
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  

LOTE 04: 

Descrição Periodicidade 
Quantidade 

Unitário 

Quantidade 

Anual 
Valor 

Unitário 
Valor 
Anual 

Limpeza do Sistema de 
esgoto/sub-ramal, 
ramal e rede coletora 
externa 

Trimestral 
(4 vezes no ano) 

100m 400 m R$ R$ 

Esgotamento de Caixa 
de Passagem com 
retirada e destinagão 
final dos resíduos 

Trimestral 
(4 vezes no ano) 10m3  40 rn3  R$ R$ 

Esgotamento da Caixa 
de Gordura 

Bimestral 
(6 vezes no 

ano) 
4 m3  24 m3  R$ R$ 

TOTAL 
R$ R$ 

LOTE 05 

Descrição Periodicidade Quantidade 
Unitária 

Quantidade 
Anual 

Valor 
Unitário 

Valor 
Anual 

Limpeza do Sistema de 
esgoto/sub-ramal, 
ramal e rede coletora 
externa 

Trimestral 
(4 vezes no ano) 100 m 400 m R$ R$ 

Esgotamento de Caixa 
de Passagem com 
retirada e destinagão 
final dos resíduos 

Trimestral 
(4 vezes no ano) 

10 rn3  40 m3  R$ R$ 

Esgotamento da Caixa 
de Gordura 

Bimestral 
(6 vezes no ano) 

4 m3  24 m3  R$ R$ 

TOTAL 
R$ R$ 

LOTE 06: 

Descrição Periodicidade Quantidade 
Unitária 

Quantidade 
Anual 

Valor 
Unitário 

Valor 
Anual 

Limpeza do Sistema de 
esgoto/sub-ramal, 

ramal e rede coletora 
externa 

Trimestral 
(4 vezes no ano) 100 m 400 rn R$ R$ 

Esgotamento de Caixa 
de Passagem com 

retirada e destinagão 
final dos resíduos 

Trimestral 
(4 vezes no ano) 10 rn3  40 m3  R$ R$ 

Esgotamento da Caixa 
de Gordura 

Bimestral 
(6 vezes no ano) 4 m3  24 m3  R$ R$ 

TOTAL R$ R$ 
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3) 0 valor ofertado inclui todos os custos diretos e indiretos necessários ao cumpri- 

mento fiel e integral do objeto deste edital e seus anexos, bem como tax s, as, 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 assi-

natura da presente. 

5) Termos lido e compreendido os termos do Edital em pauta e que os produtos e ser-

viços ofertados atendem integralmente ás especificações requeridas, constantes no 

seu Anexo I — Termo de Referência e demais documentos vinculantes. 

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 estamos 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 cientes de todos os detalhes, es- 

pecificações e condições de execução do objeto do Pregão Eletrônico e q 

mos integral responsabilidade por eventuais erros e omissões no preench 

e assumire- 

mento desta 

proposta de preços e ainda, que estamos de pleno acordo com todas as exigências 

técnicas. 

8) Se vencedora do certame, nos comprometemos a assinar o contrato advindo da lici-

tação. 

Local e data fik 

Nome e Assinatura devidamente identificada 

do representante legal da empresa. 
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Anexo 3 

Pesquisa de mercado e valores máximos permitidos. 
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Anexo 4 

Justificativa da Escolha dos Pregos 

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

pelo menos três empresas participem deste certame, que tem por objeto a Contratação de 

empresa especializada para prestação de serviços de desobstrução por hidrojateamento e 

limpeza do sistema de esgoto, constituído por  sub-ramal, ramal (rede interna) e rede 

coletora externa, esgotamento de caixa de passagem e da caixa de gordura e esgotamento 

e limpeza de fossa séptica hospitalar, para suprir as necessidades das unidades de negócio 

da Fundação de Atenção A Saúde — Feas pelo período de 12 meses, justificamos a escolha 

do valor 

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 apresentados 1, tendo em vista as necessidades a 

serem atendidas pelo setor requisitante. 

Em tempo, solicito que a contratação dos serviços se dê por especialidades, 

considerando A padronização da prestação de serviços. Convém mencionar que tal divisão 

aumentará o número de participantes do certame e diminuirá o custo administrativo de ge-

renciamento 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 es-

tatura constitucional e deve ser buscada pela administração pública. 

Janaina Barreto Fonseca 

Gerente Administrativa FEAS 

1 
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Anexo 5— Minuta do termo contratual 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XXX/2022 — FEAS 

Contrato Administrativo n° XXX/20 2-FEAS para 

contratação de empresa especi lizada para 

prestação de serviços de deso strução por 

hidrojateamento e limpeza do sistem de esgoto, 

constituído por  sub-ramal, ramal  (re  e interna) e 

rede coletora externa, esgotamento de caixa de 

passagem e da caixa de gordura e e gotamento e 

limpeza de fossa séptica hospitalar, sara suprir as 

necessidades das unidades de negócio da 

Fundação de Atenção à Saúde — Feas pelo período 

de 12 meses., que entre si celebra a Feas — 

Fundação Estatal de Atenção A.!  talkie  e a 

empresa 

Aos mx1xx,Oiasd xxxxViZx ce )77<mx xxxxxx¡, neta cidade de 

Curitiba, Capital do Estado do  Parana,  presentes de um lado a FUND/NOW STATAL DE 

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

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

Paz, CPF/MF 366.713.809-10 e pelo Diretor Administrativo Financeiro Ola o Gasparin, 

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

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

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n.° 

, neste ato representada pelo Sr. I( X XXXXX, 

, com fundamento nas 

Inistrativ 022 — Feas, o n 

resolveram e acordaram firmar o presente contrato, mediante 

as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

inscrito no CPF/MF n° 

Contratