apoio nos 
processos licitatórios, nos processos de Dispensas de Licitação e Inexigibilidade de Licitação, no âmbito da Fundação Estatal 
de Atenção á Saúde — Feas. 

Pregoeiros:  
Juliano  Eugênio da Silva - matricula n.° 277 

MireIle Pereira Fonseca - matricula n.° 1.822  
William  César Barboza - matricula n° 1.828 

Veridiane De Paula Macedo  Sotto  Maior — matricula n.° 3.873 
Equipe de apoio:  
Silvia  Andrea  Miranda Ribeiro — matricula n° 3.448  

Art.  2° 0 Pregoeiro e Equipe de Apoio serão devidamente indicados no edital de embasamento para cada processo licitatório.  
Art.  3° Caberá ao Pregoeiro a elaboração e julgamento dos procedimentos licitatórios na modalidade Pregão e compras por 

11 
 9io eletrônico, bem como demais funções pertinentes, em conformidade com a Legislação vigente.  
ii.  4° Caberá aos servidores A inclusão no Sistema BIONEXO E PUBLINEXO, dos dados resultantes da formalização dos 

processos de Dispensa de Licitação e Inexigibilidade de Licitação, de acordo com o disposto na Artigos 24 e 25 da Lei Federal 
n.° 8.666/93.  
Art.  5° 0 mandato dos pregoeiros será de 01 (um) ano, com efeitos a partir de 1° de agosto de 2022.  
Art.  6° Ficam revogadas quaisquer disposições contrárias. 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde, 8 de agosto de 2022. 

Sezifredo Paulo Alves Paz: Diretor Geral 

PORTARIA N°65 

"Reestrutura a 1a  Comissão Permanente de Processo 

Administrativo Disciplinar (2022/4)" 

0 Diretor Geral da Feas, no uso das atribuições e competência conferidas pelos artigos 13, inciso VIII, alínea "b" e inciso IX do 
Estatuto da Fundação Estatal de Atenção à Saúde — Feas e artigo 18 do Decreto Municipal n° 1.688 de 20 de dezembro de 
2013, 
RESOLVE: 

Pagina 71 





05/10/2022 12:09  

Zimbra 

Zimbra 

 

vmaior@feaes.curitiba.pr.gov.br  

Re: Análise minuta edital - Manutenção camas, macas, carros e cadeiras de rodas 

De : Roberto Liberató Dallagranna 
<rdallagranna6fOies.curitiba.pr.gOv.br> 

Assunto : Re: Analise minuta edital - Manutenção camas 
macas, carros '6 cadeiras de rodas 

Para :Veridiane de Paula Macedo  Sotto  Maior 
<vmaior@feaps.curitiba.pr.gov.br>  

Cc  : Engenharia Clinica .Feaes 
<engenhariaciinica@feaes.cyritiba.pr.gov.br> 

05 de out. de 2022 11:40 

Of 2  anexos  

4110 

Boa Tarde Prezada Veridiane, 
Venho por meio deste aprovar/validar tecnicamente a minuta do edital de embasamento 

referente ao Pregão Eletrônico que tem por objeto "Contratação de empresa para 
prestação de serviços de manutenção corretiva, com troca de pegas, de camas 
hospitalares, macas, carros de emergência e cadeiras de rodas nas unidades da Feas". 

Grato desde já pela atenção e pronto para maiores esclarecimentos, 

Roberto Liberal° Dallagranna 
Gerente de Engenharia 

Engenharia e Manutesiggo 

(41) 3316-5909 I  rdallagranna@feaes.curitibapr.gov.br  

 

De: "Veridiane de Paula Macedo  Sotto  Maior" <vmaior@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Para: "Roberto Liberato Dallagranna" <rdallagranna@feaes.curitiba.pr.gov.br>  
Cc:  "Engenharia Clinica Feaes" <engenhariaclinica@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Enviadas: Quarta-feira, 5 de outubro de 2022 8:18:51 
Assunto: Análise minuta edital - Manutenção camas, macas, carros e cadeiras de rodas 

Bom dia prezados, 

Segue a minuta do edital de embasamento referente ao Pregão Eletrônico que tem por 
objeto "Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção corretiva, 
com troca de pegas, de camas hospitalares, macas, carros de emergência e cadeiras 
de rodas nas unidades da Feas" para análise e aprovação. 

Favor verificar os destaques em vermelho.  Caso alguma alteração seja feita, favor 
destacar em cores diferentes. 

Atenciosamente, 

Veridiane de Paula Macedo  Sotto  Maior 
Pregoeira 
Comissão Permanente de Licitação 
41 3315-5967 I feaes.curitiba.pr.gov.br  

https://webmail.curitiba.prgov.br/h/printmessage?id=9341&tz=America/Sao_Paulo  1/2 
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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  

Memorando 259/2022 —  CPL Em 05 de outubro de 2022 

Assessoria Jurídica Feas: 

Encaminhamos a Minuta de Edital de Embasamento de Pregão Eletrônico 

referente ao Processo Administrativo n° 258/2022, para análise e posicionamento jurídico. 

0 referido processo administrativo tem por objeto a "Contratação de empresa 

para prestação de serviços de manutenção corretiva, com troca de pegas, de camas 

hospitalares, macas, carros de emergência e cadeiras de rodas nas unidades da Feas.". 

solicitante. 

da Feas. 

Elaboramos o Edital com base nas informações enviadas pelo setor 

• A Publicação dar-se-á no Diário Oficial — Atos do Município de Curitiba e  site  

Respeitosamente, 

Veridiane de Paula Macedo  Sotto  Maior 

Pregoeira 

Página 1 de 1 
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0,.419.1010. 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  

MINUTA 

EDITAL DE EMBASAMENTO 

Processo Administrativo n° xxx/2022. 

Pregão Eletrônico n°)ooc/2022. 

A Fundação Estatal de Atenção à Saúde — Feas informa que realizará Pregão Eletrônico, 

cujo Edital assim se resume. 

Objeto: "Contratação de serviços de manutenção corretiva, com troca de peças, de 

camas hospitalares, macas, carros de emergência e cadeiras de rodas nas unidades 

da  Fees."  

Pregão de ampla concorrência 

Propostas, documentos e lances: Serão recebidos, exclusivamente, através da internet no 

portal de compras governamentais (www.compras.gov.br), nos seguintes prazos: 

Inicio do recebimento das propostas, 
documentos de habilitação e 

complementares 

08:00 h do dia xx de xxxx de 2022 

Término do recebimento das propostas, 
documentos de habilitação e 

complementares 

08:39 h do dia xx de xxxx de 2022 

Inicio da sessão pública de disputa 08:40 h do dia xx de xxxx de 2022 

Informação : Tendo-em.vista: não sse tratar de serviço de natureza divisfvel, nem mesmo de 

serviço com valor inferior a oitenta mil reais': este certame  sera  destinado a ampla 

concorrência. 

Curitiba, xx de xxxxxx de 2022. 

Veridiane de Paula Macedo  Sotto  Maior 

Pregoeira 

Pregão Eletrônico n° xx/2022 — Feas Pagina 1 de 80 



Feas 

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

Capão Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 

(41) 3316-5927 
www.feaes.curitiba.prgov.br  

1 — Introdução 

1.1. A Fundação Estatal de Atenção à Saúde de Curitiba — Feas torna público 

que realizará processo licitatório na modalidade Pregão, na forma eletrônica através do 

Portal de Compras Governamentais (www.compras.gov.br). A licitação será do] tipo "menor 

prego global". Legislação aplicável: lei n.° 8.666/93; lei n.° 10.520/2002; lei complementar n° 

123/2006; disposições dos decretos municipais n° 1.235/2003; 2.028/2011; 104/2019; 

290/2016; e 610/2019, naquilo que lhes for compatível, além do contratO de gestão 

celebrado entre o município de Curitiba e a Feas e Processo Administrativo ni° xxx12022 — 

Feas, bem como as cláusulas abaixo descritas. • 
1.2. 0 valor máximo estimado deste Pregão Eletrônico 6 de Rt 389.000,00. 

1.3. As despesas decorrentes da aquisição dos serviços correrão Ipor conta de 

recursos próprios da Feas (CNPJ 14.814.139.0001-83), previstos em seu orçamento, 

recebiveis através de contrato de gestão celebrado com o município de Curitiba, para 
1 

atender as metas definidas. 

2— Indicação do pregoeiro e da equipe de apoio 

2.1. 0 Pregoeiro e equipe de apoio designados por meio da Portaria n.° 64/2022 • 
— Feas, responsáveis por este Pregão Eletrônico são: 

Pregoeira: 

Veridiane de Paula Macedo  Sotto  Maior; 

Equipe de Apoio 

Silvia  Andrea  Miranda Ribeiro; 

Mirelle Pereira Fonseca; 

2.2. Na ausência do Pregoeiro responsável, o presente pregão se;-6 conduzido e 

julgado por um dos agentes designados como equipe de apoio. 

Pregão Eletrônico n° )o12022 — Feas Página 2 de 80 



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

Capão Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 

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

2.3. 0 julgamento da licitação dar-se-6 pelo Pregoeiro, com base nas condições 

previstas neste edital. 

2.3.1. Havendo necessidade de análise técnica para aferir relação de 

compatibilidade da oferta da licitante com as condições exigidas em edital, o órgão promotor 

ficará responsável por essa avaliação. 

3— Objeto da licitação 

3.1. 0 objeto desta licitação é "Contratação de serviços de manutenção 

corretiva, com troca de pegas, de camas hospitalares, macas, carros de emergência e 

cadeiras de rodas nas unidades da  Fees.",  conforme especificações contidas neste edital, 

seus anexos e no formulário proposta eletrônico. 

3.2. Em caso de discordância existente entre as especificações descritas no 

Compras Governamentais e as especificações constantes neste Edital, prevalecerão as 

últimas. 

3.3. Compõem esta Convocação Geral, além das condições especificas, os se-

guintes anexos: 

Anexo 1— Termo , de referênciS 

Apêndice I Tabela com os equipamentos 

Apêndice II Lista de pegas para manutenção corretiv 

Anexo Declaração de visita/visteriq 

Anexo 3— Modelo de proposta 

Anixo 4— Justificativa detalhada 

Anexo 5— Valores máximos permitidos 

Anexo 6 — Refererfcialde pregos balizada 

Anexo 7—  Justificative  da escolha dos prego 

nexo 8— Minute do termo contratuaj 

4— Das impugnações, esclarecimentos e comunicados 
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Feas to.6010:40,  

R. Cap. Argenniro  Monteiro  anderley, 161 
3°  andar 

Capão  Ras. — Curitiba/PR 
*EP 81.130-160 

41) 3316-5927 
www.feaes.c ritiba.or.gov.br  

4.1. Os esclarecimentos sobre este Edital somente serão respondi os quando 

solicitados ao Pregoeiro, até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da 

licitação, devendo ser: 

4.1.1. Protocolada na sede da Feas, no endereço constante no cabl  çalho deste 

termo; 

4.1.2. No seguinte endereço eletrônico: vmaiorAfeaes.curitiba.pr.go .br  

4.1.4. As respostas aos esclarecimentos serão disponibilizadas 

compras governamentais para ciência de todos os interessados. E dever d 

interessadas acompanhar os boletins de esclarecimentos emitidos pelo Prego 

de compras governamentais.  

o portal de 

s empresas 

iro no portal 

4.1.5. 0 Pregoeiro decidirá sobre o esclarecimento no prazo de  al  é 1 (um) dia 

OW. 

4.2. Eventuais impugnações ao presente Edital poderão ser  felt 

how  do dia XXXXX, dois dias úteis antes da data fixada para a realizaç 

pública do Pregão, por qualquer cidadão ou licitante. 

4.3. A impugnação deverá ser apresentada por escrito, dirigida a 

conter o nome completo do responsável, indicação da modalidade e número 

denominação social da empresa, número do CNPJ, telefone, endereço e 

contato, devendo ser: 

4.3.1. Protocolada na sede da Feas, no endereço constante no ca eçalho deste 

termo; 

s até as 17 

o da sessão 

Pregoeiro, e 

o certame, a 

trônico para 

4.3.2. No seguinte endereço eletrônico: vmaiorfeaes.curitiba.prq  

4.4. A impugnação será julgada em até um dia  CAD,  a contar d 

expresso recebimento e a resposta será disponibilizada no  site  de compras  go  

4.5. Comunicados — Qualquer comunicado emitido pelo Pregoeiro 

no portal de compras governamentais; o qual também poderá ter seu texto 

no  "chat"  deste pregão eletrônico. 

data de seu 

ernamentais. 

erá divulgado 

isponibilizado 
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4.6. As solicitações feitas fora dos meios e prazos aqui estipulados não serão 

conhecidas. 

4.7. E de responsabilidade única e exclusiva das empresas interessadas 

acompanharem os boletins de esclarecimentos e os comunicados emitidos. Não serão 

aceitas reclamações baseadas no desconhecimento do teor desses documentos. 

4.8. Durante a sessão de envio de lances, o Pregoeiro não fará atendimento aos 

fornecedores através de telefone, somente através do  "chat"  de mensagens. As dúvidas 

devem ser dirimidas antes do inicio do processo de Pregão Eletrônico 

5— Condições de participação 

5.1. A participação neste Pregão Eletrônico importa à proponente irrestrita 

aceitação das condições estabelecidas no presente Edital, bem como na observância da 

legislação em vigor, dos regulamentos, normas administrativas e técnicas aplicáveis, 

inclusive quanto aos recursos. 

5.2. Somente poderão participar da presente Licitação: 

5.2.1. Interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta 

licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento 

Unificado de Fornecedores — SICAF. 

5.2.2. Satisfaçam integralmente as condições deste Edital; 

5.2.3. Estejam regularmente estabelecidos no pais, cuja finalidade e ramo de 

atuação principal estejam incorporados ao objeto do presente Pregão Eletrônico e que 

execute atividade pertinente e compatível com este objeto. 

5.2.4. Estejam cadastradas no sistema compras governamentais. 

5.2.5 Tendo em vista não se tratar de serviço de natureza divisível, nem mesmo 

de serviço com valor inferior a oitenta mil reais, este certame será destinado a ampla 

concorrência. 

5.3. Não poderão participar desta licitação: 
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5.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos  ad  

na forma da legislação vigente; 

inistrativos, 

  

5.3.2. Empresas que tenham sido declaradas inidâneas por qualquer esfera fe-

derativa ou suspensas de licitar ou impedidas de contratar com o Município de 

Curitiba, enquanto durarem os efeitos da sanção; 

5.3.4. nenhum servidor, seu cônjuge, companheiro, parente em linl-a reta, cola-

teral ou por afinidade, até o terceiro grau poderá ser diretor, proprietário, contro-

lador ou integrar conselho de empresa fornecedora ou que realize qualquer mo-

dalidade de contrato com o Município, sob pena de demissão, nos termos do  art.  

98 da Lei Orgânica do Município; 

5.3.5. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OS IP, atuando 

nessa condição (Acórdão n° 746/2014-TCU-Plenário). 

5.3.6. Empresas que se encontrem sob falência, dissolução, recuperação judicial 

ou extrajudicial, exceto empresas com plano de recuperação aco hido judicial-

mente, e empresas em recuperação extrajudicial, com plano de recuperação ho-

mologado judicialmente. 

5.4. Os Secretários Municipais, o Procurador-Geral do Município, os ocupantes 

de cargo em comissão, os de função de confiança, bem como todos os servidores e empre-

gados públicos Municipais, da Administração Direta e Indireta, não poderão f rmar contrato 

com o Município antes de decorridos 90 (noventa) dias após findos os respectivos vínculos. 

5.5. Nesta licitação não será aceita a participação de empresas em 

  

consórcio. 

  

   

   

5.6. Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará "sim" ou 

"não" em campo próprio do sistema eletrônico, relativo As seguintes declarações: 

5.6.1 que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei 

Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido 

estabelecido em seus  arts.  42 a 49. 

5.6.1.1 nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas 

de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento r o certame; 

Pregão Eletrônico n° xx/2022 — Feas Página 6 de 80 



*poorly...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  

5.6.1.2 nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas 

e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o 

licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 

2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa. 

5.6.2 que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e 

seus anexos; 

5.6.3 que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a 

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalicias; 

5.6.4 que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, 

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

5.6.5 que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição 

de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

5.6.6 que a proposta foi elaborada de forma independente. 

5.6.7 que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando 

trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do  art.  1° e no 

inciso Ill do  art.  5° da Constituição Federal; 

5.6.8 que os serviços são prestados por empresas que comprovem 

cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam As regras de acessibilidade previstas na 

legislação, conforme disposto no  art.  93 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991. 

5.7. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o 

licitante ás sanções previstas em lei e neste Edital. 

6— Credenciamento  
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6.1. 0 Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que 

permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma 

eletrônica. 

6.2. Os interessados em participar desta Licitação deverão estar previamente 

credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF e perante 

o Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais — SIASG, pelo  site  

www.compras.gov.br. 

6.3. 0 cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras 

governamentais, no sitio www.compras.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira — ICP - Brasil. 

6.4. Os interessados em participar desta licitação, preferencialmente, também 

poderão estar inscritos no Portal de Compras do Município de Curitiba (E-Compras): 

http://www.e-compras.curitiba.pr.gov.br, a fim de possibilitar a emissão do Certificado de 

Registro Cadastral —  CRC,  nos termos do Decreto Municipal n° 104/2019; 

6.5. 0 uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de responsabilidade 

exclusiva do licitante, não cabendo ao provedor do sistema ou a Feas responsabilidade por 

eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

6.6. 0 credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade 

legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para a realização das transações 

inerentes ao Pregão na forma Eletrônica. 

6.7. 0 licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema 

qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, 

para imediato bloqueio de acesso. 

6.8. 0 licitante  sera  responsável por todas as transações que forem efetuadas 

em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e 

lances. 
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6.9. É de exclusiva responsabilidade da empresa interessada a solicitação e 

manutenção de sua respectiva chave de acesso perante o provedor do sistema compras 

governamentais. 

6.10. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 

informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão 

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

6.10.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação 

7- 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 preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão 

pública, quando, então, encerrar-se-6 automaticamente a etapa de envio dessa 

documentação. 

7.2. 0 envio da proposta, acompanhada dos documentos exigidos neste Edital, 

ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

7.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação 

que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados 

constantes dos sistemas. 

7.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 

trabalhista, nos termos do  art.  43, § 1° da  LC  n° 123, de 2006. 

7.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
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negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 

desconexão. 

7.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a 

proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

7.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação 

entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

7.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 

público após o encerramento do envio de lances. 

8 — Do preenchimento da proposta 

8.1. 0 licitante deverá enviar sua proposta mediante o preer chimento, no 
sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

8.1.1. Valor da hora técnica do serviço; 

8.1.2. Marca: inserir "não se aplica"; 

8.1.3. Fabricante: inserir "hão s&aplica , 

8.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares 
especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o 
modelo, prazo de validade ou de garantia, quando for o caso; 

8.1.5 Neste ,  ,campo descrição, as propostas não, podem  canter  qualquer 
identificação do licitante proponente, tais: como nome, ÇNR1, telefone,  
etc.,  sob,  pena de deSclassificagão. 

8.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

8.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 

encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que 

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 
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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. 

8.5. 0 prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a 

contar da data de sua apresentação. 

8.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas 

de regência de contratações públicas e neste edital, sob pena de desclassificação. 

8.7. Não serão aceitas propostas e/ou documentos encaminhados fora do 

horário determinado nem em outro meio que não através do portal de compras 

governamentais. 

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 do Pregoeiro 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; 

8.8.4. Sendo vencedora da Licitação, assumirá integral responsabilidade pela 

entrega do objeto licitado; 

8.9. A empresa que utilizar qualquer forma passível de identificação no sistema 

eletrônico terá sua proposta desclassificada pelo Pregoeiro e não poderá participar da fase 

de lances. 
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9— Abertura da sessão pública e classificação das propostas 

9.1. A abertura da presente licitação dar-se-6 em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

9.2. 0 Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edi-

tal, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no 

Termo de Referência. 

9.3. Também  sera  desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

9.4. A desclassificação  sera  sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

9.5. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo 

em sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitação. 

9.6. 0 sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 

9.7. 0 sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

10 — Formulação dos lances: modo de disputa aberto e fechado 

10.1. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminiar lances ex-

clusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu rece-

bimento e do valor consignado no registro. 

10.2. 0 lance devera ser ofertado pelo valor da hora técnica do servigo. 

10.3. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fi-

xado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
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10.4. 0 licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de 

desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

10.5. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de dis-

puta "aberto e fechado", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, 

com lance final e fechado. 

10.5.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minu-

tos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, 

após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determina-

do, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

10.5.2. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunida-

de para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por 

cento superiores Aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o 

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

10.5.3. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste 

item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até 

o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigilo-

so até o encerramento deste prazo. 

10.5.4 Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

10.5.5. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida 

nos itens anteriores, haverá o reinicio da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o 

máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até 

cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

10.5.6. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, ad-

mitir o reinicio da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fecha-

do atender às exigências de habilitação. 
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10.6 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

10.7. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

10.8. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da et4a competitiva 

do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes palra a recepção 

dos lances. 

10.9. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por 

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no 

sitio eletrônico utilizado para divulgação. 

10.10. 0 critério de julgamento adotado será o menor prego global, aferido a 

partir da menor hora técnica, conforme definido neste Edital e seus anexos. 

10.11. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o va  or  de sua pro- 

posta. 

10.12. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e 

empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verifi-

cação automática, junto 5 Receita Federal, do porte da entidade empresarial. 0 sistema 

identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participan-

tes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta fbr empresa de 

maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos  

arts.  44 e 45 da  LC  n° 123, de 2006. 

10.12.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pe-

queno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor pro-

posta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocaca. 
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10.12.2. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de enca-

minhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira 

colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comuni-

cação automática para tanto. 

10.12.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classifi-

cada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais lici-

tantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 

5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no pra-

zo estabelecido no subitem anterior. 

10.12.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempre-

sas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subi-

tens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 

poderá apresentar melhor oferta. 

10.12.5. S6 poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lan-

ces), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

10.13. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desem-

pate será aquele previsto na Lei n°8.666, de 1993. 

10.14. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados. 

10.15. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro de-

verá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado 

o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

10.16. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompa-

nhada pelos demais licitantes. 

10.17. Serão aceitos lances com até 04 (quatro) casas decimais após a virgula. 
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11 — Envio da proposta de pregos 

11.1. 0 pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 

(duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação reali-

zada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

11.2. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicita-

cão fundamentada feita no  chat  pelo licitante, antes de findo o prazo. 

11.3. 0 licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação 

indicada no item anterior, sere desclassificado e sujeitar-se-6 As sanções previstas neste 

Edital. 

11.4. A proposta deverá conter: 

11.4.1. Proposta de preços, vedado o preenchimento desta com dados aleató- 

rios, sob pena de desclassificação; 

11.4.2. Preços unitários e totais, em Real, em algarismo, com no máximo quatro 

casas após a virgula, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária; 

11.4.4. Indicação de que nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fre-

tes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias 

execução do objeto; 

11.4.5. Indicação de fabricante, marca e modelo, bem como catá ogo comercial 

com o produto a ser fornecido, se for o caso. 

11.4.6. Prazo de validade da proposta de, no  minim,  60 (sessenta) dias, conta-

dos da data de abertura da licitação. 
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11.5. Após o encerramento da sessão de lances e negociações, esta será sus-

pensa, a fim de que o Pregoeiro possa proceder A análise e julgamento, bem como proceder 

ao julgamento da habilitação das empresas classificadas. 

12— Da aceitabilidade da proposta 

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

suspensa para que o pregoeiro examine a proposta classificada em primeiro lugar quanto A 

adequação ao objeto e A 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 mil-limo exigido ou que 

apresentar preço manifestamente inexequível. 

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

tários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompativeis com os preços dos insumos e sa-

lários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da li-

citação 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 A to-

talidade da remuneração. 

12.4. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examina-

rá a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

12.5. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 

jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos os licitan-

tes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

12.6. 0 desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento da licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 
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112.7. Da documentação compiernentar para classificação da proposta a ser 

Im.exada,no:.:SisteMa¡ 

a) Autorização, Registro ou inscrição da CONTRATADA no Conselho Regi-

onal de Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho Regional dos 

Técnicos Industriais —  CRT,  entidade competente para a fiscalização do exerci-

cio profissional, competente da região a que estiver vinculado o icitador, que 

comprove atividade relacionada com o objeto desta licitação; 

b) 01 (um) ou mais atestado (ou declaração) de capacidade técnica, expedi- • 
do(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) 

na entidade profissional competente, que comprove(m) ter a licitante fornecido, 

instalado e prestado o serviço de manutenção em carrinhos de emergência, ca- 

mas hospitalares, macas, cadeiras e roda e cadeiras de banho; 

c) Declaração indicando os nomes, CPF's, números dos registro S na entidade 

profissional competente, dos responsáveis técnicos que acompanharão a execu-

gão dos serviços. 0 nome do responsável técnico indicado deverá ser o mesmo 

que constar das anotações ou termos de responsabilidade técnica de que tratam 

os itens acima. 

d) Pioposta de pregos conforrné modtto DE PROPOgTA,,siigerido 'no 
ANEXO 3; - atentando-se aos valores fixos e que .nãoldo'PbjetO de disPuta. 

12.8. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especifica-

ções do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou 

da área especializada no objeto. 

12.9. Encerrada a análise quanto A aceitação da proposta, o pregoeiro verificará 

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

13— Julgamento da habilitação 
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13.1. Somente serão julgadas as habilitações das empresas que forem 

classificadas. 

13.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação dos lici-

tantes detentores das propostas classificadas, o Pregoeiro verificará o eventual descumpri-

mento das condições de participação, especialmente quanto à existência de  sang-do que im-

peça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes 

cadastros: 

13.2.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas — CEIS, 

mantido pela Controladoria-Geral da União (wvvw.portaldatransparencia.-

gov.briceis  ); 

13.2.2. Cadastro Nacional de Condenações Civeis por Atos de lmprobida-

de Administrativa e Inelegibilidade mantido pelo Conselho Nacional de Jus-

tiça (www.cnj.jus.br/improbidade  adm/consultar requerido.php). 

13.2.3. Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por 

Ilícitos Administrativos — CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da 

União — TCU; 

13.4. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e, 

no caso do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrati-

va (CNCIA), do CNJ, também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 

8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato 

de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por 

intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

13.5. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabili-

tado, por falta de condição de participação. 

13.6. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes 

será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habili-

tação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira. 0 do-

cumento de qualificação técnica abaixo exigido deverá ser enviado junto 5 proposta eletrôni-

ca, como forma de anexo. 
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13.7. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do 

SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, 

em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atua izada. 

13.8. 0 descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 

exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoei-

ro lograr êxito em encontrar as certidões válidas. 

13.9. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação comple-

mentares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o li-

citante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 

(duas) horas, sob pena de inabilitação. 

13.10. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenOimento de re-

quisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quandó houver dúvi-

da em relação à integridade do documento digital. 

13.11. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/ 

CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

13.12. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome • 

da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em lome da filial, 

exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 

somente em nome da matriz. 

13.13 Ressalvado o disposto no item 5.3 (documentos abrangidos pelo Sicaf), os 

licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos 

itens a seguir, para fins de habilitação: 

13.14. Habilitação jurídica 

13.14.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Em-

presas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
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13.14.2. Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada A 

verificação da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedorgov.br; 

13.14.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabi-

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

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comproba-

tório de seus administradores; 

13.14.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial 

ou agência; 

13.14.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro 

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

seus administradores; 

13.14.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, 

com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou ins-

crito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de 

que trata o  art.  107 da Lei n°5.764, de 1971; 

13.14.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

Pais: decreto de autorização; 

13.14.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as altera-

ções ou da consolidação respectiva; 

13.15. Regularidade fiscal e trabalhista 

13.15.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no 

Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

13.15.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os 

créditos tributários federais e A Divida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 

inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, 
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de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da 

Fazenda Nacional. 

13.15.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS); 

13.15.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do 

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

nos termos do Titulo Vil-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-

Lei n° 5.452, de 10  de maio de 1943; 

13.15.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do 

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

13.15.7. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais 

relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 

Fazenda Estadual do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 

13.15.8. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa aos 

Tributos Municipais da sede da proponente, mediante apresentação de  Cell  dão Negativa 

de Débito ou Certidão Positiva com efeito de Negativa ou documento equivalente do 

Município do domicilio ou sede do licitante, na forma da lei; 

13.15.9. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como 

microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação 

exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 

alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

13.16. Qualificação econômico-financeira 

13.16.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica; 
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13.16.2. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício so-

cial já exigíveis e apresentados na forma da lei, com TERMO DE ABERTURA E ENCERRA-

MENTO e devidamente registrado na Junta Comercial ou Cartório de Títulos e Documentos 

e para sociedade anônima: publicado na imprensa oficial, que comprovem a boa situação fi-

nanceira da pessoa jurídica, sendo vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios, podendo ser atualizados por  indices  oficiais quando encerrado há mais de 03 

(três) meses da data da solicitação da inscrição no cadastro de fornecedores  (art.  31, inciso 

I, da Lei n°8666/1993) e alterações. O Balanço a ser apresentado deverá ser referente ao 

ano de 2021, de acordo com a legislação vigente. 

13.16. 2.1. A boa situação será avaliada pelos  indices  conforme  art.  9°, do De- 

creto Municipal 104/2019: 

ILC > ou = 1 

ILG > ou = 1  

SG  > ou = 1 

1 - INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE =  LC 

LC  = ATIVO CIRCULANTE/PASSIVO CIRCULANTE 

2- INDICE DE LIQUIDEZ GERAL = LG 

ATIVO CIRCULANTE-'-ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

LG -  

PASSIVO CIRCULANTE+ PASSIVO  WV)  CIRCULANTE  

3 - SOLVENCIA GERAL =  SG  

ATIVO TOTAL 

SG= 

PASSIVO CIRCULANTE+ PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

13.16.2.2.0s  indices  deverão ser indicados de conformidade com as Normas 

Técnicas Contábeis e a Lei Federal n° 8.666/1993. 

13.16. 2.3. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) 

em qualquer dos  indices  de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral  (SG)  e Liquidez Corrente 
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(LC),  deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, patrimônio liquido 

positivo (Decreto Municipal 104/2019,  art.  10, § 30). 

13.17. Qualificação técnica (devera se anexada noatoWd enviol  da proposta 

letreinica). 

Comprovação de aptidão através de no mínimo 01 (um) atestado de capacida- 

ile tédnica,  fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidámente 
•

regis-

trado(s) na entidade profissional competente, que comprove que a empresa  lid  tante prestou 

serviço igual ou similar em características com o objeto da presente licitação, Conforme pre-

coniza o  Art.  30, inciso II e §1° da Lei 8666/93. Não serão aceitos atestados de empresas 

que pertençam ao mesmo grupo empresarial. 

13.18. No momento do julgamento da habilitação, o Pregoeiro consultara ao sis-

tema em que a empresa estiver cadastrada, em que constam as datas de vencimento dos 

documentos exigidos para a habilitação (SICAF ou eventualmente e-compras), a fim de veri-

ficar a vigência e autenticidade destes. 

13.19. A página da consulta  sera  impressa pelo Pregoeiro. A validade dos docu-

mentos será conferida. Em caso de alguma certidão estar fora de validade, poderão ser con-

sultados os sítios oficiais emissores de certidões. Se ainda assim, o Pregoeiro não lograr 

êxito na aferição da regularidade da documentação, a empresa  sera  convocada para que, 1110 

no prazo de 24 h (a contar do recebimento da solicitação) envie cópia via sistema do docu-

mento solicitado. 0 não envio acarretará na inabilitação da empresa, salvos os casos de 

condições exclusivas para a habilitação de microempresas ou empresas de pequeno porte. 

13.20. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada 

como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de 

alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a empresa será convocada 

para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprcivar a regulari-

zação. 0 prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, 

quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 
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13.20.1. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem an-

terior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, 

sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, 

na ordem de classificação, seguir-se outra microernpresa, empresa de pequeno porte ou so-

ciedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será conce-

dido o mesmo prazo para regularização. 

13.21. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigi-

dos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no  "chat"  a nova data e horário para a 

continuidade da mesma. 

13.22. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por 

não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o 

estabelecido neste Edital. 

13.23. Os documentos exigidos para habilitação deverão estar dentro de seus 

prazos de validade. Os documentos que não constarem em seu texto o prazo de validade 

deverão ser apresentados com expedição máxima de 03 (três) meses a contar da data de 

sua emissão. 

13.24. Os documentos aqui solicitados poderão ser apresentados em original, ou 

por qualquer processo de cópia autenticada ou cópia simples. 

13.25 0 licitante não cadastrado no SICAF ou e-compras deverá apresentar toda 

a documentação de habilitação prevista neste Edital. 

13.26. Conforme o Decreto Municipal n° 104/2019 e Instrução Normativa n° 

03/2018 é de responsabilidade da empresa licitante a manutenção das datas atualizadas 

dos documentos no SICAF.  

13.27. A Feas fará a análise da documentação para classificação da proposta a 

partir dos documentos anexados, bem como consulta aos  sites  oficiais acima apontados. 

Caso haja desconformidade com o solicitado a empresa será desclassificada e/ou inabilita-

da. 
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13.28. A data para a divulgação do resultado  sera  informada pelo Pregoeiro du-

rante a sessão de lances, no  "chat"  de conversação ou através de comunicado a ser publi-

cado na plataforma de compras governamentais, sendo responsabilidade única e exclusiva 

das empresas interessadas o acompanhamento das datas. 

13.30. Constatado o atendimento as exigências de habilitação fixadas no Edital, 

o licitante  sera  declarado vencedor. 

14— Dos recursos 

14.1. Declarado o vencedor, a licitante que quiser recorrer devr e a manifestar 

s 

 

imediata e motivadamente a sua intenção, isto 6, indicando contra quais deci 6es pretende 

recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema, nos termos cio  art.  33 do 

Decreto Municipal n° 1.235/2003. 0 prazo para a manifestação da intenção de interpor 

recurso será de 04 (quatro) horas Citeis, ou seja, das 08:00 as 12:00 horas do dia útil 

seguinte da divulgação do resultado final de julgamento. 

14.2. Os recursos e contrarrazões deverão ser manifestados exclusivamente por 

meio eletrônico via internet, no portal de compras governamentais. 

14.3. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a 

tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite 

ou não o recurso, fundamentadamente. 

14.3.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

14.4. Uma vez admitida a intenção, abrir-se-6 então o prazo de 03 (três) dias 

Citeis para apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes desde logo 

intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr 

no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 

indispensáveis à defesa dos seus interesses. 
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14.5. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará na 

decadência do direito de recurso. 

14.6. Decorridos os prazos para os recursos e contrarraz6es, o Pregoeiro terá 

poderá: 

14.6.1. Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou 

fora do prazo estabelecido; 

14.6.2. Motivadamente, reconsiderar a decisão dado o recurso interposto; 

14.6.3. Manter a decisão, encaminhando o recurso à autoridade julgadora, que 

decidirá. 

14.5. 0 acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

14.6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos 

procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o processo 

licitatório para determinar a contratação. 

14.7. Não havendo recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor 

e encaminhará o procedimento à autoridade superior para homologação. 

15— Da adjudicação, da homologação e da convocação 

15.1. 0 objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por 

ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, 

após a regular decisão dos recursos apresentados. 

15.2. Havendo manifestação da intenção de recorrer, conforme procedimentos 

citados no tópico anterior e, após a decisão dos recursos, constatada a regularidade dos 

atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante 

vencedora e homologará o procedimento. 
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15.3. Homologado o resultado, a proponente vencedora será convocada, por es-

crito, para a assinatura do Contrato/Ata de Registro de Pregos. 

16— Do termo de contrato 

16.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será 

firmado Termo de Contrato. 

16.2. 0 adjudicatário terá o prazo de 03 (três) dias Citeis, contados a partir da • 
data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito A 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

16.2.1 Alternativamente A convocação para comparecer perante o órgão ou 

entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo 

para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR), 

disponibilização de acesso a sistema de processo eletrônico para esse fim ou outro meio 

eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 03 (três) dias, a contar da data 

de seu recebimento ou da disponibilização do acesso ao sistema de processo eletrônico. 

16.2.2 0 prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual  it  
período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração 

16.3. A recusa injustificada do adjudicatório em assinar o contrato, aceitar ou 

retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo aqui estabelecido,  imp  icará na sua 

eliminação, configurando descumprimento total da obrigação assumida, ficando sujeito As 

penalidades previstas em lei e neste edital. Neste caso, é facultado a Feas o chamamento, 

por ordem de classificação, das demais licitantes para a assinatura do contrato, em igual 

prazo, nos termos do  art.  40, incisos XXIII e XVI, da Lei n° 10.520/2002. 

16.4. Farão parte integrante do contrato, independentemente de transcrição, as 

instruções contidas neste Edital, os documentos nele referenciados, além da proposta apre-

sentada pela licitante vencedora. 
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16.5. 0 valor a ser atribuído ao contrato será aquele resultante da proposta ven-

cedora com menor preço. 

16.6. A Contratante se reserva ao direito de rejeitar no todo ou em parte o servi-

go  prestado se estiver em desacordo com o contrato ou condições pré-fixadas pelo Edital. 

16.7. 0 contrato poderá ser rescindido de comum acordo entre as partes, ou uni-

lateralmente, nas condições e hipóteses previstas nos Artigos 78, 79 e 80, da Lei n° 

8666/1993. 

16.8. 0 inadimplemento de qualquer cláusula do contrato poderá ser motivo de 

sua imediata rescisão pela contratante, independentemente de notificação ou interpelação 

judicial ou extrajudicial, além de responder a empresa contratada por perdas e danos, quan-

do esta: 

a) não cumprir as obrigações assumidas; 

b) falir; 

C) transferir parcialmente o contrato a terceiros sem a prévia e expressa anuên-

cia da CONTRATANTE; ou quando transferi-lo integralmente, nos termos do  art.  

72, da Lei n° 8666/1993; 

d) tiver sua atividade suspensa por determinação de autoridade competente, de 

acordo com a legislação em vigor; 

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

sem justo motivo aceito pela CONTRATANTE. 

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

qualquer tempo, observadas as seguintes condições: 

a) na hipótese da Contratante solicitar a rescisão, deverá efetuar comunicação 

por escrito à Contratada, com antecedência  minima  de até 60 (sessenta) dias, 

sendo então pagos os serviços comprovadamente prestados, não cabendo 

Contratada qualquer outra compensação ou indenização, seja a que titulo for; 

b) na hipótese da Contratada solicitar a rescisão, esta deverá continuar prestan-

do os serviços por período a ser estipulado pela Contratante, não inferior a 60 

(sessenta) dias, a contar da data do recebimento da solicitação de rescisão. 
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previstas no 

definidas no 

te, eventuais 

16.10. A contratada deverá cumprir integralmente as disposições 

Termo de Referência e Minuta do Contrato, partes integrantes deste edital. 

16.11. As obrigações do Contratante e Contratada serão Aquelas 

Termo de Referência e Minuta do Contrato, partes integrantes deste Edital. 

16.12. Caberá à contratada proceder, sem ônus para o contrata 

adequações, de forma a propiciar a perfeita execução dos serviços contratados. 

16.13. Os preços acordados poderão ser alterados por reajuste, a 

de decorridos 12 (doze) meses, nos termos da Lei n° 10192/2001, Ac6 

1563/2004— Plenário e  art.  65, da Lei n° 8666/1993, a partir da demonstração 

Contratada, dos componentes dos custos que integram o contrato. 

senas depois 

dão TCU n° 

nalitica, pela 

  

16.13.1. 0 prazo mencionado no item anterior será contado a  pa  ir da data da 

p troposta ou do orçamento a que ela se referir ou, ainda, da data da última  rep  c uação. 

16.14. Qualquer alteração no valor do contrato deverá ser pleitea 

da prorrogação contratual subsequente, sob pena de ocorrer preclusão lógic 

do direito. 

16.15. Ficam designados os empregados abaixo para atuarem  co  

contrato. 

• Gestor: Roberto Liberato Dallagranna (matricula funcional 3557) 

• Suplente:  Wiliam  Kendi Arabori (matricula funcional 2384); 

16.3. Integrará o contrato, como parte indissociável, a proposta apr 

adjudicatária. 

16.12. 0 prazo de vigência da contratação é o estabelecido 

Referência 

16.13. Após a assinatura do contrato, a licitante deverá aguarda 

emissão das Ordens de Serviço, para providenciar o inicio dos respectivos se 
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16.14. 0 prazo para entrega dos itens terá inicio a partir da data de recebimento 

da Ordem de Serviço. 

17— Do reajustamento em sentido geral 

17.1 As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor 

contratual são as estabelecidas na minuta do termo contratual, anexo a este edital. 

18 — Do recebimento do objeto e da fiscalização 

18.1 Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização 

estão previstos no Termo de Referência, anexo a este edital. 

19 — Das obrigações 

19.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas 

no Termo de Referência, anexo a este edital. 

20 — Do pagamento 

20.1 As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de 

Referência e minuta do termo contratual, anexos a este Edital. 

21 — Das penalidades 

19.1. Se a licitante adjudicada deixar de entregar o objeto licitado por qualquer 

motivo e/ou recusar os serviços dentro do prazo de validade da proposta ou o fizer fora das 

especificações e condições pré-determinadas e ainda em qualquer outra hipótese de 

inexecução parcial ou total do contrato, poderão ser aplicadas as penalidades seguintes, 

independente de outras previstas em lei, facultada defesa prévia ao interessado: 

a) Advertência. 
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b) No caso de atraso injustificado na prestação de serviços, 

execução do contrato, multa de mora de 1% (um por cento) ao dia l  

da parcela ou etapa inadimplida, até o prazo máximo de 10 (dez)  di,  

prazo de que trata este item, o pagamento poderá ser cancelado 

ser considerado rescindido, a critério da Administração. 

o 

u ainda na 

obre o valor 

s. Vencido o 

u o contrato 

o 

c) No caso de inexecução parcial ou total do contrato, multa pu 

(dez por cento) sobre o valor remanescente da contratação. 

d) As multas de mora e punitiva poderão ser cumuladas. 

e) Suspensão do direito de licitar ou contratar com a Feas, pelo  pr 

nor  a 02 (dois) anos, penalidade essa a ser aplicada pela autorida 

te, segundo a natureza da falta e o prejuízo causado à Administraç 

acordo com a Lei Federal n° 10.520/02 e Decreto Municipal 610/20 

e competen- 

o Pública, de 

9. 

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a F 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que sej 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalida 

concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelo 

sultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base  

or,  de acordo com a Lei Federal n° 8666/93. 

as, enquanto 

promovida a 

e, que será 

prejuízos  re- 

o item anteri- 

g) Decisão Cautelar de Suspensão, para situações pendentes 

que possam, pela quantidade ou gravidade das mesmas, implica 

prejuízo à administração pública ou à saúde da população, poder 

competente considerar cautelar e provisoriamente impedido o forn 

ticipar de novos certames licitatórios junto à Feas, até decisão  ad 

fin  itiva. 

19.2 As penalidades de multa de mora e punitiva serão aplicadas 

procedimento no Decreto Municipal 610/2019. 

19.3 As multas serão descontadas dos pagamentos eventualme 

ainda, nos casos em que não haja fatura em aberto, ou vincenda, será notifica 

que deverá, no prazo máximo estipulado pela Feas, depositar o valor cor 

penalização, em conta a ser informada pela Contratante. 

i$ 

e julgamento 

em potencial 

a autoridade 

cedor de par-

inistrativa de- 

observado o 

te devidos e, 

a a empresa, 

spondente 
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19.4 Na hipótese do pagamento das multas não ocorrer na forma prevista no 

item anterior, escoado o prazo de 5 (cinco) dias, contados da data do recebimento, pela 

detentora, da respectiva notificação, a cobrança será objeto de medidas administrativas e/ou 

judiciais cabíveis, incidindo correção monetária no período compreendido entre o dia 

imediatamente posterior á data final para liquidar a multa e aquele em que o pagamento 

efetivamente ocorrer. 

19.5 As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outras. 

19.6 Sem prejuízo da aplicação, à detentora, das sanções cabíveis, a Adminis-

tração recorrerá As garantias constituídas, a fim de se ressarcir dos prejuízos que lhe te-

nham sido decorrentes do contrato e promover a cobrança judicial ou extrajudicial de perdas 

e danos. 

19.7. Ficam as participantes cientes de que, na hipótese de constatação de for-

mação de conluio ou diante do indicio de qualquer crime previsto na Lei de Licitações, o 

caso será oficiado ao Ministério Público, sem prejuízo das medidas Administrativas a serem 

aplicadas contra quem der causa ao crime. 

19.8 Quaisquer das penalidades aplicadas serão transcritas na ficha cadastral da 

Contratada na Feas. 

22— Disposições gerais 

20.1. Para o cumprimento do objeto desta licitação será firmado contrato entre a 

pessoa jurídica vencedora e a Feas, observadas as condições estipuladas neste Edital, da 

proposta da licitante vencedora, na forma da minuta do contrato que faz parte integrante 

deste Edital e, no que couberem, as disposições estabelecidas nos Artigos 54 a 88, da Lei 

n° 8.666/1993. 

22.2. Reserva-se à autoridade competente o direito de revogar no todo ou em 

parte a presente licitação visando o interesse da Administração Pública, devendo anulá-la 

por ilegalidade, assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme dispõe o artigo 49 e 

parágrafos da Lei Federal n° 8666/93. 

Pregão Eletrônico n° )o/2022 — Feas Pagina 33 de 80 



 

Feas 

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

Capão Raso — Curitiba/PR 
10EP 81.130-160 

(41) 3316-5927 
www.feaes.curitiba.prgoy.br  

22.3. A contratante reserva-se ao direito de, a qualquer tempo, paralisar ou 

suspender a execução dos serviços, mediante pagamento único e exclusivo dos serviços já 

prestados e devidamente atestados pelo gestor do contrato. 

22.4. A detecção, pela Contratante, a qualquer tempo durante a execução dos 

serviços, de vícios de qualidade, importará na aplicação dos dispositivós da Lei n° 

8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). 

22.5. Conforme o artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor, a oferta e a 

apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, 

precisas, ostensivas e em  lingua  portuguesa sobre suas características, qualidade, 

quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, 

bem como sobre os riscos que apresentam á saúde e segurança dos consumidores. 

22.6. A empresa vencedora assumirá integral e exclusivamente toda a 

responsabilidade no que diz respeito ás obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e os 

demais encargos que porventura venham a incidir sobre o objeto deste Pregão.l  

22.07. Atendida a conveniência administrativa, fica a licitante vencedora 

obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais ou de fornecimento, os eventuais 

acréscimos ou supressões de que trata o parágrafo 1° do artigo 65 da Lei Federal n.° 

8.666/93. 

22.08. Em caso de não aceitação do serviço prestado por estarem em 

desacordo com as especificações, todas as despesas serão atribuídas á licitante. 

22.09. Se durante a licitação ou a contratação a Feas entender pela necessidade 

de envio do bem entregue para análise e avaliação laboratorial, todos os custos referentes 

ao procedimento serão de responsabilidade da licitante/Contratada. 

22.10. 0 abandono dos serviços em qualquer etapa, por parte da empresa 

contratada, ensejará ação de perdas e danos. 
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22.11. A empresa vencedora assumirá integral e exclusivamente toda a 

responsabilidade no que diz respeito As obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e os 

demais encargos que porventura venham a incidir sobre o objeto deste Pregão. 

22.12. A proponente que vier causar impedimentos ao normal e legal andamento 

do Pregão, além das sanções legais previstas, será responsabilizada civilmente pelos danos 

e prejuízos causados A entidade licitante, derivados da não conclusão do processo 

licitatório, bem como do objeto pretendido. 

22.13. As licitantes e a Contratada devem observar e fazer observar o mais alto 

padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do 

objeto contratual. 

22.13.1. Para os propósitos deste item, definem-se as seguintes práticas: 

22.13.1.1. "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou 

indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público 

no processo de licitação ou na execução de contrato; 

22.13.1.2. "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o 

objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato; 

22.13.1.3. "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois 

ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão 

licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; 

22.13.1.4. "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou 

indiretamente, As pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um 

processo licitatório ou afetar a execução do contrato. 

22.13.1.5. "prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em 

inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro 

multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática 
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prevista acima; deste Edital;  (ii)  atos cuja intenção seja impedir materialmente 

direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 

exercício do 

  

22.14. Nos casos em que forem constatadas a prática de a 

Administração Pública Municipal, será aplicável o Decreto Municipal n° 16 

regulamenta, no âmbito do Poder Executivo Municipal, a Lei Federal n° 12. 

agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa de pes 

pela prática de atos contra a Administração Pública municipal e dá outras provi 

os contra a 

1/2019, que 

46, de 1° de 

oas jurídicas 

ências 

22.15. 0 Pregoeiro poderá inabilitar, ou desclassificar a propos a ou mesmo 

desqualificar a empresa, a qualquer tempo, no caso de conhecimento de fato ou 

circunstância superveniente desabonadora da empresa ou de seus sócios n s termos do 

artigo 43, parágrafo 5° da Lei n. ° 8.666/93. 

22.16. Ao Pregoeiro e à Equipe de Apoio é facultado solicitar da 

esclarecimentos com relação aos documentos ou produtos apresentado 

promover diligências ou solicitar pareceres técnicos destinados a esclarecer 

processo. 

 

proponentes 

, bem como 

instrução do 

 

   

   

22.17. Quando solicitado pelo Pregoeiro, os documentos poderão ser 

apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada ou cópi simples. 

22.18. Não serão aceitos, em hipótese alguma, documentos de cl ssificação de 

proposta e habilitação, encaminhados via  e-mail,  ou qualquer outra forma, que não no portal 

de compras governamentais, dentro do prazo estipulado. 

22.19. Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as  pr  postas forem 

desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito  di  -s Citeis para a 

apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas de uas causas. 

22.20. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das nformações e 

dos documentos apresentados em qualquer fase da Licitação, bem com dos lances 

ofertados, aos quais fica irrestritamente vinculada. 
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22.21. Em nenhuma fase do processo será aceita carta ou outro meio de 

comunicação informando engano, erro ou omissão da parte da licitante, fornecedor ou de 

funcionário para justificar equívocos cometidos pela empresa no processo, em quaisquer 

das fases da licitação ou da execução do contrato. 

22.22. Os prazos estabelecidos neste Edital, contar-se-ão em dias corridos, sal-

vo se expressamente fizer-se referência a dias úteis. Para contagem de ambos os casos ex-

clui-se o primeiro dia e conta-se o último dia. 

22.23. Os termos do edital prevalecem sobre os termos da plataforma compras 

governamentais em caso de contradição documental. 

22.24. Em caso de dúvidas nos descritivos dos serviços, entrar em contato com 

a Sra. Veridiane de Paula Macedo  Sotto  Maior, vrnaiorafeaes.curitiba.prgov.br, através de 

pedido de esclarecimento. 

22.25. Demais detalhes que eventualmente não foram previstos no presente Edi-

tal, mas que a boa técnica leve a presumir sua necessidade, não deverão ser omitidos na 

apresentação da proposta pelo licitante. 

22.26. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro, 

encarregado do recebimento, análise e julgamento das propostas. 

Curitiba, xx de xxxxxx de 2022. 

Veridiane de Paula Macedo  Sotto  Maior 

Pregoeira 
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Anexo 1 
TERMO DE REFERÊNCIA 

1) OBJETO:  Contratação de empresa especializada em prestação de 

manutenção, com troca de peças, dos seguintes equipamentos listados abaix 

as necessidades da Fundação Estatal de Atenção â Saúde — Feas pelo p 

(doze) meses: 

serviços de 

, para suprir  

dodo  de 12 

- 141 Camas Hospitalares Elétricas Marca Vallitech Modelo  Fowler  Suoer  Lux  Elétrica VLT 

930; 

- 43 Camas Hospitalares Elétricas Marca  RC  Móveis Hospitalares Modelo  RC-  03E; 

- 2 Camas Hospitalares Elétricas Marca  RC  Móveis Hospitalares Modelo  RC-2 30; 

-20 Camas Hospitalares Elétricas Marca Vallitech Modelo VLT 900; 

- 80 Camas Hospitalares Mecânicas 3 Manivelas Marca Hospimetal; 

- 10 Camas Hospitalares Mecânicas 4 Manivelas Modelo  RC  102; 

- 10 Macas Hospitalares (3 Manivelas) Marca  RC  Móveis Hospitalares Modelo  RC-303; 

- 29 Macas Hospitalares Marca Vallitech Modelo VLT 715; 

- 16 Carros de Emergência Marca Vallitech; 

- 80 Cadeiras de Rodas padrão Capacidade aproximada: 80kg; 

- 30 Cadeiras de Rodas para Obesos Capacidade aproximada: 160kg; 

- 80 Cadeiras de rodas para Banho padrão, capacidade aproximada: 80kg; 

- 60 Cadeiras de rodas para banho obeso, capacidade aproximada: 130kg; 

2) JUSTIFICATIVA:  A presente contratação visa atender â solicitação da Engenharia Clinica 

da Feas, a qual justifica a presente contratação a fim de possibilitar a  con  

serviços de manutenção corretiva (troca de peças) dos referidos equipamen 

nos pacientes do SUS em atendimento/internados nas instituições sob a gest5  

inuidade dos 

os, utilizados 

da Feas. 

3) LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:  A prestação do serviço dar-se-6 

de negócio da Feas, situadas nos seguintes endereços: â Rua Lothário  Boutin  

Pinheirinho, Curitiba/PR — Hospital Municipal do Idoso Zilda Arns (HMIZA); 

2234 - Sitio Cercado, Curitiba — PR - Centro Médico Comunitário Bairro Novo 

Jorn.  Emilio  Zolá Florenzano, 835 - Tatuquara, Curitiba — PR - UPA Tatu 

Carlos Klemtz, 1883 — Fazendinha, Curitiba — PR — UPA Fazendinha e R 

Maria de Assumpção, 2590 - Boqueirão, Curitiba — PR — UPA Boqueirão. 

nas unidades 

n° 90, Bairro 

Rua Jussara, 

(CMCBN); R. 

uara; Rua R. 

a Professora 
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4) DA composigÃo DOS SERVIÇOS INCLUSOS NO  OBJETO: 0 objeto deste termo 

compreende a prestação dos seguintes serviços: 

Manutenção Corretiva. 

4.1. DA MANUTENÇÃO CORRETIVA: A Manutenção Corretiva consiste em proporcionar 

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

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

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

por  mail,  observando-se as seguintes condições: 

a) A CONTRATADA efetuará a manutenção corretiva no menor 

prazo após a aprovação do serviço, devendo o equipamento retornar para a 

contratante em conformidade; 

a) Os serviços de manutenção corretiva poderão ser executados 

nas dependências da CONTRATANTE, ou em laboratório especializado da 

CONTRATADA e todas as despesas decorrentes serão custeadas pela 

CONTRATADA; 

b) A CONTRATADA fica responsável por vícios ou defeitos de 

fabricação ou desgaste anormal das peças utilizadas na manutenção corretiva, 

pelo período, não inferior a 90 (noventa) dias, obrigando-se a reparar o dano e 

substituir as peças que se fizerem necessárias, sem ônus a contratante; 

c) A CONTRATADA fornecerá ao final de cada manutenção 

corretiva um relatório técnico dos serviços executados no equipamento. 

d) Os equipamentos objeto do Contrato, suas peças ou 

partes, deverão permanecer em perfeitas condições de uso durante a 

vigência do contrato; 

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

obrigatoriamente, seguir o preço de tabela apresentado pela CONTRATADA, em 

sua proposta. 

Caso seja constatada a necessidade de troca das peças e/ou 

acessórios dos equipamentos objeto deste contrato durante as manutenções 

corretivas, a CONTRATADA deverá apresentar 03 orçamentos para aprovação 

junto à CONTRATANTE a qual aprovará o de menor valor e com isso a 

CONTRATADA comprova que os valores cobrados estão de acordo com os 

praticados no mercado. 
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5) DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:  

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

orçar o conserto e enviar ao CONTRATANTE, via  e-mail,  o orçamento que 

deverá ser emitido em formulário próprio da CONTRATADA, assinado pelo 

responsável técnico, discriminando a relação individualizada das pegas 

(podendo considerar a discriminação da tabela de peças CONTRATADA) a 

serem substituidas, se necessário, com seus respectivos preços; ie o que mais 

for necessário ao perfeito funcionamento do equipamento. A CONTRATANTE 

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

mesmo, por  e-mail,  à CONTRATADA que deverá efetuar o conserto em até 48 

horas. 

a) Os materiais, equipamentos, recursos humanos e demais 

insumos necessários à plena execução dos serviços correrão A conta da 

CONTRATADA, a qual será responsável pelo fornecimento das peças de 

reposição, originais, após autorização escrita do CONTRATANTE. 

b) É expressamente proibida, à CONTRATADA, a instalação de 

peças recondicionadas ou recuperadas; 

c) As pessoas que venham a executar os serviços decorrentes 

deste instrumento possuirão vinculo empregaticio exclusivamente com a 

CONTRATADA, sendo esta titular e única responsável pelos direitos, obrigações 

e ações decorrentes, pagamentos dos salários e demais vantagens, 

recolhimento de todas as obrigações sociais e tributos pertinentes, indenização 

por quaisquer acidentes de que seus empregados possam ser vitimas quando 

em serviço na forma expressa e considerada nos artigos 19 

8.213/1991, cujo ônus e obrigações em nenhuma hipótese 

transferidos para a CONTRATANTE. 

 

a 21 da Lei 

poderão ser 

   

6) DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:  São obrigações da CONTRATANTE, além de 

outras assumidas no presente instrumento ou em seus Anexos: 

a) Providenciar a fiscalização dos serviços executados, através de 

profissionais do seu corpo funcional; 

a) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA 

possa desempenhar seus serviços, dentro das normas do Contrato a ser 

assinado; 

b) Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados; 

C) Rejeitar no todo ou em parte, os serviços executados em 
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desacordo com as exigências deste Termo e seus anexos; 

d) Notificar por escrito, à CONTRATADA, ocorrência de eventuais 

imperfeições no curso de execução dos serviços, fixando prazo para sua 

correção; 

e) Comunicar de imediato à CONTRATADA quaisquer 

anormalidades de funcionamento dos equipamentos; 

Fornecer a qualquer tempo e com a máxima presteza, 

mediante solicitação escrita da CONTRATADA, ressalvados os casos de 

urgência, informações adicionais para dirimir dúvidas e orientá-la em todos os 

casos omissos, do presente ajuste. 

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

outras já previstas neste instrumento e em seus anexos: 

a) Executar integralmente o serviço definido no objeto do presente 

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

a) Cumprir rigorosamente o prazo de execução dos serviços; 

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

CONTRATANTE e a CONTRATADA. 

c) Realizar o atendimento em até 24 (vinte de quatro) horas após 

a abertura de chamado pela CONTRATADA. 

d) Encaminhar à CONTRATANTE, para autorização, orçamento 

prévio discriminativo de cada pega a ser utilizada, bem como, descritivo 

justificando a necessidade da substituição, sempre que for necessária a 

reposição de pegas ou materiais; 

e) Emitir Anotação de Responsabilidade Técnica  (ART)  ou Termo 

de Responsabilidade Técnica (TRT) referente aos serviços prestados; 

Responsabilizar-se em executar os serviços, objeto do 

presente, através de pessoas idôneas e especializadas, devidamente 

uniformizadas, assumindo qualquer responsabilidade por danos ou falhas que as 

mesmas vierem a cometer no desempenho de suas funções, obrigando-se ainda 

a indenizar a CONTRATANTE por todos os prejuízos que eventualmente 

ocasionarem; 

g) Manter contatos com a CONTRATANTE, sempre por escrito, 

ressalvados os entendimentos verbais determinados pela urgência da execução 

dos serviços, prestando todo e qualquer esclarecimento solicitado, e obrigando-

se a atender prontamente as reclamações que porventura ocorrerem; 
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h) Assumir qualquer responsabilidade por danos e falhas, que 

seus empregados vierem a cometer no desempenho de suas funções, 

indenizando a CONTRATANTE por todos os prejuízos que eventualmente 

ocasionem, assumindo inclusive possíveis perdas e/ou danos, furtos ou roubos 

que porventura ocorram aos equipamentos, desde que, verificada a culpa da 

CONTRATADA. Nesta hipótese, isentando a CONTRATANTE de toda e 

qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos; 

I) Responsabilizar-se por todos os danos causados diretamente A 

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

do contrato, não excluindo tal responsabilidade, a fiscalização ou 

acompanhamento pela CONTRATANTE; 

j) Obrigar-se em reparar, corrigir, remover ou substituir, As suas 

expensas, no total ou em parte, os serviços que apresentem vícios, defeitos ou 

incorreções; 

k) Proceder ao conserto, substituindo e/ou reparando os 

componentes elétricos, eletrônicos, mecânicos, necessários à recolocação dos 

equipamentos em condições normais, utilizando-se somente de peças originais 

da marca do equipamento; 

I) Responsabilizar-se pelas peças/acessórios a serem 

empregados e todos os custos de sua aquisição, transporte, armazenamento e 

utilização, bem como a contratação, As suas expensas, da mão-de-obra 

necessária à execução dos serviços objetos do contrato; 

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

necessária à execução dos serviços contratados, sem nenhum ônus adicional a 

CONTRATANTE; 

n) Orientar o CONTRATANTE quanto ao melhor uso dos 

equipamentos; 

o) Ministrar treinamento para o uso adequado dos equipamentos, 

quando solicitado pela CONTRATANTE; 

13) Não subcontratar, sob nenhum pretexto ou hipótese, os 

serviços objeto do Contrato; 

Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos 

serviços, conforme previsto neste Contrato, sem interrupção, seja por motivo de 

férias, descanso semanal, greve, licença falta ao serviço e demissão de 

empregados. A demissão não terá em hipótese alguma, qualquer relação de 

emprego com a CONTRATANTE, sendo de exclusiva responsabilidade da 
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CONTRATADA as despesas com todos encargos e obrigações sociais, 

trabalhistas e fiscais; 

r) A CONTRATADA deverá facilitar, por todos os meios ao seu 

alcance, a ampla ação da fiscalização, permitindo o acesso aos serviços em 

execução, bem como atendendo prontamente as solicitações que lhe forem 

efetuadas; inclusive, permitir livre acesso em sua oficina/labOratório, a técnico 

indicado pelo CONTRATANTE para fiscalizar e/ou acompanhar os serviços 

relativos aos orçamentos aprovados; 

s) Executar sempre que necessário, e mediante prévia aprovação por parte 

do CONTRATANTE, serviços de maior vulto, de reparos ou substituições, que 

viabilizem o funcionamento dos equipamentos; 

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

interpelação junto aos clientes (pacientes/acompanhantes) do hospital; 

u) Observar todas as obrigações assumidas neste contrato e em 

seus anexos, ainda que não transcritas no corpo do presente instrumento. 

8) QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  

a) Autorização, Registro ou inscrição da CONTRATADA no Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho Regional dos Técnicos Industriais 

—  CRT,  entidade competente para a fiscalização do exercício profissional, 

competente da região a que estiver vinculado o licitador, que comprove atividade 

relacionada com o objeto desta licitação; 

b) 01 (um) ou mais atestado (ou declaração) de capacidade técnica, expedido(s) por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) na entidade 

profissional competente, que comprove(m) ter a licitante fornecido, instalado e 

prestado o serviço de manutenção em carrinhos de emergência, camas 

hospitalares, macas, cadeiras e roda e cadeiras de banho; 

c) Declaração indicando os nomes, CPF's, números dos registros na entidade 

profissional competente, dos responsáveis técnicos que acompanharão a execução 

dos serviços. 0 nome do responsável técnico indicado deverá ser o mesmo que 

constar das anotações ou termos de responsabilidade técnica de que tratam os 

itens acima. 

9) DO PAGAMENTO:  

9.1. 0 pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a apresentação da nota fiscal 

correspondente ao mês de referência, que deverá ser encaminhada até o 01° (primeiro) dia 
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útil do mês subsequente ao da prestação do serviço, sem emendas ou r uras, sendo 

necessariamente a via original; e, ainda, mediante apresentação da seguinte  di  cumentagão: 

Certidões de regularidade com as Fazendas Fede  al,  Estadual 

Certidão de regularidade com o recolhimento de F IS; 

Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT). 

9.2. A CONTRATADA deverá declarar que o valor contratado abrange tidas as suas 

despesas diretas ou indiretas, necessárias á plena execução do objeto do pres nte contrato, 

entre elas: taxas, impostos, seguros, salários, encargos e outras não relaciona as; 

9.3. Na inexistência de outra regra contratual, quando da ocorrência de  eve  tuais atrasos 

de pagamento provocados exclusivamente pela contratante, o valor devid deverá ser 

acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de s l u vencimento 

até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados Al taxa de 0,5% 

(meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação as seguintes 

fórmulas: 

I=(TX/100) 

365 

EM =IxNx  VP,  onde: 

I = Índice de atualização financeira;  

TX  = Percentual da taxa de juros de mora anual; 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para 

pagamento;  

VP  = Valor da parcela em atraso 

   

   

o pagamento e a do efetivo 

   

    

10) DA VIGÊNCIA:  A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser 

prorrogado nos termos da Lei. 

11) DOS GESTORES:  Ficam designados os servidores Roberto L. Dallagra na (matricula 

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

suplente, respectivamente. 

a) 

e Municipal; 

a)  

b)  

Curitiba, 27 de 

Wiliam Kendi Arabori  

Matricula 2384 

Engenharia Clinica Feas 

bril de 2022.  
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,1:160dice 7 

TABELA cxj*, Os gamtpAmeNztó§ 
- 141 Camas Hospitalares Elétricas Marca Vallitech Modelo  Fowler  Suoer Luxo 

Elétrica VLT 930; 

- 43 Camas Hospitalares Elétricas Marca  RC  Móveis Hospitalares Modelo  RC-

203E; 

- 2 Camas Hospitalares Elétricas Marca  RC  Móveis Hospitalares Modelo  RC-

2030; 

- 20 Camas Hospitalares Elétricas Marca Vallitech Modelo VLT 900; 

- 80 Camas Hospitalares Mecânicas 3 Manivelas Marca Hospimetal; 

- 10 Camas Hospitalares Mecânicas 4 Manivelas Modelo  RC  102; 

- 10 Macas Hospitalares (3 Manivelas) Marca  RC  Móveis Hospitalares Modelo  

RC-303; 

- 29 Macas Hospitalares Marca Vallitech Modelo VLT 715; 

Fabricante Modelo Série  

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC  203-E 2020 14833-26  

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC  203-E 2020 14833-25  

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC  203-E 2020 14833-28  

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC  203-E 2020 14833-29  

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC  203-E 2020 14833-30  

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC  203-E 2020 14833-31  

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC  203-E 2020 14833-32  

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC  203-E 2020 14833-33  

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC  203-E 2020 14833-34  

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC  203-E 2020 14833-35  

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC  203-E 2020 14833-36  

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC  203-E 2020 14833-37  

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC  203-E 2020 14833-38  

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC  203-E 2020 14833-39  

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC  203-E 2020 14833-40  

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC  203-E 2020 14833-41  

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC  203-E 2020 14833-42  

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC  203-E 2020 14833-43  

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC  203-E 2020 15457-01  

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC  203-E 2020 15457-02 
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RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC 203-E - 

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC 203-E 2020 14833-01 

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC 203-E 2020 14833-02 

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC 203-E 2020 14833-03 

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC 203-E 2020 14833-04 

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC 203-E 2020 14833-05 

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC 203-E 2020 14833-06 

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC 203-E 2020 14833-07 

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC 203-E 2020 14833-08 

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC 203-E 2020 14833-09 

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC 203-E 2020 14833-10 

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC 203-E 2020 14833-11 

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC 203-E 2020 14833-12 

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC 203-E 2020 14833-13 

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC 203-E 2020 14833-14 

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC 203-E 2020 14833-15 

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC 203-E 2020 14833-16 

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC 203-E 200 14833-17 

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC 203-E 200 14833-18 

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC 203-E 2020 14833-19 

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC 203-E 2020 14833-20 

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC 203-E 2020 14833-21 

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC 203-E 2020 14833-22 

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC 203-E 2020 14833-23 

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC 203-E 200 14833-24 

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC 203-E 200 14833-27 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 70769 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica I 73979 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 70685 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 1 73948 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73954 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 70690 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 70776 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73944 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica ' 70774 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73931  
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VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73900 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73951 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 70695 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73906 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 74009 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73902 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73936 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73947 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73921 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73932 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73907 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73927 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73926 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73969 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73950 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73914 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73989 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73970 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73909 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73977 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73981 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica - 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73968 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73978 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73966 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 70692 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 70699 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 70775 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 70771 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 70683 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 74012 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73943 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73955 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73918 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica - 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica -  
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VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73963 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73924 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73971 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 70688 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 70777 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 70773 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 70770 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 70689 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 70781 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 70878 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73939 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73911 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73986 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 70691 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 70694 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 70772 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 70687 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73974 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica - ' 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73941 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 1 73961 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73934 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73897 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 74011 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73925 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 74016 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73919 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73937 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73928 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 70682 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 70686 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 70877 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73915 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73913 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73920 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 70879  
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VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 70782 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73901 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73908 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica - 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73933 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73980 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 70783 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73930 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73905 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73953 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73946 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73912 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73960 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73910 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73942 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 70778 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73899 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73958 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73973 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 70684 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica - 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73988 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73964 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica - 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica - 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica - 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica - 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73917 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73992 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 70779 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica - 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73956 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 70780 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 70875 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73945 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73959  
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VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73938 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73976 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73962 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73909 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73965 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73940 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73904 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73898 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73952 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73896 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73985 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73987 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 70880 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica - 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73923 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73984 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73975 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica _ 73967 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73972 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73935 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73957 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73982 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73929 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica - 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 71444  
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Equipamento Especificações 

Cadeira de rodas 
para banho padrão 

Pintura epóxi; 
Apoio de braço fixo, apoio de pés  Tow;  
Encosto impermeável 100% material higienizavel; 
Assento sanitário removível; 
Rodfzios traseiro e dianteiros com freios; 
Capacidade aproximada: 60kg. 

Cadeira de rodas 
para banho obeso 

Pintura eletrostática; 
Apoio de braço fixo, apoio de pés fora 
Encosto impermeável 100% material higienizavel; 
Assento sanitário removível; 
Rodízios traseiro e dianteiros com freios; 
Capacidade aproximada: 130kg. 

Cadeira de rodas  pa- 
drão 

Estrutura em  ago  carbono pintada em eptixi; Dobrável, Radas tra- 
seiras com 4 rolamentos e freios bilaterais; 
Rafts  direcionais pequenas dianteiras 6" (150mm). Todos os pneus 
maciços; Assento e encosto em  nylon  simples; 
Apoios de pés tubular, retrateis; 
Apoio de braços fixos; 
Capacidade aproximada: 80kg. 

Cadeira de rodas 
Obeso 

Estrutura em  ago  carbono pintada em eptori; 
Dobrável. Rodas traseiras com 4 rolamentos e freios bilaterais; 
Rodas direcionais pequenas dianteiras 6" (150mm). Todos os pneus 
maciços; Assento e encosto em  nylon  sim- 
ples; 
Apoios de pés tubular, retrateis_ Apoio de braços fixos; 
Capacidade aproximada: 160kg. 
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pAndice 

lista de peças para mani4engão cqrre0v 

(:),p,rigão da Peça Vagiteph  

ROLLER BUMPER  - 13,20 X 23,70 X 29,70 - (VLT-0714 ; VLT-0715 ; VLT-0716)  

ROLLER BUMPER  32.75 X 42.75 X 48.75 VLT-851 

INCLINOMETRO EM PP - 31.9 X 100X13.2 -RASGO P/ ESFERA 0.8 MM 

DAPTADOR EMENDA PASSAGEM - RJ11 - ENTRA 1 FEM / SAI 1 FEM 

MORTECEDOR DO ACIONAMENTO PARA GRADES G-018 E G-019 102,014 

ONA 521) FENAP (TERCEIRO) 

CABO LISO CHATO 4 VIAS - BRANCO (1RJ11) 

CABO ALIMENTACAO PLUGAVEL 4,0M LISO (DCFBR4OL3P) 

CONECTOR RJ-11 MACHO TM 64 6x4 

CABO ALIMENTACAO 4M LISO (DCFBR4OL2P) 

MOTOR MEGAMAT MCZ 24V 200 GQR 3 KN - CINZA (CURSO REGULADO C/095) 
(D64844) 

MOTOR MEGAMAT MCZ 24V 100 (D51998) 

MOTOR MEGAMAT MCZ 24V 50 (D51991) 

MOTOR MEGAMAT MCZ 24 V 330 150 TF 6KN (D51996) 

MOTOR MEGAMAT MCZ 24 V 386 200 TF 6KN (D51993) 

MOTOR MEGAMAT MCZ 24V 200 TF 6KN - COM CURSO DE 170MM 

MOTOR QUADROMAT 8- 90-250  VAC  -6 KN (D69647) 

MOTOR MEGAMAT MCZ 150MM - IP44 4KN - VERSÃO ECO - CURSO REGULADO 75MM 

MOTOR MEGAMAT MCZ 24V 200 GQR 3KN- CINZA (CURSO REG.C/1651A;) 

MEGAMAT MCZ 24V 360 150 TF 6KN CINZA- D51996L(SUBS  MOT-0006) 

MOTOR MEGAMAT MCZ 24V 200 GQR 3 KN - CINZA (CURSO 140 MM) 

MOTOR MEGAMAT MCZ 24V 386/ 200 TF 6KN (D51993) CURSO 180 MM 

MOTOR MEGAMAT MCZ 24V 386 200 TF 6KN 3 EDICAO 

ACIONAMENTO DE GRADE RETRÁTIL (G-018 E G-019) +5 TAPA FUROS 

RODIZIO 2" SEM FREIO - 9000 HG S/ CAPA SQUADRONI 
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RODIZIO 9000  HC  S/ FREIO Cl CHAPA ( SQUADRONI ) 

RODIZIO 6" SEM FREIO - COLSON - GLE.614.PER.4E 

RODIZIO 6" COM FREIO - COLSON - GLE.614F.PER.4E 

RODIZIO 4" SEM FREIO - COLSON - GLE.412.PER.4E 

RODIZIO 4" COM FREIO - COLSON - GLE.412F.PER.4E 

RODIZIO 5" SEM FREIO - COLSON - GLE.512.PER.4E 

RODIZIO 5" COM FREIO - COLSON - GLE.512F.PER.4E 

RODIZIO 3" SEM FREIO - COLSON - GLE.312.PER.4E 

RODIZIO 3" COM FREIO - COLSON - GLE.312F.PER.4E 

RODIZIO 4"  CPT  DUPLO S/ FREIO PU BRANCO  REF.  CPT.4.PU 089 (COLSON) 

RODIZIO 4"  CPT  DUPLO Cl FREIO PU BRANCO  REF.  CPT.4.PU 089 (COLSON) 

RODIZIO 5"  CPT  DUPLO S/ FREIO PU BRANCO ROSCA BAIXA  REF.  CPT.5.PU 
08.E(COLSON) 

RODIZIO 5"  CPT  DUPLO Cl FREIO PU BRANCO ROSCA BAIXA  REF.  CPT.5F.PU 
08.E(COLSON) 

RODIZIO 3"  CPT  DUPLO Cl FREIO  REF.  CPT.3F.PU 08.E (COLSON) 

RODIZIO 5" S/ FREIO  MOD  GNRE 512 - BPE - SCHIOPPA - VER  COD. ROD-0084 

RODIZIO 5" C/ FREIO  MOD  GNRE 512 - BPE -  FP  - SCHIOPPA - VER  COD. ROD-0085 

RODIZIO 5" FREIO TOTAL (TENTE) 

RODIZIO 5" FREIO DIRECIONAL (TENTE) 

RODIZIO 5" LIVRE (TENTE) 

RODIZIO 6" FREIO DIRECIONAL (TENTE) ESPIGA 32 MM 

RODIZIO 6" FREIO TOTAL (TENTE) - ESPIGA 32MM 

RODIZIO 6" LIVRE (TENTE) - ESPIGA 32MM 

RODIZIO 4" TENTE DIAG Cl FREIO - LEVINA 5377PJP100R05-28X45 

RODIZIO 5" TENTE DIAG C/ FREIO - LEVINA 5377PJP125R05-28X45 

ROLAMENTO  DPI  51104 IMPORTADO 

SANFONA CILINDRICA  NAT.  50 SH BORRACHA - PRETO (MACA) 

SUPORTE PLASTICO CONTROLE - VTL-521 
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TABUA DE MASSAGEM - ESTRUT PP- 40 BRILHANTE - 10MM - VLT-323 

TECLADO MODELO VTG02-IA - QUADROMAT GRADE - TECLAFLEX 

TECLADO MODELO VTG02-EA - QUADROMAT GRADE - TECLAFLEX 

TECLADO MODELO VTG02-1B - QUADROMAT GRADE - TECLAFLEX 

TECLADO MODELO VTG02-EB - QUADROMAT GRADE - TECLAFLEX 

TECLADO MODELO VTE02-BG - QUADROMAT PESEIRA - TECLAFLEX 

TECLADO MODELO VTG02-EB-T - TRIOMAT GRADE - TECLAFLEX 

TECLADO MODELO VTG02-BG-T - TRIOMAT PESEIRA - TECLAFLEX 

TECLADO DUOMAT INTERNO "A" - ENF/LUZ PRESENÇA - TECLAFLEX 

TECLADO DUOMAT INTERNO "B" - ENF/LUZ PRESENÇA - TECLAFLEX 

TECLADO DUOMAT EXTERNO "A" - TECLAFLEX 

TECLADO DUOMAT EXTERNO "B" - TECLAFLEX 

TECLADO MODELO VTE01 -  LCD  - BG c/domus metálicos - TECLAFLEX 

TECLADO MODELO VTE03 -  LCD  - BG -  CV  - TECLAFLEX - SEM BATER 

TECLADO MODELO VTE03 - BG - TECLAFLEX - SEM BATERIA 

TECLADO MODELO VTGO7 - EA - TECLAFLEX 

TECLADO MODELO VTGO7 - EB - TECLAFLEX 

TECLADO MODELO VTE03 -  LCD  - BG - TECLAFLEX - SEM BATERIA 

TECLADO MODELO VTE03 - TECLAFLEX - SEM BATERIA 

TECLADO MODELO VTE03 - BG - T - TECLAFLEX - SEM BATERIA 

TECLADO MODELO VTGO7 - IA - TECLAFLEX 

TECLADO MODELO VTGO7 - IB - TECLAFLEX 

TECLADO MODELO VTGO7 - EA - T - TECLAFLEX 

TECLADO MODELO VTGO7 - EB - T - TECLAFLEX 

TECLADO MODELO VTGO9 - EB 

TECLADO MODELO VTGO9 - TR — 

TECLADO MODELO VTGO9 - TR - B 

TECLADO DE MEMBRANA COM CABO  FLAT  P/ PESEIRA - VTE04 
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MEMBRANA EM POLICARBONATO - PESEIRA - VTE04 - BG 

MEMBRANA EM POLICARBONATO - PESEIRA - VTE04 - BG-T 

TECLADO DE MEMBRANA COM CABO  FLAT  P/ GRADE - VTG10 - EXTERNO 

TECLADO DE MEMBRANA COM CABO  FLAT  P/ GRADE - VTG10 - INTERNO 

MEMBRANA EM POLICARBONATO - GRADE - VTG10 - EA 

MEMBRANA EM POLICARBONATO- GRADE - VTG10 - EA-T 

MEMBRANA EM POLICARBONATO - GRADE - VTG10 - IA 

MEMBRANA EM POLICARBONATO - GRADE - VTG10 - EB 

MEMBRANA EM POLICARBONATO - GRADE - VTG10 - EB-T 

MEMBRANA EM POLICARBONATO - GRADE - VTG10 - IB 

MEMBRANA EM POLICARBONATO - PESEIRA - VTE04 -BG- B 

MEMBRANA EM POLICARBONATO - GRADE - VTG11 -EA 

MEMBRANA EM POLICARBONATO-GRADE - VTG11 -EB 

MEMBRANA EM POLICARBONATO - GRADE - VTG11 -IA 

MEMBRANA EM POLICARBONATO - GRADE - VTG11 - IB 

PLACA DE FECHAMENTO EXTERNO GRADE VTG-011 

PLACA DE FECHAMENTO INTERNO GRADE VTG-011 

TECLADO DE MEMBRANA COM CABO  FLAT  P/ POLTRONA (VLT-0532-A) 

TECLADO + MEMBRANA EM POLICARBONATO - GRADE - VTG13 - EA 

TECLADO + MEMBRANA EM POLICARBONATO - GRADE - VTG13 - EB 

TECLADO + MEMBRANA EM POLICARBONATO - GRADE - VTG13 - IA 

TECLADO + MEMBRANA EM POLICARBONATO - GRADE - VTG13 - IB 

VCF - CAIXA DE FUSIVEL E TOMADA P/ VCM-0009 / VCM-0010 

VCM - CONTROLADOR MOTOR QUADROMAT 

VCM - CONTROLADOR MOTOR QUADROMAT (com cabo cinza CB0-0064) 

VCM - MODULO 4 MOTORES 

VCM - CAIXA COM TRANSFORMADOR 

VCM - CAIXA DE INTERFACE IMCL 

Pregão Eletrônico n° )ox/2022 — Feas Pagina 55 de 80 



 

o Feas so. 
R.  Cap.  Argemiro Monteiro V,Vanderley, 161 

3° andar 
Capão  Ras,  — Curitiba/PR 

CEP 81.130-160 
11 41) 3316-5927 

www.feaes.curitiba.pr.gov.br  

VCM - PLACA DE GRADE 

VCT - CONTROLADOR DO TECLADO - 1 cabo  flat  

VCT - CONTROLADOR DO TECLADO -2 cabos  flat  

VCT - CONTROLADOR DO TECLADO -3 cabos  flat  - para  LCD  

VTE-0001 - REV3 - TECLADOS DA PESEIRA - COM  LCD 

VT-E-0001 - REV3 - TECLADOS DA PESEIRA - SEM  LCD  

VTE-0002 - REV3 - TECLADOS DA PESEIRA - SEM  LCD  

VTG-0001 - TECLADO DA GRADE - INTERNO - ESQUERDA 

VTG-0001 - TECLADO DA GRADE - INTERNO - DIREITA 

TECLADO DA GRADE - EXTERNO - DIREITA 

TECLADO DA GRADE -EXTERNO-ESQUERDA 

TECLADO DA GRADE-INTERNO-ESQUERDA 

VTG-0002 - TECLADO DA GRADE - INTERNO - DIREITA 

TECLADOS DA PESEIRA - SEM  LCD  

TECLADOS DA PESEIRA - SEM  LCD  

Descriv4o das Peças Rc Móveis / Camas Mecânicas.  

Kit  4 Rodízio Hospitalar giratório 2 com freio e 2 sem freio, diâmetro da roda 
capacidade de carga: 150Kg. 

5 polegadas, 
, 

Atuador Linear  Fenix  100mm para cama hospitalar. 

Atuador Linear  Fenix  150mm para cama hospitalar. 

Atuador Linear  Fenix  200mm para cama hospitalar. 

Controle de mão 10 botões para cama hospitalar. 

Suporte para atuador linear de cama hospitalar. 
, 

Suporte interno para grade lateral de cama hospitalar. 

Travessa para suporte de atuador linear para cama hospitalar. 

Par de Grades laterais com suporte e dispositivo de travamento para cama hospitalar. 

Cabeceira e peseira para cama hospitalar (conjunto). 

Grades laterais para cama hospitalar. 

Parafuso 3/8 zincado. 

Acabamento para manivela de cama hospitalar. 
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Conector tipo pino  mike  para conexão de controle de cama hospitalar. 

Acabamento para pés de cama hospitalar. 

Acabamento para tubular/travessas laterais de cama hospitalar. 

Botão de travamento das grades laterais da cama hospitalar. 

Bucha de cabeceira/peseira. 

Bate maca. 

Motor duplo quadromat 8. 

Mão de Obra Eletroeletrônica (hora técnica)  

Mao  de Obra Mecânica (hora técnica) 

Item 
Equipamentos, Manutenção 

Corretiva QTD 

Man ut. 
Corretiva 
(Valor da 

Hora 
técnica) 

1 141 Camas Hospitalares Elétricas Marca Vallitech Modelo 
Fowler  Suoer Luxo Elétrica VLT 930 

141 R$  

2 Camas Hospitalares Elétricas Marca  RC  Móveis Hospitalares 
Modelo  RC-203E 

43 R$ 

3  
Camas Hospitalares Elétricas Marca  RC  Móveis Hospitalares 
Modelo  RC-2030 

2 R$ 

4 Camas Hospitalares Elétricas Marca Vallitech Modelo VLT 900 20 R$ 

5 Camas Hospitalares Mecânicas 3 Manivelas Marca Hospimetal 80 R$ 

6 Camas Hospitalares Mecânicas 4 Manivelas Modelo  RC  102 10 R$ 

7 
Macas Hospitalares (3 Manivelas) Marca  RC  Móveis 
Hospitalares Modelo  RC-303 

10 R$ 

8 Macas Hospitalares Marca Vallitech Modelo VLT 715 29 R$ 

9 Carros de Emergência Marca Vallitech 16 
R 
$ 

10 Cadeiras de Rodas padrão Capacidade aproximada: 80kg 80 R$ 

11 
Cadeiras de Rodas para Obesos Capacidade aproximada: 

160kg; 
30 R$ 

12 Cadeiras de rodas para Banho padrão, capacidade 
aproximada: 80kg; 

80 R$ 

13 • Cadeiras de rodas para banho obeso, capacidade aproximada* 
130kg. 

60 R$ 

TOTAL R$ 
Ressarcimento de Pegas (não 6 objeto de disputa) R$ 230.000,00 
Valor de mão de obra (não é objeto de disputa) R$ 150.000,00 
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Declaração de visita/vistoria 

Processo Administrativo n° 
Pregão Eletrônico n° 

Declaramos para os devidos fins que, nós, representantes da empresa 

CNPJ n° sito a (endereço da empresa), 

( ) Verificamos os locais aonde serão prestados os serviços, ficando cientes de todos os 

detalhes, especificações e condições de execução do objeto do presente Pregao Eletrônico. 

Ademais, tomamos conhecimento de todos os detalhes técnicos e que assumiremos integral 

responsabilidade por eventuais erros e omissões no preenchimento de nossa proposta e 

ainda, que estamos de pleno acordo com todas as exigências técnicas estabelecidas no 

Edital de Licitação e seus Anexos do Pregão Eletrônico acima citado. 

Ou ainda, declaramos que: 

( ) Declinamos do direito visita aos locais aonde serão prestados os serviços. Não 

obstante, estamos cientes de todos os detalhes, especificações e condições de execução do 

objeto do presente Pregão Eletrônico. Ademais, tomamos conhecimento de todos os 

detalhes técnicos e que assumiremos integral responsabilidade por  even  uais erros e 

omissões no preenchimento de nossa proposta e ainda, que estamos de plerio acordo com 

todas as exigências técnicas estabelecidas no Edital de Licitação e seus Anexos do Pregão 

Eletrônico acima citado. 

Local e data 

Nome e Assinatura devidamente identificada do representante legal da empresa 
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Anexo 3 

Modelo de proposta de preços 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde — Feas 

Processo Administrativo n° xxx/2022 

Pregão Eletrônico n° xxx/2022 

Em atenção ao Edital de Pregão em referência, informamos/declaramos que: 

1) Esta proposta é baseada nas condições estabelecidas no Edital de Embasamento do Pregão Eletrônico em epígrafe, bem como em seu 

Termo de Referência, cujo objeto é a Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção corretiva, com troca de 

pegas, de camas hospitalares, macas, carros de emergência e cadeiras de rodas nas unidades da Feas. 

2) Propomos os seguintes valores para integral cumprimento do objeto em todas as suas características e obrigações vinculantes: 
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Camas Hospitalares Elétricas Marca Vallitech Modelo  Fowler  
Suoer Luxo Elétrica VLT 930 
Camas Hospitalares Elétricas Marca  RC  Móveis Hospitalares 
Modelo  RC-203E 
Camas Hospitalares Elétricas Marca  RC  Móveis Hospitalares 
Modelo  RC-2030 
Camas Hospitalares Elétricas Marca Vallitech Modelo VLT 
900 
Camas Hospitalares Mecânicas 3 Manivelas Marca 
Hospimetal  

Camas Hospitalares Mecânicas 4 Manivelas Modelo  RC  102 

Macas Hospitalares (3 Manivelas) Marca  RC  Móveis 
Hospitalares Modelo  RC-303  
Macas Hospitalares Marca Vallitech Modelo VLT 715 
Carros de Emergência Marca Vallitech 

Cadeiras de Rodas padrão. Capacidade Aproximada: 80kg 

Cadeiras de Rodas para obesos. Capacidade Aproximada: 
160kg 
Cadeiras de Rodas para Banho padrão. Capacidade 
Aproximada: 80kg  
Cadeiras de Rodas para Banho obeso. Capacidade 
Aproximada: 130kg  

Hora técnica para manutenção 
e-obi -ão„sprA,ekhiiiieAleiiiSPUta). 

Valbr Maxinio erivalpara res-saritipente de peças (não  sera  objeto de diapUta) 

Total geral 

Quantidade Valor hora técnica 

30 

80 

R$ 150.000 00  
R8230400;00  

R$ 380.000,00  

Código Tasy 

221907 

221908 

221909 

221910 

221911 

221912 

221913 

221914 
221915 

221916 

221917 

221918 

221919 
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3) 0 valor ofertado inclui todos os custos diretos e indiretos necessários ao cumprimento fiel e integral do objeto deste edital e seus anexos, 

bem como taxas, impostos e contribuições fiscais, e os demais custos que incidam sobre o contrato. 

4) A presente proposta é válida por (mínimo sessenta dias) dias contados da assinatura da presente. 

5) Termos lido e compreendido os termos do edital em pauta e que os produtos e serviços ofertados atendem integralmente As especificações 

requeridas, constantes no seu anexo I — termo de referência. 

6) Declaramos que nos preços propostos encontram-se inclusos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros 

ônus que porventura possam recair sobre a execução do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas do edital e 

seus anexos — que são complementares entre si. 

7) Possuímos plena capacidade técnica, operacional e administrativa para executar os serviços, comprometendo-se a prestá-los; estamos ci-

entes de todos os detalhes, especificações e condições de execução do objeto do pregão eletrônico e que assumiremos integral responsabili-

dade por eventuais erros e omissões no preenchimento desta proposta de preços e ainda, que estamos de pleno acordo com todas as exigên-

cias técnicas. 

8) Se vencedora do certame, nos comprometemos a assinar o contrato advindo da licitação. 

Local e data  

Nome e Assinatura devidamente identificada do representante legal da empresa. 
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Anexo 4 

Justificativa detalhada  

Ref.:  Contratação de serviços de manutenção corretiva, com troca de peças 

hospitalares, macas, carros de emergência e cadeiras de rodas nas unidades da Fea 

A presente contratação visa atender à solicitação da Engenharia Clinica da Feas, a q 

presente contratação a fim de possibilitar a continuidade dos serviços de manuten 

(troca de pegas) dos referidos equipamentos, utilizados nos pacientes d 

atendimento/internados nas instituições sob a gestão da Feas. 

Em obediência aos termos do parágrafo  Calico,  do  art.  18, do Decreto Municip 

constata-se que os serviços a serem adquiridos são considerados serviços comuns, 

se enquadram no inciso V, do artigo 2° do Decreto Municipal 610/2019, a saber, a 

de definição concisa e objetiva dos padrões de desempenho e qualidade a sere 

pelos licitantes. Portanto, passivel de disputa a partir da modalidade pregão. 

Do tipo de pregão: menor preço. 0 julgamento se dará pelo menor valor global do 

vez que se trata de serviço que deve ser gerido como um todo, com uma Cm 

Ademais, os itens individuais se dão em quantidades exíguas, o que encarec 

individual, bem como poderia afugentar interessados. Desta forma, o menor val 

contratação de uma única empresa é a melhor alternativa para a Administração. 

serviço, uma 

ca empresa.  

la  a disputa 

r global e a 

Tendo em vista não se tratar de serviço de natureza divisível, nem mesmo de se 

inferior a oitenta mil reais, este certame será destinado a ampla concorrência. 

Roberto Liberato Dallagranna 

Gestor do Contrato 

iço com valor 
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Anexo 5 

Valores máximos permitidos 
r-  

Codigo Tasy Item Quantidade 
PROPOSTAt-
Valor Total 

221907 
Camas Hospitalares Elétricas Marca Vallitech Modelo  Fowler  
Suoer Luxo Elétrica VLT 930 

141 R$ 146,67 

221908 
Camas Hospitalares Elétricas Marca  RC  Móveis Hospitalares 
Modelo  RC-203E 

43 R$ 146,67 

221909 
Camas Hospitalares Elétricas Marca  RC  Móveis Hospitalares 
Modelo  RC-2030 

2 R$ 

R$ 

146,67 

146,67 221910 
Camas Hospitalares Elétricas Marca Vallitech Modelo VLT 
900 

20 

221911 
Camas Hospitalares Mecânicas 3 Manivelas Marca 
Hospimetal 

80 R$ 146,67 

221912 Camas Hospitalares Mecânicas 4 Manivelas Modelo  RC  102 10 R$ 146,67 

221913 
Macas Hospitalares (3 Manivelas) Marca  RC  Móveis 
Hospitalares Modelo  RC-303 

10 R$ 146,67 

221914 Macas Hospitalares Marca Vallitech Modelo VLT 715 29 R$ 146,67 
221915 Carros de Emergência Marca Vallitech 16 1 R$ 146,67 

221916 Cadeiras de Rodas padrão. Capacidade Aproximada: 80kg 80 R$ 146,67 

221917 
Cadeiras de de Rodas para obesos. Capacidade Aproximada: 
160kg 

30 1  R$ 146,67 

221918 
Cadeiras de Rodas para Banho padrão. Capacidade 
Aproximada: 80kg 

80 R$ 146,67 

221919 
Cadeiras de Rodas para Banho obeso. Capacidade 
Aproximada: 130kg 

60 R$ 146,67 

Hora técnica para manutenção R$ 146,67 
Valor máximo anual para mão de obra hora técnica (não será objeto de disputa) R$ 150.000,00 
Valor máximo anual para ressarcimento de pegas (não será objeto de disputa) R$ 230.000,00 

Total geral 
4 

R$ 380.000,00 
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Anexo 6 

Referencial de pregos balizador 

Código Tasy Item Quantidade 

141 

GNP.):  

R$ 

RCV 
EquIpamentos 

ManutettOo de 
Médicos 

Hospitalares Ltda.  
12939 45310001-OS 

VALOR HORA 
TÉCNICA 

PROPOSTAS 

Teu Sul Equipamentos 
CNPJ: 06.816.5-4610001- 

00 

VALOR HORA 
TÉCNICA 

Starklinical do Brasil 
CNPJ. 29125.16610001- 

16 

VALOR HORA 
TÉCNICA 

MEDIA 

Valor Total 

R$ 146,67 221907  
Camas Hospitalares Elétricas Marca Vallitech 
Modelo  Fowler  Suoer Luxo Elétrica VLT 930 

200,00 R$ 90,00 R$ 150,00 

221908 
Camas Hospitalares Elétricas Marca  RC  Moveis 
Hospitalares Modelo  RC-203E 

43 R$ 200,00 R$ 90,00 R$ 150,00 RS 146,67 

221909 
Camas Hospitalares Elétricas Marca  RC  Móveis 
Hospitalares Modelo  RC-2030 

2 R$ 200,00 R$ 90,00 R$ 150,00 R$ 146,67 

R$ 146,67 221910 
Camas Hospitalares Elétricas Marca Vallitech 
Modelo VLT 900 

20 R$ 200,00 R$ 90,00 R$ 150,00 

221911 
Camas Hospitalares Mecânicas 3 Manivelas 
Marca Hospimetal 

80 R$ 200,00 R$ 90,00 R$ 150,00 R$ 146,67 

221912 
Camas Hospitalares Mecânicas 4 Manivelas 
Modelo  RC  102 

10 R$ 200,00 R$ 90,00 R$ 150,00 RS 146,67 

221913 
Macas Hospitalares (3 Manivelas) Marca  RC  
Moveis Hospitalares Modelo  RC-303 

10 R$ 200,00 R$ 90,00 R$ 150,00 R$ 146,67 

221914 Macas Hospitalares Marca Vallitech Modelo VLT 
715 

29 R$ 200,00 R$ 90,00 R$ 150,00 Rã 146,67 

221915 Carros de Emergência Marca Vallitech 16 R$ 200,00 R$ 90,00 R$ 150,00 ' RS 146,67 

221916 
Cadeiras de Rodas padrão. Capacidade 
Aproximada: 80kg 

80 R$ 200,00 R$ 90,00 R$ 150,00 Rã 146,67 

221917 
Cadeiras de Rodas para obesos. Capacidade 
Aproximada: 160kg 

30 R$ 200,00 R$ 90,00 R$ 150,00 R$ 146,67 

221918 
Cadeiras de Rodas para Banho padrão. 
Capacidade Aproximada: 80kg 80  R$ 200,00 R$ 90,00 R$ 150,00 RS 146,67 

_221919  
Cadeiras de Rodas para Banho obeso. 

60 R$ 200,00 R$ 90,00  R$ 150,00 RS 146,67 
Capacidade Aproximada:-130kg  

Hora técnica para manutenção Rã 200,00 R$ 90.00 tbiruir R$- $48;671  
Valor máximo anual para mão de obra hora técnica (não  sett  objeto de disputa) Rã 150.000,00 
Valor máximo anual para ressarcimento de pegas (não será objeto de disputa)  

Total geral  
R$ 230.000,00  
R$ 380,940,001  
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Anexo 7 

Justificativa da escolha dos pregos 

Considerando o descritivo solicitado, os valores orçados e, para garantir que 

pelo menos três empresas participem deste certame, optamos por utilizar, para os itens, a 

média dos valores orçados, para a contratação de empresa especializada para serviços de 

manutenção, com troca de pegas de camas, macas, carros de emergência e cadeiras de 

rodas nas unidades FEAS, pelo período de 12 (doze) meses. 

Informo que as escolhas tomadas para o estabelecimento dos pregos presentes 

neste processo licitatório têm, em suma, as seguintes justificativas: fuga de pregos 

inexequíveis ou exacerbados (constantemente presentes nos orçamentos) que geram, 

respectivamente, o fracasso do processo de contratação pela falta de ofertas dado o baixo 

valor a ser pago pela instituição, e a majoração dos pregos, o que ataca o principio da 

economicidade. 

Considerando o descritivo solicitado, os valores orçados e, para garantir que 

pelo menos três empresas participem deste certame, informo que o critério adotado para o 

certame foi a média de todos os valores apresentados', tendo em vista as necessidades a 

serem atendidas pelo setor requisitante. 

Em tempo, solicito que a contratação dos serviços se dê um único lote visando é 

padronização da prestação de serviços. Convém mencionar que lidar com um menor núme-

ro de fornecedores diminui o custo administrativo de gerenciamento de todo o processo de 

contratação, pois o aumento da eficiência administrativa do setor público passa pela otimiza-

ção do gerenciamento de seus contratos de fornecimento frente a um número reduzido de 

servidores. Essa eficiência administrativa também é de estatura constitucional e deve ser 

buscada pela administração pública. Inexiste ilegalidade na realização de pregão com previ-

são de adjudicação por valor global, e não por itens, desde que estes itens do lote sejam in-

tegrados por itens de uma mesma natureza e que guardem relação entre si. Ao se agrupar 

itens de características técnicas semelhantes, os licitantes possuem margem de negociação 

maior uma vez que comercializam grandes quantidades. 

Janaina Barreto Fonseca 

Gerente Administrativa FEAS 

lArtigo 30: A estimativa de prego de materiais, de equipamentos, de insumos, e de serviços 
contratados para fornecimento de bens, deverá ser elaborada com base na média aritmética simples 
de, no  minim,  três referências de prego, obtidas, isoladas ou conjuntamente, por meio de pesquisa 
de pregos no mercado, em órgãos ou em entidades da Administração Pública. (Decreto Municipal 
610/2019) 
§20  Quando for adotada a metodologia da estimativa de prego pelo cálculo da média aritmética 

simples, deverão ser excluídos os valores extremos e desarrazoados que possam alterar 
significativamente a tendência central do resultado da amostra. 
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Anexo 8 

Minuta do termo contratual 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XXX/2022 — FEAS  

Contrato Administrativo n° XXV202 -FEAS para 
Contratação de empresa especializada erri prestação de 
serviços de manutenção, preventiva e oorretiva, com 
troca de peças, dos equipamentos listado abaixo, para 
suprir as necessidades da Fundação Esta I de Atenção 

Saúde — Feas pelo período de 12 (doz ) meses, que 
entre si celebram a Feas — Fundaçã'i Estatal de 
Atenção à Saúde e a empresa 

ta cidade de 

STATAL DE 

NPJ sob n.° 

Paulo Alves 

se Sueli de 

ridico Pedro 

a empresa 

no CNPJ/MF 

, neste ato 

CPF/MF n° 

sse 

condições a 

Aos , ne 

Curitiba, Capital do Estado do Paraná, presentes de um lado a FUNDAÇÃO 

ATENÇÃO À SAÚDE, doravante denominada CONTRATANTE, inscrita no 

14.814.139/0001-83, neste ato representada pelo seu Diretor Geral, Sezifredo 

Paz, CPF/MF 366.713.809-10 e pela Diretora Administrativa Financeira De  

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

Henrique lgino Borges, OAB/PR n.° 50.529, e de outro lado 

, pessoa juridica de direito privado, inscrital  
sob n.° 

representada pelo Sr. inscrito no 

com fundamento nas informações contidas 

— Feas, 20x,?: e 'Tetvp 

resolveram e acordaram firmar o presente contrato, mediante as cláusulas 

seguir estabelecidas: 

com sede na 

• 
CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

Tem o presente por objeto a contratação de empresa esp 

prestação de serviços de manutenção, preventiva e corretiva, com troca 

equipamentos listados abaixo, para suprir as necessidades da Fundação Esta 

Saúde — Feas, pelo período de 12 (doze) meses nas dependências das un 

pela Fundação Estatal de Atenção à Saúde de Curitiba- Feas. 

cializada em 

e peças, dos  

al  de Atenção 

ades geridas 

Estão contemplados neste termo os seguintes equipamentos e qu ntidades: 
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- 141 Camas Hospitalares Elétricas Marca Vallitech Modelo  Fowler  Suoer Luxo 

Elétrica VLT 930; 

- 43 Camas Hospitalares Elétricas Marca  RC  Móveis Hospitalares Modelo  RC- 

203E; 

- 2 Camas Hospitalares Elétricas Marca  RC  Móveis Hospitalares Modelo  RC- 

2030; 

- 20 Camas Hospitalares Elétricas Marca Vallitech Modelo VLT 900; 

- 80 Camas Hospitalares Mecânicas 3 Manivelas Marca Hospimetal; 

- 10 Camas Hospitalares Mecânicas 4 Manivelas Modelo  RC  102; 

- 10 Macas Hospitalares (3 Manivelas) Marca  RC  Móveis Hospitalares Modelo  

RC-303; 

- 29 Macas Hospitalares Marca Vallitech Modelo VLT 715; 

- 16 Carros de Emergência Marca Vallitech ;4 

- 80 Cadeiras de Rodas padrão Capacidade aproximada: 80kg; 

- 30 Cadeiras de Rodas para Obesos Capacidade aproximada: 160kg; 

- 80 Cadeiras de rodas para Banho padrão, capacidade aproximada: 80kg; 

- 60 Cadeiras de rodas para banho obeso, capacidade aproximada: 130kg. 

Parágrafo Primeiro  

Os serviços contratados serão prestados no Hospital Municipal do Idoso Zilda 

Arns, Centro Médico Comunitário Bairro Novo e UPA CIC, nos locais a serem determinados 

pelo responsável de cada uma das unidades, nas quantidades estipuladas neste Termo de 

Referência. 

Para fins de'esclarecimento, os endereços das unidades são: 

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

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

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

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

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

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

Curitiba — PR — UPA Boqueirão. 

Parágrafo Segundo  

Os serviços deverão ser prestados nas dependências da contratada. 
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Parágrafo Terceiro 

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

Termo de Referência e a Proposta da CONTRATADA. 

Parágrafo Quarto  

As pessoas que venham a executar os serviços decorrentes deste instrumento 

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

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

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

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

em serviço na forma expressa e considerada nos artigos 19 a 21 da Lei 8.2 3/1991, cujo 

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

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

colaboração entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA. 

Parágrafo Quinto  

A CONTRATADA somente manterá na execução dos serviços objeto da 

presente contratação, profissionais que apresentem o seguinte perfil: 

a) Maiores de 18 anos; 

b) Portadores de atestado de boa saúde. 

CLAUSULA SEGUNDA — DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

0 objeto deste termo compreende a prestação dos seguintes serviços: 

a. Manutenção Corretiva. 

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

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

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

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

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

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

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

conformidade; 
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a) Os serviços de manutenção corretiva poderão ser executados nas dependências 

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

despesas decorrentes serão custeadas pela CONTRATADA; 

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

desgaste anormal das peças utilizadas na manutenção corretiva, pelo período, não 

inferior a 90 (noventa) dias, obrigando-se a reparar o dano e substituir as peças que 

se fizerem necessárias, sem ônus a contratante; 

c) A CONTRATADA fornecerá ao final de cada manutenção corretiva um relatório 

técnico dos serviços executados no equipamento. 

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

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

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

preço de tabela apresentado pela CONTRATADA, em sua proposta. 

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

equipamentos objeto deste contrato durante as manutenções corretivas, a 

CONTRATADA deverá apresentar 03 orçamentos para aprovação junto 

CONTRATANTE a qual aprovará o de menor valor e com isso a CONTRATADA 

comprova que os valores cobrados estão de acordo com os praticados no mercado.  

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

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

formulário próprio da CONTRATADA, assinado pelo responsável técnico, 

discriminando a relação individualizada das peças (podendo considerar a 

discriminação da tabela de peças CONTRATADA) a serem substituídas, se 

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

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

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

deverá efetuar o conserto em até 48 horas. 

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

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

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

escrita do CONTRATANTE. 

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

recondicionadas ou recuperadas; 

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

possuirão vinculo empregaticio exclusivamente com a CONTRATADA, sendo esta 

titular e única responsável pelos direitos, obrigações e ações decorrentes, pagamentos 
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dos salários e demais vantagens, recolhimento de todas as obrigações sociais e 

tributos pertinentes, indenização por quaisquer acidentes de que seus ampregados 

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

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

transferidos para a CONTRATANTE. 

CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

São obrigações da CONTRATADA: 

I. Executar integralmente o serviço definido no objeto do presente tarmo, sendo 

vedada a sublocação no todo ou em parte do objeto; 

II. Cumprir rigorosamente o prazo de execução dos serviços;  

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

CONTRATADA. 

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

chamado pela CONTRATADA. 

V. Encaminhar à CONTRATANTE, para autorização, orçamento prévio Jiscriminativo 

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

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

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

Técnica (TRT) referente aos serviços prestados; 

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

pessoas idôneas e especializadas, devidamente uniformizadas, assum ndo qualquer 

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

desempenho de suas funções, obrigando-se ainda a indenizar a CONTRATANTE por 

todos os prejuízos que eventualmente ocasionarem; 

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

entendimentos verbais determinados pela urgência da execução Lios serviços, 

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

prontamente as reclamações que porventura ocorrerem; 

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

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

por todos os prejuízos que eventualmente ocasionem, assumindo inclUsive possíveis 

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

desde que, verificada a culpa da CONTRATADA. Nesta hipótese isentando a 
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CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos 

mesmos; 

X. Responsabilizar-se por todos os danos causados diretamente A CONTRATANTE 

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

excluindo tal responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento pela 

CONTRATANTE; 

Xl. Obrigar-se em reparar, corrigir, remover ou substituir, As suas expensas, no total ou 

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

XII. Proceder ao conserto, substituindo e/ou reparando os componentes elétricos, 

eletrônicos, mecânicos, necessários à recolocação dos equipamentos em condições 

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

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

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

As suas expensas, da mão-de-obra necessária à execução dos serviços objetos do 

contrato; 

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

dos serviços contratados, sem nenhum ônus adicional a CONTRATANTE; 

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

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

pela CONTRATANTE; 

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

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

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

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

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

de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA as despesas com todos encargos e 

obrigações sociais, trabalhistas e fiscais; 

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

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

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

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

acompanhar os serviços relativos aos orçamentos aprovados; 

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

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

o funcionamento dos equipamentos; 

XXI. Orientar seus trabalhadores para que não haja qualquer tipo de interpelação junto 
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aos clientes (pacientes/acompanhantes) do hospital; 

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

que não transcritas no corpo do presente instrumento. 

CLAUSULA QUARTA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

São obrigações da CONTRATANTE: 

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

seu corpo funcional; 

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

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

III. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados; 

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

exigências deste Termo e seus anexos; 

Notificar por escrito, à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeiCAes no curso 

de execução dos serviços, fixando prazo para sua correção; 

VI. Comunicar de imediato à CONTRATADA quaisquer anormalidades de funcionamento 

dos equipamentos; 

VII. Fornecer a qualquer tempo e com a máxima presteza, mediante solicitação escrita da 

CONTRATADA, ressalvados os casos de urgência, informações adicionais para dirimir 

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

CLAUSULA QUINTA - DO VALOR 

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

receberá a CONTRATADA a importância de R$ observando-se para 

cada entrega, os seguintes valores unitários para cada item: 
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Codigo Tasy Item Quantidade Valor total 

221907 Camas Hospitalares Elétricas Marca Vallitech Modelo  Fowler  Suoer Luxo Elétrica VLT 930 141 
221908 Camas Hospitalares Elétricas Marca  RC  Moveis Hospitalares Modelo  RC-203E 43 
221909 Camas Hospitalares Elétricas Marca  RC  Moveis Hospitalares Modelo  RC-2030 2 
221910 Camas Hospitalares Elétricas Marca Vallitech Modelo VLT 900 20 
221911 Camas Hospitalares Mecânicas 3 Manivelas Marca Hospimetal 80 
221912 Camas Hospitalares Mecânicas 4 Manivelas Modelo  RC  102 10 
221913 Macas Hospitalares (3 Manivelas) Marca  RC Weis  Hospitalares Modelo  RC-303 10 
221914 Macas Hospitalares Marca Vallitech Modelo VLT 715 29 
221915 Carros de Emergência Marca Vallitech 16 
221916 Cadeiras de Rodas padrão. Capacidade Aproximada: 80kg 80 
221917 Cadeiras de Rodas para obesos. Capacidade Aproximada: 160kg 30 
221918 Cadeiras de Rodas para Banho padrão. Capacidade Aproximada: 80kg 80 
221919 Cadeiras de Rodas para Banho obeso. Capacidade•Aprodmada: 130kg 60 

Hora técnica para manutenção 
Valor máximo anual para mão de obra hora técnica (não se  rá  objeto de disputa) RS 150.000,00 
Valor máximo anual para ressarcimento de pegas (não será objeto de disputa) R$ 230.000,00 

Total geral R$ 380.000,00 
1 

Parágrafo Único  

As despesas decorrentes dos serviços ora contratados correrão por conta de 

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

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

CLAUSULA SEXTA— DO PAGAMENTO 

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

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

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

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

documentação: 

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

b) Certidões de regularidade com o recolhimento de FGTS; 

c) Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT). 

Parágrafo Primeiro 

Sendo identificada pela CONTRATANTE a cobrança de valor indevido nas 

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

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

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

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

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

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

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

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

mês subsequente ao da comunicação. 

CLAUSULA SÉTIMA— DA MORA 

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

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

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

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

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

das seguintes fórmulas: 

I=(TX/100) 

365 

EM =IxNx  VP,  onde: 

I = Índice de atualização financeira;  

TX  = Percentual da taxa de juros de mora anual; 

EM = Encargos moratórios; 

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

pagamento;  

VP  = Valor da parcela em atraso. 

CLÁUSULA OITAVA— DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 

efetivo 

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

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

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

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

adotado como critério de reajuste o IPC- A. 
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Parágrafo Único 

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

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

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

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

remanescente. 

• CLÁUSULA NONA— DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

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

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

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

Parágrafo Único 

Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no 

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

CLAUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES 

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

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

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

seguintes penalidades, independente de outras previstas em lei: 

a. Advertência. 

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

de at61% ao dia sobre o valor da parcela ou etapa inadimplida do contratado, 

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

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

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

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

10% sobre o valor remanescente da contratação, conforme artigo 112, inciso I do 
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Decreto Municipal 610/2019, de acordo com o artigo 87, inciso Ill, da Lei .° 8.666/93. 

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

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

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

n.° 8666/93. 

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

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

Parágrafo Primeiro  

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

cumuladas. 

poderão ser 

  

Parágrafo Segundo  

Quaisquer das penalidades aplicadas serão transcritas na ficha cadastral da 

CONTRATADA na Feas. 

Parágrafo Terceiro  

A CONTRATANTE poderá motivadamente aplicar as penalidades estabelecidas 

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

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

Administração. 

Parágrafo Quarto 

A aplicação de penalidades não prejudica o direito da CONTRATANTE de 

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

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

cobrança judicial ou extrajudicial de eventuais perdas e danos. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA— DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

A empresa contratada  sera  a única e exclusiva responsável pe a entrega do 

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

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

poderá entre outros: 

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

imperfeições na execução do contrato, fixando prazo para sua correção; 
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b) Solicitar à empresa contratada, a substituição de qualquer produto fornecido que 

esteja em desacordo ou insatisfatório; 

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

Parágrafo Único 

A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela CONTRATANTE, durante 

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

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DO RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS 

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

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

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DA RENÚNCIA 

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

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

administrativo relativamente aos tributos municipais incidentes sobre o presente contrato. 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA — DA RESCISÃO 

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

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

Lei 8.666/93. 

Parágrafo Primeiro  

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

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

contar do recebimento da notificação. 

Parágrafo Segundo  

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

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

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

Parágrafo Terceiro  

Em qualquer hipótese de rescisão, caberá única e exclusivamente 
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CONTRATADA o recolhimento das verbas rescisórias e demais encargos trabalhistas, 

independentemente do período de comunicação da rescisão formulado pela 

CONTRATANTE. 

Parágrafo Quarto 

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

sua imediata rescisão, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou 

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

a- Não cumprir as obrigações assumidas; 

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

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

anuência da CONTRATANTE; 

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

acordo com a legislação em vigor; 

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

sem justo motivo aceito pela CONTRATANTE. 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA— DA OBSERVÂNCIA À LEI 8.666/93 

O presente instrumento sujeita o CONTRATANTE e a CONTRATADA ás normas 

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

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA — DOS GESTORES 

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

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

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

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

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DA VIGÊNCIA 

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

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

demais alterações. 

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA — DA PROTEÇÃO DE DADOS 
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A CONTRATADA, por si e por seus empregados, obriga-se a atuar no presente 

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

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

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

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

CONTRATANTE. No manuseio dos dados a CONTRATADA deverá: 

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

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

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

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

divulgação ou perda acidental ou indevida; 

II. Acessar os dados dentro de seu escopo e na medida abrangida por sua permissão 

de acesso (autorização) e que os dados pessoais não podem ser lidos, copiados, 

modificados ou removidos sem autorização expressa e por escrito da 

CONTRATANTE; 

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

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

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

dados pessoais a uma autoridade pública, deverá informar previamente a 

CONTRATANTE para que esta tome as medidas que julgar cabíveis; 

IV. Notificar a CONTRATANTE em até 24 (vinte e quatro) horas a respeito da 

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

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

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

Parágrafo primeiro  

A CONTRATADA será integralmente responsável pelo pagamento de perdas e 

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

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

descumprimento pela CONTRATADA de qualquer das cláusulas previstas neste capitulo 

quanto à proteção e uso dos dados pessoais. 

Parágrafo segundo  

Encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais necessidade de 

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

tratamento e, em no prazo máximo de 30 dias, sob instruções e na medida do determinado 
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os Dados Pessoais e todas as cópias 

porventura existentes (em formato digital, físico ou outro qualquer), salvo quando necessite 

mantê-los para cumprimento de obrigação legal ou outra hipótese legal prevista na LGPD. 

Parágrafo terceiro  

A CONTRATADA declara, por meio deste instrumento, que: 

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

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

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

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

organizacionais para controle de acesso aos Dados Pessoais;  

IL  Atua como Controladora de Dados Pessoais, de forma autônoma e independente, 

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

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

hipótese a CONTRATANTE será responsabilizada pelo Tratamento de Dados 

Pessoais realizados pela CONTRATADA. 

CLAUSULA VIGÉSIMA— DO FORO DE ELEIÇÃO 

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

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

outro, por mais privilegiado que seja. 

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

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

(mica via, de onde serão extraídas as cópias necessárias. 

Curitiba, xx de xxxxxxx de xxxxxx. 

Sezifredo Paulo Alves Paz 

Diretor Geral — Feas 

Ordenador de Despesas 

XXXX)0000000000000C. 

CONTRATADA 

Deise Sueli de  Pietro Caputo Pedro Henrique  Wino  Borges 

Diretor Administrativo Financeira Feas Assessor Jurídico — Feas 

1a Testemunha 2a  Testemunha 

Pregão Eletrônico n° xx/2022 — Feas Pagina 80 de 80 



Assessoria Jurídica 
Rua  Cap.  Argemiro Monteiro 

Wanderley, 161, 3° andar. 
Capão Raso — Curitiba/PR 

CEP 81.312-170 
(41)  3316-5954  

www.feaes.curitiba.pr.gov.br  

P.A. n° 258/2022 

Interessada: Fundação Estatal de Atenção à Saúde - FEAS. 

Assunto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção 
corretiva, com troca de peças, de camas hospitalares, macas, carros de 
emergência e cadeiras de rodas das unidades sob gestão da Fundação Estatal de 
Atenção à Saúde — FEAS, pelo período de 12 (doze) meses. 

Parecer AJUR n.2 465/2022 

Ementa: Análise de Edital, nos termos do  art.  38, § único da Lei n° 8.666/93. Minuta que 

atende aos requisitos do Decreto Municipal n° 290 de 12 de abril de 2016, 
Decreto 610/2019 e Decreto n° 1235/2003, de 17 de dezembro de 2003. 

Aprovação. 

I — Relatório 

Trata-se de Minuta de Edital de Pregão Eletrônico s/n, para contratação de 

empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva, com troca de peças, de 

camas hospitalares, macas, carros de emergência e cadeiras de rodas, para possibilitar a continuidade 

dos serviços de manutenção corretiva (troca de pegas) dos referidos equipamentos, utilizados nos 
pacientes do Sistema Único de Saúde — SUS, para atender as necessidades dos usuários das unidades 

geridas pela Fundação Estatal de Atenção à Saúde — FEAS, pelo prazo de 12 (doze) meses. 

Consta ao feito: 
- declaração de disponibilidade financeira  (fl.  01); 

- declaração do autorizador de despesas  (fl.  02); 

- justificativa para aquisição  (fl.  03); 

- termo de referência (fls. 04/13 v.); 

- minuta de contrato administrativo (v. fls. 14/21); 

- referencial de pregos (v.  fl.  22); 

- justificativa de escolha de pregos  (fl.  23); 
- cotações (v.  fl.  24/39); 

- CNPJs (v. fls. 40/42); 
- designação de pregoeiro publicado em DOM  (fl.  43); 

- aprovação de minuta pela autoridade solicitante  (fl.  44); 

- minuta do edital de embasamento e anexos (fls. 46/85 v.). 

0 valor estimado da totalidade de itens está informado no importe de 

R$380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais). 

o relatório. 
Passo à manifestação. 
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II — Análise 

Preliminarmente, cumpre salientar que a análise desta Assessoria Jurídica cinge-

se aos aspectos jurídico-formais do instrumento editalicio, não tendo por função avaliar questões de 

ordem técnica, atinentes, por exemplo, a essencialidade, bem como às especificidades do item que se 

pretende adquirir, salvo casos de burla ao dever de licitar, fracionamento manifesto de objeto ou ainda, 
restrição ao caráter competitivo do certame. 

Da mesma forma, a análise jurídica não compreende questões de ordem 

econômico-financeira, tais como, se haverá ou não recursos disponíveis para o pagamento das 
despesas, sendo certo que é obrigação do gestor prezar pelo efetivo adimplemento. De toda sorte, tal 

questão envolve previsibilidade orçamentária e há declaração no feito nesse sentido, consoante  fl.  01 
subscrita pelo Assessor Financeiro da FEAS. 

In casu, pretende-se a contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de manutenção corretiva, com troca de peças, de camas hospitalares, macas, carros de 
emergência e cadeiras de rodas, sendo um serviço comum, passível, portanto, de contratação via 

Pregão Eletrônico, nos termos do parágrafo único do artigo 10  do Decreto Municipal 1235/2003:  

Art.  1° - As normas e os procedimentos para a utilização da modalidade Pregão, por 
meio da utilização de recursos da tecnologia de informação, denominado Pregão Eletrônico 
destinado a aquisições de bens e serviços comuns da Administração Municipal de Curitiba, 
obedecerão ao disposto neste Decreto. 

Parágrafo Único - Consideram-se bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de 

desempenho e qualidade possam ser concisa e objetivamente definidos no objeto do editalt  

em perfeita conformidade com as especificações usuais praticadas no mercado, conforme 
previsto no Decreto Municipal n° 1217/2003. 

Nesse ponto, os padrões de desempenho e de qualidade do serviço constam 

objetivamente descritos no termo de referência acostado ao feito. 

De acordo com o item 1.1 do Edital consta o critério de julgamento de menor 

preço global uma vez que se trata de serviço que deve ser gerido como um todo, com uma única 
empresa. Ademais, os itens individuais se dão em quantidades exíguas, o que encareceria a disputa 

individual, bem como poderia afugentar os interessados. Desta forma, o menor valor global e a 

contratação de uma única empresa é a melhor alternativa para a administração, conforme informado 

pelo Gestor do Contrato da FEAS â  fl.  03. 

Como consta no preâmbulo do edital, tendo em vista não se tratar de serviço de 
natureza divisível, nem mesmo de serviço com valor inferior a oitenta mil reais, este certame será 

destinado a ampla concorrência. 

No que tange aos documentos exigidos a titulo de habilitação jurídica, 

regularidade fiscal, qualificação técnica e econômica financeira, verifica-se que estão de acordo com o 

que preconizam os artigos 27 a 31 da Lei 8.666/93. 

hipóteses em q 

público vejamos: 

A Lei Complementar Municipal n° 89/2014 estabelece, em seu artigo 17, 

strição do certame à micro e pequena empresa, atenta à consecução do interesse 
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Art.  17. Não se aplica o disposto nos  arts.  14, 15 e 16 quando: 

I - não houver um mínimo de 3 fornecedores competitivos enquadrados como Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte sediados no Município e capazes de cumprir as exigências 
estabelecidas no instrumento convocatório; 

II - o tratamento diferenciado e simplificado para as Microem presas e Empresas de Pequeno Porte 

não for vantajoso para a Administração Pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do 

objeto a ser contratado; 

Ill - a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos  art.  24 e 25, da Lei ng 8.666, de 21 de 

junho de 1993; 

IV — os critérios de tratamento diferenciado e simplificado para as Microem presas e Empresas de 

Pequeno Porte  new  forem expressamente previstos no instrumento convocatório. 

Consta a aprovação da minuta em sua versão final, pela autoridade promotora do 

certame, na forma exigida pelo artigo 50 § 1' do Decreto Municipal 610/2019.1  

Ill - Considerações Finais 

Portanto, opino  favoravelmente ã aprovação da minuta, encontrando-se o 

certame em condições de prosseguimento. 

Ressalto também, por medida de prudência e cautela, que a Diretoria 

Administrativa e Geral sempre avalie e reavalie, se for o caso, a necessidade e legitimidade da despesa 

solicitada no presente feito. 

Publique-se na forma da lei, respeitando-se o prazo entre a publicação da 

convocação e a data de apresentação das propostas e lances, cf. inc. Ill do  art.  17 do  Dec.  Municipal n2  

1.235/03. 

o parecer. S.M.J. 
Curitiba, 05 de outubro de 2022. 

PEDRO HENRIQLJ
,

,l.6TNO BORGES 

Assessor Jurídico FEAS 

1  §1 É condição para a emissão de parecer por Procurador do Município a completa instrução dos procedimentos e a 
aprovação da minuta do edital pelo órgão promotor. 
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Processo Administrativo n° 258/2022 — Feas 

• Ciente do Parecer Jurídico n° 465/2022 — Ajur/Feas. 

• Possui condições de prosseguimento o presente processo; 

Portanto, respeitando as formalidades legais, publique-se o Edital de Embasamento 

do Pregão Eletrônico. 

411 Curitiba, 06 de outubro de 2022. 

Diretor-Geral Feas 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

A Fundação Estatal De Atenção À Saúde torna 
público, para conhecimento dos interessados, que 
realizará licitação, sob a modalidade Pregão 
Eletrônico, com as seguintes características: 

Processo Administrativo n°: 258/2022. 

Pregão Eletrônico n°: 161/2022. 

Pregão de ampla concorrência 

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção corretiva, 

com troca de pegas, de camas hospitalares, macas, carros de emergência e cadeiras 

de rodas nas unidades da Feas. 

Valor total estimado do pregão: R$ 380.000,00 

Data/horário para envio de proposta(s): a partir do dia 14/10/2022 As 08:00 h até o dia 

31/10/2022 As 08:39 h. 

Data/horário da abertura da sessão pública: dia 31/10/2022 As 08:40 h. 

As propostas e lances deverão ser encaminhados via internet respeitando a data e horários 
determinados acima. 0 portal em que ocorrerá a disputa é o www.compras.gov.br. 

0 edital está à disposição dos interessados no portal de compras da Feas: 
www.compras.gov.br  bem como no  site  da Feas: www.feaes.curitiba.pr.gov.br. 

Somente poderão participar do envio de lances as empresas que estiverem devidamente 
cadastradas no portal de compras da Feas (www.compras.gov.br) e que apresentarem 
propostas. 

Informações pelos fones: (41) 3316-5927; 3316-5967; 3316-5728. 

Curitiba, 14 de outubro de 2022. 

flç\L)-1\• r  
Veridiane de Paula Macedo  Sotto  Maior 

Pregoeira 
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CURITIBA, SEXTA-FEIRA, 14 DE OUTUBRO DE 2022 

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 

ATOS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

N. 195 - ANO XI 

CURITIBA SEXTA-FEIRA, 14 DE OUTUBRO DE 2022 

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 

ATOS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

Compras da Prefeitura Municipal de Curitiba. 

LANCES:  Os lances serão recebidos, exclusivamente,  através do Portal de Compras da Prefeitura Municipal de Curitiba, 

no dia 27 de outubro de 2022 das 11h05min as 11h20min. 

EDITAL:  Os interessados poderão efetuar o  download  do Edital de Embasamento, no Portal de Compras da Prefeitura 

Municipal de Curitiba (www.e-compras.curitiba.pr.gov.br). 

Fundação Cultural de Curitiba, 14 de outubro de 2022. 

Aline Rosa Novaes : Pregoeiro 

EDITAL DE RESULTADO DE JULGAMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO 

EDITAL RESUMIDO 
PREGÃO ELETRÔNICO PE 21/2022  FCC  
OBJETO: Aquisição de equipamentos de som e acessórios de consumo para atender o espaço Auditório Antônio 
Carlos Kraide 
CRITÉRIO: MENOR PREÇO LOTE 
0 PREGOEIRO torna público a quem interessar possa, que os itens vencidos e devidamente classificados para as empresas 

abaixo, no PREGÃO ELETRÔNICO PE 21/2022  FCC  são: 

EMPRESA COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI 

Lote 2: 
Itens 6, 7, 8 

Valor total da empresa: R$1.860,00. 
ITENS NÃO ADQUIRIDOS: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13 

TOTAL GERAL DO PROCESSO PE 2112022  FCC  = R$1.860,00 

Prazo para manifestação de recurso é até as 12h do dia 17/10/2022. Havendo manifestação, será aberto o prazo para 

apresentação de recurso até as 18h do dia 20/10/2022. 

Fundação Cultural de Curitiba, 14 de outubro de 2022. 

Aline Rosa Novaes : Pregoeiro 

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SACIDE- FEAS 

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 

A Fundação Estatal De Atenção À Saúde torna público, para 

conhecimento dos interessados, que realizara licitação, sob a 

modalidade Pregão Eletrônico, com as seguintes características: 

Contratação de empresa para prestação de serviços de 

manutenção corretiva, com troca de  peps,  de camas hospitalares, 

macas, carros de emergência e cadeiras de rodas nas unidades da 

Feas. 

Processo Administrativo n*: 258/2022. 

Pregão Eletrônico n°: 161/2022. 

Pregão de ampla concorrência 
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção corretiva, com troca de peças, de camas 
hospitalares, macas, carros de emergência e cadeiras de rodas nas unidades da Feas. 
Valor total estimado do pregão: R$ 380.000,00 
Data/horário para envio de proposta(s): a partir do dia 14/10/2022 as 08:00 h até o dia 31/10/2022 às 08:39 h. 

Data/horário da abertura da sessão pública: dia 31/10/2022 às 08:40 h. 

As propostas e lances deverão ser encaminhados via internet respeitando a data e horários determinados acima. 0 portal em 

que ocorrerá a disputa é o www.compras.gov.br. 

0 edital está à disposição dos interessados no portal de compras da Feas: www.compras.gov.br  bem como no  site  da Feas: 

www.feaes.curitiba.pr.gov.br. 

Somente poderão participar do envio de lances as empresas que estiverem devidamente cadastradas no portal de compras da 

Feas (www.compras.gov.br) e que apresentarem propostas. 

Informações pelos fones: (41) 3316-5927; 3316-5967; 3316-5728. 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde, 10 de outubro de 2022. 

Sezifredo Paulo Alves Paz: Diretor Geral 

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 

A Fundação Estatal De Atenção A Saúde torna público, para 

conhecimento dos interessados, que realizara licitação, sob a 

modalidade Pregão Eletrônico, com as seguintes características: 

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de 

serviços de controle e monitoramento integrado de vetores e pragas 

urbanas pelo período de 12 (doze) meses. 

Processo Administrativo n°: 244/2022. 

Pregão Eletrônico n°: 162/2022. 

Pregão exclusivo para participação ME/EPP. 

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de controle e monitoramento integrado de vetores e 

pragas urbanas pelo periodo de 12 (doze) meses. 

Valor total estimado do pregão: R$ 22.068,00. 
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EDITAL DE EMBASAMENTO 

Processo Administrativo n° 258/2022. 

Pregão Eletrônico n° 161/2022. 

A Fundação Estatal de Atenção à Saúde — Feas informa que realizará Pregão Eletrônico, 

cujo Edital assim se resume. 

Objeto: "Contratação de serviços de manutenção corretiva, com troca de pegas, de 

camas hospitalares, macas, carros de emergência e cadeiras de rodas nas unidades 

da Feas." 

Pregão de ampla concorrência 

Propostas, documentos e lances: Serão recebidos, exclusivamente, através da internet no 

portal de compras governamentais (www.compras.gov.br), nos seguintes prazos: 

Inicio do recebimento das propostas, 
documentos de habilitação e 

complementares 

08:00 h do dia 14 de outubro de 2022 

Término do recebimento das propostas, 
documentos de habilitação e 

complementares 

08:39 h do dia 31 de outubro de 2022 

Inicio da sessão pública de disputa 08:40 h do dia 31 de outubro de 2022 

Informação : Tendo em vista não se tratar de serviço de natureza -divis'ivel, nem mesmo de 

serviço com valor inferior a oitenta mil reais, este certame  sera  destinado a ampla 

concorrência. 

Curitiba, 14 de outubro de 2022. 

Veridiane de Paula Macedo  Sotto  Maior 

Pregoeira 

Pregão Eletrônico n° 161/2022 — Feas Pagina 1 de 80 



 

Feas 

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

Capão Raso — Curitiba/PR 
1 0EP 81.130-160 
, (41) 3316-5927 

www.feaes.curitiba.pr.gov.br  

1 — Introdução 

1.1. A Fundação Estatal de Atenção à Saúde de Curitiba — Feas torna público 

que realizará processo licitatório na modalidade Pregão, na forma eletrônica, através do 

Portal de Compras Governamentais (www.compras.gov.br). A licitação será do tipo "menor 

prego global". Legislação aplicável: lei n.° 8.666/93; lei n.° 10.520/2002; lei complementar n° 

123/2006; disposições dos decretos municipais n° 1.235/2003; 2.028/20111; 104/2019; 

290/2016; e 610/2019, naquilo que lhes for compatível, além do contrato de gestão 

celebrado entre o município de Curitiba e a Feas e Processo Administrativo nl  ° 258/2022 

Feas, bem como as cláusulas abaixo descritas. • 
1.2. 0 valor máximo estimado deste Pregão Eletrônico é de R$ 380.000,00. 

1.3. As despesas decorrentes da aquisição dos serviços correrão por conta de 

recursos próprios da Feas (CNPJ 14.814.139.0001-83), previstos em seJ orçamento, 

recebiveis através de contrato de gestão celebrado com o município de Curitiba, para 

atender as metas definidas. 

2— Indicação do pregoeiro e da equipe de apoio 

2.1. 0 Pregoeiro e equipe de apoio designados por meio da Portairia n.° 64/2022 I,-

- Feas, responsáveis por este Pregão Eletrônico são: 

Pregoeira: 

Veridiane de Paula Macedo  Sotto  Maior; 

Equipe de Apoio 

Silvia  Andrea  Miranda Ribeiro; 

MireIle Pereira Fonseca; 

2.2. Na ausência do Pregoeiro responsável, o presente pregão será conduzido e 

julgado por um dos agentes designados como equipe de apoio. 
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2.3. 0 julgamento da licitação dar-se-6 pelo Pregoeiro, com base nas condições 

previstas neste edital. 

2.3.1. Havendo necessidade de análise técnica para aferir relação de 

compatibilidade da oferta da licitante com as condições exigidas em edital, o órgão promotor 

ficará responsável por essa avaliação. 

3— Objeto da licitação 

3.1. 0 objeto desta licitação é "Contratação de serviços de manutenção 

corretiva, com troca de pegas, de camas hospitalares, macas, carros de emergência e 

cadeiras de rodas nas unidades da Feas.", conforme especificações contidas neste edital, 

seus anexos e no formulário proposta eletrônico. 

3.2. Em caso de discordância existente entre as especificações descritas no 

Compras Governamentais e as especificações constantes neste Edital, prevalecerão as 

últimas. 

3.3. Compõem esta Convocação Geral, além das condições especificas, os se-

guintes anexos: 

Anexo 1— Termo de referência 

Apêndice I — Tabela com os equipamentos 

Apêndice ll — Lista de pegas para manutenção corretiva 

Anexo 2— Declaração de visita/vistoria 

Anexo 3— Modelo de proposta 

Anexo 4— Justificativa detalhada 

Anexo 5— Valores máximos permitidos 

Anexo 6— Referencial de pregos balizador 

Anexo 7— Justificativa da escolha dos pregos 

Anexo 8— Minuta do termo contratual 

4— Das impugnações, esclarecimentos e comunicados 
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SO 

4.1. Os esclarecimentos sobre este Edital somente serão respondidos quando 

solicitados ao Pregoeiro, até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para 6 abertura da 

licitação, devendo ser: 

4.1.1. Protocolada na sede da Feas, no endereço constante no cabeçalho deste 

termo; 

4.1.2. No seguinte endereço eletrônico: vmaiorPfeaes.curitiba.pr.gCv.br  

4.1.4. As respostas aos esclarecimentos serão disponibilizadas no portal de 

compras governamentais para ciência de todos os interessados. É dever das empresas 

interessadas acompanhar os boletins de esclarecimentos emitidos pelo Pregoeiro no portal 

de compras governamentais. 

4.1.5. 0 Pregoeiro decidirá sobre o esclarecimento no prazo de eté 1 (um) dia  

OW. 

4.2. Eventuais impugnações ao presente Edital poderão ser feitas até as 17 

horas do dia 26/10, dois dias úteis antes da data fixada para a realização da sessão pública 

do Pregão, por qualquer cidadão ou licitante. 

4.3. A impugnação deverá ser apresentada por escrito, dirigida ao Pregoeiro, e 

conter o nome completo do responsável, indicação da modalidade e número I do certame, a 

denominação social da empresa, número do CNPJ, telefone, endereço etrônico para 

contato, devendo ser: 

4.3.1. Protocolada na sede da Feas, no endereço constante no cabeçalho deste 

termo; II  

4.3.2. No seguinte endereço eletrônico: vmaiorAfeaes.curitiba.prgov.br  

4.4. A impugnação será julgada em até um dia útil, a contar da data de seu 

expresso recebimento e a resposta será disponibilizada no  site  de compras governamentais. 

4.5. Comunicados — Qualquer comunicado emitido pelo Pregoeiro será divulgado 

no portal de compras governamentais; o qual também poderá ter seu texto 

no  "chat"  deste pregão eletrônico. 

disponibilizado 
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4.6. As solicitações feitas fora dos meios e prazos aqui estipulados não serão 

conhecidas. 

4.7. E de responsabilidade única e exclusiva das empresas interessadas 

acompanharem os boletins de esclarecimentos e os comunicados emitidos. Não serão 

aceitas reclamações baseadas no desconhecimento do teor desses documentos. 

4.8. Durante a sessão de envio de lances, o Pregoeiro não fará atendimento aos 

fornecedores através de telefone, somente através do  "chat"  de mensagens. As dúvidas 

devem ser dirimidas antes do inicio do processo de Pregão Eletrônico 

5— Condições de participação 

5.1. A participação neste Pregão Eletrônico importa à proponente irrestrita 

aceitação das condições estabelecidas no presente Edital, bem como na observância da 

legislação em vigor, dos regulamentos, normas administrativas e técnicas aplicáveis, 

inclusive quanto aos recursos. 

5.2. Somente poderão participar da presente Licitação: 

5.2.1. Interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta 

licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento 

Unificado de Fornecedores — SICAF. 

5.2.2. Satisfaçam integralmente as condições deste Edital; 

5.2.3. Estejam regularmente estabelecidos no pais, cuja finalidade e ramo de 

atuação principal estejam incorporados ao objeto do presente Pregão Eletrônico e que 

execute atividade pertinente e compatível com este objeto. 

5.2.4. Estejam cadastradas no sistema compras governamentais. 

5.2.5 Tendo em vista não se tratar de serviço de natureza divisível, nem mesmo 

de serviço com valor inferior a oitenta mil reais, este certame será destinado a ampla 

concorrência. 

5.3. Não poderão participar desta licitação: 
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5.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

5.3.2. Empresas que tenham sido declaradas inid6neas por qualquer esfera fe-

derativa ou suspensas de licitar ou impedidas de contratar com o I  Município de 

Curitiba, enquanto durarem os efeitos da sanção; 

5.3.4. nenhum servidor, seu cônjuge, companheiro, parente em lin  la  reta, cola-

teral ou por afinidade, até o terceiro grau roderá ser diretor, proprietário, contro-

lador ou integrar conselho de empresa fornecedora ou que realize 'qualquer mo- 

dalidade de contrato com o Município, sob pena de demissão, nos termos do  art. • 
98 da Lei Orgânica do Município; 

5.3.5. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando 

nessa condição (Acórdão n° 746/2014-Tal-Plenário). 

5.3.6. Empresas que se encontrem sob faíMcia, dissolução, recuperação judicial 

ou extrajudicial, exceto empresas com pl ano de recuperação acolhido judicial- 

mente, e empresas em recuperação extrajudicial, com plano de recuperação ho- 

mologado judicialmente. 

5.4. Os Secretários Municipais, o Procurador-Geral do Município, os ocupantes 

de cargo em comissão, os de função de confiança, bem como todos os servidores e empre-

gados públicos Municipais, da Administração Direta e Indireta, não poderão firmar contrato 

com o Município antes de decorridos 90 (noventa)  diet's  após findos os respectivos vínculos. 

5.5. Nesta licitação não será aceita a partic;ipagão de empresas em consórcio. 

5.6. Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará "sim" ou 

"não" em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

5.6.1 que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 30  da Lei 

Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido 

estabelecido em seus  arts.  42 a 49. 

5.6.1.1 nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas 

de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame; 
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5.6.1.2 nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas 

e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o 

licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 

2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa. 

5.6.2 que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e 

seus anexos; 

5.6.3 que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a 

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalicias; 

5.6.4 que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, 

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

5.6.5 que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição 

de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

5.6.6 que a proposta foi elaborada de forma independente. 

5.6.7 que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando 

trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos  III  e IV do  art.  10  e no 

inciso  III  do  art.  50  da Constituição Federal; 

5.6.8 que os serviços são prestados por empresas que comprovem 

cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam ás regras de acessibilidade previstas na 

legislação, conforme disposto no  art.  93 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991. 

5.7. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o 

licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

6 — Credenciamento  
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6.1. 0 Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que 

permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão,  en  sua forma 

eletrônica. 

6.2. Os interessados em participar desta Licitação deverão estar previamente 

credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF e perante 

o Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais — SIASG, pelo  site  

www.compras.gov.br. 

6.3. 0 cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal ide Compras 

governamentais, no sitio www.compras.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira — ICP - Brasil. 

6.4. Os interessados em participar desta licitação, preferencialmente, também 

poderão estar inscritos no Portal de Compras do Município de Curitiba (E-Compras): 

http://www.e-compras.curitiba.pr.gov.br, a fim de possibilitar a emissão do bertificado de 

Registro Cadastral —  CRC,  nos termos do Decreto Municipal n° 104/2019; 

6.5. 0 uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de responsabilidade 

exclusiva do licitante, não cabendo ao provedor do sistema ou a Feas responsabilidade por 

eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

6.6. 0 credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade 

legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para a realização c as transações 

inerentes ao Pregão na forma Eletrônica. 

6.7. 0 licitante deverá comunicar imediatamente ao provedCr do sistema 

qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, 

para imediato bloqueio de acesso. 

6.8. 0 licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas 

em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras SU3S propostas e 

lances. 
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6.9. É de exclusiva responsabilidade da empresa interessada a solicitação e 

manutenção de sua respectiva chave de acesso perante o provedor do sistema compras 

governamentais. 

6.10. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 

informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão 

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

6.10.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação 

7— 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 preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão 

pública, quando, então, encerrar-se-5 automaticamente a etapa de envio dessa 

documentação. 

7.2. 0 envio da proposta, acompanhada dos documentos exigidos neste Edital, 

ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

7.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação 

que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados 

constantes dos sistemas. 

7.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 

trabalhista, nos termos do  art.  43, § 1° da  LC  n° 123, de 2006. 

7.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
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negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 

desconexão. 

7.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar c u substituir a 

proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

7.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem det classificação 

entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrera após a realização dos 

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

7.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 

público após o encerramento do envio de lances. 

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 da  Hord  técnica do serviço; 

8.1.2. Marca: inserir "não se aplica"; 

8.1.3. Fabricante: inserir "não se aplica"; 

8.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares 
especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o 
modelo, prazo de validade ou de garantia, quando for o caso; 

8.1.5. , Neste campo descrigão, os propostas não podem ccnter qualquer „ 
identificação do licitante proponente, tais como nome, QIVPJ,, te!efone,  e-mail, 
etc.,  sob pena de desclassificação. 

8.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

8.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 

encargos previdenciarios, trabalhistas, tributários, comerciais 

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

Pregão Eletrônico n° 161/2022 — Feas 

e quaisquer outros que 

   

   

Página 10 de 80 



„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  

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. 

8.5. 0 prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a 

contar da data de sua apresentação. 

8.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas 

de regência de contratações públicas e neste edital, sob pena de desclassificação. 

8.7. Não serão aceitas propostas e/ou documentos encaminhados fora do 

horário determinado nem em outro meio que não através do portal de compras 

governamentais. 

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 do Pregoeiro 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; 

8.8.4. Sendo vencedora da Licitação, assumirá integral responsabilidade pela 

entrega do objeto licitado; 

8.9. A empresa que utilizar qualquer forma passível de identificação no sistema 

eletrônico terá sua proposta desclassificada pelo Pregoeiro e não poderá participar da fase 

de lances. 
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9 — Abertura da sessão pública e classificação das propostas 

9.1. A abertura da presente licitação der-se-6 em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

9.2. 0 Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edi-

tal, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no 

Termo de Referência. 

9.3. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitente. 

9.4. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

9.5. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo 

em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

9.6. 0 sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 

9.7. 0 sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

10 — Formulação dos lances: modo de disputa aberto e fechado 

10.1. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encamin lar lances ex-

clusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu rece-

bimento e do valor consignado no registro. 

10.2. 0 lance devera ser ofertado pelo valor da hora técnica do servigo. 

10.3. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fi-

xado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
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10.4. 0 licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de 

desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

10.5. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de dis-

puta "aberto e fechado", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, 

com lance final e fechado. 

10.5.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minu-

tos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, 

após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determina-

do, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

10.5.2. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunida-

de para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por 

cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o 

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

10.5.3. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste 

item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até 

o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigilo-

so até o encerramento deste prazo. 

10.5.4 Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

10.5.5. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida 

nos itens anteriores, haverá o reinicio da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o 

máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até 

cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

10.5.6. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, ad-

mitir o reinicio da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fecha-

do atender às exigências de habilitação. 
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10.6 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, I prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

10.7. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

10.8. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva 

do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 

dos lances. 

10.9. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por 

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no 

sitio eletrônico utilizado para divulgação. 

10.10. 0 critério de julgamento adotado será o menor prego glóbal, aferido a 

partir da menor hora técnica, conforme definido neste Edital e seus anexos. 

10.11. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua pro- 

posta. 

10.12. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e 

empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verifi-

cação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. 0 sistema 

identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participan-

tes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta fbr empresa de 

maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos  

arts.  44 e 45 da  LC  n° 123, de 2006. 

10.12.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pe-

queno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor pro-

posta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

1 
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10.12.2. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de enca-

minhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira 

colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comuni-

cação automática para tanto. 

10.12.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classifi-

cada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais lici-

tantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 

5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no pra-

zo estabelecido no subitem anterior. 

10.12.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempre-

sas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subi-

tens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 

poderá apresentar melhor oferta. 

10.12.5. S6 poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lan-

ces), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

10.13. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desem-

pate será aquele previsto na Lei n° 8.666, de 1993. 

10.14. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados. 

10.15. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro de-

verá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado 

o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

10.16. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompa-

nhada pelos demais licitantes. 

10.17. Serão aceitos lances com até 04 (quatro) casas decimais após a virgula. 
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11 — Envio da proposta de pregos 

11.1. 0 pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 

(duas) horas, envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado após a negociação reali-

zada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

11.2. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicita-

ção fundamentada feita no  chat  pelo licitante, antes de findo o prazo. 

11.3. 0 licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação 

indicada no item anterior, será desclassificado e sujeitar-se-6 As sanções previstas neste 

Edital. 

11.4. A proposta deverá conter: 

11.4.1. Proposta de preços, vedado o preenchimento desta com dados aleató- 

rios, sob pena de desclassificação; 

11.4.2. Preços unitários e totais, em Real, em algarismo, com no máximo quatro 

casas após a virgula, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária; 

11.4.4. Indicação de que nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fre-

tes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias 

A execução do objeto; 

11.4.5. Indicação de fabricante, marca e modelo, bem como catálogo comercial 

com o produto a ser fornecido, se for o caso. 

11.4.6. Prazo de validade da proposta de, no  minim,  60 (sessenta) dias, conta-

dos da data de abertura da licitação. 
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11.5. Após o encerramento da sessão de lances e negociações, esta será sus-

pensa, a fim de que o Pregoeiro possa proceder à análise e julgamento, bem como proceder 

ao julgamento da habilitação das empresas classificadas. 

12— Da aceitabilidade da proposta 

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

suspensa para que o pregoeiro examine a proposta classificada em primeiro lugar quanto 

adequação ao objeto e 5 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 mínimo exigido ou que 

apresentar preço manifestamente inexequível. 

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

tários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e sa-

lários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da li-

citação 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 to-

talidade da remuneração. 

12.4. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examina-

rá a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

12.5. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 

jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos os licitan-

tes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

12.6. 0 desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento da licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 
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12.7. Da documentação com • lementar • ara classifica 

anexada no sistema: 

ao da r osta a ser 

   

a) Autorização, Registro ou inscrição da CONTRATADA no Co selho Regi-

onal de Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho R gional dos 

Técnicos Industriais —  CRT,  entidade competente para a fiscalizaç o do exerci-

cio profissional, competente da região a que estiver vinculado o icitador, que 

comprove atividade relacionada com o objeto desta licitação; 

b) 01 (um) ou mais atestado (ou declaração) de capacidade té nica, expedi-

do(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidament registrado(s) 

na entidade profissional competente, que comprove(m) ter a licita te fornecido, 

instalado e prestado o serviço de manutenção em carrinhos de e ergência, ca-

mas hospitalares, macas, cadeiras e roda e cadeiras de banho; 

C) Declaração indicando os nomes, CPF's, números dos registro na entidade 

profissional competente, dos responsáveis técnicos que acompan arão a execu-

ção dos serviços. 0 nome do responsável técnico indicado dever ser o mesmo 

que constar das anotações ou termos de responsabilidade técnica' de que tratam 

os itens acima. 

d) Proposta de pregos conforme MODELO DE PROPOSTA sugerido no 

ANEXO 3; - atentando-se aos valores fixos e que não são objeto de disputa. 

12.8. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especifica- 

ções do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou 

da  area  especializada no objeto. 

12.9. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará 

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

13— Julgamento da habilitação 
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13.1. Somente serão julgadas as habilitações das empresas que forem 

classificadas. 

13.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação dos lici-

tantes detentores das propostas classificadas, o Pregoeiro verificará o eventual descumpri-

mento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que im-

peça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes 

cadastros: 

13.2.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidemeas e Suspensas — CEIS, 

mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.-

gov.briceis  ); 

13.2.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbida-

de Administrativa e Inelegibilidade mantido pelo Conselho Nacional de Jus-

tiça (www.cnj.jus.br/improbidade  adm/consultar requerido.  ph ).  

13.2.3. Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por 

Ilícitos Administrativos — CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da 

União — TCU; 

13.4. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e, 

no caso do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrati-

va (CNCIA), do CNJ, também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 

8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato 

de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por 

intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

13.5. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabili-

tado, por falta de condição de participação. 

13.6. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes 

será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habili-

tação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira. 0 do-

cumento de qualificação técnica abaixo exigido deverá ser enviado junto à proposta eletrôni-

ca, como forma de anexo. 
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13.7. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações Constantes do 

SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, 

em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atua izada. 

13.8. 0 descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 

exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoei-

ro lograr êxito em encontrar as certidões válidas. 

13.9. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação comple-

mentares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o li-

citante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 

(duas) horas, sob pena de inabilitação. 

13.10. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de re-

quisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver d6i-

da em relação à integridade do documento digital. 

13.11. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/ 

CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

13.12. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome 

da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 

exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 

somente em nome da matriz. 

13.13 Ressalvado o disposto no item 5.3 (documentos abrangidos pelo Sicaf), os 

licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos 

itens a seguir, para fins de habilitação: 

13.14. Habilitação jurídica 

13.14.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro  Public°  de Em-

presas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
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13.14.2. Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual - COMEI, cuja aceitação ficará condicionada 

verificação da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

13.14.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabi-

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

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comproba-

tório de seus administradores; 

13.14.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial 

ou agência; 

13.14.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro 

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

seus administradores; 

13.14.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, 

com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou ins-

crito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de 

que trata o  art.  107 da Lei n°5.764, de 1971; 

13.14.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

Pais: decreto de autorização; 

13.14.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as altera-

ções ou da consolidação respectiva; 

13.15. Regularidade fiscal e trabalhista 

13.15.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no 

Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

13.15.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os 

créditos tributários federais e à Divida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 

inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, 
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de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da 

Fazenda Nacional. 

13.15.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS); 

13.15.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante 

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

a justiça do 

de negativa, 

nos termos do Titulo Vil-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-

Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943; 

13.15.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do  domicil  o ou sede do 

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

13.15.7. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais 

relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 

Fazenda Estadual do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 

13.15.8. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa aos 

Tributos Municipais da sede da proponente, mediante apresentação de Certidão Negativa 

de Débito ou Certidão Positiva com efeito de Negativa ou documento equivalente do 

Município do domicilio ou sede do licitante, na forma da lei; 

13.15.9. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como 

microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação 

exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 

alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

13.16. Qualificação econômico-financeira 

• 

• 

13.16.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuido 

pessoa jurídica; 

a sede da 
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13.16.2. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício so-

cial já exigíveis e apresentados na forma da lei, com TERMO DE ABERTURA E ENCERRA-

MENTO e devidamente registrado na Junta Comercial ou Cartório de Títulos e Documentos 

e para sociedade anônima: publicado na imprensa oficial, que comprovem a boa situação fi-

nanceira da pessoa jurídica, sendo vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios, podendo ser atualizados por  indices  oficiais quando encerrado há mais de 03 

(três) meses da data da solicitação da inscrição no cadastro de fornecedores  (art.  31, inciso 

I, da Lei n°8666/1993) e alterações. O Balanço a ser apresentado deverá ser referente ao 

ano de 2021, de acordo com a legislação vigente. 

13.16. 2.1. A boa situação será avaliada pelos  indices  conforme  art.  9°, do De- 

creto Municipal 104/2019: 

ILC > ou = 1 

ILG > ou = 1  

SG  > ou = 1 

1 - INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE =  LC 

LC  = ATIVO CIRCULANTE/PASSIVO CIRCULANTE 

2- iNDICE DE LIQUIDEZ GERAL = LG 

ATIVO CIRCULANTE+ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

LG -  

PASSIVO CIRCULANTE+ PASSIVO NA() CIRCULANTE  

3- SOLVÊNCIA GERAL =  SG  

ATIVO TOTAL 

SG= 

PASSIVO CIRCULANTE+ PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

13.16.2.2.0s  indices  deverão ser indicados de conformidade com as Normas 

Técnicas Contábeis e a Lei Federal n° 8.666/1993. 

13.16. 2.3. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) 

em qualquer dos  indices  de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral  (SG)  e Liquidez Corrente 
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(LC),  deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, patrimônio liquido 

positivo (Decreto Municipal 104/2019,  art.  10, § 3°). 

13.17. Qualificação técnica (deverá se anexada no ato do envio da proposta 

eletrônica). 

Comprovação de aptidão através de no mínimo 01 (um) atestado de capacida-

de técnica,  fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente regis-

trado(s) na entidade profissional competente, que comprove que a empresa liciOnte prestou 

serviço igual ou similar em características com o objeto da presente licitação, conforme pre-

coniza o  Art.  30, inciso ll e §1° da Lei 8666/93. Não serão aceitos atestados de empresas 

que pertençam ao mesmo grupo empresarial. 

13.18. No momento do julgamento da habilitação, o Pregoeiro consultará ao sis-

tema em que a empresa estiver cadastrada, em que constam as datas de vencimento dos 

documentos exigidos para a habilitação (SICAF ou eventualmente e-compras), a fim de veri-

ficar a vigência e autenticidade destes. 

13.19. A página da consulta  sera  impressa pelo Pregoeiro. A validade dos docu-

mentos  sera  conferida. Em caso de alguma certidão estar fora de validade, poderão ser con-

sultados os sítios oficiais emissores de certidões. Se ainda assim, o Pregoeiro não lograr 

êxito na aferição da regularidade da documentação, a empresa  sera  convocada para que, 

no prazo de 24 h (a contar do recebimento da solicitação) envie cópia via sistema do docu-

mento solicitado. 0 não envio acarretará na inabilitação da empresa, salvos os casos de 

condições exclusivas para a habilitação de microempresas ou empresas de pequeno porte. 

13.20. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada 

como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de 

alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a empresa  sera  convocada 

para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regulari-

zação. 0 prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administ ação pública, 

quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 
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13.20.1. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem an-

terior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, 

sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, 

na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou so-

ciedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será conce-

dido o mesmo prazo para regularização. 

13.21. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigi-

dos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no  "chat"  a nova data e horário para a 

continuidade da mesma. 

13.22. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por 

não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o 

estabelecido neste Edital. 

13.23. Os documentos exigidos para habilitação deverão estar dentro de seus 

prazos de validade. Os documentos que não constarem em seu texto o prazo de validade 

deverão ser apresentados com expedição máxima de 03 (três) meses a contar da data de 

sua emissão. 

13.24. Os documentos aqui solicitados poderão ser apresentados em original, ou 

por qualquer processo de cópia autenticada ou cópia simples. 

13.25 0 licitante não cadastrado no SICAF ou e-compras deverá apresentar toda 

a documentação de habilitação prevista neste Edital. 

13.26. Conforme o Decreto Municipal n° 104/2019 e Instrução Normativa n° 

03/2018 é de responsabilidade da empresa licitante a manutenção das datas atualizadas 

dos documentos no SICAF.  

13.27. A Feas fará a análise da documentação para classificação da proposta a 

partir dos documentos anexados, bem como consulta aos  sites  oficiais acima apontados. 

Caso haja desconformidade com o solicitado a empresa será desclassificada e/ou inabilita-

da. 
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13.28. A data para a divulgação do resultado  sera  informada pelo Pregoeiro du-

rante a sessão de lances, no  "chat"  de conversação ou através de comunicado a ser publi-

cado na plataforma de compras governamentais, sendo responsabilidade única e exclusiva 

das empresas interessadas o acompanhamento das datas. 

13.30. Constatado o atendimento as exigências de habilitação fixadas no Edital, 

o licitante  sera  declarado vencedor. 

14— Dos recursos 

14.1. Declarado o vencedor, a licitante que quiser recorrer deve.6 manifestar 

imediata e motivadamente a sua intenção, isto 6, indicando contra quais decisões pretende 

recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema, nos termos do  art.  33 do 

Decreto Municipal n° 1.235/2003. 0 prazo para a manifestação da intenção de interpor 

recurso  sera  de 04 (quatro) horas úteis, ou seja, das 08:00 as 12:00 horas do dia útil 

seguinte da divulgação do resultado final de julgamento. 

14.2. Os recursos e contrarrazões deverão ser manifestados exclusivamente por 

meio eletrônico via internet, no portal de compras governamentais. 

14.3. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a 

tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para dec dir se admite 

ou não o recurso, fundamentadamente. 

    

14.3.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

   

recursal, mas 

   

    

14.4. Uma vez admitida a intenção, abrir-se-6 então o prazo de 03 (três) dias 

úteis para apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes desde logo 

intimadas para apresentar contrarraz6es em igual número de dias, que começarão a correr 

no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 

indispensáveis à defesa dos seus interesses. 
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14.5. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará na 

decadência do direito de recurso. 

14.6. Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazões, o Pregoeiro terá 

poderá: 

14.6.1. Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou 

fora do prazo estabelecido; 

14.6.2. Motivadamente, reconsiderar a decisão dado o recurso interposto; 

14.6.3. Manter a decisão, encaminhando o recurso à autoridade julgadora, que 

decidirá. 

14.5. 0 acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

14.6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos 

procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o processo 

licitatório para determinar a contratação. 

14.7. Não havendo recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor 

e encaminhará o procedimento à autoridade superior para homologação. 

15— Da adjudicação, da homologação e da convocação 

15.1. 0 objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por 

ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, 

após a regular decisão dos recursos apresentados. 

15.2. Havendo manifestação da intenção de recorrer, conforme procedimentos 

citados no tópico anterior e, após a decisão dos recursos, constatada a regularidade dos 

atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante 

vencedora e homologará o procedimento. 
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15.3. Homologado o resultado, a proponente vencedora será convocada, por es-

crito, para a assinatura do Contrato/Ata de Registro de Pregos. 

16— Do termo de contrato 

16.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a cont atação, será 

firmado Termo de Contrato. 

16.2. 0 adjudicatário terá o prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da 

data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito A 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

16.2.1 Alternativamente A convocação para comparecer perante o órgão ou 

entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá lencaminhá-lo 

para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR), 

disponibilização de acesso a sistema de processo eletrônico para esse fim ou outro meio 

eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 03 (três) dias, a contar da data 

de seu recebimento ou da disponibilização do acesso ao sistema de  pro-cesso eletrônico. 

16.2.2 0 prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual 

período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração 

16.3. A recusa injustificada do adjudicatório em assinar o contrato, aceitar ou 

retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo aqui estabelecido, implicará na sua 

eliminação, configurando descumprimento total da obrigação assumida, ficando sujeito As 

penalidades previstas em lei e neste edital. Neste caso, é facultado a Feas o chamamento, 

por ordem de classificação, das demais licitantes para a assinatura do contrato, em igual 

prazo, nos termos do  art.  4°, incisos XXIII e XVI, da Lei n° 10.520/2002. 

16.4. Farão parte integrante do contrato, independentemente de iranscrigão, as 

instruções contidas neste Edital, os documentos nele referenciados, além da roposta apre-

sentada pela licitante vencedora. 
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16.5. 0 valor a ser atribuído ao contrato será aquele resultante da proposta ven-

cedora com menor preço. 

16.6. A Contratante se reserva ao direito de rejeitar no todo ou em parte o servi-

ço prestado se estiver em desacordo com o contrato ou condições pré-fixadas pelo Edital. 

16.7. 0 contrato poderá ser rescindido de comum acordo entre as partes, ou uni-

lateralmente, nas condições e hipóteses previstas nos Artigos 78, 79 e 80, da Lei n° 

8666/1993. 

16.8. 0 inadimplemento de qualquer cláusula do contrato poderá ser motivo de 

sua imediata rescisão pela contratante, independentemente de notificação ou interpelação 

judicial ou extrajudicial, além de responder a empresa contratada por perdas e danos, quan-

do esta: 

a) não cumprir as obrigações assumidas; 

b) falir; 

c) transferir parcialmente o contrato a terceiros sem a prévia e expressa anuên-

cia da CONTRATANTE; ou quando transferi-lo integralmente, nos termos do  art.  

72, da Lei n° 8666/1993; 

d) tiver sua atividade suspensa por determinação de autoridade competente, de 

acordo com a legislação em vigor; 

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

sem justo motivo aceito pela CONTRATANTE. 

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

qualquer tempo, observadas as seguintes condições: 

a) na hipótese da Contratante solicitar a rescisão, deverá efetuar comunicação 

por escrito à Contratada, com antecedência  minima  de até 60 (sessenta) dias, 

sendo então pagos os serviços comprovadamente prestados, não cabendo 

Contratada qualquer outra compensação ou indenização, seja a que titulo for; 

b) na hipótese da Contratada solicitar a rescisão, esta deverá continuar prestan-

do os serviços por período a ser estipulado pela Contratante, não inferior a 60 

(sessenta) dias, a contar da data do recebimento da solicitação de rescisão. 
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16.10. A contratada deverá cumprir integralmente as disposições previstas no 

Termo de Referência e Minuta do Contrato, partes integrantes deste edital. 

16.11. As obrigações do Contratante e Contratada serão àquelas' definidas no 

Termo de Referência e Minuta do Contrato, partes integrantes deste Edital. 

16.12. Caberá à contratada proceder, sem ônus para o contratan e, eventuais 

adequações, de forma a propiciar a perfeita execução dos serviços contratados 

16.13. Os preços acordados poderão ser alterados por reajuste, a enas depois 

de decorridos 12 (doze) meses, nos termos da Lei n° 10192/2001, Acó dão TCU n° 

1563/2004 — Plenário e  art.  65, da Lei n° 8666/1993, a partir da demonstração nalitica, pela 

Contratada, dos componentes dos custos que integram o contrato. 

16.13.1..O prazo mencionado no item anterior será contado a  pa  ir da data da 

proposta ou do orçamento a que ela se referir ou, ainda, da data da última repa tuação. 

16.14. Qualquer alteração no valor do contrato deverá ser pleitea a até a data 

da prorrogação contratual subsequente, sob pena de ocorrer preclusão lógic do exercício 

do direito. 

16.15. Ficam designados os empregados abaixo para atuarem  co  o gestores do 

contrato. 

• Gestor: Roberto Liberato Dallagranna (matricula funcional 3557 

• Suplente:  Wiliam  Kendi Arabori (matricula funcional 2384); 

• 
16.3. Integrará o contrato, como parte indissociável, a proposta ap 

adjudicatária. 

16.12. 0 prazo de vigência da contratação é o estabelecido 

Referência 

16.13. Após a assinatura do contrato, a licitante deverá aguarda 

emissão das Ordens de Serviço, para providenciar o inicio dos respectivos se  

sentada pela 

no Termo de 

a liberação e 

190S. 
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16.14. 0 prazo para entrega dos itens terá inicio a partir da data de recebimento 

da Ordem de Serviço. 

17— Do reajustamento em sentido geral 

17.1 As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor 

contratual são as estabelecidas na minuta do termo contratual, anexo a este edital. 

18— Do recebimento do objeto e da fiscalização 

18.1 Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização 

estão previstos no Termo de Referência, anexo a este edital. 

19— Das obrigações 

19.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas 

no Termo de Referência, anexo a este edital. 

20— Do pagamento 

20.1 As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de 

Referência e minuta do termo contratual, anexos a este Edital. 

21 — Das penalidades 

19.1. Se a licitante adjudicada deixar de entregar o objeto licitado por qualquer 

motivo e/ou recusar os serviços dentro do prazo de validade da proposta ou o fizer fora das 

especificações e condições pré-determinadas e ainda em qualquer outra hipótese de 

inexecução parcial ou total do contrato, poderão ser aplicadas as penalidades seguintes, 

independente de outras previstas em lei, facultada defesa prévia ao interessado: 

a) Advertência. 
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b) No caso de atraso injustificado na prestação de serviços, 

execução do contrato, multa de mora de 1% (um por cento) ao dia 

da parcela ou etapa inadimplida, até o prazo máximo de 10 (dez)  di  

prazo de que trata este item, o pagamento poderá ser cancelado 

ser considerado rescindido, a critério da Administração. 

C) No caso de inexecução parcial ou total do contrato, multa pu 

(dez por cento) sobre o valor remanescente da contratação. 

d) As multas de mora e punitiva poderão ser cumuladas. 

e) Suspensão do direito de licitar ou contratar com a Feas, pelo  pr  zo não supe-

rior a 02 (dois) anos, penalidade essa a ser aplicada pela autorida, e competen-

te, segundo a natureza da falta e o prejuízo causado á Administraç,  o Pública, de 

acordo com a Lei Federal n° 10.520/02 e Decreto Municipal 610/20 9. 

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a F 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que sej 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalid 

concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelo 

sultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base  

or,  de acordo com a Lei Federal n° 8666/93. 

g) Decisão Cautelar de Suspensão, para situações pendentes 

que possam, pela quantidade ou gravidade das mesmas, implica 

prejuízo à administração pública ou à saúde da população, poder 

competente considerar cautelar e provisoriamente impedido o forn 

ticipar de novos certames licitatórios junto à Feas, até decisão  ad  

finitiva. 

as, enquanto 

promovida a 

de, que será 

prejuízos  re-

o item anteri- 

e julgamento 

em potencial 

a autoridade 

cedor de par-

inistrativa de- 

observado o 19.2 As penalidades de multa de mora e punitiva serão aplicada 

procedimento no Decreto Municipal 610/2019. 

19.3 As multas serão descontadas dos pagamentos eventualme 

ainda, nos casos em que não haja fatura em aberto, ou vincenda, será notifica 

que deverá, no prazo máximo estipulado pela Feas, depositar o valor cor 

penalização, em conta a ser informada pela Contratante. 

te devidos e, 

a a empresa, 

espondente A 
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19.4 Na hipótese do pagamento das multas não ocorrer na forma prevista no 

item anterior, escoado o prazo de 5 (cinco) dias, contados da data do recebimento, pela 

detentora, da respectiva notificação, a cobrança será objeto de medidas administrativas e/ou 

judiciais cabíveis, incidindo correção monetária no período compreendido entre o dia 

imediatamente posterior A data final para liquidar a multa e aquele em que o pagamento 

efetivamente ocorrer. 

19.5 As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outras. 

19.6 Sem prejuízo da aplicação, A detentora, das sanções cabíveis, a Adminis-

tração recorrerá As garantias constituídas, a fim de se ressarcir dos prejuízos que lhe te-

nham sido decorrentes do contrato e promover a cobrança judicial ou extrajudicial de perdas 

e danos. 

19.7. Ficam as participantes cientes de que, na hipótese de constatação de for-

mação de conluio ou diante do indicio de qualquer crime previsto na Lei de Licitações, o 

caso será oficiado ao Ministério Público, sem prejuízo das medidas Administrativas a serem 

aplicadas contra quem der causa ao crime. 

19.8 Quaisquer das penalidades aplicadas serão transcritas na ficha cadastral da 

Contratada na Feas. 

22— Disposições gerais 

20.1. Para o cumprimento do objeto desta licitação será firmado contrato entre a 

pessoa jurídica vencedora e a Feas, observadas as condições estipuladas neste Edital, da 

proposta da licitante vencedora, na forma da minuta do contrato que faz parte integrante 

deste Edital e, no que couberem, as disposições estabelecidas nos Artigos 54 a 88, da Lei 

n° 8.666/1993. 

22.2. Reserva-se A autoridade competente o direito de revogar no todo ou em 

parte a presente licitação visando o interesse da Administração Pública, devendo anulá-la 

por ilegalidade, assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme dispõe o artigo 49 e 

parágrafos da Lei Federal n° 8666/93. 
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22.3. A contratante reserva-se ao direito de, a qualquer tempo, paralisar ou 

suspender a execução dos serviços, mediante pagamento único e exclusivo d s serviços já 

prestados e devidamente atestados pelo gestor do contrato. 

22.4. A detecção, pela Contratante, a qualquer tempo durante a xecução dos 

serviços, de vícios de qualidade, importará na aplicação dos dispositivo da Lei n° 

8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). 

22.5. Conforme o artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor, 

apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações cor 

precisas, ostensivas e em  lingua  portuguesa sobre suas característica'  

quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre 

bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumi Sr 

a oferta e a  

etas,  claras, 

, qualidade, 

utros dados, 

ores. 

22.6. A empresa vencedora assumirá integral e exclusivani nte toda a 

responsabilidade no que diz respeito és obrigações fiscais, trabalhistas, previd nciárias e os 

demais encargos que porventura venham a incidir sobre o objeto deste Pregão 

22.07. Atendida a conveniência administrativa, fica a licitan 

obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais ou de fornecimento, 

acréscimos ou supressões de que trata o parágrafo 1° do artigo 65 da L 

8.666/93. 

 

e vencedora 

os eventuais 

Federal n.° 

 

  

22.08. Em caso de não aceitação do serviço prestado por estarem em 

desacordo com as especificações, todas as despesas serão atribuidas .6 licita te. 

22.09. Se durante a licitação ou a contratação a Feas entender pe 

de envio do bem entregue para análise e avaliação laboratorial, todos os  cu  

ao procedimento serão de responsabilidade da licitante/Contratada. 

22.10. 0 abandono dos serviços em qualquer etapa, por  part  da empresa 

contratada, ensejará ação de perdas e danos. 
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22.11. A empresa vencedora assumirá integral e exclusivamente toda a 

responsabilidade no que diz respeito As obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e os 

demais encargos que porventura venham a incidir sobre o objeto deste Pregão. 

22.12. A proponente que vier causar impedimentos ao normal e legal andamento 

do Pregão, além das sanções legais previstas, será responsabilizada civilmente pelos danos 

e prejuízos causados A entidade licitante, derivados da não conclusão do processo 

licitatório, bem como do objeto pretendido. 

22.13. As licitantes e a Contratada devem observar e fazer observar o mais alto 

padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do 

objeto contratual. 

22.13.1. Para os propósitos deste item, definem-se as seguintes práticas: 

22.13.1.1. "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou 

indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público 

no processo de licitação ou na execução de contrato; 

22.13.1.2. "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o 

objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato; 

22.13.1.3. "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois 

ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão 

licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; 

22.13.1.4. "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou 

indiretamente, As pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um 

processo licitatório ou afetar a execução do contrato. 

22.13.1.5. "prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em 

inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro 

multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática 
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prevista acima; deste Edital;  (ii)  atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do 

direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 

22.14. Nos casos em que forem constatadas a pi-Mica de aios contra a 

Administração Pública Municipal,  sera  aplicável o Decreto Municipal n° 1671/2019, que 

regulamenta, no âmbito do Poder Executivo Municipal, a Lei Federal n° 12.846, de 10  de 

agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa de pessoas jurídicas 

pela pratica de atos contra a Administração Pública municipal e da outras providências 

22.15. 0 Pregoeiro poderá inabilitar, ou desclassificar a proposta ou mesmo • 
desqualificar a empresa, a qualquer tempo, no caso de conhecimento de fato ou 

circunstância superveniente desabonadora da empresa ou de seus sócios nos termos do 

artigo 43, parágrafo 5° da Lei n. ° 8.666/93. 

22.16. Ao Pregoeiro e à Equipe de Apoio é facultado solicitar das proponentes 

esclarecimentos com relação aos documentos ou produtos apresentados, bem como 

promover diligências ou solicitar pareceres técnicos destinados a esclarecer a instrução do 

processo. 

22.17. Quando solicitado pelo Pregoeiro, os documentos poderão ser 

apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada ou cópia simples. • 
22.18. Não serão aceitos, em hipótese alguma, documentos de classificação de 

proposta e habilitação, encaminhados via  e-mail,  ou qualquer outra forma, que não no portal 

de compras governamentais, dentro do prazo estipulado. 

22.19. Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem 

desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dirs úteis para a 

apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas de suas causas. 

22.20. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e 

dos documentos apresentados em qualquer fase da Licitação, bem como dos lances 

ofertados, aos quais fica irrestritamente vinculada. 
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22.21. Em nenhuma fase do processo será aceita carta ou outro meio de 

comunicação informando engano, erro ou omissão da parte da licitante, fornecedor ou de 

funcionário para justificar equívocos cometidos pela empresa no processo, em quaisquer 

das fases da licitação ou da execução do contrato. 

22.22. Os prazos estabelecidos neste Edital, contar-se-ão em dias corridos, sal-

vo se expressamente fizer-se referência a dias úteis. Para contagem de ambos os casos ex-

clui-se o primeiro dia e conta-se o último dia. 

22.23. Os termos do edital prevalecem sobre os termos da plataforma compras 

governamentais em caso de contradição documental. 

22.24. Em caso de dúvidas nos descritivos dos serviços, entrar em contato com 

a Sra. Veridiane de Paula Macedo  Sotto  Maior, vrnaior@feaes.curitiba.prgov.br, através de 

pedido de esclarecimento. 

22.25. Demais detalhes que eventualmente não foram previstos no presente Edi-

tal, mas que a boa técnica leve a presumir sua necessidade, não deverão ser omitidos na 

apresentação da proposta pelo licitante. 

22.26. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro, 

encarregado do recebimento, análise e julgamento das propostas. 

Curitiba, 14 de outubro de 2022.  

LA\  
Veridiane de Paula Macedo  Sotto  Maior 

Pregoeira 
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Anexo 1 
TERMO DE REFERÊNCIA 

1) OBJETO:  Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de 

manutenção, com troca de peças, dos seguintes equipamentos listados abaixo, para suprir 

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

(doze) meses: 

- 141 Camas Hospitalares Elétricas Marca Vallitech Modelo  Fowler  Suoer Luxo Elétrica VLT 

930; 

- 43 Camas Hospitalares Elétricas Marca  RC  Moveis Hospitalares Modelo  RC-203E; 

- 2 Camas Hospitalares Elétricas Marca  RC  Moveis Hospitalares Modelo  RC-2030; 

- 20 Camas Hospitalares Elétricas Marca Vallitech Modelo VLT 900; 

- 80 Camas Hospitalares Mecânicas 3 Manivelas Marca Hospimetal; 

- 10 Camas Hospitalares Mecânicas 4 Manivelas Modelo  RC  102; 

- 10 Macas Hospitalares (3 Manivelas) Marca  RC  Móveis Hospitalares Modelo  RC-303; 

- 29 Macas Hospitalares Marca Vallitech Modelo VLT 715; 

- 16 Carros de Emergência Marca Vallitech; 

- 80 Cadeiras de Rodas padrão Capacidade aproximada: 80kg; 

- 30 Cadeiras de Rodas para Obesos Capacidade aproximada: 160kg; 

- 80 Cadeiras de rodas para Banho padrão, capacidade aproximada: 80kg; 

- 60 Cadeiras de rodas para banho obeso, capacidade aproximada: 130kg; 

2) JUSTIFICATIVA:  A presente contratação visa atender à solicitação da Engênharia Clinica 

da Feas, a qual justifica a presente contratação a fim de possibilitar a continuidade dos 

serviços de manutenção corretiva (troca de peças) dos referidos equipamentos, utilizados 

nos pacientes do SUS em atendimento/internados nas instituições sob a gestão da Feas. 

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

de negócio da Feas, situadas nos seguintes endereços: à Rua Lothário  Boutin,  n° 90, Bairro 

Pinheirinho, Curitiba/PR — Hospital Municipal do Idoso Zilda Arns (HMIZA); Rua Jussara, 

2234 - Sitio Cercado, Curitiba — PR - Centro Médico Comunitário Bairro Novo (CMCBN); R. 

Jorn.  Emilio  Zolá Florenzano, 835 - Tatuquara, Curitiba — PR - UPA Tatuquara; Rua R. 

Carlos Klemtz, 1883 — Fazendinha, Curitiba — PR — UPA Fazendinha e Rua Professora 

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

compreende a prestação dos seguintes serviços: 

Manutenção Corretiva. 

4.1. DA MANUTENÇÃO CORRETIVA: A Manutenção Corretiva consiste em proporcionar 

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

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

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

por  mail,  observando-se as seguintes condições: 

a) A CONTRATADA efetuará a manutenção corretiva no menor 

prazo após a aprovação do serviço, devendo o equipamento retornar para a 

contratante em conformidade; 

a) Os serviços de manutenção corretiva poderão ser executados 

nas dependências da CONTRATANTE, ou em laboratório especializado da 

CONTRATADA e todas as despesas decorrentes serão custeadas pela 

CONTRATADA; 

b) A CONTRATADA fica responsável por vícios ou defeitos de 

fabricação ou desgaste anormal das peças utilizadas na manutenção corretiva, 

pelo período, não inferior a 90 (noventa) dias, obrigando-se a reparar o dano e 

substituir as peças que se fizerem necessárias, sem ônus a contratante; 

c) A CONTRATADA fornecerá ao final de cada manutenção 

corretiva um relatório técnico dos serviços executados no equipamento. 

d) Os equipamentos objeto do Contrato, suas pegas ou 

partes, deverão permanecer em perfeitas condições de uso durante a 

vigência do contrato; 

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

obrigatoriamente, seguir o preço de tabela apresentado pela CONTRATADA, em 

sua proposta. 

Caso seja constatada a necessidade de troca das peças e/ou 

acessórios dos equipamentos objeto deste contrato durante as manutenções 

corretivas, a CONTRATADA deverá apresentar 03 orçamentos para aprovação 

junto à CONTRATANTE a qual aprovará o de menor valor e com isso a 

CONTRATADA comprova que os valores cobrados estão de acordo com os 

praticados no mercado. 

5) DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:  
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a) A CONTRATADA terá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para 

orçar o conserto e enviar ao CONTRATANTE, via  e-mail,  o orçamento que 

deverá ser emitido em formulário próprio da CONTRATADA, assinado pelo 

responsável técnico, discriminando a relação individualizada das peças 

(podendo considerar a discriminação da tabela de peças CONTRATADA) a 

serem substituidas, se necessário, com seus respectivos preços; e o que mais 

for necessário ao perfeito funcionamento do equipamento. A CONTRATANTE 

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

mesmo, por  e-mail,  à CONTRATADA que deverá efetuar o conserto em até 48 

horas. 

a) Os materiais, equipamentos, recursos humanos e demais 

insumos necessários à plena execução dos serviços correrão 5 conta da 

CONTRATADA, a qual será responsável pelo fornecimento das peças de 

reposição, originais, após autorização escrita do CONTRATANTE. 

b) É expressamente proibida, à CONTRATADA, a instalação de 

peças recondicionadas ou recuperadas; 

C) As pessoas que venham a executar os serviços decorrentes 

deste instrumento possuirão vinculo empregaticio exclusivaniente com a 

CONTRATADA, sendo esta titular e única responsável pelos direitos, obrigações 
1 e ações decorrentes, pagamentos dos salários e demai s vantagens, 

recolhimento de todas as obrigações sociais e tributos pertinentes, indenização 

por quaisquer acidentes de que seus empregados possam ser vitimas quando 

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

8.213/1991, cujo ônus e obrigações em nenhuma hipótese 

transferidos para a CONTRATANTE. 

 

poderão ser 

  

   

O 

O 

6) DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:   Sao  obrigações da CONTRATANTE, além de 

outras assumidas no presente instrumento ou em seus Anexos: 

a) Providenciar a fiscalização dos serviços executados, através de 

profissionais do seu corpo funcional; 

a) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA 

possa desempenhar seus serviços, dentro das normas do Contrato a ser 

assinado; 

b) Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados; 

C) Rejeitar no todo ou em parte, os serviços executados em 

desacordo com as exigências deste Termo e seus anexos; 
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d) Notificar por escrito, à CONTRATADA, ocorrência de eventuais 

imperfeições no curso de execução dos serviços, fixando prazo para sua 

correção; 

e) Comunicar de imediato à CONTRATADA quaisquer 

anormalidades de funcionamento dos equipamentos; 

Fornecer a qualquer tempo e com a máxima presteza, 

mediante solicitação escrita da CONTRATADA, ressalvados os casos de 

urgência, informações adicionais para dirimir dúvidas e orientá-la em todos os 

casos omissos, do presente ajuste. 

7) DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  São obrigações da CONTRATADA, além de 

outras já previstas neste instrumento e em seus anexos: 

a) Executar integralmente o serviço definido no objeto do presente 

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

a) Cumprir rigorosamente o prazo de execução dos serviços; 

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

CONTRATANTE e a CONTRATADA. 

c) Realizar o atendimento em até 24 (vinte de quatro) horas após 

a abertura de chamado pela CONTRATADA. 

d) Encaminhar à CONTRATANTE, para autorização, orçamento 

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

justificando a necessidade da substituição, sempre que for necessária a 

reposição de peças ou materiais; 

e) Emitir Anotação de Responsabilidade Técnica  (ART)  ou Termo 

de Responsabilidade Técnica (TRT) referente aos serviços prestados; 

Responsabilizar-se em executar os serviços, objeto do 

presente, através de pessoas idôneas e especializadas, devidamente 

uniformizadas, assumindo qualquer responsabilidade por danos ou falhas que as 

mesmas vierem a cometer no desempenho de suas funções, obrigando-se ainda 

a indenizar a CONTRATANTE por todos os prejuízos que eventualmente 

ocasionarem; 

g) Manter contatos com a CONTRATANTE, sempre por escrito, 

ressalvados os entendimentos verbais determinados pela urgência da execução 

dos serviços, prestando todo e qualquer esclarecimento solicitado, e obrigando-

se a atender prontamente as reclamações que porventura ocorrerem; 

h) Assumir qualquer responsabilidade por danos e falhas, que 
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seus empregados vierem a cometer no desempenho de suas funções, 

indenizando a CONTRATANTE por todos os prejuízos que eventualmente 

ocasionem, assumindo inclusive possíveis perdas e/ou danos, furtos ou roubos 

que porventura ocorram aos equipamentos, desde que, verificada a culpa da 

CONTRATADA. Nesta hipótese, isentando a CONTRATANTE de toda e 

qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos 

I) Responsabilizar-se por todos os danos causados diretamente 

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

do contrato, não excluindo tal responsabilidade, a fiscalização OU 

acompanhamento pela CONTRATANTE; 

j) Obrigar-se em reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas 

expensas, no total ou em parte, os serviços que apresentem vícios, defeitos ou 

incorreções; 

k) Proceder ao conserto, substituindo e/ou reparando os 

componentes elétricos, eletrônicos, mecânicos, necessários à reColocação dos 

equipamentos em condições normais, utilizando-se somente de pegas originais 

da marca do equipamento; 

I) Responsabilizar-se pelas peças/acessórios a serem 

empregados e todos os custos de sua aquisição, transporte, armazenamento e 

utilização, bem como a contratação, as suas expensas, da mão-de-obra 

necessária à execução dos serviços objetos do contrato; 

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

necessária à execução dos serviços contratados, sem nenhum &Lis adicional a 

CONTRATANTE; 

n) Orientar o CONTRATANTE quanto ao melhor uso dos 

equipamentos; 

o) Ministrar treinamento para o uso adequado dos equipamentos, 

quando solicitado pela CONTRATANTE; 

Não subcontratar, sob nenhum pretexto ou hipótese, os 

serviços objeto do Contrato; 

Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos 

serviços, conforme previsto neste Contrato, sem interrupção, seja por motivo de 

férias, descanso semanal, greve, licença falta ao serviço e demissão de 

empregados. A demissão não terá em hipótese alguma, qualqi
i
.er relação de 

emprego com a CONTRATANTE, sendo de exclusiva resporlisabilidade da 

CONTRATADA as despesas com todos encargos e obrigações sociais, 
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trabalhistas e fiscais; 

r) A CONTRATADA deverá facilitar, por todos os meios ao seu 

alcance, a ampla ação da fiscalização, permitindo o acesso aos serviços em 

execução, bem como atendendo prontamente as solicitações que lhe forem 

efetuadas; inclusive, permitir livre acesso em sua oficina/laboratório, a técnico 

indicado pelo CONTRATANTE para fiscalizar e/ou acompanhar os serviços 

relativos aos orçamentos aprovados; 

s) Executar sempre que necessário, e mediante prévia aprovação por parte 

do CONTRATANTE, serviços de maior vulto, de reparos ou substituições, que 

viabilizem o funcionamento dos equipamentos; 

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

interpelação junto aos clientes (pacientes/acompanhantes) do hospital; 

u) Observar todas as obrigações assumidas neste contrato e em 

seus anexos, ainda que não transcritas no corpo do presente instrumento. 

8) QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  

a) Autorização, Registro ou inscrição da CONTRATADA no Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho Regional dos Técnicos Industriais 

—  CRT,  entidade competente para a fiscalização do exercício profissional, 

competente da região a que estiver vinculado o licitador, que comprove atividade 

relacionada com o objeto desta licitação; 

b) 01 (um) ou mais atestado (ou declaração) de capacidade técnica, expedido(s) por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) na entidade 

profissional competente, que comprove(m) ter a licitante fornecido, instalado e 

prestado o serviço de manutenção em carrinhos de emergência, camas 

hospitalares, macas, cadeiras e roda e cadeiras de banho; 

c) Declaração indicando os nomes, CPF's, números dos registros na entidade 

profissional competente, dos responsáveis técnicos que acompanharão a execução 

dos serviços. 0 nome do responsável técnico indicado deverá ser o mesmo que 

constar das anotações ou termos de responsabilidade técnica de que tratam os 

itens acima. 

9) DO PAGAMENTO:  

9.1. 0 pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a apresentação da nota fiscal 

correspondente ao mês de referência, que deverá ser encaminhada até o 01° (primeiro) dia 

útil do mês subsequente ao da prestação do serviço, sem emendas ou rasuras, sendo 
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necessariamente a via original; e, ainda, mediante apresentação da seguinte documentação: 

a) 

e Municipal; 

a)  

b)  

Certidões de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual 

Certidão de regularidade com o recolhimento de FGTS; 

Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT). 

9.2. A CONTRATADA deverá declarar que o valor contratado abrange todas as suas 

despesas diretas ou indiretas, necessárias à plena execução do objeto do presente contrato, 

entre elas: taxas, impostos, seguros, salários, encargos e outras não relacionadas; 

9.3. Na inexistência de outra regra contratual, quando da ocorrência de eventuais atrasos 

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

acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento • 
até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% 

(meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes 

fórmulas: 

I=(TX/100) 

365 

EM =I xNx  VP,  onde: 

I = Índice de atualização financeira;  

TX  = Percentual da taxa de juros de mora anual; 

EM = Encargos moratórios; 

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

pagamento;  

VP  = Valor da parcela em atraso 

10) DA VIGÊNCIA:  A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, 

prorrogado nos termos da Lei. 

podendo ser 

11) DOS GESTORES:  Ficam designados os servidores Roberto L. Dallagranna (matricula 

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

suplente, respectivamente. 

Curitiba, 27 de Abril de 2022.  

Wiliam Kendi Arabori  

Matricula 2384 

Engenharia Clinica Feas 
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Apêndice I 

TABELA COM OS EQUIPAMENTOS 

- 141 Camas Hospitalares Elétricas Marca Vallitech Modelo  Fowler  Suoer Luxo 

Elétrica VLT 930; 

- 43 Camas Hospitalares Elétricas Marca  RC  Móveis Hospitalares Modelo  RC-

203E; 

- 2 Camas Hospitalares Elétricas Marca  RC  Móveis Hospitalares Modelo  RC-

2030; 

- 20 Camas Hospitalares Elétricas Marca Vallitech Modelo VLT 900; 

- 80 Camas Hospitalares Mecânicas 3 Manivelas Marca Hospimetal; 

- 10 Camas Hospitalares Mecânicas 4 Manivelas Modelo  RC  102; 

- 10 Macas Hospitalares (3 Manivelas) Marca  RC  Móveis Hospitalares Modelo  

RC-303; 

- 29 Macas Hospitalares Marca Vallitech Modelo VLT 715; 

Fabricante Modelo Série  

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC  203-E 2020 14833-26  

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC  203-E 2020 14833-25  

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC  203-E 2020 14833-28  

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC  203-E 2020 14833-29  

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC  203-E 2020 14833-30  

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC  203-E 2020 14833-31  

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC  203-E 2020 14833-32  

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC  203-E 2020 14833-33  

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC  203-E 2020 14833-34  

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC  203-E 2020 14833-35  

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC  203-E 2020 14833-36  

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC  203-E 2020 14833-37  

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC  203-E 2020 14833-38  

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC  203-E 2020 14833-39  

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC  203-E 2020 14833-40  

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC  203-E 2020 14833-41  

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC  203-E 2020 14833-42  

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC  203-E 2020 14833-43  

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC  203-E 2020 15457-01  

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC  203-E 2020 15457-02 
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RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC 203-E - 

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC 203-E 2020 14833-01 

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC 203-E 2020 14833-02 

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC 203-E 2020 , 14833-03 

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC 203-E 2020 14833-04 

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC 203-E 2020 14833-05 

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC 203-E 2020 14833-06 

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC 203-E 2020 14833-07 

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC 203-E 2020 14833-08 

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC 203-E 2020 14833-09 

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC 203-E 2020 14833-10 

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC 203-E 2020 14833-11 

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC 203-E 2020 14833-12 

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC 203-E 2020 14833-13 

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC 203-E 2020 14833-14 

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC 203-E 2020 14833-15 

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC 203-E 2020 14833-16 

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC 203-E 2020 14833-17 

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC 203-E 2020 14833-18 

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC 203-E 20'20 14833-19 

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC 203-E 2620 14833-20 

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC 203-E 20120 14833-21 

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC 203-E 200 14833-22 

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC 203-E 20120 14833-23 

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC 203-E 2020 14833-24 

RC  MÓVEIS HOSPITALARES  RC 203-E 2020 14833-27 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 70769 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73979 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 70685 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73948 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73954 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 70690 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 70776 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73944 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 70774 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73931 

• 
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VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73900 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73951 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 70695 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73906 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 74009 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73902 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73936 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73947 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73921 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73932 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73907 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73927 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73926 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73969 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73950 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73914 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73989 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73970 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73909 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73977 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73981 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica - 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73968 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73978 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73966 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 70692 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 70699 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 70775 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 70771 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 70683 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 74012 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73943 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73955 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73918 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica - 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica -  
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VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73963 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73924 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73971 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 70688 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 70777 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 70773 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 70770 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 70689 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 70781 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 70878 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73939 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73911 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73986 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 70691 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica , 70694 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 70772 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 70687 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73974 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica - 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73941 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73961 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73934 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73897 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 74011 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73925 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 74016 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73919 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73937 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73928 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 70682 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 70686 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 70877 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73915 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73913 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73920 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 70879  
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VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 70782 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73901 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73908 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica - 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73933 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73980 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 70783 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73930 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73905 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73953 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73946 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73912 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73960 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73910 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73942 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 70778 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73899 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73958 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73973 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 70684 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica - 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73988 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73964 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica - 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica - 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica - 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica - 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73917 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73992 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 70779 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica - 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73956 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 70780 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 70875 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73945 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73959  
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VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73938 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73976 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73962 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73909 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73965 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73940 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73904 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73898 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73952 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73896 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73985 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73987 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 70880 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica - I 
VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73923 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73984 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73975 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73967 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73972 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73935 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73957 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica I 73982 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 73929 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica - 

VALLITECH Fowler Super  Luxo  Eletrica 71444  
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Equipamento Especificações 

Cadeira de rodas 
para banho padrão 

Pintura epoxi; 
Apoio de  brag()  fixo, apoio de pés fixo; 
Encosto impermeável 100% material higienizável; 
Assento sanitário removível; 
Rodizios traseiro e dianteiros com freios; 
Capacidade aproximada: 80kg_ 

Cadeira de rodas 
para banho obeso 

Pintura eletrostática; 
Apoio de braço fixo, apoio de pés fixo; 
Encosto impermeável 100% material higienizavel; 
Assento sanitário removível; 
Rodizios traseiro e dianteiros com freios; 
Capacidade aproximada: 130kg. 

Cadeira de rodas  pa-  
drão 

Estrutura em  ago  carbono pintada em epdixi; Dobrável, Rodas tra- 
seiras com 4 rolamentos e freios  bilaterals;  
Rodas direcionais pequenas dianteiras 6" (150mm). Todos os pneus 
maciços; Assento e encosto em  nylon  simples; 
Apoios de pés tubular, retrateis; 
Apoio de braços fixos; 
Capacidade aproximada: 30k.. 

Cadeira de rodas 
Obeso 

Estrutura em aço carbono pintada em epóxi; 
Dobrável. Rodas traseiras com 4 rolamentos e freios bilaterais; 
Rodas direcionais pequenas dianteiras 6" (150mm). Todos os pneus 
maciços; Assento e encosto em  nylon  sim- 
ples; 
Apoios de pés tubular, retrateis. Apoio de braços fixos; 
Capacidade aproximada: 160kg_ 
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Apêndice II 

Lista de pegas para manutenção corretiva 

Descrição da Pega Vallitech  

ROLLER BUMPER  - 13,20 X 23,70 X 29,70 - (VLT-0714 ; VLT-0715 ; VLT-071E)  

ROLLER BUMPER  32.75 X 42.75 X 48.75 VLT-851 

INCLINOMETRO EM PP -31.9 X 100X13.2 -RASGO P/ ESFERA 0.8 MM 

ADAPTADOR EMENDA PASSAGEM - RJ11 - ENTRA 1 FEM / SAI 1 FEM 

AMORTECEDOR DO ACIONAMENTO PARA GRADES G-018 E G-019 102,014 

ONA 521) FENAP (TERCEIRO) 

CABO LISO CHATO 4 VIAS - BRANCO (1RJ11) 

CABO ALIMENTACAO PLUGAVEL 4,0M LISO (DCFBR4OL3P) 

CONECTOR RJ-11 MACHO TM 64 6x4 

CABO ALIMENTACAO 4M LISO (DCFBR4OL2P) 

MOTOR MEGAMAT MCZ 24V 200 GQR 3 KN - CINZA (CURSO REGULADO C/095) 
(D64844) 

MOTOR MEGAMAT MCZ 24V 100 (D51998) 

MOTOR MEGAMAT MCZ 24V 50 (D51991) 

MOTOR MEGAMAT MCZ 24 V 330 150 TF 6KN (D51996) 

MOTOR MEGAMAT MCZ 24 V 386 200 TF 6KN (D51993) 

MOTOR MEGAMAT MCZ 24V 200 TF 6KN - COM CURSO DE 170MM 

MOTOR QUADROMAT 8 - 90-250  VAC  -6 KN (D69647) 

MOTOR MEGAMAT MCZ 150MM - IP44 4KN - VERSÃO ECO - CURSO REG JLADO 75MM 

MOTOR MEGAMAT MCZ 24V 200 GQR 3KN- CINZA (CURSO REG.C/165M ) 

MEGAMAT MCZ 24V 360 150 TF 6KN CINZA- D51996L(SUBS  MOT-0006) 

MOTOR MEGAMAT MCZ 24V 200 GQR 3 KN - CINZA (CURSO 140 MM) 

MOTOR MEGAMAT MCZ 24V 386/ 200 TF 6KN (D51993) CURSO 180 MM 

MOTOR MEGAMAT MCZ 24V 386 200 TF 6KN 3 EDICAO 

ACIONAMENTO DE GRADE RETRÁTIL (G-018 E G-019) +5 TAPA FUROS 

RODIZIO 2" SEM FREIO - 9000 HG S/ CAPA SQUADRONI 
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RODIZIO 9000  HC  S/ FREIO C/ CHAPA ( SQUADRONI ) 

RODIZIO 6" SEM FREIO - COLSON - GLE.614.PER.4E 

RODIZIO 6" COM FREIO - COLSON - GLE.614F.PER.4E 

RODIZIO 4" SEM FREIO - COLSON - GLE.412.PER.4E 

RODIZIO 4" COM FREIO - COLSON - GLE.412F.PER.4E 

RODIZIO 5" SEM FREIO - COLSON - GLE.512.PER.4E 

RODIZIO 5" COM FREIO - COLSON - GLE.512F.PER.4E 

RODIZIO 3" SEM FREIO - COLSON - GLE.312.PER.4E 

RODIZIO 3" COM FREIO - COLSON - GLE.312F.PER.4E 

RODIZIO 4"  CPT  DUPLO S/ FREIO PU BRANCO  REF.  CPT.4.PU 089 (COLSON) 

RODIZIO 4"  CPT  DUPLO Cl FREIO PU BRANCO  REF.  CPT.4.PU 08 9 (COLSON) 

RODIZIO 5"  CPT  DUPLO S/ FREIO PU BRANCO ROSCA BAIXA  REF.  CPT.5.PU 
08.E(COLSON) 

RODIZIO 5"  CPT  DUPLO Cl FREIO PU BRANCO ROSCA BAIXA  REF.  CPT.5F.PU 
08.E(COLSON) 

RODIZIO 3"  CPT  DUPLO Cl FREIO  REF.  CPT.3F.PU 08.E (COLSON) 

RODIZIO 5" S/ FREIO  MOD  GNRE 512 - BPE - SCHIOPPA - VER  COD. ROD-0084 

RODIZIO 5" C/ FREIO  MOD  GNRE 512 - BPE -  FP  - SCHIOPPA - VER  COD. ROD-0085 

RODIZIO 5" FREIO TOTAL (TENTE) 

RODIZIO 5" FREIO DIRECIONAL (TENTE) 

RODIZIO 5" LIVRE (TENTE) 

RODIZIO 6" FREIO DIRECIONAL (TENTE) ESPIGA 32 MM 

RODIZIO 6" FREIO TOTAL (TENTE) - ESPIGA 32MM 

RODIZIO 6" LIVRE (TENTE) - ESPIGA 32MM 

RODIZIO 4" TENTE DIAG Cl FREIO - LEVINA 5377PJP100R05-28X45 

RODIZIO 5" TENTE DIAG Cl FREIO - LEVINA 5377PJP125R05-28X45 

ROLAMENTO  DPI  51104 IMPORTADO 

SANFONA CILINDRICA  NAT.  50 SH BORRACHA - PRETO (MACA) 

SUPORTE PLASTICO CONTROLE - VTL-521 
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TABUA DE MASSAGEM - ESTRUT PP- 40 BRILHANTE - 10MM - VLT-323 

TECLADO MODELO VTG02-IA - QUADROMAT GRADE - TECLAFLEX 

TECLADO MODELO VTG02-EA - QUADROMAT GRADE - TECLAFLEX 

TECLADO MODELO VTG02-1B - QUADROMAT GRADE - TECLAFLEX 

TECLADO MODELO VTG02-EB - QUADROMAT GRADE - TECLAFLEX 

TECLADO MODELO VTE02-BG - QUADROMAT PESEIRA - TECLAFLEX 

TECLADO MODELO VTG02-EB-T - TRIOMAT GRADE - TECLAFLEX 

TECLADO MODELO VTG02-BG-T - TRIOMAT PESEIRA - TECLAFLEX 

TECLADO DUOMAT INTERNO "A" - ENF/LUZ PRESENÇA - TECLAFLEX 

TECLADO DUOMAT INTERNO "B" - ENF/LUZ PRESENÇA - TECLAFLEX 

TECLADO DUOMAT EXTERNO "A" - TECLAFLEX 

TECLADO DUOMAT EXTERNO "B" - TECLAFLEX 

TECLADO MODELO VTE01 -  LCD  - BG c/domus metálicos - TECLAFLEX 

TECLADO MODELO VTE03 -  LCD  - BG -  CV  - TECLAFLEX - SEM BATER 

TECLADO MODELO VTE03 - BG - TECLAFLEX - SEM BATERIA 

TECLADO MODELO VTGO7 - EA - TECLAFLEX 

TECLADO MODELO VTGO7 - EB - TECLAFLEX 

TECLADO MODELO VTE03 -  LCD  - BG - TECLAFLEX - SEM BATERIA 

TECLADO MODELO VTE03 - TECLAFLEX - SEM BATERIA 

TECLADO MODELO VTE03 - BG - T - TECLAFLEX - SEM BATERIA 

TECLADO MODELO VTGO7 - IA - TECLAFLEX 

TECLADO MODELO VTGO7 - IB - TECLAFLEX 

TECLADO MODELO VTGO7 - EA - T - TECLAFLEX 

TECLADO MODELO VTGO7 - EB - T - TECLAFLEX 

TECLADO MODELO VTGO9 - EB 

TECLADO MODELO VTGO9 - TR — 

TECLADO MODELO VTGO9 - TR - B 

TECLADO DE MEMBRANA COM CABO  FLAT  P/ PESEIRA - VTE04 
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MEMBRANA EM POLICARBONATO - PESEIRA - VTE04 - BG 

MEMBRANA EM POLICARBONATO - PESEIRA - VTE04 - BG-T 

TECLADO DE MEMBRANA COM CABO  FLAT  P/ GRADE - VTG10 - EXTERNO 

TECLADO DE MEMBRANA COM CABO  FLAT  P/ GRADE - VTG10 - INTERNO 

MEMBRANA EM POLICARBONATO - GRADE - VTG10 - EA 

MEMBRANA EM POLICARBONATO- GRADE - VTG10 - EA-T 

MEMBRANA EM POLICARBONATO - GRADE - VTG10 - IA 

MEMBRANA EM POLICARBONATO - GRADE - VTG10 - EB 

MEMBRANA EM POLICARBONATO - GRADE - VTG10 - EB-T 

MEMBRANA EM POLICARBONATO - GRADE - VTG10 - IB 

MEMBRANA EM POLICARBONATO - PESEIRA - VTE04 -BG- B 

MEMBRANA EM POLICARBONATO - GRADE - VTG11 -EA 

MEMBRANA EM POLICARBONATO-GRADE - VTG11 -EB 

MEMBRANA EM POLICARBONATO - GRADE - VTG11 -IA 

MEMBRANA EM POLICARBONATO - GRADE - VTG11 - IB 

PLACA DE FECHAMENTO EXTERNO GRADE VTG-011 

PLACA DE FECHAMENTO INTERNO GRADE VTG-011 

TECLADO DE MEMBRANA COM CABO  FLAT  P/ POLTRONA (VLT-0532-A) 

TECLADO + MEMBRANA EM POLICARBONATO - GRADE - VTG13 - EA 

TECLADO + MEMBRANA EM POLICARBONATO - GRADE - VTG13 - EB 

TECLADO + MEMBRANA EM POLICARBONATO - GRADE - VTG13 - IA 

TECLADO + MEMBRANA EM POLICARBONATO - GRADE - VTG13 - IB 

VCF - CAIXA DE FUSIVEL E TOMADA P/ VCM-0009 / VCM-0010 

VCM - CONTROLADOR MOTOR QUADROMAT 

VCM - CONTROLADOR MOTOR QUADROMAT (com cabo cinza CB0-0064) 

VCM - MODULO 4 MOTORES 

VCM - CAIXA COM TRANSFORMADOR 

VCM - CAIXA DE INTERFACE IMCL 
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VCM - PLACA DE GRADE 

VCT - CONTROLADOR DO TECLADO - 1 cabo  flat  

VCT - CONTROLADOR DO TECLADO -2 cabos  flat  

VCT - CONTROLADOR DO TECLADO -3 cabos  flat  - para  LCD  

VTE-0001 - REV3 - TECLADOS DA PESEIRA - COM  LCD  

VTE-0001 - REV3 - TECLADOS DA PESEIRA - SEM  LCD  

VTE-0002 - REV3 - TECLADOS DA PESEIRA - SEM  LCD  

VTG-0001 - TECLADO DA GRADE - INTERNO - ESQUERDA 

VTG-0001 - TECLADO DA GRADE - INTERNO - DIREITA 

TECLADO DA GRADE - EXTERNO - DIREITA 

TECLADO DA GRADE -EXTERNO-ESQUERDA 

TECLADO DA GRADE-INTERNO-ESQUERDA 

VTG-0002 - TECLADO DA GRADE - INTERNO - DIREITA 

TECLADOS DA PESEIRA - SEM  LCD  

TECLADOS DA PESEIRA - SEM  LCD  

Descrição das Peças Rc Móveis / Camas Mecânicas  

Kit  4 Rodízio Hospitalar giratório 2 com freio e 2 sem freio, diâmetro da roda 
capacidade de carga: 150Kg. 

5 polegadas, 

Atuador Linear  Fenix  100mm para cama hospitalar. 

Atuador Linear  Fenix  150mm para cama hospitalar. 

Atuador Linear  Fenix  200mm para cama hospitalar. 

Controle de mão 10 botões para cama hospitalar. 

Suporte para atuador linear de cama hospitalar. 

Suporte interno para grade lateral de cama hospitalar. 

Travessa para suporte de atuador linear para cama hospitalar. 

Par de Grades laterais com suporte e dispositivo de travamento para cama hospitalar. 

Cabeceira e peseira para cama hospitalar (conjunto). 

Grades laterais para cama hospitalar. 

Parafuso 3/8 zincado. 

Acabamento para manivela de cama hospitalar. 
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Conector tipo pino  mike  para conexão de controle de cama hospitalar. 

Acabamento para pés de cama hospitalar. 

Acabamento para tubular/travessas laterais de cama hospitalar. 

Botão de travamento das grades laterais da cama hospitalar. 

Bucha de cabeceira/peseira. 

Bate maca. 

Motor duplo quadromat 8. 

Mão de Obra Eletroeletrônica (hora técnica) 

Mão de Obra Mecânica (hora técnica) 

Item 
Equipamentos, Manutenção 

Corretiva QTD 

Manut. 
Corretiva 
(Valor da 

Hora 
técnica) 

1 141 Camas Hospitalares Elétricas Marca Vallitech Modelo 
Fowler  Suoer Luxo Elétrica VLT 930 

141 R$  

2 Camas Hospitalares Elétricas Marca  RC  Móveis Hospitalares 
Modelo  RC-203E 

43 R$ 

3  
Camas Hospitalares Elétricas Marca  RC  Móveis Hospitalares 
Modelo  RC-2030 

2 R$ 

4 Camas Hospitalares Elétricas Marca Vallitech Modelo VLT 900 20 R$ 

5 Camas Hospitalares Mecânicas 3 Manivelas Marca Hospimetal 80 R$ 

6 Camas Hospitalares Mecânicas 4 Manivelas Modelo  RC  102 10 R$ 

7 
Macas Hospitalares (3 Manivelas) Marca  RC  Móveis 
Hospitalares Modelo  RC-303 

10 R$ 

8 Macas Hospitalares Marca Vallitech Modelo VLT 715 29 R$ 

9 Carros de Emergência Marca Vallitech 16 
R 
$ 

10 Cadeiras de Rodas padrão Capacidade aproximada: 80kg 80 R$ 

11 
Cadeiras de Rodas para Obesos Capacidade aproximada: 

160kg; 
30 R$ 

12 Cadeiras de rodas para Banho padrão, capacidade 
aproximada: 80kg; 

80 R$ 

13 
Cadeiras de rodas para banho obeso, capacidade aproximada: 
130kg. 60 R$ 

TOTAL R$ 
Ressarcimento de Peças(não é objeto de dispute) R$ 230.000,00 
Valor de mão de obra (não 6 objeto de dispLita) R$ 150.000,00 

Pregão Eletrônico n° 161/2022 — Feas Página 57 de 80 



Anexo 2 

Feas r.-41.iweep 

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

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

www.feaes' curitiba.pr.gov.br  

Declaração de visita/vistoria 

Processo Administrativo n° 
Pregão Eletrônico n° 

Declaramos para os devidos fins que, nós, representantes da empresa 

CNPJ n° sito a (endereço da empresa), 

( ) Verificamos os locais aonde serão prestados os serviços, ficando ciente de todos os 

detalhes, especificações e condições de execução do objeto do presente Prego Eletrônico. 

Ademais, tomamos conhecimento de todos os detalhes técnicos e que assumi emos integral 

responsabilidade por eventuais erros e omissões no preenchimento de noss proposta e 

ainda, que estamos de pleno acordo com todas as exigências técnicas est.;  belecidas no 

Edital de Licitação e seus Anexos do Pregão Eletrônico acima citado. 

Ou ainda, declaramos que: 

• 

( ) Declinamos do direito visita aos locais aonde serão prestados os 

obstante, estamos cientes de todos os detalhes, especificações e condições d 

objeto do presente Pregão Eletrônico. Ademais, tomamos conhecimento 

erviços. Não 

execução do 

de todos os 

detalhes técnicos e que assumiremos integral responsabilidade por  eve  tuais erros e 

omissões no preenchimento de nossa proposta e ainda, que estamos de pie o acordo com 

todas as exigências técnicas estabelecidas no Edital de Licitação e seus Ane os do Pregão 

Eletrônico acima citado. 

Local e data 

Nome e Assinatura devidamente identificada do representante legal da empre 

• 

Ç2:1) 

a  
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Anexo 3 

Modelo de proposta de pregos 

Fundação Estatal de Atenção A Saúde — Feas 

Processo Administrativo n° xxx/2022 

Pregão Eletrônico n° xxx/2022 

Em atenção ao Edital de Pregão em referência, informamos/declaramos que: 

1) Esta proposta é baseada nas condições estabelecidas no Edital de Embasamento do Pregão Eletrônico em epígrafe, bem como em seu 

Termo de Referência, cujo objeto é a Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção corretiva, com troca de 

pegas, de camas hospitalares, macas, carros de emergência e cadeiras de rodas nas unidades da Feas. 

2) Propomos os seguintes valores para integral cumprimento do objeto em todas as suas características e obrigações vinculantes: 

Item 
Equipamentos, Manutenção 

Corretiva QTD Manut. Corretiva (Valor da 
Hora técnica) 

1 141 Camas Hospitalares Elétricas Marca Vallitech Modelo  Fowler  Suoer Luxo 
Elétrica VLT 930 

141 R$ 

2 Camas Hospitalares Elétricas Marca  RC  Móveis Hospitalares Modelo  RC-  
203E 

43 R$ 

Camas Hospitalares Elétricas Marca  RC  Móveis Hospitalares Modelo  RC-  2 R$ 
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4 Camas Hospitalares Elétricas Marca Vallitech Modelo VLT 900 20 R$ 

5 Camas Hospitalares Mecânicas 3 Manivelas Marca Hospimetal  go  R$ 

6 Camas Hospitalares Mecânicas 4 Manivelas Modelo  RC  102 10 R$ 

7 Macas Hospitalares (3 Manivelas) Marca  RC  Móveis Hospitalares Modelo  RC-  
303 10 R$ 

8 Macas Hospitalares Marca Vallitech Modelo VLT 715 29 R$ 

9 Carros de Emergência Marca Vallitech 16 R$ 

10 Cadeiras de Rodas padrão Capacidade aproximada: 80kg 80 R$ 

11 Cadeiras de Rodas para Obesos Capacidade aproximada:160kg; 30 R$ 

12 Cadeiras de rodas para Banho padrão, capacidade aproximada: 80kg; 80 R$ 

13 Cadeiras de rodas para banho obeso, capacidade aproximada: 130kg. 60 R$ 

Ressarcimento de Pegas (não é objeto de disputa) R$ 230.000,00 

Valor de mão de obra (não 6 objeto de disputa) R$ 150.000,00 

TOTAL R$ 380.000,00 

O valor-oferfacin-inclui todos_os_custos_diretos e indiretos necessários ao cumprimento fiel e integral do objeto  deste edital e seus anexos, 

bem como taxas, impostos e contribuições fiscais, e os demais custos que incidam sobre o contrato. 

4) A presente proposta é válida por (mínimo sessenta dias) dias contados da assinatura da presente. 
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5) Termos lido e compreendido os termos do edital em pauta e que os produtos e serviços ofertados atendem integralmente às especificações 

requeridas, constantes no seu anexo I — termo de referência. 

6) Declaramos que nos preços propostos encontram-se inclusos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros 

ônus que porventura possam recair sobre a execução do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas do edital e 

seus anexos — que são complementares entre si. 

7) Possuímos plena capacidade técnica, operacional e administrativa para executar os serviços, comprometendo-se a prestá-los; estamos ci-

entes de todos os detalhes, especificações e condições de execução do objeto do pregão eletrônico e que assumiremos integral responsabili-

dade por eventuais erros e omissões no preenchimento desta proposta de preços e ainda, que estamos de pleno acordo com todas as exigên-

cias técnicas. 

8) Se vencedora do certame, nos comprometemos a assinar o contrato advindo da licitação. 

Local e data  

Nome e Assinatura devidamente identificada do representante legal da empresa. 
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Anexo 4 

Justificativa detalhada  

Ref.:  Contratação de serviços de manutenção corretiva, com troca de peças, de camas 

hospitalares, macas, carros de emergência e cadeiras de rodas nas unidades da Feas. 

A presente contratação visa atender à solicitação da Engenharia Clinica da Feas, a aual justifica a 

presente contratação a fim de possibilitar a continuidade dos serviços de manutenção corretiva 

(troca de peças) dos referidos equipamentos, utilizados nos pacientes do SUS em 

atendimento/internados nas instituições sob a gestão da Feas. 

Em obediência aos termos do parágrafo único, do  art.  18, do Decreto Municipal 610/2019, 

constata-se que os serviços a serem adquiridos são considerados serviços comuns uma vez que 

se enquadram no inciso V, do artigo 2° do Decreto Municipal 610/2019, a saber,  a
l 
 possibilidade 

de definição concisa e objetiva dos padrões de desempenho e qualidade a serem obedecidos 

pelos licitantes. Portanto, passível de disputa a partir da modalidade pregão. 

Do tipo de pregão: menor preço. 0 julgamento se dará pelo menor valor global do serviço, uma 

vez que se trata de serviço que deve ser gerido como um todo, com uma Cir .ca empresa. 

Ademais, os itens individuais se dão em quantidades exíguas, o que encareceria a disputa 

individual, bem como poderia afugentar interessados. Desta forma, o menor va  or  global e a 

contratação de uma única empresa é a melhor alternativa para a Administração. 

Tendo em vista não se tratar de serviço de natureza divisível, nem mesmo de serviço com valor 

inferior a oitenta mil reais, este certame  sera  destinado a ampla concorrência. 

Roberto Liberato Dallagranna 

Gestor do Contrato 
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Anexo 5 

Valores máximos permitidos 

Codigo Tasy item . Quantidade 
PROPOSTAS 

Valor Total 

221907 
Camas Hospitalares Elétricas Marca Vallitech Modelo  Fowler  
Suoer Luxo Elétrica VLT 930 

141 0$ 146 67 p 

221908 
Camas Hospitalares Elétricas Marca  RC  Moveis Hospitalares 
Modelo  RC-203E 

43 R$ 146,67 

221909 
Camas Hospitalares Elétricas Marca  RC  Móveis Hospitalares 
Modelo  RC-2030 

2 R$ 146,67 
., 

221910 
Camas Hospitalares Elétricas Marca Vallitech Modelo VLT 
900 

20 R$ 146,67 

221911 
Camas Hospitalares Mecânicas 3 Manivelas Marca 
Hospimetal 

80 R$ 146,67 

221912 Camas Hospitalares Mecânicas 4 Manivelas Modelo  RC  102 10 $ - 146,67 ,  

221913 
Macas Hospitalares (3 Manivelas) Marca  RC  Moveis 
Hospitalares Modelo  RC-303 

10 R$ 146,67 

221914 Macas Hospitalares Marca Vallitech Modelo VLT 715 29 R$ - 146,67 
221915 Carros de Emergência Marca Vallitech 16 R$ ,, ,,146,67 

221916 Cadeiras de Rodas padrão. Capacidade Aproximada: 80kg 80 ,R$ 146,67 

221917 
Cadeiras de Rodas para obesos. Capacidade Aproximada: 
160kg 

30 R$ 146,67 

221918 
Cadeiras de Rodas para Banho padrão. Capacidade 
Aproximada: 80kg 

80 •'R$ 146,67 

221919 
Cadeiras de Rodas para Banho obeso. Capacidade 
Aproximada: 130kg 

60 R$ 146,67 

Hora técnica para manutenção R$ 146,67 
Valor máximo anual para mão de obra hora técnica (não será objeto de disputa) R$160:000,00 
Valor máximo anual para ressarcimento de pegas (não  sett  objeto de disputa) R$ 230.000,00 

Total geral Rslecimiii* 
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Anexo 6 

Referencial de pregos balizador 

Código Tasy .  

221907 

Item 

PROPOSTAS 

Quantidade 

RCV Aillputeng40 de 
Equipamentos Médicos 

Hc4italares Ltiia. 
CNPJ: 12.039.453/0001-00 

Toe Sul Equipamentos 
CNPJ: 06.816.546/0001- 

06 

iiarktinicil do  Bra*  
CNPJ: 28125 16610001 - 
'  

MÉDIA 

VALOR HORA 

TÉCNICA 
VALOR,HORA 

TÉCNICA 

R$ 

VALOR HORA 
TÉCNICA 

150,00 

Valor Total 
 

Camas Hospitalares Elétricas Marca Vallitech 
Modelo  Fowler  Suoer Luxo Elétrica VLT 930 

141 R$ 200,00 R$ 90,00 '12$ 146,67 

221908 
Camas Hospitalares Elétricas Marca  RC Menials  
Hospitalares Modelo  RC-203E 

43 R$ 200,00 R$ 90,00 R$ 150,00 R$ 146,67 

221909 
Camas Hospitalares Elétricas Marca  RC  Moveis 
Hospitalares Modelo  RC-2030 

2 R$ 200,00 R$ 90,00 R$ 150,00 R$ 146,67 

221910 
Camas Hospitalares Elétricas Marca Vallitech 
Modelo VLT 900 

20 R$ 200,00 R$ 90,00 R$ 150,00 RS 146,671 

221911 
Camas Hospitalares Mecânicas 3 Manivelas 
Marca Hospimetal 80 R$ 200,00 R$ 90,00 R$ 150,00 

, 
R$ 146,67 1  

221912 
Camas Hospitalares Mecânicas 4 Manivelas 
Modelo  RC  102 10 R$ 200,00 R$ 90,00 R$ 150,00 R$ 146,67 

221913 
Macas Hospitalare 

ode  
s (3 Manivelas) Marca  RC  

Móveis Hospitalares M lo  RC-303 
10 R$ 200,00 R$ 90,00 R$ 150,00 

„ 
‘R$ 146,67 

_J 

221914 
Macas Hospitalares Marca Vallitech Modelo VLT 
715 

29 R$ 200,00 R$ 90,00 R$ 150,00 R$ 146,67 

221915 Carros de Emergência Marca Vallitech 16 R$ 200,00 R$ 90,00 R$ 150,00 R$ 146,671 

221916 
Cadeiras de Rodas padrão. Capacidade 
Aproximada: 80kg 

80 R$ 200,00 R$ 90,00 R$ 150,00 
.. 

RS 146,67; . i 

221917 
Cadeiras de Rodas para obesos. Capacidade 
Aproximada: 160kg 

30 R$ 200,00 R$ 90,00 R$ 150,00 
' 

$ 146,67 
1 

221918 
Cadeiras de Rodas para Banho padrão. 
Capacidade Aproximada: 80kg 

80 R$ 200,00 R$ 90,00 R$ 150,00 R$ 146,67 ' 

_221919 
Cadeiras de Rodas para Banho obeso. 

60 _R$ 200,00 R$ 90,00 
- 

R$ 
- 

150,00 
- 

'.. - 1  
R$ 146,67 
... Cdpwiefde AIXUXIIFIdLid. 130ky  

Hora técnica para manutenção R$ 200,001 R$ 90,00 R$ 150,00 R$ 146,67,i 
Valor máximo anual para mão de obra hora técnica (não será objeto de disputa) ‘ ',00. R$160.000

1  
Valor máximo anual para ressarcimento de pegas (não será objeto de disputa) R$ 23010oo,00i 

Total geral 
, .. 

R$ 380..000mo! 
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Anexo 7 

Justificativa da escolha dos pregos 

Considerando o descritivo solicitado, os valores orçados e, para garantir que 

pelo menos três empresas participem deste certame, optamos por utilizar, para os itens, a 

média dos valores orçados, para a contratação de empresa especializada para serviços de 

manutenção, com troca de peças de camas, macas, carros de emergência e cadeiras de 

rodas nas unidades FEAS, pelo período de 12 (doze) meses. 

Informo que as escolhas tomadas para o estabelecimento dos preços presentes 

neste processo licitatório têm, em suma, as seguintes justificativas: fuga de preços 

inexequíveis ou exacerbados (constantemente presentes nos orçamentos) que geram, 

respectivamente, o fracasso do processo de contratação pela falta de ofertas dado o baixo 

valor a ser pago pela instituição, e a majoração dos preços, o que ataca o principio da 

economicidade. 

Considerando o descritivo solicitado, os valores orçados e, para garantir que 

pelo menos três empresas participem deste certame, informo que o critério adotado para o 

certame foi a média de todos os valores apresentadosl, tendo em vista as necessidades a 

serem atendidas pelo setor requisitante. 

Em tempo, solicito que a contratação dos serviços se dê um único lote visando 

padronização da prestação de serviços. Convém mencionar que lidar com um menor núme-

ro de fornecedores diminui o custo administrativo de gerenciamento de todo o processo de 

contratação, pois o aumento da eficiência administrativa do setor público passa pela otimiza-

ção do gerenciamento de seus contratos de fornecimento frente a um número reduzido de 

servidores. Essa eficiência administrativa também é de estatura constitucional e deve ser 

buscada pela administração pública. Inexiste ilegalidade na realização de pregão com previ-

são de adjudicação por valor global, e não por itens, desde que estes itens do lote sejam in-

tegrados por itens de uma mesma natureza e que guardem relação entre si. Ao se agrupar 

itens de características técnicas semelhantes, os licitantes possuem margem de negociação 

maior uma vez que comercializam grandes quantidades. 

Janaina Barreto Fonseca 

Gerente Administrativa FEAS 

1Artigo 30: A estimativa de preço de materiais, de equipamentos, de insumos, e de serviços 
contratados para fornecimento de bens, deverá ser elaborada com base na média aritmética simples 
de, no  minim,  três referências de preço, obtidas, isoladas ou conjuntamente, por meio de pesquisa 
de preços no mercado, em órgãos ou em entidades da Administração Pública. (Decreto Municipal 
610/2019) 
§2° Quando for adotada a metodologia da estimativa de preço pelo cálculo da média aritmética 

simples, deverão ser excluídos os valores extremos e desarrazoados que possam alterar 
significativamente a tendência central do resultado da amostra. 
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Anexo 8 

Minuta do termo contratual 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XXX/2022 — FEAS 

Contrato Administrativo n° XXX/202 
Contratação de empresa especializada e 
serviços de manutenção, preventiva e 
troca de pegas, dos equipamentos listadO 
suprir as necessidades da Fundação Esta 
à Saúde — Feas pelo período de 12 (doz 
entre si celebram a Feas — Fundag 
Atenção à Saúde e a empresa kxxi)s 

Aos xxxxx dial' do m s "de xxxxxxx do ano de xxxxxxxxxxxxxxX, n 

Curitiba, Capital do Estado do Paraná, presentes de um lado a FUNDAÇÃO 

ATENÇÃO À SAÚDE, doravante denominada CONTRATANTE, inscrita no 

14.814.139/0001-83, neste ato representada pelo seu Diretor Geral, Sezifred 

Paz, CPF/MF 366.713.809-10 e pela Diretora Administrativa Financeira D  

Pietro Caputo,  CPF/MF n.° 570.893.889-72, assistidos pelo Assessor J' 

Henrique Igino Borges, OAB/PR n.° 50.529, e de outro lado 

VXXXgXX _Xn#XXX1  pessoa juridica de direito privado, inscrita 

sob n.° XXXX3XXX)0(XXXXX, com sede na 30(X.XXXXXXXXXX>MX 

representada pelo Sr. XRXXX3ÇXXXgXX, --iacionalidade, inscrito no 

XXXXX):XXXXA com fundamento nas informações contidas  

sta cidade de 

STATAL DE 

NPJ sob n.° 

Paulo Alves 

ise Sueli de 

ridico Pedro 

a empresa 

no CNPJ/MF 

neste ato 

CPF/MF n° 

o Proce 

Administrativo n xxx/20xx — Feas, Prag'ão Eletrônickn.° xxX/20xx e Termo de Referência, 

resolveram e acordaram firmar o presente contrato, mediante as cláusulas e condições a 

seguir estabelecidas: 

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

Tem o presente por objeto a contratação de empresa especializada em 

prestação de serviços de manutenção, preventiva e corretiva, com troca de peças, dos 

equipamentos listados abaixo, para suprir as necessidades da Fundação Estatal de Atenção 

Saúde — Feas, pelo período de 12 (doze) meses nas dependências das un dades geridas 

pela Fundação Estatal de Atenção à Saúde de Curitiba- Feas. 

Estão contemplados neste termo os seguintes equipamentos e quantidades: 
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- 141 Camas Hospitalares Elétricas Marca Vallitech Modelo  Fowler  Suoer Luxo 

Elétrica VLT 930; 

- 43 Camas Hospitalares Elétricas Marca  RC  Móveis Hospitalares Modelo  RC-

203E; 

- 2 Camas Hospitalares Elétricas Marca  RC  Móveis Hospitalares Modelo  RC- 

2030; 

- 20 Camas Hospitalares Elétricas Marca Vallitech Modelo VLT 900; 

- 80 Camas Hospitalares Mecânicas 3 Manivelas Marca Hospimetal; 

- 10 Camas Hospitalares Mecânicas 4 Manivelas Modelo  RC  102; 

- 10 Macas Hospitalares (3 Manivelas) Marca  RC  Móveis Hospitalares Modelo  

RC-303; 

- 29 Macas Hospitalares Marca Vallitech Modelo VLT 715; 

- 16 Carros de Emergência Marca Vallitech ;4 

- 80 Cadeiras de Rodas padrão Capacidade aproximada: 80kg; 

- 30 Cadeiras de Rodas para Obesos Capacidade aproximada: 160kg; 

- 80 Cadeiras de rodas para Banho padrão, capacidade aproximada: 80kg; 

- 60 Cadeiras de rodas para banho obeso, capacidade aproximada: 130kg. 

Parágrafo Primeiro  

Os serviços contratados serão prestados no Hospital Municipal do Idoso Zilda 

Arns, Centro Médico Comunitário Bairro Novo e UPA CIC, nos locais a serem determinados 

pelo responsável de cada uma das unidades, nas quantidades estipuladas neste Termo de 

Referência. 

Para fins de esclarecimento, os endereços das unidades são: 

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

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

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

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

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

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

Curitiba — PR — UPA Boqueirão. 

Parágrafo Segundo  

Os serviços deverão ser prestados nas dependências da contratada. c<  
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Parágrafo Terceiro  

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

Termo de Referência e a Proposta da CONTRATADA. 

Parágrafo Quarto  

As pessoas que venham a executar os serviços decorrentes deste instrumento 

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

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

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

indenização por quaisquer acidentes de que seus empregados possam ser vi.imas quando 

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

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

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

colaboração entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA. 

Parágrafo Quinto  

A CONTRATADA somente manterá na execução dos serviços objeto da 

presente contratação, profissionais que apresentem o seguinte perfil: 

a) Maiores de 18 anos; 

b) Portadores de atestado de boa saúde. 

CLAUSULA SEGUNDA — DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS • 
0 objeto deste termo compreende a prestação dos seguintes serviços: 

a. Manutenção Corretiva. 

I 
I. Da manutenção corretiva: A Manutenção Corretiva consiste em 7oporcionar os 

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

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

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

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

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

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

conformidade; 
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a) Os serviços de manutenção corretiva poderão ser executados nas dependências 

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

despesas decorrentes serão custeadas pela CONTRATADA; 

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

desgaste anormal das peças utilizadas na manutenção corretiva, pelo período, não 

inferior a 90 (noventa) dias, obrigando-se a reparar o dano e substituir as peças que 

se fizerem necessárias, sem ônus a contratante; 

c) A CONTRATADA fornecerá ao final de cada manutenção corretiva um relatório 

técnico dos serviços executados no equipamento. 

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

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

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

preço de tabela apresentado pela CONTRATADA, em sua proposta. 

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

equipamentos objeto deste contrato durante as manutenções corretivas, a 

CONTRATADA deverá apresentar 03 orçamentos para aprovação junto 

CONTRATANTE a qual aprovará o de menor valor e com isso a CONTRATADA 

comprova que os valores cobrados estão de acordo com os praticados no mercado.  

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

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

formulário próprio da CONTRATADA, assinado pelo responsável técnico, 

discriminando a relação individualizada das peças (podendo considerar a 

discriminação da tabela de peças CONTRATADA) a serem substituidas, se 

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

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

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

deverá efetuar o conserto em até 48 horas.  

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

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

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

escrita do CONTRATANTE. 

IV. É expressamente proibida, à CONTRATADA, a instalação de peças 

recondicionadas ou recuperadas; 

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

possuirão vinculo empregaticio exclusivamente com a CONTRATADA, sendo esta 

titular e única responsável pelos direitos, obrigações e ações decorrentes, pagamentos 
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dos salários e demais vantagens, recolhimento de todas as obrigações sociais e 

tributos pertinentes, indenização por quaisquer acidentes de que seus empregados 

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

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

transferidos para a CONTRATANTE. 

CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

São obrigações da CONTRATADA: 

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

vedada a sublocação no todo ou em parte do objeto; 

II. Cumprir rigorosamente o prazo de execução dos serviços;  

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

CONTRATADA. 

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

chamado pela CONTRATADA. 

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

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

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

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

Técnica (TRT) referente aos serviços prestados; 

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

pessoas idôneas e especializadas, devidamente uniformizadas, assurrindo qualquer 

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

desempenho de suas funções, obrigando-se ainda a indenizar a CONTRATANTE por 

todos os prejuízos que eventualmente ocasionarem; 

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

entendimentos verbais determinados pela urgência da execução dos serviços, 

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

prontamente as reclamações que porventura ocorrerem; 

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

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

por todos os prejuízos que eventualmente ocasionem, assumindo inclLsive possíveis 

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

desde que, verificada a culpa da CONTRATADA. Nesta hipótese isentando a 
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CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos 

mesmos; 

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

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

excluindo tal responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento pela 

CONTRATANTE; 

Xl. Obrigar-se em reparar, corrigir, remover ou substituir, As suas expensas, no total ou 

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

XII. Proceder ao conserto, substituindo e/ou reparando os componentes elétricos, 

eletrônicos, mecânicos, necessários à recolocação dos equipamentos em condições 

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

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

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

As suas expensas, da mão-de-obra necessária A execução dos serviços objetos do 

contrato; 

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

dos serviços contratados, sem nenhum ônus adicional a CONTRATANTE; 

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

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

pela CONTRATANTE; 

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

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

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

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

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

de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA as despesas com todos encargos e 

obrigações sociais, trabalhistas e fiscais; 

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

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

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

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

acompanhar os serviços relativos aos orçamentos aprovados; 

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

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

o funcionamento dos equipamentos; 

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

Pregão Eletrônico n° 161/2022 — Feas Página 71 de 80 



 

*./Mirels4. Feas 

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

Capão Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 

(41) 3316-5927 
www.feaes.cu  riti ba. p r.g ov. br  

aos clientes (pacientes/acompanhantes) do hospital; 

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

que não transcritas no corpo do presente instrumento. 

CLAUSULA QUARTA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

São obrigações da CONTRATANTE: 

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

seu corpo funcional; 

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

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

III. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados; 

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

exigências deste Termo e seus anexos; 

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

de execução dos serviços, fixando prazo para sua correção; 

VI. Comunicar de imediato à CONTRATADA quaisquer anormalidades de funcionamento 

dos equipamentos; 

VII. Fornecer a qualquer tempo e com a máxima presteza, mediante solicita  ão  escrita da 

CONTRATADA, ressalvados os casos de urgência, informações adicionais para dirimir 

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

ID 

• 
CLAUSULA QUINTA - DO VALOR 

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

receberá a CONTRATADA a importância de R$ observando-se para 

cada entrega, os seguintes valores unitários para cada item:  
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Código Tasy Item Quantidade Valor total 

221907 Camas Hospitalares Elétricas Marca Vallitech Modelo  Fowler  Suoer Luxo Elétrica VLT 930 141 

221908 Camas Hospitalares Elétricas Marca  RC  Moveis Hospitalares Modelo  RC-203E 43 

221909 Camas Hospitalares Elétricas Marca  RC  Moveis Hospitalares Modelo  RC-2030 2 

221910 Camas Hospitalares Elétricas Marca Vallitech Modelo VLT 900 20 

221911 Camas Hospitalares Mecânicas 3 Manivelas Marca Hospimetal 80 

221912 Camas Hospitalares Mecânicas 4 Manivelas Modelo  RC  102 10 

221913 Macas Hospitalares (3 Manivelas) Marca  RC  Moveis Hospitalares Modelo  RC-303 10 

221914 Macas Hospitalares Marca Vallitech Modelo VLT 715 29 

221915 Carros de Emergência Marca Vallitech 16 

221916 Cadeiras de Rodas padrão. Capacidade Aproximada: 80kg 80 

221917 Cadeiras de Rodas para obesos. Capacidade Aproximada: 160kg 30 

221918 Cadeiras de Rodas para Banho padrão. Capacidade Aproximada: 80kg 80 

221919 Cadeiras de Rodas para Banho obeso. Capacidade Aproximada: 130kg 60 

Hora técnica para manutenção 
Valor  maxim°  anual para  ram  de obra hora técnica (não será objeto de disputa) ,,,,12$160000,0,0 

Valor máximo anual para ressarcimento de pegas (não  sell  objeto de disputa)  R$130:000,00 

Total geral R$ 3802000.00 

Parágrafo Único  

As despesas decorrentes dos serviços ora contratados correrão por conta de 

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

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

CLAUSULA SEXTA— DO PAGAMENTO 

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

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

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

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

documentação: 

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

b) Certidões de regularidade com o recolhimento de FGTS; 

c) Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT). 

Parágrafo Primeiro  

Sendo identificada pela CONTRATANTE a cobrança de valor indevido nas 

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

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

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

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

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

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

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

CONTRATADA, a qual deverá efetuar o ressarcimento desses valores no fa.uramento do 

mês subsequente ao da comunicação. 

CLAUSULA SÉTIMA— DA MORA 

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

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

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

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

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

das seguintes fórmulas: 

• 

I=(TX/100) 

365 

EM =IxNx  VP,  onde: 

I = Índice de atualização financeira;  

TX  = Percentual da taxa de juros de mora anual; • 
EM = Encargos moratórios; 

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

pagamento;  

VP  = Valor da parcela em atraso. 

CLAUSULA OITAVA — DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 

Os pregos acordados poderão ser alterados, por reajuste ou repa ctuação, após 

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

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

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

adotado como critério de reajuste o IPC- A. 
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Parágrafo Único 

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

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

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

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

remanescente. 

CLAUSULA NONA— DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

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

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

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

Parágrafo Único  

Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no 

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

CLAUSULA DÉCIMA — DAS PENALIDADES 

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

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

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

seguintes penalidades, independente de outras previstas em lei: 

a. Advertência. 

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

de at61% ao dia sobre o valor da parcela ou etapa inadimplida do contratado, 

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

Municipal 610/2019, ficando a CONTRATADA sujeita ás penalidades previstas nos 

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

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

10% sobre o valor remanescente da contratação, conforme artigo 112, inciso I do 
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Decreto Municipal 610/2019, de acordo com o artigo 87, inciso Ill, da Lei .° 8.666/93. 

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

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

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

n.° 8666/93. 

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

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

Parágrafo Primeiro  

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

cumuladas. 

Parágrafo Segundo  

Quaisquer das penalidades aplicadas serão transcritas na ficha cadastral da 

CONTRATADA na Feas. 

Parágrafo Terceiro  

A CONTRATANTE poderá motivadamente aplicar as penalidades estabelecidas 

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

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

Administração. 

Parágrafo Quarto  

A aplicação de penalidades não prejudica o direito da CONTRATANTE de 

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

pelo inadimplente, podendo, ainda, reter créditos decorrentes do contrato,  cu  promover a 

cobrança judicial ou extrajudicial de eventuais perdas e danos. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA— DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

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

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

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

poderá entre outros: 

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

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

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

esteja em desacordo ou insatisfatório; 

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

Parágrafo Único  

A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela CONTRATANTE, durante 

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

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DO RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS 

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

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

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DA RENÚNCIA 

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

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

administrativo relativamente aos tributos municipais incidentes sobre o presente contrato. 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA — DA RESCISÃO 

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

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

Lei 8.666/93. 

Parágrafo Primeiro  

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

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

contar do recebimento da notificação. 

Parágrafo Segundo  

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

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

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

Parágrafo Terceiro 
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Em qualquer hipótese de rescisão, caberá única e excluzivamente 

CONTRATADA o recolhimento das verbas rescisórias e demais encargos trabalhistas, 

independentemente do período de comunicação da rescisão fornulado pela 

CONTRATANTE. 

Parágrafo Quarto  

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

sua imediata rescisão, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou 

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

a- Não cumprir as obrigações assumidas; 

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

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

anuência da CONTRATANTE; 

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

acordo com a legislação em vigor; 

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

sem justo motivo aceito pela CONTRATANTE. 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA— DA OBSERVÂNCIA À LEI 8.666/93 

O presente instrumento sujeita o CONTRATANTE e a CONTRATADA às normas 

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

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA — DOS GESTORES 

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

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

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

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

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DA VIGÊNCIA 

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

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

demais alterações. 
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CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA PROTEÇÃO DE DADOS 

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

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

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

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

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

CONTRATANTE. No manuseio dos dados a CONTRATADA deverá: 

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

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

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

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

divulgação ou perda acidental ou indevida; 

II. Acessar os dados dentro de seu escopo e na medida abrangida por sua permissão 

de acesso (autorização) e que os dados pessoais não podem ser lidos, copiados, 

modificados ou removidos sem autorização expressa e por escrito da 

CONTRATANTE; 

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

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

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

dados pessoais a uma autoridade pública, deverá informar previamente a 

CONTRATANTE para que esta tome as medidas que julgar cabíveis; 

IV. Notificar a CONTRATANTE em até 24 (vinte e quatro) horas a respeito da 

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

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

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

Parágrafo primeiro  

A CONTRATADA será integralmente responsável pelo pagamento de perdas e 

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

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

descumprimento pela CONTRATADA de qualquer das cláusulas previstas neste capitulo 

quanto à proteção e uso dos dados pessoais. 

Parágrafo segundo  

Encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais necessidade de 

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

Pregao Eletrônico n° 161/2022 — Feas Página 79 de 80 



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  

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

pela CONTRATANTE, eliminará completamente os Dados Pessoais e todas as cópias 

porventura existentes (em formato digital, físico ou outro qualquer), salvo quando necessite 

mantê-los para cumprimento de obrigação legal ou outra hipótese legal prevista na LGPD. 

Parágrafo terceiro  

A CONTRATADA declara, por meio deste instrumento, que: 

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

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

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

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

organizacionais para controle de acesso aos Dados Pessoais; 

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

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

ingerência, incluidas aquelas conduzidas por seus empregados e,  'ern  nenhuma 

hipótese a CONTRATANTE  sera  responsabilizada pelo Tratamento de Dados 

Pessoais realizados pela CONTRATADA. 

CLAUSULA DÉCIMA NONA — DO FORO DE ELEIÇÃO 

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

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

outro, por mais privilegiado que seja. 

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

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

única via, de onde serão extraídas as cópias necessárias. 

Curitiba, xx de xxxxxxx de xxxxxx. 

Sezif  redo  Paulo Alves Paz 

Diretor Geral — Feas 

Ordenador de Despesas 

)0( )000(.  

CONTRATADA 

Deise Sueli de  Pietro Caputo Pedro Henrique lgino Borges 

Diretor Administrativo Financeira Feas Assessor Jurídico — Feas 

l a  Testemunha 2a  Testemunha 
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vmaior@feaes.curitiba.pr.gov.b 

Re: análise documentação 

De :Veridiane <vmaior@feaes.curitiba.pr.gov.br> 

Assunto : Re: análise documentação 

Para : Engenharia Clinica Feaes 
<engenhariaclinica@feaes.curitiba.pr.gov.br>  

Cc  : Roberto Liberato Dallagranna 
<rdallagranna@feaes.curitiba.pr.gov.br> 

Segue novo  link,  pois o outro abre outro pregão:  

sex., 11 de nov. de 2022 10:10 

.(.0 4  anexos  

http://comprasnet.gov.brilivre/Pregao/lista  itens.asp? 
Opc=2&rdTpPregao=E&IstSrp=&IstICMS=&uf=&numprp=1612022&co uasg=928285&dt  
entrega=&dt abertura=8dstSituacao=99&IstTipoSuspensao=0&prgCod=1088523&numprp 
Xs1=1612022&pagina=1  

Cordialmente, 

Veridiane de Paula Macedo  Sotto  Maior 
Pregoeira 
Comissão Permanente de Licitação 
41 3316-5967 feaes.curitiba.pr.gov.br  

De: "Veridiane de Paula Macedo  Sotto  Maior" <vrnaior@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Para: "Engenharia Clinica Feaes" <engenhariaclinica@feaes.curitiba.pr.gov.br>  
Cc:  "Roberto Liberato Dallagranna" <rdallagranna@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Enviadas: Sexta-feira, 11 de novembro de 2022 10:08:31 
Assunto: Re: análise documentação 

Bom dia prezados, 

Informo que a empresa RS já anexou o documento pós diligência. Segue  link  para 
análise: 

http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/lista_itens.ásp?  
Opc=2&rdTpPregao= E&IstSrp=&IstICMS=&uf=&númprp=1512022&co_uasg =928285 
&dt_entrega =&dt_abertura =&IstSituacao=99&istripoSuspensao=08tprgCod =1088523 
&nurnprpXs1= 1612022&pagina =1  

Cordialmente, 

Veridiane de Paula Macedo  Sotto  Maior 
Pregoeira 
Comissão Permanente de Licitação 
41 3316-5967 I feaes.curitiba.pr.gov.br  
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De: "Engenharia Clinica Feaes" <engenhariaclinica@feaes.curitiba.pr.gov.br  
Para: "Veridiane de Paula Macedo  Sotto  Maior" <vmaior@feaes.curitiba.pr. ov.br>  
Cc:  "Roberto Liberato Dallagranna" <rdallagranna@feaes.curitiba.pr.gov.br  
Enviadas: Sexta-feira, 11 de novembro de 2022 7:33:56 
Assunto: Re: análise documentação 

Bom dia, 

Diante a proposta comercial da empresa RS MEDICA LTDA, venho mui respei osamente 
requerer a CPL-FEAS que emita uma diligência para que a empresa RS MEDI A 
LTDA CNI33 no 05.157.606/0001-59 pois não ficou evidenciado a carta de ates  ado  de 
capacidade técnica conforme descrito no termo de referência: 

8) QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  
a) a) Autorização, Registro ou inscrição da CONTRATADA no Conselho egional de 

Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho Regional dos Técnicos ndustriais —  
CRT,  entidade competente para a fiscalização do exercício profissional,  co  petente da 
região a que estiver vinculado o licitador, que comprove atividade relacio ada com o 
objeto desta licitação; 

b) b) 01 (um) ou mais atestado (ou declaração) de capacidade técnica, exp dido(s) por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) ia entidade 
profissional competente, que comprove(m) ter a licitante fornecido, instalado prestado o 
serviço de manutenção em carrinhos de emergência, camas hospitala'es, macas, 
cadeiras e roda e cadeiras de banho; 

Certos de vossa atenção e compreensão, agradecemos antecipadamente. 
Att. 

De: "Veridiane de Paula Macedo  Sotto  Maior" <vmaior@feaes.curitiba.pr.gov.  or>  
Para: "Roberto Liberato Dallagranna" <rdallagranna@feaes.curitiba.pr.gov.br>  
Cc:  "Engenharia Clinica Feaes" <engenhariaclinica@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Enviadas: Segunda-feira, 31 de outubro de 2022 9:51:34 
Assunto: análise documentação 

Bom dia prezados, 

Segue  link  para análise da documentação do PE 161/2022 - manutenção damas, 
macas,  etc.,  bem como anexo o edital de embasamento caso se faça necessário. 

http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/lista_itens.asp?  
Opc=2&rdTpPregao=E&IstSrp=&IstICMS=&uf=&numprp=1612022&co_uasg=928285&dt_ 
entrega =&dt_abertura =&IstSituacao=99&IstTipoSuspensao=0&prgCod =1088523&numprp 
Xs1=1612022&pagina=1 

Informo que a fase de lances foi realizada pelo valor da hora técnica, tendo em vista o 
pregão ser apenas de manutenção corretiva. 
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De: "Roberto Liberato Dallagranna" <rdallagranna@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Para: "Engenharia Clinica Feaes" <engenhariaclinica@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Enviadas: Sexta-feira, 11 de novembro de 2022 14:15:55 
Assunto: Re: análise documentação 

Boa Tarde  Wiliam,  
Venho por meio deste validar o memorando em anexo, o qual já se encontra assinado 

digitalmente. Favor encaminhá-lo à Sra Veridiane da  CPL  I  FEAS para que dê sequência 
no processo licitatório. 

Roberto Liberato Dallagranna 
Gerente de Engenharia 

Engenharia e Martutengio 
(41) 3316-5909 rdallagrannaffeaes.cuntiba.prgov.br  

11/11/2022 15:12  Zimbra 
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vmaior@feaes.curitiba.pr.gov.b  

Fwd:  análise documentação 

De : Engenharia Clinica Feaes 
<engenhariaclinica@feaes.curitiba.pr.gov.br> 

Assunto :  Fwd:  análise documentag5o 

Para :Veridiane de Paula Macedo  Sotto  Maior 
<vmaior@feaes.curitiba.pr.gov.br>  

Cc  : Roberto Liberato Dallagranna 
<rdallagranna@feaes.curitiba.pr.gov.br> 

Boa tarde Veridiane,  

sex., 11 de nov. de 2022 14:59 

ep 8  anexos  

Segue memorando da Engenharia Clinica 56/2022, com análise documental do PE Feas 

4-11 161/2022 " Serviços de manutenção corretiva, com troca de pegas, de camas 
hospitalares, macas, carros de emergência e cadeiras de rodas nas unidades da Feas. "e 
a desclassificação da empresa  Rs  Médica Ltda pois não ficou evidenciado nos 
atestados de capacidade técnica que licitante forneceu, instalou e prestou serviço de 
manutenção em carrinhos de emergência, camas hospitalares, macas cadeiras e rodas e 
cadeiras de banho.  

Aft, 

De: "Engenharia Clinica Feaes" <engenhariaclinica@feaes.curitiba.prgov.br> 
Para: "Roberto Liberato Dallagranna" <rdallagranna@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Enviadas: Sexta-feira, 11 de novembro de 2022 13:08:12 
Assunto:  Fwd:  análise documentação 

Boa tarde, 

Segue memorando da Engenharia Clinica 56/2022, com análise documental do PE Feas 
161/2022 " Serviços de manutenção corretiva, com troca de pegas, de camas 
hospitalares, macas, carros de emergência e cadeiras de rodas nas unidades da Feas. "e 
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Engenharia Clinica 
Fundação Estatal de Atenção à Saúde — 

Feas 
Rua Lothário  Boutin,  90 

Pinheirinho 
Curitiba / PR 

CEP 81.110-522 
(41) 3316-5928 

www.feaes.curitiba.pr.pov.br  
engenhariaclinica@feaes.curitiba.pr.gov.br  

Memorando n.° 056/2022 — Eng.' Clinica I  FEAS 
Curitiba, 11 de Novembro de 2022. 

De: Eng.'  Clinica  I  FEAS. 
Para: CPL I  FEAS  

Referente: Pregão Eletrônico n° 161/2022 — "Serviços de manutenção corretiva, com troca de 
pegas, de camas hospitalares, macas, carros de emergência e cadeiras de rodas nas 
unidades da Feas." 

Após análise das documentações exigidas no item 7. "Apresentação Da Proposta De 

Pregos E Envio Dos Documentos", informo: 

A empresa listada abaixo anexou á documentação: 

RS MÉDICA LTDA 

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

0 descritivo do PE 161/2022 solicita: 

• 8) QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  

a) Autorização, Registro ou inscrição da CONTRATADA no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho Regional dos Técnicos Industriais 
—  CRT,  entidade competente para a fiscalização do exercício profissional, 
competente da região a que estiver vinculado o licitador, que comprove atividade 
relacionada com o objeto desta licitação; 

b) 01 (um) otA, mais atestado (ou declaração) capacidade técnica, expedido(s) por 

pessoa jurfdiCa de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) na entidade 

profissional competente,  hue  'coMprove(M):ter a licitante fornecido, instalado e 

prestado o serviço de matiOteetgAo em carrinhos,  de emergência, , camas 

hospitalares, macas cadeiras e rOda.„? cadeiras de banho, 

1 



Engenharia Clinica 
Fundação Estatal de Atenção ã Saúde — 

Feas 
Rua Lo-.hário  Boutin,  90 

Pinheirinho 
Curitiba/PR 

CEP 81.110-522 
(41) 3316-5928 

www.feaes.buritiba.pnciov.br  
engenhariachnica@feaes.curitiba.prgov.br  

Nos atestados de capacidade técnica apresentadas pela empresa RS MÉDICA LIDA não 

ficou evidenciado que a licitante forneceu, instalou e prestou serviço de manutenção em 

carrinhos de emergência, camas hospitalares, macas cadeiras e rodas e cadeiras de banho. 

• . Desta forma, a empresa foi desclassificada. 

Elaborado Aprovado 

Documento assinado digita  III  ente 

E 
ROBERTO LIBERATO DALL1GRANNA 
Data: 11/1112022 14:13:14-0300 
Verifiqueem https://verificalar.ittbr  

Documento assinado digitalmente 

bke, WILIAM  KENO'  ARABORI 
Data: 11111/2022 13:04:35-0300 
Verifique em https://verificadoriti.br  

Roberto Liberatto Dallawanna 
CREA-PR: 75520/D 

Engenharia Clinica Feas 

Wiliam  Kendi Arabori 
Matricula 2384 

Engenharia Clinica Feas 
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17/11/2022 13:28  Zim bra 

 

Zimbra 

 

vmaior@feaes.curitiba.pr.gov '%-- 

Re: análise documentação 

De : Engenharia Clinica Feaes 
<engenhariaclinica@feaes.curitiba.pr.gov.br> 

Assunto : Re: análise documentação 

Para :Veridiane de Paula Macedo  Sotto  Maior 
<vmaior@feaes.curitiba.pr.gov.br>  

Cc  : Roberto Liberato Dallagranna 
<rdallagranna@feaes.curitiba.pr.gov.br> 

Boa tarde Veridiane, 

ci I., 17 de nov. de 2022 13:09 

e2 12 anexos 

Segue memorando da Engenharia Clinica 57/2022, com análise documental do PE Feas 
161/2022 "Serviços de manutenção corretiva, com troca de pegas, de camas 
hospitalares, macas, carros de emergência e cadeiras de rodas nas unidades da 
Feas." Com a classificação da empresa STARKLINICAL DO BRASIL LTDA. 

Att, 

De: "Veridiane de Paula Macedo  Sotto  Maior" <vmaior@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Para: "Engenharia Clinica Feaes" <engenhariaclinica@feaes.curitiba.pr.gov.br>  
Cc:  "Roberto Liberato Dallagranna" <rdallagranna@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Enviadas: Quinta-feira, 17 de novembro de 2022 9:40:11 
Assunto: Re: análise documentação 

Bom dia prezados, 

Informo que a empresa já anexou a documentação complementar, segue novo  link:  

http://comprasnet.gov.brjlivre/Pregaoilista  itens.asp? 
Opc=2&rdTpPregao=E&IstSrp=&IstICMS=&uf=&numprp=1612022&co uasg=928285&dt  
entrega=&dt abertura=&IstSituacao=99&IstTipoSuspensao=0&prgCod=1088523&numprp 
Xs1=1612022&pagina=1  

Cordialmente, 

 

Veridiane de Pauta Macedo  Sotto  Maior 
Pregoeira 
Comissão Permanente de Licitação 
41 3316-5967 I feaes.curitiba.pr.gov.br  

De: "Engenharia Clinica Feaes" <engenhariaclinica@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Para: "Veridiane de Paula Macedo  Sotto  Maior" <vmaior@feaes.curitiba.pr.gov.br>  
Cc:  "Roberto Liberato Dallagranna" <rdallagranna@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Enviadas: Quarta-feira, 16 de novembro de 2022 11:06:22 
Assunto: Re: análise documentação 

https://web  ma il.curitiba.pr.gov.br/h/p  rintmessage?id=10411&tz=America/Sao_Pa ulo 1/7 



17/11/2022 13:28 Zimbra 

Bom dia, 

Diante a proposta comercial da empresa STARKLINICAL DO BRASIL LTDA, v nho mui 
respeitosamente requerer a CPL-FEAS que emita uma diligência para que a em resa 
STARKLINICAL DO BRASIL LTDA CNPJ no 29.125.166/0001-16 pois não fico 
evidenciado a carta de atestado de capacidade técnica conforme descrito no termo de 
referência: 

8) QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  
a) a) Autorização, Registro ou inscrição da CONTRATADA no Conselho egional de 

Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho Regional dos Técnicos Industriais —  
CRT,  entidade competente para a fiscalização do exercício profissional,  co  petente da 
região a que estiver vinculado o licitador, que comprove atividade relacio ada com o 
objeto desta licitação; 

b) b) 01 (um) ou mais atestado (ou declaração) de capacidade técnica, exp dido(s) por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) a entidade 
profissional competente, que comprove(m) ter a licitante fornecido, instalado prestado o 
serviço de manutenção em carrinhos de emergência, camas hospitala es, macas, 
cadeiras e roda e cadeiras de banho; 

Certos de vossa atenção e compreensão, agradecemos antecipadamente. 

Att. 

De: "Veridiane de Paula Macedo  Sotto  Maior" <vmaior@feaes.curitiba.prgov. ir> 
Para: "Engenharia Clinica Feaes" <engenhariaclinica@feaes.curitiba.pr.gov.b >  
Cc:  "Roberto Liberato Dallagranna" <rdallagranna@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Enviadas: Sexta-feira, 11 de novembro de 2022 15:10:49 
Assunto: Re: análise documentação 

Boa tarde, assim sendo pego análise do próximo colocado! 

Cordialmente, 

Veridiane de Paula Macedo  Sotto  
Pregoeira 
Comissão Permanente de Licitação 
41 3316-5967 I feaes.curitiba.pr.gov.b 

     

     

De: "Engenharia Clinica Feaes" <engenhariaclinica@feaes.curitiba.pr.gov. rr> 
Para: "Veridiane de Paula Macedo  Sotto  Maior" <vmaior@feaes.curitiba.p l gov.br>  
Cc:  "Roberto Liberato Dallagranna" <rdallagranna@feaes.curitiba.pr.gov.b > 
Enviadas: Sexta-feira, 11 de novembro de 2022 14:59:10 
Assunto:  Fwd:  análise documentação 

Boa tarde Veridiane, 

Segue memorando da Engenharia Clinica 56/2022, com análise documental 
161/2022 " Serviços de manutenção corretiva, com troca de pegas, de cama 

https://web  ma il.curiti ba. pr.gov.br/h/printmessage?id=10411&tz=America/Sao_Pa  ulo 

o PE Feas 
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Engenharia Clinica 
Fundação Estatal de Atenção à Saúde — 

Feas 
Rua Lothário  Boutin,  90 

Pinheirinho 
Curitiba / PR 

CEP 81.110-522 
(41) 3316-5928 

www.feaes.curitiba.or.dov.br  
engenhariaclinica@feaes.curitiba.pr.gov.br  

Memorando n.° 057/2022 — Eng.a Clinica I FEAS 
Curitiba, 17 de Novembro de 2022. 

De: Eng.a  Clinica  I FEAS. 
Para: CPL I FEAS  

Referente: Pregão Eletrônico n° 16112022— "Serviços de manutenção corretiva, com troca de 
pegas, de camas hospitalares, macas, carros de emergência e cadeiras de rodas nas 
unidades da Feas." 

Após análise das documentações exigidas no item 12.7. "Da documentação 

complementar para classificação da proposta, a ser anexada no sistema:", informo: 

A empresa listada abaixo anexou a documentação: 

STARKLINICAL DO BRASIL LTDA. 

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

Serviços de manutenção corretiva, com troca de pegas, de camas hospitalares, 
macas, carros de emergência e cadeiras de rodas nas unidades da Feas. 

A empresa STARKLINICAL DO BRASIL LTDA anexou a documentação exigida no item 

12.7 do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Após a análise 

dos documentos apresentados por essa empresa, esta foi classificada. 

Elaborado Aprovado 
Documento assinado digitatmente 

WILIAM KENDI ARABORI 
Data: 17/11/2022 12:37:33-0300 
Verifique em https://verificador.itibr  

Wiliam  Kendi Arabori 
Matricula 2384 

Engenharia Clinica Feas 

Documento assinado digitalmente 

ROBERTO LIBERATO DALLAGRANNA 
Data: 17/11/2022 13:03:25-0300 
Verifique em https://verificador.iti.br  

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

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

Secretaria de Gestão 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

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

Dados do Fornecedor 
CNPJ: 29.125.166/0001-16  DUNK):  917945931 
Razão Social: STARKLINICAL DO BRASIL LTDA 

Akome Fantasia: STARKLINICAL 
liguação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 25/10/2023 

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA  
MET: Não 
Porte da Empresa: Micro Empresa 

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

Níveis cadastrados: 
I - Credenciamento • II - Habilitação Juridica  

III  - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal 

Receita Federal e PGFN Validade: 09/04/2023 
FGTS Validade: 08/12/2022 
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) Validade: 09/05/2023 (-- 

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal 

Receita Estadual/Distrital Validade: 17/01/2023 (--- 

Receita Municipal Validade: 24/11/2022 
V - Qualificação Técnica 

VI - Qualificação Econômico-Financeira 
Validade: 30/04/2023 

Emitido em: 17/11/2022 13:15 1 de 1 
CPF: 064.975.669-02 Nome: VERIDIANE DE PAULA MACEDO  SOTTO  MAIOR  
Ass:  
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Coorden r Faei1ities/333 

INSTITUTO CURITIBA DE SAUDE 

ATE5TADO DE CAP &IOW* TECNICA 

V,amde, Para 0-'"daVidds fins, que a-empresa:STARSLINCAL DO -BRASIL iD nttt no  CNN  stib n9 
29.125.3.65/0001-46,  corn  os neirneros de contatei 31.53--490.2 e .01.) 99869-:2810„e  mail  

ri_orttrzighoitra011,40M,  corn  sadt na Ritist:CURIAS, 2232 PORIA0 CURITIBA - PARANA. - 8033U.140, 
Presta etvIç3 de reforma t manutentlo piretétrveil;ra e rra com Orriernento e I t3ldçD de peças novas 

ixtripativels,,; assim c-ornoesournaSlaminadas„ espunias InjetedaS, revestimentos e pcabarner4o4 par* 
poirsOnuat de auckdrio, poltronas cadeiras do estritOrio, Inogarinas, macas,  sofa's, sofas  camapara 
aempresafinstitAlo,iNSTITUTO tUiliT164  Of  SALIM. - iCS, Otiada na RUA SANTO A4Ttit*40, 400 - REFIOuCAS - 
cum ribA -PARANA' - CEP-. 802-30420,, no  period°  de. ABRIlf2022 ate a presente. data. 

Afirmamos 11;4 a empresa Pre4ta serviços  di  manutenc;jo corretiva,  corn  forne•timento e 3nstalaç'io 
Per„as, atendendo fielmente as con-till:des vreviaas  ern  contrato, apresentando -quaMelade satisfat6lia etn seu 
deseMpeoho operacirAal, e tfarnb*n‘ n3"9,  constando natia que desabone a sua condiaae o presente rnOmento. 

Arestarnos, ainda, que t. serviços relatados acima, ttverarn  SUBS  erstlegas emsdia e foram executados 
satistatoriamente, riao existindo  am  noa registras„ ate ipresente data, fatos que des*:Inern sua coolduta e 
respon,;abilittadetbrn as tittrigaçaes assumidas e porkssp rriareeepis atualrnente relacbas corri;Orelafs de tais itens. 

Aproveitemos pra vint-Islar toda documenta00 •sefertrite a Me atestado setido: 

* Prego eletittritco 001/2022.f 
▪ Contrato ri" 45/12022 de empresa espedalizada ne presta0odeservIszt de manuteN3o 

corretiva e prevemi0 (142rncbit anoccien fornecindento de peças ¡firmado  ern  18/0312O24;"  
▪ Kota  RZal n' 15.4 ernitida em 21/04/2042; 
• Nota rt''' 156 emitida en1 25/0St2C122, 

Curitiba, •atii ju and de 201,11.  

Rua Santo Antônio, n°400.— Reboups I Curitiba/PR I CEP: 80.230-120 
Telefone! 333 8066 I wArwies.curitiba,org br j cargics.curitiba_pr,gov. br 

AN5 N" 4190/ -0 j 
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos para os devidos fins que a empresa Razão Social: MONIQUE CRACCO DE CASTRO 
R. A. M ME, inscrita no CNPJ sob o n°29.125.166/0001-16,  E-mail  starklinicalAhotmail.com,  corn  
sede na RUA CURUPIS, 2232 — PORTÃO — CURITIBA — PARANÁ — CEP: 80330-040, Telefone: 
41 3153-4902 I 9.9866-6510, forneceu para esta empresa/entidade BRASILIANA INDUSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA. , inscrita no CNPJ sob o n°38.196.973/0001-10.  E-mail  
brasilianaindustriaAhotmail.Com, situada na RUA JOSÉ GUSSO, 207, FAZENDINHA, 
CURITIBA, PARANA, os produtos a baixo especificados, no ano de 2020. 

OBJETOS ENTREGUES: 10 unidades de Poltrona de Auditório IndiVidual, 10 unidades de  Sofa  2/3  lugares, 
10 unidades de Sofanete  /Sofa  Cama. 100 unidades de Poltrona Hospitalar/Descanso, 40 unidades de 
Poltrona de Auditório c/ e s/ prancheta escarnoteavel, 150 unidadés Esbadas:Clinica,.30 unidades de Mesa 
.de  Mayo  10 unidades de Cama  Fowler  Elétrica c Controle, 10 unidades de Cama Hospitalar 2/3 manivelas, 
80 unidades de Cama  Box  tipo  Bail  c/ disp. Abertura, 399 unidades de Cama de Solteiro em Aço Tubular, 
215 unidades de .Cama de Casal .em Aço Tubular, 185 unidades de Beliche em  Ago  Tubular, .35 unidades. 
de .Suporte de Hamper,5 unidades de  Dive.  Clinico/Mesa Ginecológica, 10 unidades de Maca Hospitalar, 40 
unidades Cadeira/Poltrona escritório Presidente 190 unidade Cadeira de Rodas para Banho,100 unidades 
Cadeira de Rodas, 40 unidades de Cadeira Escritório Diretor, 99 unidades Mochos,60 unidades de Cadeira 
Escritório. 30 unidades de Longarina 2 e 3 Lugares, 30 unidades de Longarina 4.e 5 Lugares, 

Atestamos, ainda, que tais fornecimentos relatados acima, tiveram suas entregas emdiae foram executados 
satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data fatos quedesabonem sua conduta 
e responsabilidade com as obrigações assumidas e por isso mantemos atualmente relações comerciais de 
tais itens. 

Além dos itens que compramos, utilizamos os serviços de manutençãoa reparação de moveis e mobiliário 
de escritório, serviços  de reCiclagern de resíduos sólidos provenientes de mobiliários e eletroeletranicos de 
escritório, consistindo.  na  coleta, transporte, armazenamento, descaracterização, manufatura reversa, 
destinação e disposição final ambientalmente adequada aos mesmos, manutenção e reparação de moveis 
e. mobiliário hospitalar, cama hospitalar elétrica motorizada, cama hospitalar manual a manivelas poltrona 
hospitalar para acompanhante, poitrona'elétrica com acionamento por controle de mão, poltronas de coleta 
de sangue, poltronas de hemodiálise. mesa de refeição, suporte de soro, cadeiras giratórias, reforme de  
sofas,  mochos, substituição de todo e qualquer tipo de estofamento, pintura eletrostática, cadeira de rodas 
elétrica cadeiras de rodas manual, guindaste de transferência de acamado, atuador elétrico, controle de 
mão, central de comando e controle de mão para cama hospitalar, mesas de escritório, e mobiliário 
corporativo num todo. 

Informamos ainda que tanto as prestações dos serviços quanto a entrega dos materiais acima descritos 
apresentaram  born  desempenho tecnológico e operacional, tendo a empresa cumprido fielmente  Corn  suas 
obrigações:, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data. 

Curitiba, 31 de dezembro de 2020  

BRAS!  IANA INDUSTRIA E COMÉRCIO LIDA 

CNPJ. 38.196.973/0001-10 
O reconhecimento de firma 

cncOntra-se no verso.. 
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HOSPITAL 111  

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos para os devidos fins que a empresa Reza° Social: MONIQUE 
CRACCO DE CASTRO R. A. M ME, inscrita no  CNN  sob o n°29.125.166/0001-
16.  E-mail  staridinicalahotmail.com, com sede na RUA CURUPIS, 2232 - 
PORTÃO - CURITIBA - PARANÁ - CEP: 80330-040, Telefone: 41 3153-4902 / 
9.9866-6510, forneceu para esta empresa/entidade SIOA — EMPREENDIMENTOS 
E PARTICIPAÇÕES S.A., situada na RODOVIA BR 118, 4021, BAIRRO ALTO, 
CURITIBA, PARANÁ, os produtos abaixo especificados, no  period°  de 
ABRIL/2019 A OUTUBRO/2020, *OBJETOS ENTREGUES: 300 unidades de 
Cadeiras estofadas de escritórios, Longannas estofarias de espera, Poltronas de 
acompanhante, 230 unidades de Poltronas de Auditório rebatIveis. Machos 
hospitalares,  Sofas,  Colchoes hospitatares. Revestimentos de Hotelaria, Peças de 
reposição para cadeiras de escritórios -e poltronas. Atestamos,  singe,  que  tars  
fornecimentos relatados acima, tiveram suas entregas em dia e foram executados 
satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, late a presente data, fatos 
que desabonern suiedirduta e responsabilidade comes obrigaçbes assumidas e  
pro  isso mantemos atualmente relaOes.rxrnerciais de  this  itens. 

Curitiba, 07 de Outubro de 2020, -  



• 



Contratos 
R.  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, 161 

Capão Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.312-170 

(41) 3316-5926 
www.feaes.curitiba.proov.br  

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos, para os devidos fins, que a pessoa jurídica Starkfinical do 

Brasil Ltda., inscrita no  CNN  sob n.° 29.125.166/0001-16, presta serviços de 

manutenção corretiva, com fornecimento e instalação de pegas  originals  eiou 

compatíveis para as poltronas hospitalares existentes nas unidades sob gestão 

da FEAS. 

Foi firmado o contrato administrativo n° 003/2020, com data de inicio em 

07/01/2021 até a presente data, com os serviços sendo prestados nas 

seguintes unidades: Hospital Municipal do Idoso Zilda Ams (HIZA) e Centro 

Médico Comunitário do Bairro Novo (CMCBN). 

Afirmamos que a empresa presta os serviços de manutenção 

corretiva, com fornecimento e instalação de pegas, atendendo fielmente as 

condições previstas em contrato, apresentando qualidade satisfatória em seu 

desempenho operacional, e, também, não constando nada que desabone a 

sua conduta ate o presente momento. 

Curitiba, 11 de novembro de 2021. 

Deise Sueli de  Pietro Caputo  

Diretora Administrativa Financeira 

• 1 7 smolt 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Orgdo gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 

Consulta realizada em: 17/11/2022 13:25:30 

Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: STARKLINICAL DO BRASIL LTDA 
CNPJ: 29.125.166/0001-16 

Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Iniclôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 

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

Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Civeis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 

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

Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidêmeas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

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

Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

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

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 



racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n° 12.965, de 23 
de 2014, Lei n° 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei n° 13.726, de 8 de outubro de 2 
Decreto n° 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 

de abril 
18, 

• 



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

Secretaria de Gestão 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Relatório de Sócio / Administrador 

Dados do Fornecedor 
CNPJ: 
Razão Social: 
Nome Fantasia:  

29.125.166/0001-16 DUNK): 917945931 
STARKLINICAL DO  BRASIL  LTDA 
STARKLINICAL 

iiração do Fornecedor: Credenciado 

Sócios / Administradores 
Dados do Sócio/Administrador 1 

CPF: 426.407.908-03 Participação Societária: 100,00% 
Nome: GUSTAVO SEVERINO DE CASTRO 
Número do Documento: 142646110 brgão Expedidor: SESP/PR 
Data de Expedição: 
Filiação Materna: 
Estado Civil: 

CEP: 
Endereço: 
Município / UF: 
Telefone: 

30/09/2014 Data de Nascimento: 10/06/1997 
IVETE CRACCO DE CASTRO 
Solteiro(a) 

80.330-040 
RUA CURUPIS, 2232 - CASA - PORTAO 
Curitiba / Paraná 
(00) 00000000 
starklinical@hotmail.com  

Emitido em: 17/11/2022 13:25 1 de 1 
CPF: 064.975.669-02 Nome: VERIDIANE DE PAULA MACEDO  SOTTO  MAIOR 
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"E  - 

probidade Addiistrativa e Ineleaibilidade 

Certidão Negativa 

Certifico que nesta data (17/11/2022 às 13:26) NÃO CONSTA no Cadastro 

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa 

quanto ao CPF n° 426.407.908-03. 

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado. 

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/  

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

6376.60BD.BACB.F397 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.bilimbrobidade  adm/autenticar certidao.pho 

•  

:redo em: 17/11/2022 as 13:26:37  CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Pagina 1/1 
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MEW  

EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO HOSPITALAR 

PROPOSTA COMERCIAL AJUSTADA 

Pregão Eletrônico N° 161/2022 — Curitiba/PR 

Processo Administrativo N° 258/2022 

ANEXO 3 

A empresa STARKLINICAL DO BRASIL LTDA., devidamente inscrita no CNPJ n° 29.125.166/0001-16, com a IE 

90826963-23, sediada no endereço RUA CURUPIS, n° 2232, PORTÃO, CURITIBA/PR, telefone (41) 3153-4902,  e-

mail  starklinical@hotmail.com, neste ato representada por GUSTAVO SEVERINO DE CASTRO, cargo SÓCIO 

PROPRIETÁRIO, RG n° 14.264.611-0, CPF n°426.407.908-03, vem por meio desta, apresentar Proposta Comercial 

ao Edital de Pregão Eletrônico n° 161/2022 em epigrafe que tem por objeto "Contratação de serviços de 

manutenção corretiva, com troca de pegas, de camas hospitalares, macas, carros de emergência e cadeiras de 

rodas nas unidades da Feas. 

Item Especificação Unidade Quantidade Valor da Hora Técnica 

1 141 Camas Hospitalares Elétricas Marca Vallitech Modelo  

Fowler  Suoer Luxo Elétrica VLT 930 

UN  141 R$ 90,00  

2 Camas Hospitalares Elétricas Marca  RC  Móveis Hospitalares  

Modelo  RC-203E 

UN  43 R$ 90,00 

3 Camas Hospitalares Elétricas Marca  RC  Móveis Hospitalares  

Modelo  RC-  2030 

UN  2 R$ 90,00 

4 Camas Hospitalares Elétricas Marca Vallitech Modelo VLT  

900 

UN  20 R$ 90,00 

5 Camas Hospitalares Mecânicas 3 Manivelas Marca  

Hospimetal 

UN  80 R$ 90,00 

6 Camas Hospitalares Mecânicas 4 Manivelas Modelo  RC  102  UN  10 R$ 90,00 

7 Macas Hospitalares (3 Manivelas) Marca RC Móveis  

Hospitalares Modelo  RC-303 

UN  10 R$ 90,00 

8 Macas Hospitalares Marca Vallitech Modelo VLT 715  UN  29 R$ 90,00 

9 Carros de Emergência Marca Vallitech  UN  16 R$ 90,00 

10 Cadeiras de Rodas padrão Capacidade aproximada: 80kg  UN  80 R$ 90,00 

11 Cadeiras de Rodas para Obesos Capacidade  

aproximada:160kg 

UN  30 R$ 90,00 

STARKLINICAL DO  BRASIL  LTDA. 

CNPJ: 29.125.166/0001-16 —1E: 90826963-23 — IM: 07 09 785.060-5 

Rua Curupis, n° 2232,  Portão,  Curitiba/PR — CEP 80330-040 

Tel.: (41)3153-4902 — E-mail: starklinical@hotmail.com  
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EQU PAMENTOS E MOWLIÁRLO HOS 

12 Cadeiras de rodas para Banho padrao, capacidade  

aproximada: 80kg 

UN  80 R$ 90,00 

13 Cadeiras de rodas para banho obeso, capacidade  

aproximada: 130kg 

UN  60 Rt 90,00 

Ressarcimento de Pegas (nao é objeto de disputa) - R$ 230.000,00 

Valor de mo de obra (nao é objeto de disputa) R$ 1.50.000,00 

Valor Total: R$ 380.000,00 (Trezentos e Oitenta Mil Reais) 

No preço cotado ja estão incluídas eventuais vantagens eiou abatimentos, impostos, taxas e enc 
obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com t 

deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação. Sendo assim, todos os cus 

indiretos necessários ao cumprimento fiel e integral do objeto deste edital e seus anexos, estão incl 

ofertado. 

rgos sociais, 

nsportes e 
os diretos e 

sos no valor • 
A garantia sobre as peças utilizadas para a manutenção corretiva é de 3 (três) mesas, a partir da  en  rega, contra 
defeito de fabricação, vícios ou desgastes. 

A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da sessão uública desse 
Pregão Eletrônico. 

Caso nos seja adjudicado o objeto desta licitação, fornecemos os seguintes dados do  represent.  n e legal da 
empresa, a fim de assinatura de ata de registro de prego/contrato: 

Nome: GUSTAVO SEVERINO DE CASTRO 

Endereço completo: RUA CURUPIS, NI 2232, PORTÃO, CURITIBA/PR — CEP: 80.330-040 

CPF: 426.407.908-03  

Cart.  Ident. n°: 14.264.611-0 

Expedido por: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA 

Cargo/Funçao: SÓCIO PROPRIETÁRIO 

Informamos os seguintes Dados Bancários, a fim de agilizar os possíveis pagamentos: 

Banco: SANTANDER Agência: 2190 Conta Corrente: 13003231-3 

Declaramos, sob as penalidades da lei, que nossa empresa se enquadra na condição de micr 
empresa de pequeno porte, nos termos do  Art.  3° da  LC  123/2006 e não esta inserida nas excluden 
do § 49 daquele Artigo. 

empresa ou 
es hipóteses 

Possuímos plena capacidade técnica, operacional e administrativa para 

se a prestá-los. 
executar os serviços,  corn  prometendo- 

A apresentação da proposta implicara na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital E seus anexos. 

STARKLINICAL DO  BRASIL  LTDA. 

CNPJ: 29.125.166/0001-16 —1E: 90826963-23 —IM: 07 09 785.060-5 

Rua Curupis, n° 2232,  Portão,  Curitiba/PR — CEP 80330-040 

Tel.: (41)3153-4902 — E-mail: starklinical@hotmail.com  
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EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO HOSPITALAR 

• 

Sócio Proprietário 

Gustavo Severino de Castro 

CPF: 426.407.908-03 Ra 14.264.611-0 

Estamos cientes de todos os detalhes, especificações e condições de execução do objeto do pregão eletrônico e 

que assumiremos integral responsabilidade por eventuais erros e omissões no preenchimento desta proposta 

de preços e ainda, que estamos de pleno acordo com todas as exigências técnicas. 

Se vencedora do certame, nos comprometemos a assinar o contrato advindo da licitação. 

Curitiba, 18 de novembro de 2022. 

• 

STARKLINICAL DO  BRASIL  LTDA. 

CNPJ: 29.125.166/0001-16 —1E: 90826963-23 — IM: 07 09 785.060-5 

Rua Curupis, n° 2232,  Portão,  Curitiba/PR — CEP 80330-040 

Tel.: (41)3153-4902 — E-mail: starklinical@hotmail.conn  
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111  Descrição Complementar: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção corretiva, com troca 
de pegas, de camas hospitalares, macas, carros de emergência e cadeiras de rodas nas unidades da Feas - valor da hora 
técnica. 

Item: 1 
Descrição: Manutenção de Material Hospitalar 

Históricó 

21/11/202214:56 Compras.gov.br  - 0  SITE  DE COMPRAS DO GOVERNO 

1,) Pregão/Concorrência Eletrônica 

928285.1612022.9094.4366.592143607  

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE/PR 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
No 00161/2022 

As 08:40 horas do dia 31 de outubro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da 
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 48/2022 de 21/06/2022, em atendimento as disposig6es 
contidas na Lei No 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto No 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao 
Processo No 258/2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão No 00161/2022. Modo de disputa: 
Aberto/Fechado. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção corretiva, com troca de 
pegas, de camas hospitalares, macas, carros de emergência e cadeiras de rodas nas unidades da Feas.. 0 Pregoeiro abriu 
a Sessão Pública em atendimento as disposig6es contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em 
seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados. 

Tratamento Diferenciado: - 
Quantidade: 1 
Valor Máximo Aceitável: R$ 146,6700 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não 
Intervalo mínimo entre lances: - 

Unidade de fornecimento: UNIDADE 
Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 

Aceito para: STARKLINICAL DO BRASIL LTDA, pelo melhor lance de R$ 99,0000 e com valor negociado a R$ 
90,0000 . 

Item: 1 - Manutenção de Material FloSpitalar 

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
(As propostas com * na frente foram desclassificadas) 

CNI33/CPF Fornecedor ME/EPP Declaração Quantidade 
Equiparada ME/EPP 

05.157.606/0001-59 RS MEDICA Sim Sim 1 
LTDA 

Valor Unit 

R$ 146,6700 

Valor Global 

R$ 146,6700 

Data/Nora 
Registro 

26/10/2022,  
15:09:26 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de manutenção corretiva, com troca de pegas, de camas 
hospitalares, macas, carros de emergência e cadeiras de rodas nas unidades da Feas." 
Porte da empresa: ME/EPP 

80.246.309/0001-03 CAOBIANCO Sim Sim 
MATERIAIS  
MEDICOS  E 
HOSPITALARES 
LTDA 

• Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção 
corretiva, com troca de pegas, de camas hospitalares, macas, carros de emergência e cadeiras de rodas nas 
unidades da Feas - valor da hora técnica. 
Porte da empresa: ME/EPP 

29.125.166/0001-16 STARKLINICAL Sim Sim 
DO BRASIL 
LTDA 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de manutenção corretiva, com troca de pegas, de camas 
hospitalares, macas, carros de emergência e cadeiras de rodas nas unidades da Feas. 
Porte da empresa: ME/EPP 

Lances  Cobs:  lances com * na frente indicam que foram excluídos) 

Valor do Lance CNP3/CPF Data/Hora Registro 

R$ 380.000,0000 29.125.166/0001-16 31/10/2022 08:40:01:293 

R$ 146,6700 05.157.606/0001-59 31/10/2022 08:40:01:293 

R$ 146,6700 80.246.309/0001-03 31/10/2022 08:40:01 : 293 

R$ 146,6600 80.246.309/0001-03 31/10/2022 08:46:48 : 700 

R$ 377.777,0000 29.125.166/0001-16 31/10/2022 08:47:44:643 

R$ 146,5000 05.157.606/0001-59 31/10/2022 08:48:43:437 

https://www.comprasnet.gov.br/segurandexgov.asp  

1 R$ 146,6700 R$ 146,6700 28/10/2022 
17:37:09 

R$ 380.000,0000 R$ 380.000,0000 28/10/2022 
18:02:21  
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31/10/2022 
09:42:19  

Convocado para envio de anexo o fornecedor STARKLINICAL DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 
29.125.166/0001-16. 

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor STARKLINICAL DO BRASIL LTDA, 
CNPJ/CPF: 29.125.166/0001-16. 

21/11/2022 14:56 Compras.gov.br  - 0  SITE  DE COMPRAS DO GOVERNO 

R$ 146,0000 

R$ 145,9000 

R$ 145,4500 

R$ 145,7000 

R$ 145,3000 

R$ 145,0000 

R$ 144,9900 

R$ 144,4400 

R$ 143,0000 

R$ 142,4200 

R$ 142,0000 

R$ 80,0000 

R$ 99,0000  

29.125.166/0001-16 

80.246.309/0001-03 

29.125.166/0001-16 

05.157.606/0001-59 

05.157.606/0001-59 

29.125.166/0001-16 

80.246.309/0001-03 

29.125.166/0001-16 

05.157.606/0001-59 

29.125.166/0001-16 

29.125.166/0001-16 

05.157.606/0001-59 

29.125.166/0001-16 

Item com análise de propostas finalizada. 

Item aberto para lances. 

Item com etapa aberta encerrada.  

31/10/2022 

31/10/2022 

31/10/2022 

31/10/2022 

31/10/2022 

31/10/2022 

31/10/2022 

31/10/2022 

31/10/2022 

31/10/2022 

31/10/2022 

31/10/2022 

31/10/2022  

08:54:25:073 

08:58:44:830 

08:58:55:990 

08:58:56:450 

08:59:23:043 

08: 53:30:823 

08:59:49:640 

08:59:57:977 

09:00:52:593 

09:00:56:267 

09:05:18:167 

09:06:27:210 

09:09:07:003 

Eventos do Item 

Evento Data 

Encerramento 31/10/2022 
análise de 08:43:12 
propostas 

Abertura 31/10/2022 
08:46:01 

Encerramento 31/10/2022 
etapa aberta 09:06:03 

Mao  existem lances de desempate ME/EPP para o item 

• 
Inicio  la 31/10/2022 Convocados os fornecedores para a 10  etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 142,0000 e 
etapa fechada 09:06:03 R$ 144,9900. 

Encerra mento 

Encerra mento 
etapa fechada 

31/10/2022 
09: 11:04 

31/10/2022 
09:11:04 

Item encerrado para lances. 

Item com etapa fechada encerrada. 

 

lAbertura do 
Iprazo - !31/10/2022 
¡Convocação 09:17:03 
]anexo 

Encerramento 
do prazo - 

1Convocação 
!anexo 

¡Abertura do 
fprazo - 11/11/2022 
Convocação 08:53:32 
anexo 

Encerramento 
I do prazo - 111/11/2022 
!Convocação ; 09:26:06 
anexo 

I Abertura do , 
I prazo - 116/11/2022 
1Convocação 14:16:40 
!anexo 

Encerramento 
do prazo - 
Convocação 
anexo 

Convocado para envio de anexo o fornecedor RS MEDICA LTDA, CNPJ/CPF: 05 157.606/0001-59. 

CNPJ/CPF: 

Convocado para envio de anexo o fornecedor RS MEDICA LTDA, CNPJ/CPF: 05.157.606/0001-59. 

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RS MEDICA LTDA, CNPJ/CPF: 
05.157.606/0001-59. 

Convocado para envio de anexo o fornecedor STARKLINICAL DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 
29.125.166/0001-16. 

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RS MEDICA LTDA 
05.157.606/0001-59. 

17/11/2022 
08:46:51 

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor STARKLINICAL DO BRASIL LTDA, 
CNPJ/CPF: 29.125.166/0001-16. 

:Recusa de 
!proposta 

Recusa da proposta. Fornecedor: RS MEDICA LTDA, CNPJ/CPF: 05.157.606/0)01-59, pelo melhor 
18/11/2022 lance de R$ 80,0000. Motivo: 0 setor técnico da Feas constatou que nos atestados de capacidade 
16:0531 técnica apresentados não ficou evidenciado que a licitante forneceu, instalou e prestou serviço de 

manutenção em carrinhos de emergência, camas hospitalares, macas, cadeiras de rodas e cadeiras 
de banho. 

Aceite de 18/11/2022 
proposta 16:06:00 

Abertura do 
prazo - 18/11/2022 
Convocação 16:26:06 
anexo 

Encerramento 
do prazo - 18/11/2022 
Convocação 16:45:07 
anexo 

Aceite individual da proposta. Fornecedor: STARKLINICAL DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 
29.125.166/0001-16, pelo melhor lance de R$ 99,0000. Motivo: Constatou-se pela adequabilidade 
da proposta e documentação. 

Habilitação de 18/11/2022 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: STARKLINICAL DO BRASIL LTDA - CNPJ/CPF: 

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp  2/5 



21/11/2022 14:56 

• fornecedor 

Recusa de 
proposta 

Aceite de 
proposta 

Negociação 
de valor 

16:46:33 

18/11/2022 
16:51:50 

18/11/2022 
16:52:22 

18/11/2022 
16:53:50 

Habilitação 
fornecedor 

de 18/11/2022 
16:54:13 

Registro de 
intenção de 
recurso 

Aceite de 
intenção de 
recurso 

18/11/2022 
17:10:47 

21/11/2022 
13:12:04  

Data 

31/10/2022 
08:40:01 

31/10/2022 
08:45:01 

31/10/2022 
08:45:01 

31/10/2022 
08:46:01 

31/10/2022 
08:46:01 

31/10/2022 
09:06:03 

31/10/2022 
09:11:04 

31/10/2022 
09: 11:04 

31/10/2022 
09: 11: 08 

31/10/2022 
09:12:05 

31/10/2022 
09: 13: 02 

31/10/2022 
09:14:14 

31/10/2022 
09:14:25 

31/10/2022 
09:15:31 

31/10/2022 
09:16:51 

31/10/2022 
09:17:03 

31/10/2022 
09 : 19 :48 

31/10/2022 
09:42:19  

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Sistema 

05.157.606/0001-i 
59 

Sistema 

•05.157.606/0001-
59 

05.157.606/0001- 
59  

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Compras.gov.br  - 0  SITE  DE COMPRAS DO GOVERNO 
cl

_K,474
,4 

 

29.125.166/0001-16 

Recusa da proposta. Fornecedor: STARKLINICAL DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 29.125.166/0001 
pelo melhor lance de R$ 99,0000. Motivo: Negociar valor. 

Aceite individual da proposta. Fornecedor: STARKLINICAL DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 
29.125.166/0001-16, pelo melhor lance de R$ 99,0000. Motivo: Negociar valor. 

Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: STARKLINICAL DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 
29.125.166/0001-16, pelo melhor lance de R$ 99,0000 e com valor negociado a R$ 90,0000. 
Motivo: Documentação e proposta adequadas ao descritivo no edital. Valor negociado via  chat.  

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: STARKLINICAL DO BRASIL LTDA - CNPJ/CPF: 
29.125.166/0001-16 

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: RS MEDICA LTDA CNPJ/CPF: 05157606000159. 
Motivo: Em nosso entendimento o motivo que provocou a inabilitação da empresa, não pode 
prosperar, na pega recursal que apresentaremos, tentaremos reverter a decisão proferida. 0 
documento apresentado o qual  origin  

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: RS MEDICA LTDA, CNPJ/CPF: 05157606000159. Motivo: 
Intenção tempestiva e motivada, portanto aceita. 

Intenções de Recurso para-0 Item 

CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação 

05.157.606/0001-59 18/11/2022 17:10 21/11/2022 13:12 Aceito 

Motivo Intengão:Em nosso entendimento o motivo que provocou a inabilitação da empresa, não pode 
prosperar, na pega recursal que apresentaremos, tentaremos reverter a decisão proferida. 0 documento 
apresentado o qual originou nossa inabilitação, atende sim ao solicitado pelo edital 

Motivo Aceite ou Recusa:Intenção tempestiva e motivada, portanto aceita. „ _ _ 

Troca de Mensagens 
Mensagem 

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da 
análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o inicio dos 
lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura 
para disputa será entre 08:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 

minutos. Mantenham-se conectados. 

Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. 
Mantenham-se conectados. 

A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se 
conectados. 

0 item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. 

Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. 

A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 
142,0000 e R$ 144,9900 poderá enviar um lance único e fechado até As 09:11:03 do dia 

31/10/2022. 

A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos 
fornecedores convocados: R$ 99,0000 e R$ 80,0000. 

0 item 1 esta encerrado. 

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na 
funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade". 

Bom dia, agradeço a participação! Iniciarei a etapa de negociações! 

Para RS MEDICA LTDA - Bom dia, consegue reduzir sua proposta para R$ 79,00? 

Bom dia! 

Conseguimos sim! 

Para RS MEDICA LTDA - Licitante reduziu sua proposta! 

Para RS MEDICA LTDA - Abro o prazo de 2 h para envio da proposta atualizada, conforme 
item 12.7 d) do edital de embasamento: Proposta de pregos conforme modelo de 

proposta sugerido no anexo 3! 

Senhor fornecedor RS MEDICA LTDA, CNPJ/CPF: 05.157.606/0001-59, solicito o envio do 
anexo referente ao item 1. , „ 
Certo, vamos providenciar! 

Senhor Pregoeiro, o fornecedor RS MEDICA LTDA, CNPJ/CPF: 05.157.606/0001-59, 
enviou o anexo para o item 1. 
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Srs. Licitantes, enviarei a proposta e documentações para análise e adequabilidade a 
ser realizada pelo setor técnico da Feas. Assim que esta análise e tiver concluída os 

senhores serão comunicados e a data para divulgação do resultado de julgamento  sera  
estipulada. 

Para RS MEDICA LTDA - Prezados licitantes, em face do Acórdão n. 211/2021 — Plenário 
do TCU, abro o prazo de 24 horas, conforme solicitação do setor t cnico da Feas, para 

que a empresa RS apresente atestado de capacidade técnica de aco do com o descrito no: 
termo de referência: 

Para RS MEDICA LTDA - ...que comprove ter a licitante fornecido, i stalado e prestado o 
serviço de manutenção em carrinhos de emergência, camas  ho  pitalares, macas, 

cadeiras e roda e cadeiras de banho; tal solicitação se deve ao fato de não ter ficado 
evidente a carta de atestado de capacidade técnica apr sentado. 

Senhor fornecedor RS MEDICA LTDA, CNPJ/CPF: 05.157.606/0001-19, solicito o envio do 
anexo referente ao item 1. 

Senhor Pregoeiro, o fornecedor RS MEDICA LTDA, CNPJ/CPF: 051157.606/0001-59, 
enviou o anexo para o item 1. 

Para STARKLINICAL DO BRASIL LTDA - Prezados licitantes, em ce do Acórdão n. 
1211/2021 — Plenário do TCU, abro o prazo de 24 horas,  conform  solicitação do setor 

técnico da Feas, para que a empresa Starklinical apresente ates  ado  de capacidade 
técnica de acordo com o descrito no termo de  refer  ncia: 

Para STARKLINICAL DO BRASIL LTDA - ...que comprove ter a itante fornecido, 
instalado e prestado o serviço de manutenção em carrinhos de mergência, camas 

hospitalares, macas, cadeiras e roda e cadeiras de banho; tal  solidi  ação se deve ao fato 
de não ter ficado evidente a carta de atestado de capacidade té nica apresentado. 

Senhor fornecedor STARKLINICAL DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 2 .125.166/0001-16, 
solicito o envio do anexo referente ao item 1. 

Senhor Pregoeiro, o fornecedor STARKLINICAL DO BRASIL L DA, CNPJ/CPF: 
29.125.166/0001-16, enviou o anexo para o ite 1. 

Boa tarde Srs. Licitantes, informamos que a divulgação do resulta o desse certame  sera  
em 18/11/22, a partir das 16:00 h, em virtude da conclusão do procedimentos de 

julgamento. Por conseguinte, a partir desta data se contarão os  pr 
 
zos para interposição 

de recursos conforme item 14 do edital de embasa ento. 

Para STARKLINICAL DO BRASIL LTDA - Sr. licitante, seria possível reduzir sua proposta? 

Boa tarde Prezada! Só um instante por gentileza que irei verificar a possibilidade. 

Podemos chegar no valor da hora técnica de R$ 90,00. 

Para STARKLINICAL DO BRASIL LTDA - Agradeço a redução! AbrO o prazo de 2h para 
envio da proposta atualizada! 

Senhor fornecedor STARKLINICAL DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 29.125.166/0001-16, 
solicito o envio do anexo referente ao item I. 

Senhor Pregoeiro, o fornecedor STARKLINICAL DO BRASIL ii.TDA, CNPJ/CPF: 
29.125.166/0001-16, enviou o anexo para o iteirn 1. 

Srs. Fornecedores, esta aberto o prazo para registro de intençAC de recursos para os 
itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou "cancela o no julgamento'. 

Foi informado o prazo final para registro de intenção de  recur  •s: 21/11/2022 às Am. 
12:00:00.  

Mr  
Senhor fornecedor: STARKLINICAL DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 29.125.166/0001-16, 
solicito o envio de suas declarações em atendimento aos requisitos do edital. 0 prazo 
para envio será encerrado quando: forem enviadas as suas declarações ou o Pregoeiro 

ordenar o encerramento para envio de suas declarações. 

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 21/11/2022 às 
12:00:00. 

Para STARKLINICAL DO BRASIL LTDA - Prezado licitante, favor desconsiderar o envio de 
declarações! Por um lapso, não foi lançado o valor negociado, portanto retornei a 

aceitação da proposta para lançar o valor. Agradeço a compreensão! 

Certo, sendo assim, iremos desconsiderar como  or  entado. 

Eventos da Licitação  

08:40:01  

propostas 

31/10/2022' 
08:45:01 Etapa de análise de propostas encerrada. 

Julgamento de '31/10/2022 Inicio da etapa de julgamento de propostas 

https://www.comprasnet.gov.br/segurandexgov.asp  

Everitt)  

Alteração equipe 

! Abertura da sessão 
pública 

Encerramento da 
analise de 

Data/Hora 

14/10/2022 
08:13:03 

31/10/2022 Abertura da sessão pública 

Observações 



21/11/2022 14:56  

propostas 09:11:08 

Suspensão 17/11/2022 
administrativa 13:35:28 

.„. 

Reativação 118/11/2022 
16:00:35 
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Previsão de reabertura: 18/11/2022 16:00:00; Informamos que a divulgação do resultado 
desse certame será em 18/11/22, a partir das 16:00 h, em virtude da conclusão dos 
procedimentos de julgamento. Por conseguinte, a partir desta data se contarão os prazos para 
interposição de recursos conforme item 14 do edital de embasamento. 

Abertura do prazo 

Fechamento do 
prazo 

Convocação do 
Fornecedor 

Fechamento do 
prazo 

118/11/20221 • Abertura de prazo para intenção de recurso 
1 16:46:35 l  

18/11/2022 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 21/11/2022 às 12:00:00. 
16:46:54 

18/11/2022 Convocação do fornecedor STARKLINICAL DO BRASIL LTDA, CNR3/CPF: 29.125.166/0001-16 
16:50:00 para alteração das declarações. 

18/11/2022 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 21/11/2022 às 12:00:00. 
16:55:15 

Data limite para registro de recurso: 24/11/2022. 
Data limite para registro de contrarrazão: 29/11/2022. 
Data limite para registro de decisão: 06/12/2022. 

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi 
divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto No 10.024 
de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 13:13 horas do dia 21 de novembro de 
2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. 

VERIDIANE DE PAULA MACEDO  SOTTO  MAIOR 
Pregoeiro Oficial 

MIRELLE PEREIRA FONSECA 
Equipe de Apoio 

SILVIA  ANDREA  MIRANDA RIBEIRO 
Equipe de Apoio  

WILLIAM  CESAR BARBOZA 
Equipe de Apoio 

Imprimir o 
Relatório 

• 
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Pregão/Concorrência Eletrônica 

Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões 

INTENÇÃO DE RECURSO: 

Em nosso entendimento o motivo que provocou a inabilitação da empresa, não pode prosperar, na pega recursal 
que apresentaremos, tentaremos reverter a decisão proferida. 0 documento apresentado o qual originou nossa 
inabilitação, atende sim ao solicitado pelo edital 

ecilar 

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/Acompanhar_Recurso3.asp?prgCod=1088523&ipgCod=29198434&reCod=637046&Tipo=1 1/1 
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Pregão/Concorrência Eletrônica 

Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões 

RECURSO: 

EXMA. SRA. PREGOEIRA DA FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO À SAÚDE - FEAS 
EDITAL DE EMBASAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO No 161/2022 

RS MÉDICA LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita sob o CNPJ n° 05.157.606/0001-59, com sede na Rua 
Edmundo  Bastian,  n° 116, bairro Cristo Redentor, Porto Alegre, RS, devidamente representada por seu Proprietário 
- Administrador, Sr. Marco Antônio Barretti, portador da Carteira de Identidade no. 4008938237, inscrito no CPF 
sob o no. 261.358-330-49 vem tempestivamente de acordo com Lei 10.520/02 e Lei 8666/93 impetrar o presente 
RECURSO ADMINISTRATIVO Contra, decisão proferida pela Digníssima Pregoeira / Equipe de Apoio, no que 
concerne considera - lá inabilitada no presente certame 

DOS FATOS - SOLICITA 0 EDITAL 
"13.17. Qualificação técnica (deverá se anexada no ato do envio da proposta eletrônica). Comprovação de aptidão 
através de no mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, devidamente registrado (s) na entidade profissional competente, que comprove que a empresa licitante 
prestou serviço igual ou similar em características com o objeto da presente licitação, conforme preconiza o  Art.  
30, inciso II e §10  da Lei 8666/93. Não serão aceitos atestados de empresas que pertençam ao mesmo grupo 
empresarial." 

• 
DA DEFESA: 
Ao participarmos de uma licitação estamos submetidos às condições impostas pelo edital, por tanto, é compulsório 
que teremos que apresentar toda a documentação de habilitação elencada no ato convocatório para fins de sermos 
habilitados no certame; 

Os atestados de capacidade técnica apresentados pela arrematante, contemplam sim, o objeto da licitação, para 
aferi-lo, basta uma detalhada avaliação dos mesmos. Em nosso entendimento cumprimos com toda a solicitação 
documental emanada do edital, pois os atestados apresentados contêm informações que demonstram já termos 
prestado serviços superiores e / ou similares ao que está sendo licitado; 

As emissões de atestados de Capacidade Técnica exarados pelas entidades privadas e/ou pública, em sua grande 
maioria, os emitem de forma abrangentes, ou seja, de acordo com o serviço contratado, os apresentados pela 
arrematante contêm claras comprovações de que prestamos manutenções preventivas e corretivas, e é 
automático, que a empresa em um determinado forneceu algo (pegas) para a contratante a fim de cumprir com o 
serviço contrato. Não há emissão de atestado de capacidade técnica para comprovação de fornecimento, neste 
caso deveria ter sido solicitado atestado de fornecimento e não de capacidade técnica; 

Nossos atestados também contemplam serviço de engenharia clinica, no qual está embutida a necessidade de a 
empresa em algum momento do contrato, instalar determinados produtos / equipamentos adquiridos pela 
contratante. Par fins de colaborar com a avaliação, cremos que entre as páginas 2 a 4 e 11 a 12, dos atestados 
apresentados, pode ser verificado o que estamos sustentando, ou seja, atendemos o requisito técnico exigido pelo 
edital, também o erário tem que compreender que não existe a possibilidade de os atestados serem específicos 
para da certame, é pertinente ater-se a legislação a qual prevê "...  Art.  30 da Lei 8.666/93 em seu inciso II - 
comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e 
prazos com o objeto da licitação,...." a própria legislação não exige das proponentes que elas apresentem atestado 
com o objeto literal ao que está sendo licitado;  

Art.  30. (Lei 8.666/93) A documentação relativa à qualificação técnica  limiter-se-6 a: 
"I - registro ou inscrição na entidade profissional competente; 
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 
quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal 
técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos 
membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;  
III  - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou 
conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da 
licitação; 
IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial', quando for o caso." 

É preciso lembrar que o objeto da licitação em questão e: "Contratação de serviços de manutenção corretiva, COM 
TROCA DE PEÇAS, de camas hospitalares, macas, carros de emergência e cadeiras de rodas nas unidades da Feas." 
Por tanto, o mesmo não prevê fornecimento de determinado produto / pegas, caso o fornecimento estivesse 
embutido no objeto licitado, o atestado a ser fornecido pelas proponentes seria de fornecimento e não de 
capacidade técnica. 

Também atingimos outro objetivo do edital no que concerne termos apresentado melhor proposta, o agente público 
deve procurar contratar aquela empresa que cumpriu com o rito da licitação, e que apresentou melhor proposta 
para administração, novamente neste caso ergue-se a RS MÉDICA, visto que é evidente o beneficio ao erário;  

"Art.  3o - 8.666/93 
A licitação destina-se a garantir a observância do 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 vinculação ao instrumento convocatório, 
do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. (Redação dada pela Lei no 12.349, de 2010) (Regulamento) 

https://www.comprasnet. gov.br/pregao/pregoeiro/Acompanhar_Recurso3.asp?prgCod=1088523&ipgCod=29198434&reCod=637046&Tipo=R 1/2 
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(Regulamento) (Regulamento) 

§  lo  É vedado aos agentes públicos: 
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam 
ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências 
ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicilio dos licitantes ou de qualquer ou:ra circunstância 
impertinente ou irrelevante para o especifico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 50 a 12 deste artigo 
e no  art.  3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991; (Redação dada pela Lei no 12.349, de 2010)" 

DOS PEDIDOS: 
Para que o processo transcorra de maneira clara e cristalina aos olhos da sociedade, é pertinente, coerente e justo 
que: 
1) A empresa RS MÉDICA LTDA, seja reabilitada no processo; 
2) Que a empresa RS MÉDICA LTDA, seja consagrada como vencedora do certame; 
3) Caso não logremos êxito nos pleitos acima, é ESSENCIAL, FUNDAMENTAL E CORRETO, o cancelamento do 
presente certame; 

Nestes termos, pede deferimento. 

Porto Alegre, 21 de novembro de 2022. 

RS MÉDICA LTDA. 
CNPJ: 05.157.606/0001-59 
Marco Antônio Barretti 
Proprietário - Administrador 
CPF: 261.358.330-49 
RG 4008938237 

rr! 
• 

• 
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Memorando n.° 060/2022 — Eng.' Clinica I  FEAS 

Engenharia Clinica 
Fundação Estatal de Atenção à Saúde — 

Feas 
Rua Lothário  Boutin,  90 

Pinheirinho 
Curitiba / PR 

CEP 81.110-522 
(41) 3316-5928 

www.feaes.curitiba.pr.qov.br  
engenhariaclinica@feaes.curitiba.pr.gov.br  

Curitiba, 22 de Novembro de 2022. 

De: Eng.'  Clinica  I  FEAS. 
Para: CPL I  FEAS  

Referente: Recurso Administrativo Interposto pela Empresa RS MEDICA LTDA. Solicitando 
Revisão do Resultado do Pregão Eletrônico n° 161/2022 — "Contratação de serviços de 
manutenção corretiva, com troca de pegas, de camas hospitalares, macas, carros de 
emergência e cadeiras de rodas nas unidades da Feas." 

8) QUALIFICAÇÃO TÉCNICA; 

a) Autorização, Registro ou inscrição da CONTRATADA no Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia — CREA ou no,  Conselho Regional dos Técnicos  Industrials 

CRT,  entidade competente para !.a fiscalização do exercício profissional, 

competente da região a que estiver vinculado o licitador, que comprove atividade 

com o objeto desta licitação; 

b) 01 (um) ou mais atestado (ou declaração) de capacidade técnica, expedido(s) por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) na entidade 

profissional competente, que comprove(m) ter a licitante fornecido, instalado e 

prestado a serviço de manutenção em carrinhos de emergência, camas 

hospitalares, macas, cadeiras e rode e cadeiras de banho; 

c Declaração indicando os nomes, CPF's, números dos registros na entidade 

profissional competente, dos responsáveis técnicos que acompanharão a execução 

dos serviços, 0 nome do responsável técnico indicado devera ser o mesmo que 

constar das anotações ou tenros de responsabilidade técnica de que tratam os 

itens acima. 

A empresa RS MEDICA LTDA. CNPJ n° 05.157.606/0001-59 apresentou documentação em 

desacordo com o item acima exposto, constante no edital de embasamento, pois seu 



C:FLaidação Estatal 
• de Atenção 6 Saúde 

Engenharia Clinica 
Fundação Estatal de Atenção à Saúde 

Feas 
Rua Lothário  Boutin,  90 

' Pinheirinho 
Curitiba/PR 

CEP 81.110-522 
(41) 3316-5928 

www.feaes.c Jritiba.pr.gov.br  
engenhariaclinica@feaes.cffitiba.pr.gov.br  

atestado de capacidade técnica não menciona serviços de manutenção corretiva, com troca 

de pegas, de camas hospitalares, macas, carros de emergência e cadeiras de rodas. 

Mesmo após diligências a referida empresa não apresentou documento conforne solicitado 

e tendo em vista o principio do julgamento objetivo e o principio da vinculação ao 

instrumento convocatório, entendemos que o recurso da Empresa RS MEDICA LTDA não 

seja acatado. 

Dessa forma desclassificação da empresa deve ser mantida. 

Elaborado Aprovado 
Documento assinado digitalmente Documento assinado  dig  I almente 

e WILIAM REND! ARABORI 
Data: 22/11/2022 13:17:26-0300 
Verifiqueem fittps://verificador.iti.br  

Wiliam  Kendi Arabori 
Matricula 2384 

Engenharia Clinica Feas 

g uhr  ROBERTO LIBERATO DALLAGRANNA 
Data: 23/11/2022 09:40:53-0300 
Verifiqueem https://verificadoriti.br  

Roberto Liberato Dallagra nna 
CREA-PR: 75520/D 

Engenharia Clinica  Peas  

2 



Fea 

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

Capão Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 

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

Memorando 291/2022 — CPL/Feas Curitiba, 30 de novembro de 2022. 

Direção-Geral.  

Ref.:  Análise ao Recurso Administrativo — PE 161/2022; 

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

pregão eletrônico em epígrafe, cujo objeto 6, em resumo, "Contratação de empresa para 

prestação de serviços de manutenção corretiva, com troca de  peps,  de camas hospitalares, 

macas, carros de emergência e cadeiras de rodas nas unidades da Feas". 

Breve relato 

Sem delongas, informo que a empresa RS MÉDICA LTDA. recorreu do 

resultado do certame, alegando que os atestados de capacidade técnica apresentados 

contemplam sim, o objeto da licitação. 

Não houve apresentação de contrarrazões. 

Quanto aos documentos de classificação da proposta: por se tratar de 

questão de ordem técnica, fora encaminhada ao setor técnico responsável, qual seja, 

Engenharia Clinica Feas, que resolveu classificar a empresa STARKLINICAL DO BRASIL 

LTDA. 

Manifestação da equipe técnica da Feas 

Memorando n.° 060/2022 — Eng.a Clinica I  FEAS 

12.7. Da documentação complementar para classificação da proposta, a ser 

anexada no sistema: 

b) 01 (um) ou mais atestado (ou declaração) de capacidade técnica, expedido(s) 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) na 

entidade profissional competente, que comprove(m) ter a licitante fornecido, ins-

talado e prestado o serviço de manutenção em carrinhos de emergência, camas 

hospitalares, macas, cadeiras e roda e cadeiras de banho; 
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A empresa RS MEDICA LTDA. CNPJ n° 05.157.606/0001-59 apresentou 

documentação em desacordo com o item acima exposto, constante no edital de 

embasamento, pois seu atestado de capacidade técnica não menciona serviços de 

manutenção corretiva, com troca de peças, de camas hospitalares, macas, carros de 

emergência e cadeiras de rodas. 

Mesmo após diligências a referida empresa não apresentou documento 

conforme solicitado e tendo em vista o principio do julgamento objetivo e o principio da 

vinculação ao instrumento convocatório, entendemos que o recurso da Empresa RS 

MEDICA LTDA. não seja acatado. 

Dessa forma desclassificação da empresa deve ser mantida. • 
Mérito 
Primeiramente, o recurso foi encaminhado ao setor técnico responsável do 

certame, qual seja, engenharia clinica da Feas, sendo responsável o Engenheiro Clinico 

Roberto Liberato Dallagranna. 

Contrário ao apontado pelo setor técnico, não necessariamente o atestado 

deverá conter descrição do objeto a ser contratado para ser aceito, todavia, deve resguardar 

similaridade segura entre o objeto licitado e o documento apresentado. Nos atestados 

apresentados, a empresa comprova ter prestado serviços em equipamentos  medicos,  mas a 

complexidade dos equipamentos objeto deste certame exigem uma xpertise não 

comprovada pela empresa, na análise do setor técnico requisitante. 

Neste sentido há que se falar acerca da similaridade dos atestados Veja-se, na 110 
Lei 8.666/1993, o texto assim descreve a exigência:  

Art.  30: A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á   a: 
II — comprovação de aptidão para desempenho de ativida e pertinente e 
compatível em características, quantidades e prazos  Coil  o objeto da 
licitação, e indicação das instalações e do aparelhamentC e do pessoal 
técnico adequados e disponíveis para a realização do objéto da licitação, 
bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que 
se responsabilizará pelos trabalhos; §  lo  A comprovaç'áo de aptidão 
referida no inciso ll do "caput" deste artigo, no caso das licitações 
pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por 
pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas 
entidades profissionais competentes, limitadas as exigências a: / — 
capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em 
seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, 
profissional de nível superior ou outro devidamente rei  onhecido pela 
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entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por 
execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas 
estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo 
do objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou 
prazos máximos; [...] § 3o Será sempre admitida a comprovação de aptidão 
através de certidões ou atestados de obras ou serviços similares de 
complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior. (grifei) 

Isto posto, como podemos ver, a Lei 8666/93 prevê a similaridade dos Atestados 

de Capacidade Técnica no Parágrafo 3° do  Caput  do  Art.  30. Ainda, corroborando com a 

interpretação desta Administração,  Joel  de Menezes Niebuhr descreve que a "Administração 

Pública, ao avaliar a qualificação técnica dos licitantes, pretende aferir se eles dispõem dos 

conhecimentos, da experiência e do aparato operacional suficiente para satisfazer o 

contrato administrativol". 

Desta forma, caberia ao setor técnico estabelecer se a licitante, mesmo 

apresentando "Atestado de Capacidade Técnica", consegue comprovar sua aptidão para 

execução total do objeto a ser contratado. Neste  interim,  o setor de Engenharia Clinica da 

Feas, entendeu que, com os documentos apresentados, a empresa não comprova a  

expertise  necessária para a prestação do serviço. 

Legitimando com este entendimento, temos Margal Justen Filho, que enaltece a 

relevância do atestado ao discorrer que "em todo o tipo de contratação pode cogitar-se da 

exigência de experiência anterior do licitante como requisito de segurança para a 

contratação administrativa. Aliás até se pode afirmar que em muitos casos a capacitação 

técnica operacional se evidencia como a única manifestação de experiência anterior 

relevante e pertinente2". 

Além disso, caso os licitantes tenham dúvidas acerca dos termos do edital, po-

dem solicitar pedidos de esclarecimentos e/ou impugnações, ou seja, uma vez que não hou-

ve pedidos de esclarecimento, os licitantes acataram integralmente as condições de partici-

pação do pregão. 

Opinativo 

A Lei 8.666/93 é clara ao afirmar que a licitação se destina a garantir a proposta 

mais vantajosa à Administração  (art.  3°), unindo o elemento menor preço e especificação 

1NIEBUHR,  Joel  de Menezes. Licitação Pública e Contrato Administrativo. Curitiba: Zenite, 2008, 
p.233. 
2JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários á lei de licitações e contratos administrativos. 11.  Ed.  São 
Paulo: Malheiros, 2005, p. 332; 
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técnica adequada. Ou seja, 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. 

Assim sendo, rejeito o recurso. 

Conclusão 

Por todo o exposto, a Pregoeira opina por negar as integralmen
I
Ite as razões 

apresentadas no recurso, mantendo-se inalteradas todas as condições anteriormente 

apresentadas. 

Para cumprimento das formalidades legais, encaminhe-se à Autoridade Superior 

para análise e decisão. 

()•- 
Veridiane de Paula Macedo  Sotto  Maior 

Pregoeira 
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Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões 

DECISÃO DO PREGOEIRO: NÃO PROCEDE 

Trata-se de análise de recurso administrativo apresentado contra o resultado do pregão eletrônico em epígrafe, 
cujo objeto e, em resumo, "Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção corretiva, com 
troca de pegas, de camas hospitalares, macas, carros de emergência e cadeiras de rodas nas unidades da Feas". 

Breve relato 
Sem delongas, informo que a empresa RS MÉDICA LTDA. recorreu do resultado do certame, alegando que os 
atestados de capacidade técnica apresentados contemplam sim, o objeto da licitação. 

Não houve apresentação de contrarrazões. 

Quanto aos documentos de classificação da proposta: por se tratar de questão de ordem técnica, fora encaminhada 
ao setor técnico responsável, qual seja, Engenharia Clinica Feas, que resolveu classificar a empresa STARKLINICAL 
DO BRASIL LTDA. 

Manifestação da equipe técnica da Feas 
Memorando n.0  060/2022 - Eng.a Clinica I FEAS 
12.7. Da documentação complementar para classificação da proposta, a ser anexada no sistema: 
b) 01 (um) ou mais atestado (ou declaração) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, devidamente registrado(s) na entidade profissional competente, que comprove(m) ter a 
licitante fornecido, instalado e prestado o serviço de manutenção em carrinhos de emergência, camas hospitalares, 
macas, cadeiras e roda e cadeiras de banho; 

A empresa RS MEDICA LTDA. CNP3 n° 05.157.606/0001-59 apresentou documentação em desacordo com o item 
acima exposto, constante no edital de embasamento, pois seu atestado de capacidade técnica não menciona 
serviços de manutenção corretiva, com troca de pegas, de camas hospitalares, macas, carros de emergência e 
cadeiras de rodas. 
Mesmo após diligências a referida empresa não apresentou documento conforme solicitado e tendo em vista o 
principio do julgamento objetivo e o principio da vinculação ao instrumento convocatório, entendemos que o 
recurso da Empresa RS MEDICA LTDA. não seja acatado. 
Dessa forma desclassificação da empresa deve ser mantida. 

Mérito 
Primeiramente, o recurso foi encaminhado ao setor técnico responsável do certame, qual seja, engenharia clinica 
da Feas, sendo responsável o Engenheiro Clinico Roberto Liberato Dallagranna. 
Contrario ao apontado pelo setor técnico, não necessariamente o atestado deverá conter descrição do objeto a ser 
contratado para ser aceito, todavia, deve resguardar 
similaridade segura entre o objeto licitado e o documento apresentado. Nos atestados apresentados, a empresa 
comprova ter prestado serviços em equipamentos médicos, mas a complexidade dos equipamentos objeto deste 
certame exigem uma  expertise  não comprovada pela empresa, na análise do setor técnico requisitante. 
Neste sentido há que se falar acerca da similaridade dos atestados. Veja-se, na 
Lei 8.666/1993, o texto assim descreve a exigência:  

Art.  30: A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-6 a: 
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 
quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal 
técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos 
membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos; §  lo  A comprovação de aptidão referida no 
inciso II do "caput" deste artigo, no caso das licitações pertinentes a obras e serviços,  sera  feita por atestados 
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais 
competentes, limitadas as exigências a: I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir 
em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro 
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por 
execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior 
relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos 
máximos; L.] § 30  Sera  sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras ou 
serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior. (grifei) 

Isto posto, como podemos ver, a Lei 8666/93 prevê a similaridade dos Atestados 
de Capacidade Técnica no Parágrafo 3° do  Caput  do  Art.  30. Ainda, corroborando com a interpretação desta 
Administração,  Joel  de Menezes Niebuhr descreve que a "Administração Pública, ao avaliar a qualificação técnica 
dos licitantes, pretende aferir se eles dispõem dos conhecimentos, da experiência e do aparato operacional 
suficiente para satisfazer o contrato administrativon 
Desta forma, caberia ao setor técnico estabelecer se a licitante, mesmo apresentando "Atestado de Capacidade 
Técnica", consegue comprovar sua aptidão para execução total do objeto a ser contratado. Neste  interim,  o setor 
de Engenharia Clinica da Feas, entendeu que, com os documentos apresentados, a empresa não comprova a  
expertise  necessária para a prestação do serviço. 
Legitimando com este entendimento, temos Margal Justen Filho, que enaltece a relevância do atestado ao discorrer 
que "em todo o tipo de contratação pode cogitar-se da exigência de experiência anterior do licitante como requisito 
de segurança para a contratação administrativa. Alias até se pode afirmar que em muitos casos a capacitação 
técnica operacional se evidencia como a única manifestação de experiência anterior relevante e pertinente2". 
Além disso, caso os licitantes tenham dúvidas acerca dos termos do edital, podem solicitar pedidos de 
esclarecimentos e/ou impugnações, ou seja, uma vez que não houve pedidos de esclarecimento, os licitantes 
acataram integralmente as condições de participação do pregão. 

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/Acompanhar_Recurso3.asp?prgCod=1088523&ipgCod=29198434&Tipo=DP&seqSessao=1 1/2 
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Opinativo 
A Lei 8.666/93 é clara ao afirmar que a licitação se destina a garantir a proposta mais vantajosa à Administração  
(art.  30), unindo o elemento menor prego e especificação técnica adequada. Ou seja, 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. 
Assim sendo, rejeito o recurso. 

Conclusão 
Por todo o exposto, a Pregoeira opina por negar as integralmente as razões apresentadas no recu 
inalteradas todas as condições anteriormente apresentadas. 
Para cumprimento das formalidades legais, encaminhe-se à Autoridade Superior para análise e de  

so,  mantendo-se  

• 

• 

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/Acompanhar_Recurso3.asp?prgCod=1088523&ipgCod=29198434&Tipo=DP&seqSessao=1 2/2 
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DESPACHO  

CPL 
A/C Veridiane de Paula Macedo  Sotto  Maior  

Ref.:  Recurso referente ao Pregão Eletrônico n° 161/2022 

• Decido por rejeitar o recurso administrativo, conforme opinado nos 

Memorandos 060/2022 - Engenharia Clinica/FEAS e 291/2022 - CPUFeas, 

os quais tomo como razão de decidir; 

• Dê-se ciência aos interessados; 

• Para as demais providências, respeitando as formalidades legais. 
k 

zifredo P;.7l--S2kIves Paz 

as Diretor-Geral Fe _ 

Curitiba, 30 de embro de 2022. 
CA._.-,N,--------- 
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Visualização de Recursos, Contrarraz:e°sme
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Decisões  

DECISA0 DA AUT. COMPETENTE: MANTÉM DECISÃO PREGOEIRO 
De acordo com a decisão da Pregoeira. 

•  

https://www.com  prasnet.gov.br/pregao/pregoei  ro/Acom  pan  har Recurso3.asp?prgCod=1088523&ipgCod=29198434&Tipo=DA&seqSessao=1  
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Pregão/Concorrência Eletrônica 

Visualização de Recursos, Contra-Razões e Decisões 

Pregão no 00161/2022 

Sessões: 1 (Última Sessão do Pregão) 

Sessão no 1 (Última Sessão do Pregão) 

Item: 1 

Nome do Item: Manutenção de Material Hospitalar 

Descrição: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção corretiva, com troca de pegas, de 
camas hospitalares, macas, carros de emergência e cadeiras de rodas nas unidades da Feas - valor da hora técnica. 

Tratamento Diferenciado: - 

Aplicabilidade Decreto 7174: Não 

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 

CNP]: 05.157.606/0001-59 - Razão Social/Nome: RS MEDICA LTDA 

- Intenção de Recurso  

- Recurso  

Decisão do Pregoeiro 

Decisão da Aut. Competente 

• 

https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregaoNisualizarRecursosPregao.asp?prgCod=1088523 1/1 
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Total do Fornecedome R 
1  90 0000 

Valor Global da At 

E necessário detalhar o itenipara sabsLqual o  critério de valor  qua  é utilizado: Estimado ou Referência ou  Maximo  Aceitável. 
90,0.000 

STARKLINICAL DO BRASIL LTDA 
Onidade de 

F0d001,01ento 
Material, UNIDADE 

Crite'rio de Vator Valor Valor Quantidade 
(*) Unitfirio Global 

1 R$ 146,6700.  R$ 90,0000" R$ 90,0000, 

02/12/2022 13:19 Compras.gov.br  

4') Resultado por Fornecedor 

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE/PR 

Pregão No 00161/2022 - (Decreto No 10.024/2019) 

RESULTADO POR FORNECEDOR 

29.125.166/0001-16 - 

Item Descrição 

1 Manutenção de  
Hospitalar 

Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de manutenção corretiva,  corn  troca de pegas, de camas hospitalares, macas,1 
carros de emergência e cadeiras de rodas nas unidades da Feas. 

Imprimir 
 Relatório 

olta 

• 

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

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE/PR 

Termo de Julgamento de Recursos do Pregão 

No 00161/2022 

As 12:07 horas do dia 02 de dezembro de 2022, após analisados e decididos os recursos do Pregão no 00161/2022, 
referente ao Processo no 258/2022, 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 
41/ Descrição: Manutenção de Material Hospitalar 

Descrição Complementar: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção corretiva, com troca 
de pegas, de camas hospitalares, macas, carros de emergência e cadeiras de rodas nas unidades da Feas - valor da 
hora técnica. 
Tratamento Diferenciado: - 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE 
Valor Máximo Aceitável: R$ 146,6700 Intervalo Mínimo entre Lances: - 
Situação: Adjudicado com decisão 

Adjudicado para: STARKLINICAL DO BRASIL LTDA , pelo melhor lance de R$ 99,0000 , com valor negociado a 
R$ 90,0000 . 

Visualizar Recurso do Item 

Observações 

Adjudicado02/12/2022 Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: STARKLINICAL DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 40   
12:07:38 29.125.166/0001-16, Melhor lance: R$ 99,0000, Valor Negociado: R$ 90,0000 

Fim do documento 

i
https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/ata/TermoJulg.asp?prgCod=1088523&acao=J&tipo=t  

Eventos.  

.Evento, ;:.: Datá 
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Relatório de adjudicação e homologação 

Encaminhamos o presente processo para análise e posicionamento jurídico com 

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

Pregão Eletrônico n° 161/2022. 

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção 

corretiva, com troca de pegas, de camas hospitalares, macas, carros de emergência e 

cadeiras de rodas nas unidades da Feas.  

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, 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 tensionamentoe. 

Não obstante, como demonstraremos abaixo, todos os requisitos constantes 

nesse decreto municipal 1.235/2003 foram respeitados. Ainda assim, cremos que tal 

ihttps://www.google.com/url?   
sa=t&rct=j84q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=ria&uact=8&ved=2ahUKEwjTsofB6 j3AhXNupUCHSoBA20QF-
noECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwwwl Ace.Orgov.br%2Fnoticias%2Ftce-or-orienta-jurisdicionados-a-reali-
zar-pregao-eletronico-em-vez-de-oresencial%2F7688%2FN&usg=A0vVawOxbzkeCEG5QfzNe6R148Ki  
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. 
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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 contrário, está alinhada aos mais 

avançados e respeitados órgãos nacionais, no que diz respeito a compras púb cas 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 05/10 a Ajur/Feas emitiu o parecer 465/2022 aprovando o edital de 

embasamento deste pregão eletrônico e opinando favoravelmente ao prosseguimento do 

processo (fls. 86-88)3: opinou pela legalidade do intento do ponto de vista jurídico-formal. 

Em 06/10 o Diretor-Geral da Feas tomou ciência deste parecer 

publicação do Edital de Embasamento  (fl.  89). 

6 autorizou a 

Em 14/10 o aviso de licitação deste Pregão Eletrônico foi publicado em DOM e, 

obedecendo aos prazos legais, estipulou-se um prazo mil-limo de 08 (oito) dias úteis para o 

recebimento de propostas, ou seja, 31/10 (fls. 90-91). 

0 edital de embasamento encontra-se As folhas 92 — 1314. 0 pregão foi 

realizado pelo menor valor global, aferido a partir da menor hora técnica., 

Não houve questionamentos ao edital, de sorte que no dia marcado deu-se a 

abertura da sessão pública. A documentação de proposta e habilitação foi enviada via 

plataforma pelas empresas e avaliada pela Feas5. 

3  Obedecendo assim ao decreto municipal 1235/2005,  art.  34, VI. 
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.aso?co  no uasg=928285&numprp=712022 &f IstSrp=&f Uf=&f num-
Pro=712022&f codUasg=928285&f toPregao=E&f IstICMS=&f dtAberturalni=&f dtAberturaFirn= 
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A partir da documentação anexada pelas empresas, o setor técnico da Feas 

realizou e análise dos itens e constatou a adequabilidade das propostas (fls. 132-136)6. 

Após a análise das propostas, passamos A verificação da documentação de 

habilitação das empresas com propostas classificadas (fls. 137-146)7. 

A ata da sessão encontra-se, em sua totalidade, As folhas 147-149. 

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 18/11 conforme informado no  chat  da sessão (fls. 148v)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. 

6  Dessa forma, obedecemos peremptória e seguramente o decreto municipal 1235/2005,  art.  34, caput, e seu in-
ciso IX. Assim o 6, pelo simples fato do pregão eletrônico ser híbrido: ele se da em papel, mas também e privile-
giadamente eletronicamente.  Ou seja, se nosso decreto municipal faz menção a processo, por óbvio, já que o 
próprio nome "pregão eletrônico" diz, aquilo que ocorre na sessão eletrônica é parte indissociável deste mesmo 
processo e, estando na rede mundial de computadores, faz parte do processo em si. Ou seja, nosso ponto é sim-
ples: 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 
esta salvo  ad  etemum na rede mundial de computadores, já faz parte do processo e esta documentado; portanto, 
obedece à legislação municipal. 
7  Obedecendo assim ao decreto municipal 1235/2005,  art.  34, IX. 
8  Obedecendo assim ao decreto municipal 1235/2005,  art.  27, § 8°. 
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Ora, a ata de resultado nada mais é do que a descrição detalhada 

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

individualmente as (des)classificações de propostas e habilitações e 

Reforcemos: todo o conteúdo da ata de resultado de julgamento está dispo 

sessão pública do pregão. 

do julgamento 

o: ali constam 

inabilitações. 

ivel na ata da 

Exatamente o mesmo ocorre com o edital de resultado de jul 

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

Tais informações encontram-se detalhadamente à folha 159. 

amento. Esse  

ens  vencidos. • 
Dessa forma, forçoso se concluir que obedecemos integralmen 

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

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

todas as informações acerca do julgamento estão clara e precisamente 

ampla e irrestrita consulta. 

e ao decreto 

oes sobre o 

outros, enfim, 

isponiveis 

Uma última informação acerca do edital de resultado: não há 

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

Oficial. Frisemos: os órgãos municipais são desobrigados pela legislação 

DOM o resultado do certame, mas sim, somente nas respectivas plataformas 

isso foi realizado nesse certame: as licitantes foram avisadas antecip 

divulgação do resultado de julgamento e no dia aprazado tal resultado foi publi  

na legislação 

do em Diário 

publicar em 

de disputa. E 41/ 

damente da  

ado.  

Prossigamos 

Neste sentido, em sendo dado o resultado de julgamento do preg o em 18/11 o 

prazo para recurso seria até as 12:00 h do dia 21/11°. Houve um rec rso, que foi 

devidamente apreciado e declarado improcedente (fls. 150-158). 

9  Cf. Decreto Municipal 1.235/2003,  art.  33 e cláusula 13 do edital de embasamento. Tal prazo fo devidamente 
registrado no sistema (fls. 174). 
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Algumas estatísticas deste pregão: 

• 01 item licitado; 01 item adjudicado; 100% de sucesso nas aquisições. 

• Os itens foram adquiridos dentro do preço proposto, conforme detalhamento 

abaixo: 

Valor inicial 
técnica 

da hora Valor dos itens desertos/ 
fracassados 

Valor adjudicado da hora 
técnica 

Valor de economia 

R$146,67 R$0,00 R$ 90,00 R$56,67 

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 quatrocentos e quarenta mil 

reais. 

Permanecemos à disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos que se 

fizerem necessários. 

Curitiba, 02 de dezembro de 2022 

Respeitosamente, 

Vendiane de Paula Macedo  Sotto  Maior 

Pregoeira 
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FEAS 
Funclegio Estatei 

40 .AbençãofiSaircla  

Protocolo: P.A. ng 258/2022 

Interessada: FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO À SAÚDE - FEAS 

Parecer ng: 549/2022 - AJUR 

Trata-se de processo licitatório instaurado na modalidade de 

Pregão Eletrônico, para contratação de empresa para prestação ode serviços de manutenção 

corretiva, com troca de pegas, de camas hospitalares, macas, carros de emergência e cadeiras 

de rodas nas unidades da FEAS, conforme termo de referência de fls. 04/13 v. 

A  fl.  91 consta aviso de licitação do processo publicada em 

DOM. 

As fls. 92/131 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. 132/146 constam documentos relacionados a 

habilitações ou inabilitações de empresa; ás fls. 147/149 v. consta a ata de realização do 

pregão; ás fls. 150/158 v. consta interposição e análise de recurso interposto por empresa 

quanto a inabilitação da mesma; à  fl.  159 consta resultado por fornecedor; à  fl.  160 consta 

Termo de Julgamento de Recursos do Pregão; às fls. 161/163 v. o Relatório de Adjudicação e 

Homologação, o qual aponta que de um item licitado, um item foi adjudicado, resultando em 

100% (cem 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  161/2022. 

E o parecer. 

Curitiba, 05 de çezembro de 2022. 

PEDRO HRIQ9,11NO BORGES 

ASSESSOR JU I DICO - FEAS 
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Recebido em:  
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Memorando no 355/2022 — CONTROLE INTERNO 13/12/2022. 

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

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

Informo que a análise ao processo administrativo no 258/2022 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 do contrato, contemplando, dentre outras, clausula  
de reajuste contratual e de LGPD; 
e) Juntou-se a Referencial de pregos, contemplando: propostas; definição da 
escolha de pregos e declaração de compatibilidade de pregos com o mercado; 
f) Escolha do certame por itens com ampla concorrência;  
g) Houve a Nomeação do pregoeiro responsável pelo certame e sua equipe de 
apoio — 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 disponibilização em 
Órgão Oficial, até abertura da fase de lances: do dia 14/10 a 31/10/2022;  
j) Não houve pedidos de esclarecimento e/ou impugnações aos termos do 
edital, motivo o qual se manteve as datas de abertura de proposta e de fase de 
lances como anteriormente publicado;  
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) Não houve solicitação e análise de amostras;  
m) Análise da habilitação pelo Pregoeiro; 
n) Juntou-se a ata/edital de resultado de iulqamento emitida pelo Pregoeiro  
(após a realização da classificação e habilitação)  junto ao  site  de compras/licitagi5e  
da Feas, qual seja, Compras.gov, contemplando a disponibilização da publicação 
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deste último no  site  da Feas, atendendo assim, ao disposto no  art.  3 , §60, Decreto 
Municipal 1235/2003. Ainda, houve comunicação prévia aos interes ados via  chat  
do sistema Compras.gov  da data prevista para emissão do resultad do processo; 
o) Houve manifesta  ão  de inten Ao de  inter  osi  ão  de recursos.  ontem 'lando 
a apresentação da(s) pega(s) recursal(is);  
p) Houve também, disponibilizagão de prazo para contrarrazõe , entretanto, 
sem apresentação de pega pelo(s) interessado(s); 
q) Da análise do setor técnico/responsável e, também do Prego iro, houve a 
negativa integral das razões apresentadas em sede  recurs  I; bem como 
por parte da Autoridade competente; dando-se a devida publicidad ao resultado 
recursal; sem necessidade de altera iies no resultado outrora emiti o.  
r) 0 Pregoeiro, então, encaminhou os autos para parecer jun ico, antes da 
Adjudicação e Homologação; 
s) Emitiu-se o Parecer da Assessoria Jurídica, autorizando a djudicagão e 
homologação do certame pela Autoridade Competente — Parece Jurídico no 
549/2022-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, irformo que, a 
demanda atende ao disposto na legislação supracitada e aos princípios  cue  regem a 
administração pública; sendo possível sua adjudicação e homologação pela Autoridade 
Competente (caso esta entenda pertinente/necessária). 

71/ark- )11,60,UQ 
amua Tola aneco 

Gerente de Controladoria Feas 

Atenciosamente, 
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ANEXO I 
.  CHECK LIST  pREGÃO-ELEiRONICO...• 

: • tEGISLÁÇA6:•Lei .r1.0  8.666/93, Lei n.0  10.520/2002, - .Le i Conipbnientar no 123/2006 e suas alteraybes, Decretos  Municipals  no 1.235/2003, 
• "1.7, .',ll'. e 610/2019 

1028/2011, 290/2016, 

DOCUMENTACAO'ilikrAt 

ANALISE DATA PAGINAÇÃO OBJETO 

No PROCESSO ADMINISTRATIVO 258/2022 05/10/2022 01 a 164 

No PREGÃO ELETRÔNICO 161/2022 14/10/2022 90 

OBJETO 
Contratação de serviço de manutenção corretiva, com troca de peças, de camas hospialares, 
macas, carros de émergencia e cadeias de rodas, paia suprir as necessidades da  Peas  peb 

penbdo de 12 Meses 

VALOR ESTIMADO R$ 380.000,00 04/08/2022 22 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIROS Juntado aos autos 05/10/2022 1 

AUTORIZAÇÃO DE LICITAR ' Juntado aos autos 05/10/2022 1 

GESTORES CONTRATUAIS Roberto Lberato Dallagranna e  \Mom  Kendi Arabori 05/10/2022 1 

Fiscais Não houve 

ORDENADOR DE DESPESAS . Juntado aos autos 05/10/2022 2 

ESCOLHA ME/EPP, COTAS E/OU AMPLA CONCORRÊNCIA Ampla concorrência 30/09/2022 3 

JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO Juntado aos autos 30/09/2022 3 

TERMO DE REFERENCIA Juntado aos autos 24/04/2022 04 a 13 

REFERENCIAL DE PREÇOS Juntado aos autos 04/08/2022 22 

DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DE PREÇOS COM 0 MERCADO Juntado aos autos 04/08/2022 22 

JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DE PREÇOS Juntado aos autos 04/08/2022 23 

PROPOSTAS Juntado aos autos 24 a 42 

NOMEAÇÃO DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO Portar b no 064/2022 - DOM no 152 10/08/2022 43 

PREGOEIRO RESPONSÁVEL Veridiane de Paub Macedo  Sotto  Mabr 
14/10/2022 92 verso 

EQUIPE DE APOIO  Meet  Pema Fonseca e Sivia  Andrea  Miranda Rbeiro 

MINUTA DO EDITALDE EMBASAMENTO Junta&) aos autos 46 a&5 

AT,  i , 5 REGISTRO DE PREGOS/MINUTA CONTRATUAL Mnuta de contrato 14 a 21 

CLAUSULA DE REAJUSTE CdkiRATUAL Juntado aos autos Clausub 85  

CLAUSULA DE PROTEÇÃO  DE DADOS - LEI 11709/2018 Clei Geral de 
PrOteção de Dados" ou "LGPD'r) 

Juntado aos aulra Clausula 18a 

ANALISE DA MINUTA DO EDITAL PELO SETOR 
TÉCNICO/REQUISITANTE 

Aprovação 05/10/2022 44 

MINUTA DO EDITAL DE EMBASAMENTO ALTERADA Não houve 

REAKÁLISE DA MINUTA DO EDITAL PELO SETOR 
TÉCNICO/REQUISITANTE 

Não houve 

ANALISE DA MINUTA DO EDITAL PELA ASSESSORIA JURIDICA Parecer no 465/2022 - Aprovação 05/10/2022 86 a 88 

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

Aprovação 06/10/2022 89 

EDITAL DE EMBASAMENTO Juntado aos autos 14/10/2022 . 92 a 131 

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

Menor  prep  gbbal - ilrri 10.2 e 10.10 15/10/2022 97 verso a 99 

PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO (08 DIAS ÚTEIS) ' Publicado no DOM no 195 14/10/2022 90 e 91 

PUBLICAÇÃO 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 

REANALISE DO EDITAL PELO SETOR TÉCNICO/REQUISITANTE Não houve 

REANALISE DA MINUTA DO EDITAL PELA ASSESSORIA JURÍDICA Não houve 

REAPROVAÇÃO DO PARECER JURÍDICO E DA MINUTA DO EDITAL Não houve 
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EDITAL DE EMBASAMENTO ALTERADO Não houve 

REPUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO (08 DIAS ÚTEIS) Não houve 

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

Não se aorta 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E/OU IMPUGNAÇÃO Não houve 

RESPOSTA AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO E/OU IMPUGNAÇÃO 
(241-0 

1 
Não houve 

MINUTA DO EDITAL DE EMBASAMENTO ALTERADO Não houve 

• ..RESUMO/ATA DA DISPIJTÁ.DA $E5SÃORÚBLICA ou 
." 

pocumen-o 
ËOUIVAilnitt • ...:::.•.: ••. Juntado aci:•at tc, _. 

• ••• . 
31/1 /202i': 147 a 149  

Nã-c) hol - 

DOCUMENTAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO 
http:/ /www.comprasnetgcrv.twiconsultalicitausidownloadidowninad 

DOCUMENTOS SOLICITADOS A TÍTULO DE CLASSIFICAÇÃO DA 
PROPOSTA 

DA PROPOSTA - Disponibilira0o on-line: 
editais_det-olhe.asp?coduasg=928285&modprp=54numprp=1612022 

Registro no Conselho de Engenhara e Agronomb do  Parana  - CREA/P 
Conseil°  Regional dos Tecnicos Industriais da 4a Regitio -  CRT-04; Ateado 

capacidade técnica; Decbração indicando os nomes, CPF's, numeros  del  
nas entidades profssbnais competentes, dos responsaveis técnicos' 

acompanharão a execução dos servigos 
1 

ou no  
de 

egistros 
que 

04 a 13 

ANALISE DO SETOR REQUISTTANTE/TÉCNICO OU ANÁLISE DAS 
PROPOSTAS 

Empresa(s) classificada(s): Staddnical do Brasi Ltda 1 

133 a 136 

Empresa(s) declassificada(s): RS Médica Ltda 

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

Amostra s) desclassificada(): 1\An hn vp! 

:•.P.P.q14.Ni.p1TOS DE HABILITAÇÂO 

Empresa: Starkfinical do Brasil Ltda 

CONSULTA LICITANTE: Cadastro Nacional de Empresas Inidõneas e 
Suspensas —  CBS  

Juntado aos autos 17/11 2022 142  
CONSULTA LICITANTE: Cadastro Nacional de Condenações Civeis por 

Atos de Improbidade Adminttrativa e Inelegbfidade mantido peb 
Conseil°  Nacional de Justiça 

CONSULTA LICITANTE Lista de Inidõneos e o Cadastro Integrado de 
Condenações por  'kilos  Administrativos - CADICON 

CONSULTA SÓCIO MAJORITÁRIO: Cadastro Nacional de Condenações 
Civeis por Atos de Improbidade Administrativa e Inelegbirdade mantido 

pelo  Conseil°  Nacional de Justiça 
Juntado aos autos 17/11 2022 143 e 144 

Consulta.ao  cadastro do empresa relento no Portal de Compras.  do •• • 
Muntiob de.Curitioa.(e-Compras) 06•6:insuba ao cadastro da empresa 
. • tionte no_Sistema•de Cadastraniento Uniftado'cle Fornecedores 

... . • '. • (SICAF) . ' 

• Staf 
. 

.. 17/11(2022 

• 

• • 137 

ATECTAnO  OF  rApÁrMÁnF TgcNrcA lrinr-pdr, pnc 0f  'c 141  

EMISSAO DE COMUNICADO COM  DMA  FkuVAvEL  LA)  RESULTADO 
DO PREGÃO e DISPONIBILIZAÇÂO DE PRAZO RECURSAL 

DOCUMENTAÇÃO FINAL 

Via  chat  17/11/2022 148 verso 

ATA/EDITAL DE RESULTADO DE JULGAMENTO Juntado aos autos 147 a 149 

PUBLICIDADE DO EDITAL DE RESULTADO, contemplando a reta de 
vencedores 

Juntado aos autos i 159 

MOTIVAÇÃO DO RECURSO Empresa RS Médta Ltda 150 

APRESENTAÇÃO DE RECURSO Empresa RS Médta Ilda 151 

DISPONIBILIZAÇÃO DE PRAZO PARA CONTRARRAZÕES Juntado aos autos 147 a 149 

APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES Não houve 

ANÁLISE RECURSAL PELO SETOR REQUISITANTE/TÉCNICO . Não acatamento das razões recursais 22/11/3022 152 

ENCAMINHAMENTO DO RECURSO A AUTORIDADE COMPETENTE Negar htegraimente as razões recursais 30/11/2022 153 e 154 

ANÁLISE RECURSAL PELA AUTORIDADE COMPETENTE Rejetar o recurso 30/11/2022 156 e 157 

COMUNICADO/PUBLICIDADE DE RESULTADO DE RECURSO Juntado aos autos i 
155 e 160 

ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO CERTAME Não houve 

PUBLICIDADE DA ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO CERTAME Não houve 

ADJUDICAÇÃO Juntado aos autos 02/12/ 022 161 a 163 

ANALISE DA ADJUDICAÇAO/HOMOLOGAÇAO PELA ASSESSORIA ANA 
JURÍDICA 

Parecer no 549/2022- Aprovação (i've 05/12/ 022 164 

4 



Controle Interno 
R.  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, 161 

Edificio Maia — 30  Andar — Sala 307 
Capo Raso — Curitiba/PR 

CEP 81.312-170 
(41) 3316-5920 

www.feaes.curitiba.pr.gov.br  

HOMOLOGAÇÃO 

PUBLICIDADE DA HOMOLOGAÇÃO 

ASSINATURA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS/CONTRATO 
Ver conclusões 

PUBLICAÇÃO DA ATA/CONTRATO 

PRAZO DA VIGÊNCIA 

VIGÊNCIA (até) 

CONCLUSÕES 

INÍCIO DO PROCESSO 05/10/2022 

PARECER CONTROLE INTERNO 13/12/2022 

PRAZO TOTAL 69 

VALOR INICIAL (hora técnica) R$ 146,67 

VALOR ITENS DESERTOS E/OU FRACASSADOS R$0,00 

VALOR HOMOLOGADO (hora tacnica) R$ 90,00 

SUCESSO DO CERTAME R$ 56,67 39% 

SEM PENDÊNCIAS ( x) COM PENDÊNCIAS ( ) 

(e'

APONTAMENTOS 

• 

5 
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Sezifredo Paulo Plves Paz 

Diretor-Geral 'Feas 

Feas 

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

CEP 81.130-160 
(41) 3316-5900 

www.feaes.curitiba.pr.gov.br  

Termo de homologação 

Ao Pregoeiro — Feas.  
Ref.:  Processo Administrativo n°: 258/2022. 
Pregão Eletrônico n°: 161/2022. 

De acordo com a decisão do pregoeiro e parecer jurídico n° 549/2022 — 

Ajur, homologo o pregão eletrônico n°: 161/2022, cujo objeto 6: "Contratação de 

empresa para prestação de serviços de manutenção corretiva, com troca de pegas, de 

camas hospitalares, macas, carros de emergência e cadeiras de rodas nas unidades 

da Feas.", a fim de suprir as necessidades das unidades geridas pela Fundação 

Estatal de Atenção à Saúde— Feas pelo período de 12 (doze) meses", conforme ata de 

Julgamento em favor da empresa: 

STARKLINICAL DO BRASIL LTDA —Valor R$ 380.000,00; 

Valor total do pregão eletrônico n°: 161/2022 — R$ 380.000,00. 

Para as demais providências, respeitando as formalidades legais. 

Curitiba, 16 de dezembro de 2022. 

Página 1 de 1 
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N° 237 - ANO XI 

CURITIBA, SEXTA-FEIRA, 16 DE DEZEMBRO DE 2022 

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 

ATOS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO 

Processo Administrativo n°: 258/2022. 

Pregão Eletrônico n°: 161/2022. 

Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção 

cor etiva, com troca de pegas, de camas hospitalares, macas, carros de 

e gência e cadeiras de rodas nas unidades da Feas 

De acordo com a decisão do pregoeiro e parecer jurídico n° 549/2022 — Ajur, homologo o pregão eletrônico n°: 161/2022, cujc 
objeto 6: "Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção corretiva, com troca de pegas, de cama.! 
hospitalares, macas, carros de emergência e cadeiras de rodas nas unidades da Feas.", a fim de suprir as necessidades da: 
unidades geridas pela Fundação Estatal de Atenção à Saúde— Feas pelo período de 12 (doze) meses", conforme ata dE 
Julgamento em favor da empresa: 
STARKLINICAL DO BRASIL LTDA — Valor R$ 380.000,00; 
Valor total do pregão eletrônico n°: 161/2022 — R$ 380.000,00. 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde, 16 de dezembro de 2022. 

Sezifredo Paulo Alves Paz: Diretor Geral 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Ata de Registro de Preços n.° 01 

lilikesso Administrativo n°: 224/2022 — Feas. 

Mirgão Eletrônico n. ° 157/2022 — Feas. 

Interessado: Fundação Estatal de Atenção à Saúde. 

Objeto: "Registro de pregos para futuro fornecimento de materiais 

gráficos" 

Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, na cidade de Curitiba, Estado do  Parana,  nE 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde de Curitiba, sita à Rua Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, 161 — 30  andar,  Cap&  
Raso, neste ato representada pelo Diretor-Geral Sezifredo Paulo Alves Paz, CPF/MF 366.713.809-10 e pelo Direta 
Administrativo Financeiro Olavo Gasparin, CPF/MF n.° 477.837.539-49, registram-se os pregos da empresa POLIMPRESSOE. 
SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Atilio Pagnoncelli, n.° 210 — bairro Centro 
Herval D'oeste/SC, CNPJ n° 14.292.313/0001-75. Este procedimento esta embasado nos termos do Decreto Municipal n' 
290/16 e Edital de Embasamento do Pregão Eletrônico n° 157/2022 — Feas, cujo objeto é "Registro de preços para futurc 
fornecimento de materiais gráficos" referente aos itens abaixo discriminados, com seus respectivos pregos unitários,  err  
nome da empresa acima citada. Os itens constantes nesta Ata de Registro de Pregos com seus respectivos pregos registrado: 
não obrigam a Feas a adquirir as quantidades totais estimadas, podendo ser parciais, integrais ou mesmo abster-se de adquiri. 
los. 
!tens com 10  menor prego 

PAnina 





- 141 Camas H 
Elétrica VLT 930; 

'talares Elétricas Marca Vallitech Modelo  Fowler  Suoer Luxo 

OontratOs 
Capitão Argemiro Monteiro.Wanderley, 

Pinheirinho - Curitiba/ PR 
CEP 81.312-170 

(41) 3316-5721 
contratosfeaesgfeaes.Ctiritiba.pr.gov.br  

0

:ce 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 106/2022 — FEAS 

Contrato Administrativo n° 106/2022-FEAS para Contratag.ão 
de empresa especializada em prestação de serviços de 
manutenção,  preventive  e corretiva, com troca de peças, dos 
equipamentos listados abaixo, para suprir as necessidades da 
Fundação  Estate!  de Atenção à Saúde — Feas pelo período de 
12 (doze) meses, que entre si celebram a  Fees  — Fundação 
Estatal de Atenção Saúde e a  empress  STARKLINICAL DO 
BRASIL LTDA 

Aos 21  dies  do mês de dezembro doànô1 de 2022, nesta cidade de Curitiba, 

capital do Estado do  Parana,  presentes de uM  !ado  a FUNDAÇÃO ESTATAL DE 

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

14.814,139/0001-83, neste ato representada pelo seu Diretor Geral, Sezifreclo Paulo Alves 

Paz, CPF/MF 366/13.809-10 e pelo Diretor Administrativo Financeiro Olavo Gasparini  

CPF/MF n4° 477.837.539-49, assistidos pelo Assessor Jurídico Pedro Henrique Igino Borges, 

OAB/PR n.° 50.529, e de outro lado a empresa STARKLINICAL DO BRASIL LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNRI/MF sob n.° 29,1254166/0001-16, com sede na 

Rua Curupis, n° 2232, Portão, Curitiba/PR — CEP 80330-040, neste ato representada pelo 

Sr. GUSTAVO SEVERINO DE CASTRO, inscrito no CPF/MF n° 426.407.908-03, com 

fundamento nas informações contidas no Processo Administrativo n° 258/2022 — Feasi  

Pregão Eletrônico n, 161/2022 e Termo de Referência, resolveram e acordaram  firmer  o 

presente contrato, mediante as clausulas e condiçOes a seguir estabelecidas: 

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

Tem o presente  pot  objetO dontratação de empresa especializada  ern  

prestação de serviços de manutengão,  preventive  e corretiva, com troca de pegas, dos 

equipamentos listados abaixo, para suprir as necessiciades da Fundação Estatal de Atenção 

Saúde —  Fees,  pelo período de 12 (doze) meses nas dependências das unidades geridas 

pela Fundação  Estate!  de Atenção à Saúde de Curitiba-  Fees.  

Estão contemplados neste termo os seguintes equipamentos e quantidades: 

akwrAva '4104d. 
$....EVERINO DE  
:CAST4042640 ' z 
::790803 ' ' ^ 



Contratos 
R. itão Argemiro OnteirO Wanderley, 

Pinh rinho - Curitiba" PR 
:1 CEP 81..312-170 

(41) 3316-5721 
contratosfeaes(gf Iss.curittba.pr.gov.br  

- 43 Camas Hospitalares Elétricas Marca  RC  Moveis HospitaIar.s Modelo  RC- 

203E; 

- 2 Camas Hospitalares Elétricas Marca  RC  Moveis Hospitalar Modelo  RC- 

2030; 

-20 Camas Hospitalares Elétricas Marca Vallitech Modelo VLT 90*, 

-80 Camas Hospitalares Mecânicas 3 Manivelas Marca Hospime ; 

- 10 Camas Hospitalares Mecânicas 4 Manivelas Modelo  RC  102;! 

- 10 Macas Hospitalares Manivelas) Marca  RC  Moveis  Hasp  talares Modelo  

RC-303; 

- 29 Macas HospitalareS  Marcel  VaMteCh Modelo VLT 715; 

- 16 Carros de Emergência Marca Vallitech ;4 

- 80 Cadeiras de Rodas padrão Capacidade aproximada: 80kg; 

- 30 Cadeiras de Rodas para Obesos Capacidade aproximada: 1 Okg; 

-80 Cadeiras de rodas para Banho padrão, capacidade aproximada: 80kg; 

- 60 Cadeiras de rodas para banho obeso, capacidade aproximada: 1 Okg. 

Parágrafo Primeiro 

Os serviços contratados serão prestados no Hospital Municipal. do Idoso Zilda 

Aras, Centro Medico Comunitário Bairro Novo e UPA CIC, nos locais a sereri determinados 

pelo responsável de cada uma das unidades, nas quantidades estipuladas nbste Termo de 

Referência. 

Para fins de esclarecimento, os endereços das unidades são: 

a. A prestação do serviço nas unidades de negocio da Feas, Situadas nos 

seguintes endereços a Rua Lothário  Boutin,  no 90, Bairro Pinheirinno, Curitil/PR — Hospital 

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

Centro Medico Comunitário Bairro Novo (CIVICBN); R.  Jam. Emilio  Zolá Floienzano, 835 - 

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

Curitiba — PR UPA Fazendinha e Rua Professora Maria de Assumpção, 2K1O Boqueirão, 
Curitiba — PR — UPA Boqueirão. 

Parágrafo Segundo 

Os serviços deverão ser prestados nas dependências da contratada 

GL4k1.AVP 
Sn'rRiNOtiE r""2  r' 04260  

Aerta.lp 
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Contratos 
R. Capitâo Argemiro Monteiro Wanderley> 

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

Contratosfeaesafeass.ouritiba.pr.gov,br 

Pa ragrafo Terceiro  

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

Termo de Referência e a Proposta da CONTRATADA. 

Parágrafo Quarto  

As pessoas que venham a  executer  os serviços decorrentes deste instrumento 

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

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

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

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

em serviço na forma expressa e considerada nos artigos 19 a 21 da Lei 8.21311991, cujo  

onus  e obrigações em nenhuma hipotese•poderão ser transferidos pare a CONTRATANTE, 

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

colaboração entres CONTRATANTE  e a.  CONTRATADA. 

Paráqrafo Quinto 

A CONTRATADA sorriente manterá na execução dos servigot objeto da 

presente contratação, profissionais que apresentem o seguinte perfil; 

•a) Maiores de 18 anos: 

) Portadores de atestado de boa saúde. 

CLAUSULA SEGUNDA -- DA DESCRIÇÃO DOS sERvigos 

O objeto deste termo compreende a prestação dos seguintes serviços: 

a. Manutenção Corretiva, 

I. Da Mainutenção corretiva: A Manutenção Corretiva consiste em proporcionar os 

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

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

sera  executada sempre que necessário, mediante solicitaçã CONTRATANTE, por 

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

VFt.AVP, Awiefteitfeinns 
• ?arg.AVi, 
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R. Capipo Argerairo 
Pin 

contratostsaes 

Contratos  
lair° Wanderley, 

.nho - Curitiba/ PR 
CEP 81312-170 

(41) 3316-5721 
curftiba.pr.gov.br  

; 

C.4:12:i4.211Xf 

a) A CONTRATADA efetuará a manutenção corretiva no meno 

aprovação do serviço, devendo o equipamento retornar para a 

conformidade; 

b) Os serviços de manutenção corretiva poderão ser executados na 

da CONTRATANTE, ou em laboratório especializado da CONTRAT 

despesas decorrentes serão custeadas pela CONTRATADA; 

c) A CONTRATADA fica responsável por vicias ou defeitos d 

desgaste anormal das pegas utilizadas na manutenção corretiva, p 

inferior a 90 (noventa)  dies,  obrigando-se a reparar o dano e substit 

se fizerem necessárias, sem :ônus a contratante; 

Drazt3 após r a 

ntratante em 

Idependências 

A e todas as 

bricação.. ou 

0 período, não 

as peças -que 

d) A CONTRATADA fornecera ao final de cada manutenção correti um relatório 

tecnico dos serviços executados no equipamento. 

e) Os equipamentos objeto do Contrato, Silas peças ou p'  rtes,  deverão 

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

1) As pegas e/ou acessorios a serem utilizados deverão, obrigatoriarnente, seguir o 

preço de tabela apresentado pela CONTRATADA, em sua proposta.' 

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

equipamentos objeto deste contrato durante as manutençUS corretivas, a 

CONTRATADA devera apresentar 03 orçamentas para apt-ON/00o junto 

CONTRATANTE a qual aprovara o de. menor valor e  corn  isso a CONTRATADA 

comprova que os valores cobrados estão de acordo com os praticado‘no mercado.  
IL  A CONTRATADA terá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para  on*  conserto 

enviar ao CONTRATANTE, Via e-mall,  o orçamento que deverá  Sac  emitido em 

formulário próprio da CONTRATADA, assinado pelo responsavel técnico, 

discriminando a relação individualizada das pegas (podendo liconsiderar a 

discriminação da tabela de peças CONTRATADA) a serem s4stitufdas, se 

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

funcionamento do equipamento. A CONTRATANTE avaliara orçamento, e julgando 

coerente, o autorizara, encaminhando o mesmo, por e-rneif, à CON±IRATADA que 

devera efetuar o conserto em ate 48 horas.  
III  Os materiais, equipamentos, recursos humanos e demais insumos necessários 

plena execução dos serviços cOrrerão conta da CONTRATADA,1 a qual  sera  
responsavel pelo fornecim1t das pegas de reposição, originais,  arias  autorização 

escrita do CONTRATANTE 



Contratas 
R, Capita° Argatriira hAantelit Wanderley 

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

contratosfeaes@feaes.cuitiba.pr.gov:br 

IV. t, expressamente proibida, à CONTRATADA, a instalação de peças 

recondicionadas ou recuperadas; 

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

possuirão vinculo ernpregaticio exclusivamente com a CONTRATADA, sendo esta 

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

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

tributos pertinentes, indenização por quaisquer acidentes de que seus empregados 

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

19•:.a 21 da Lei 8.213/1991, cujo ânus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser 

transferidos para a CONTRATANTE 

CLAUSU TERCEIRA DAS ÕBRIÕAÇÕES DA CONTRATADA 

São obrigações da CONTRATADA: 

I.Executar integralmente 'oterViço definido no objeto do presente terrno, sendo vedada 

a .sublocação no todo ou parte do objeto; 

II.Curnprir rigorosamente o prazo de execução dos serviços;.  

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

CONTR.ATADA. 

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

pela CONTRATADA. 

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

cada pega a ser utilizada; bem como, desCritiO justificando a necessidade da 

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

VIErnitir Anotação de Responsabilidade Técnica  (ART)  ou Termo de Responsabilidade 

Técnica (TRT) referente aos serviços prestados; 

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

klõneas e especializadas, devidamente unifcirmizadas, assumindo qualquer 

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

desempenho de suas funções, obrigando-se ainda a indenizar a CONTRATANTE por 

todos os prejuízos que eventualmente ocasionarem; 

VIII.Manter contatos  corn  a CONTRATANTE, sempre por escrito, ressalvados o 

entendimentos verbais determinados pela urgência da execução dos serviços, 

5 
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R. Capita° Anjamiro M 
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Contratos  
n toff° Wanderley, 

rinho - Curitiba( PR 
) CEP 81312-170 

..(4)3316-5721 
.curitiba.pr.g0v.br  oontratosfeaes• 

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

prontamente as reclamações que porventura ocorrerem; 

IX.Assurnir qualquer responsabilidade por danos e falhas, que seus empr gados vierem 

a cometer no desempenho de-sues funções, indenizando a CONTRATA TE por todos 

os prejuízos que eventualmente ocasionem, assumindo inclusive po 'veis perdas 

e/ou danos, furtos ou roubos que porventura ocorram aos equipament . desde que, 

verificada a culpa da CONTRATADA. Nesta hipótese, isentando a  CON  RATANTE de 

toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesm s; 

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

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

responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento pela CONTRATAM E; 

XI.Obrigar-se em reparar, corrigir, remover ou substituir, às sues expens no total ou 

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

XII.Proceder ao conserto, substituindo eiou reparando os compone es elétricos, 

eletrônicos mecânicos, necessários á recolocação dos equipamentos condições 

normais, Utilizando-se somente de pegas originais da marca do equipam n o; 

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

sua aquisição, transporte, armazenamento e utilização, bem cortõ n ratãçãõ, As 

Sues  expenses,  da mão-de-obra necessária à execução dos serviç objetos do 

contrato; 

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

dos serviços contratados, sem nenhum ônus adicional a CONTRATANTE; 

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

XV1.Ministrar treinamento para o uso adequado dos equipamentos, quando licitado pela 

CONTRATANTE; 

XVII Não subcontratar, sob nenhum pretexto ou hipótese, os serviços objete clO Contrato; 

XV111.Manter quadro de pessoal Suficiente para atendimento dos serviços, conforme previsto 

neste Contrato, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, greve, 

licença falta ao serviço e demissão de empregados. A demissão não ter ti em hipótese 

alguma, qualquer relação de emprego  corn  a CONTRATANTE, senc14 de exclusive 

responsabilidade da CONTRATADA as despesas  corn  todas encargos e obrigações 

dais, trabalhistas e fiscais; 

pXI CONTRATADA deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a m  la  ação d 
fiso lização, permitindo o acesso aos serviços em execução, bem coo atendend 
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Contratas 
R. Capitàdi Argerniro Monteiro Wanderley, 

Pinheirinho Curitiba/ PR 
CEP 81.312-170  
WI)  3316-57Z1 

.6rititrtiotifetesareges,,curitiba.pr.gme.br  

prontamente as solicitações que  the  forem efetuadas; inclusive, permitir livre acesso 

em sua oficina/laboratário, a técnico indicado pelo CONTRATANTE para fiscalizar efou 

acompanhar os serviços relativos aos orçamentas aprovados; 

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

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

o funcionamento dos equipamentos; 

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

clientes (pacientes/acompanhantes) do hospital; 

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

não transcritas no corpo do presente instrumento. 

CLAUSULA QUARTA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

São obrigações da CONTRATANTE: 

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

corpo fundorial;1  

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

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

Ill. Efetuar  Qs  pagamentos nas condições e preços pactuados; 

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

exigências deste Termo :e seus anexos; 

Notificar por escrito, CONTRATADA, OCorráncia de eventuais imperfeições no curso 

de execução dos serviços, fixando prazo para sua correção; 

VI. Comunicar de imediato à CONTRATADA quaisquer anormalidades de funcionamento 

dos equipamentos; 

VII. Fornecer a qualquer tempo e coma  maxima  presteza, mediante solicitação escrita da 

CONTRATADA, ressalvados os casos de urgênciai.informações adicionais para dirimir 

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

CLÁUSULA QUINTA • DO VALOR 

Pela entrega total do objeto, no quantitativo descrito na clausula primeir 

recebera a CONTRATADA a importância de R f30.000,00, sendo o valor da hora técnica 

'OUTRVti 
.D.t Isi7Fro 

.CATttüt42646 
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R$ 90,00, observando-se para cada entrega, os seguintes valores unitários p a da em: 
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Parágrafo Único 

As despesas decorrentes dos serviços ora contratados correrão 

recursos próprios da CONTRATANTE, previstos em seu orçamento, recebívé 

Contrato de Gestão celebrado com o Município de Curitiba, para atender as me 

por conta de 

is através de 

as definidas. 

CLAUSULA SEXTA— DO PAGAMENTO 

O pagamento  sera  efetuado em ate 15 (quinze) dias após a errf 

fiscal correspondente ao mês de referência, que deverá ser encaminhad 

(Ori iro). dia  OW  do mês subsequente ao da prestação do serviço, sem- 

:. 
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Contratos 
R. Capitão Argernim.Montetro Wanciarley, 

Pinheirintio - Curitiba/ PR.  
CEP 81.312-170 

(41) 3316-5721 
contratosfeaesafrpes,curitiba.pr.gov.br  

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

documentação: 

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

b) Certidões de regularidade  corn  o recolhimento de FGTS; 

Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT)- 

Paragrafo Primeiro  

Sendo identificada pela CONTRATANTE a cobrança de valor indevido nas 

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

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

caso, o prazo previsto no caput desta Cláusula  sera  suspenso, ate que haja a regularização 

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

sem a ocorrência de quaisquer encargos 6 CONTRATANTE, seja a que titulo for. 

Parágrafo Segundo 

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

pagarnento da Nota Fiscal/Fatura,. a CONTRATANTE  cc  municará por escrito a 

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

mês subsequente 3o4da comunicação. 

CLAUSULA SETIMA— DA MORA 

Na Inexistência outra regra contratual, quando da ocorrência de eventuais 

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

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

vencimento ate a data do efetivo pagamento,  ern:  que os juros de more serão calculados 

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

das teguintes fderriulas: 

1=(TX/100) 

365 

EM I x WxVP, onde: 

I ttt.  Índice de atualização financeira;  

TX  = Percentual da taxa de juros d 

*K644 
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Contratos 
R. Capitáo Argemiro poteiro VVanderley, 

:Pinn - Curitiba! PR 
CEP 81,312-170 
(41) 3316-5721. 

Oontratosfeae,s@ S.00ba.pr4oV.br  

EM Encargos moratórios; 

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

pagamento;  

VP  = Valor da parcela em atraso. 

CLAUSULA OITAVA— DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 

do efetivo 

Os preços acordadas poderão ser alterados, par reajuste ou  rep  

decorridas 12 (doze) mesas, contados da data da apresentação da propasta, 

Lei n° 10.192, de 14 de feverefro de 2001, Artigo 65 da Lei n" 8.666/93, de 

1993, Decreto Municipal n° 610/2019 e Instrução Normativa n° 02/2021 — SM 

adotado corno critério de reajuste a IPC-.A. 

atuação, após 

as termas da Ai  

1 de junho de. 

ou seja,  sera  

ParAgrafo ()Moo 

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

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

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

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

remanescente. 

CLAUSULA NONA— DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

e 
A -contratada fica obrigada a aceitar, nas .mesmas condições c ntratuais, os 

acréscimos que se fizerem necessários na prestação de serviços ate. 25%  ..(On  6 6. cindo por 

cento) dó valor inicial atualizado do contrato, de acordo  corn  o  art.  65.  da Lei 866/93. 

Parágrafo Único 

Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites es belecidos no 
item anterior, exceto supressões resultantes de acordo celebrado  antra  os cont tantes. 

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES 

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

motivo, u o fizer fora das especificações e oandiçõet  pre-determinadas e ainda, em 

1.0 
.eusrAVo 
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tAsTR0-.4200 
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Contratos 
R. Capita°•Argerairo Itionteiro Wanderiey, 

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

COntratodeeesgfeaes_ouritiba.pr.goy,br. 

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

seguintes penalidades, independente de outras previstas em lei: 

a. Advertência. 

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

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

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

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

87 e 88 da Lei n.°8666/93. 

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

10% sobre o valor remanescente da contratação, conforme artigo 112, inciso I do 

Decreto Municipal 610/2019; de acordo como artigo 87, inciso  HI,  da Lei 'I.° 8.666/91 

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

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

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

h.° 8666/93. 

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

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

Parágrafo Primeiro  

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

cumuladas. 

Parágrafo Segundo  

Quaisquer das penalidades aplicadas serão transcritas na ficha cadastral da 

CONTRATADA na Feas. 

Parágrafo Terceiro  

A CONTRATANTE poderá rnotivadamente aplicar as penalidades estabelecidas 

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

sempre a gravidade e eventuais prejuizos causados ao Erário e os princípios que regem 

Administração, 

Parágrafo Quarto 

11 
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I Contratos  
tapttfio Argerniro Make Wanderley 

Pin Oirinho -Curitiba; PR 
' CEP 81,312-170 

(41) 3316-5721 
coritrátósfeá s.buritibEr.or_gov.br 

A aplicação de penalidades não prejudica o direito da  CON  

recorrer as garantias contratuais, com o objetivo de ressarcir-se dos prej 

pelo inadimplente, podendo, ainda, reter créditos decorrentes do contrato, 

cobrança judicial ou extrajudicial de eventuais perdas e danos. 

RATANTE de 

rzos causados 

)-1 promover a 

  

   

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA— DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

A empresa contratada  sera  a tinica e explusiva responsável p 

objeto, todavia a CONTRATANTE reserva-se o dtraito de exercer a mais arn 

fiscalização dos serviços, designando, para tanto,  urn  servidor para acompa 

poderá entre outros: 

a) Notificar a empresa contratada, por escrito, pela ocorrência 

imperfeições na execução do contrato, fixando prazo para sua correção; 

Solicitar à empresa contratada, a substituição de qualquer produto 

esteja em desacordo ou insatisfatório; 

c) Acompanhar e atestar o recebimento definitivo da execução dos se 

Paractrafo Único  

A CONTRATADA devera manter preposto, aceito pela CONTRAT 

o período de vigência do contrato, para representa-la sempre  qua  necessário. 

rnecido que 

TE, durante 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DO RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS E T • 
Correrão por conta exclusivos da CONTRATADA, todos os imposto  le texas  que 

forem devidos em decorrência do objeto desta contratação, ou vierem a ser cria 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DA RENUNCIA 

A CONTRATADA, por si e por seus eventuais Sucessors, renuncia 

expressamente a qualquer ação, questianamento ou pedido de devoluga ljudicial ou 

administrativo relativamente aos tributos municipais incidentes sobre a presenteeiontrato. 

S.  

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA — DA RESCISÃO 

presente contrato poder ser rescindido sem ônus, de comum aco do entre as 
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CASTRO:4264M 
oso3 

Mktg, Aiva 

.'.6:44;:e9061T-4  
:2:W2.1LN 
, 



CLAUSULA DÉCIMA QUINTA— DA OBSERVÂNCIA A LEI 8.666193 
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Contratõs: 
R. Capitão Argerniro Monteiro Wanda)ley, 

Pinheirinho - Quritibat PR 
CEP 81.312-176 
(41) 3316-5721 

dOntratosfeaott@fitiaat.ouritibe.pr.gov:br 

partes ou unilateralmente, nas condições e hipóteses previstas nos artigos 78, 79 e 80 da 

Lei 8.666/93. 

Parágrafo Primeiro 

Na hipótese de a CONTRATADA solicitar a rescisão, ficará  ()brigade  a  continuer  

prestando os serviços contratados por periodo a ser estipulado pela CONTRATANTE, a  

canter  do recebimento da notificação. 

Parágrafo Segundo 

Se, a qualquer tempo, na vigência deste contrato, a CONTRATADA tiver decretada 

sua falência •ou vier a se dissolver, de piano direito ou extrajticlicialmente, fica o presente 

contrato automaticamente rescindido, sem prejuízo da resolução de eventuais pendências. 

Pardorafo Terceiro  

Em qualquer hipótese de rescisãO, caberá única e exclusivamente 

CONTRATADA o recolhimento das verbas rescisórias e demais encargos trabalhistas, 

independentemente do período de comunic,ação da rescisão formulado pela 

CONTRATANTE. 

Parágrafo Quarto  

O inadimplemento de qualquer clausula do presente contrato podera ser motivo de 

sua imediata rescisão, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou 

extrajudicial, alem de responder a CONTRATADA por perdas e danos, gliando esta: 

a- Nã"o cumpriras obrigações assumidas; 

b- Falir, encOntrar-se  ern  Recuperação Judicial ou dissolver-se; 

c- Transferir o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem a previa e expressa 

anuéncia da CONTRATANTE; 

d- Tiver sua atividade  suspense  por determinação de autoridades competentes, de 

acordo com a legislação em vigor; 

e- Interromper a prestação dos serviços por mais de 02 (dois) dias consecutivos, 

sem justo motivo aceito pela CONTRATANTE. 

13 



Contratos 
Capitão Argemlrb Atipnt6ina Wanderiey,  

Pin  eirinho -  Curitiba/ PR 
CEP 81.312-170 
(41) 3316-5721 

contat0sfeaes@taps.cuIThbajpr.gov.br  

0 presente instrumento sujeita 0 CONTRATANTE e a CONTRAT pA. as normas 

  

contidas na Lei n° 8.666/93 bem como demais legislações aplicaveis à  asp& el.  

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA — DOS GESTORES 

Para assunção das obrigações constantes no artigo 17 do decretei municipal n.° 

610/2019 e demais correlatos, ficam designados os servidores Roberto Libera Dallagranna 

(matricula funcional n.°3557) e  Wiliam  Kendi Arabori (matricula funcional n° 2384) como 
.1 

gestor e suplente, respectivamente, com a ciência dos envolvido. 
S 

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DA VIGÊNCIA 

O contrato vigera por 12 (doze) meses, a contar da data da a assinatura, 

podendo ser prorrogado a critério das partes e nos termos do artigo 57 da Lei 8.666/93 e 

demais alterações. 

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA — DA PROTEÇÃO DE DADOS 

A CONTRATADA, por si e por seus empregados, obriga-se a atua I no presente 

Contrato em conformidade com a Legislação vigente sobre Proteção de Dado' Pessoais e 

as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em Lpecial a Lei 

13.709/2018, alem das demais normas e politicas de proteção de dados de ca pais onde 1111  

houver qualquer tipo de tratamento dos dados dos clientes, o que inclui dados da 

CONTRATANTE No manuseio dos dados a CONTRATADA deverá: 

I. Manter e utilizar medidas de seguranga administrativas, técnic e físicas 

apropriadas e suficientes para proteger a confidencialidade e integridade .e todos os 

dados pessoais mantidos ou consultados/transmitidos eletrOnicamente,  pa  garantir a 

proteção desses dados contra acesso não autorizado, destruição, uso, pclificação, 

divulgação ou perda acidental ou indevido; 

0. Acessar os dados dentro de seu escopo e na medida abrangida por su permissão 

de acesso (autorização) e que os dados pessoais não podem ser lidoo copiados, 

modificados o removidos sem autorização expressa e por  suit°  de 

CONTRATANTE; 

14  
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Contratos 
J. Çapit.09 Argerrifro MontefroManderley, 

Pinheirinho - Curitiba/ PR. 
CEP 81,312-170 
(41).3316572i 

contratosfeaes@feass.earitiba.pr.gokOr 

Ill Garantir, que os dados pessoais não poderão ser revelados a terceiros, com 

exceção da previa autorização por escrito da CONTRATANTE, quer direta ou 

indiretamente. Caso a CONTRATADA seja obrigada por determinação legal a fornecer 

dados pessoais a urna autoridade pública, deverá infOrmar previarnente a 

CONTRATANTE para que esta tome as medidas que julgar cabíveis; 

IV. Notificar a CONTRATANTE em ate 24 (vinte e quatro) horas a respeito da 

ocorrência de qualquer incidente que. implique violação ou risco de violação das 

ditposições legais  relatives  6 proteção de  Dodos  Pessoais pela CONTRATADA, seus 

fUhoionários, ou terceiros autorizados de que venha a ter conhecimento  Ott  suspeita. 

Parágrafo primeiro  

A CONTRATADA  sera  integralmente responsável pelo pagamento de perdas e 

danos de ordem moral e material, bem corno pelo ressarcimento do pagamento de qualquer 

multa ou penalidade imposta à CONTRATANTE e/ou a terceiros diretamente resultantes do 

descurnOrimento pela CONTRATADA de qualquer das cláusulas previstas neste capitulo 

quanto A proteção e usados dados pessoais. 

ParAgrafo segundo  

Encerrada 6 vigência do contrato ou não havendo mais necessidade de 

utilização dos dados pessoais; sensíveis oq não, a CONTRATADA interromper 6 o 

tratamento e, em no prazo  maxima  de 30 dias, sob- instruções e na medida do determinado 

pela CONTRATANTE, eliminará completamente os Dados Pessoais e todas as copies 

porventura exiStentes (em formato digital, físico ou outro qualquer), salvo quando necessite 

'mantê-los pare cumprimento de obrigação legal ou outra hipótese legal prevista na LGPD. 

Parágrafo terceiro 

A CONTRATADA declare, por meio deste instrumento, que: 

Cumpre a legislação aplicável sobre privacidade e proteção de dados, 

especialmente a Lei 13.709/2018 ("Lei Geral de Proteção de Dados" ou. "LGPD"), sem 

exclusão das demais normas setoriais ou gerais sobre o tema; implementando todas 

as medidas técnicas de seguranga da informação disponíveis, além de medidas 

•organizacionais pare controle de acesso aos Dados Pessoais, 

II. Atua como Controladora de Dados Pessoais, de forma autônoma e  independent  

nos te s da LGPD, respondendo pelas atividades de Tratamento a que tenha 

AssiksAttã4efi.trenk 
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Testemunha 

(11e4-.W;) 

Testemunha 

Olavo Gaspari Pedro  Hen  ue  !gin° Bo  'ges 

Diretor Administrativo Financeiro Feas Assessor Jurídico — Fe 

16 

•COntratOs 
R. Capitão Arge onteiro Wanderley. 

Pi• hpirinho - Curitiba/ PR 
CEP 81.312-170 

(41) 3316-5721 
contratosfea Ott.turitiba.pKgov.br  

ingerência, incluídas aquelas conduzidas por seus empregados ern  nenhuma 

hipótese-  a CONTRATANTE-  sera  responsabilizada pelo Tratam nto do-  Dados 

Pessoais realizados pela CONTRATADA. 

CLÁUSULA VISES! A— DO FORO DE ELEIÇÃO 

Elegem. as •partes p foro da cidade de -Curitiba, Capital do Estado o  Parana,  pare 

as ações que porventura decorram do. presente contrato,  corn  renúncia exp a a qualquer 

outro, -por mais privilegiado que seja. 

E -por estarem assim acordados, foi este :instrumento lavrado, que s, ,
pois de lido • 

achado conforme, vai por todos assinados, na  presence-  .de  -dues  testemu as, em uma 

-única via, de onde serão extraídas as copies necessárias. 

Curitiba, 21 de dez br o de 2022. 

GUSTAVO Assinado de f rfna digital 

SEVERINO DE por GUSTAV• SEVERINO 

CASTRO 42640790 
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Sezifredo Paulo Alves Paz 

Diretor Geral —  Fees  

Ordenador de Despesas 

STARKLINICAL DO BRASI LTDA. 

CONTRATADA , 
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I 

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 

ATOS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

Processo Administrativo: 01-237090/2022 
Processo de Inexigibilidade: 98/2022-FCC  
Valor: R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) 
Dotação orçamentária: 28001.13392.0002.2061.339039.0.3.001 
Período de vigência: 20/12 a 30/12/2022 
Data da Assinatura: 20 de dezembro de 2022 

FláGAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA e PAULO HENRIQUE DOS SANTOS 03939354937 
Cffligato de Prestação de Serviços n° 4720/2022 

Objeto: Realizar ensaios e intervenções artísticas na Linguagem do Teatro, na modalidade Atrizes/Atores, durante e 
programação do Projeto Natal de Curitiba — Luz dos Pinhais 2022 — Capela da Gloria. 

Processo Administrativo: 01-237114/2022 
Processo de Inexigibilidade: 98/2022-FCC  
Valor: R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) 
Dotação orçamentária: 28001.13392.0002.2061.339039.0.3.001 
Período de vigência: 20/12 a 30/12/2022 
Data da Assinatura: 20 de dezembro de 2022 

FUNDAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA e RANIERI DE SOUZA GONZALEZ 77679806934 
Contrato de Prestação de Serviços n° 4721/2022 

Objeto: Realizar ensaios e intervenções artísticas na Linguagem do Teatro, na modalidade Atrizes/Atores, durante E 

programação do Projeto Natal de Curitiba — Luz dos Pinhais 2022 — Capela da Glória 
Processo Administrativo: 01-237116/2022 
pillesso de Inexigibilidade: 98/2022-FCC  
ViaIrgr: R$ 450,00 (mil cento e vinte e cinco reais) 
Dotação orçamentária: 28001.13392.0002.2061.339039.0.3.001 
Período de vigência: 20/12 a 30/12/2022 
Data da Assinatura: 20 de dezembro de 2022 

Fundação Cultural de Curitiba, 21 de dezembro de 2022. 

Ana Cristina de Castro: Presidente da Fundação Cultural de Curitiba 

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO À SAÚDE - FEAS 

CONTRATOS - AVISO DE PUBLICAÇÃO N° 174 

A Fundação Estatal de Atenção à Saúde torna público 

Extratos de Contratos, Convênios, Acordos e outros 

Ajustes (Contrato 106/2022). 

Contratação de empresa para prestação de serviços de 

manutenção corretiva, com troca de pegas, de camas 

hospitalares, macas, carros de emergência e cadeiras 

de rodas nas unidades da Feas. 

Páaina 17 
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CURITIBA N° 240 - ANO XI 

CURITIBA, QUARTA-FEIRA, 21 DE DEZEMBRO DE 2022 

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 

ATOS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

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 STARKLINICAL DO BRASIL LTDA 
Objeto: Contrato Administrativo n.° 106/2022, Contratação de empresa para prestação de serviços de manutençãc 
corretiva, com troca de pegas, de camas hospitalares, macas, carros de emergência e cadeiras de rodas nas unidades de 
Feas. 

21/12/2022.  
PAM  de vigência: 12 meses. 
Valor total: R$ 380.000,00. 
Previsão Financeira: As despesas decorrentes da aquisição dos produtos correrão por conta de recursos próprios da Feae 
provenientes de contrato de gestão, celebrado com o município de Curitiba, nos termos do disposto no artigo 5°, inciso I, da  le  

municipal n° 13.663/2010, para atender as metas definidas. 
Processo administrativo n° 258/2022. 
Pregão Eletrônico n° 161/2022. 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde, 21 de dezembro de 2022. 

Sezifredo Paulo Alves Paz: Diretor Geral 

Convênios 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM 

CONVÊNIOS - AVISO DE PUBLICAÇÃO N° 122 

Torna público Extratos de Convênios, Acordos e outros 

Ajustes. 

A DIVISÃO DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E TERMOS DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO, no uso de sua5 
atribuições constantes no artigo 52 do Decreto Municipal n.° 536, de 6 de agosto de 1992 e do artigo 70 do Decreto Municipa 
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. 
BELA VISTA CULTURAL LTDA 
Objeto: Termo n° 07/2022 de doação de 220 exemplares do material "Cultural e Saúde: Personagens e histórias  dc  

saneamento no Brasil " que integrarão o acervo das bibliotecas escolares Faróis do Saber, além de servir como material de 
consulta para profissionais da educação da Rede Municipal de Ensino de Curitiba. 
Data de Assinatura: 21.12.2022 
Prazo: 

PAaina 1 
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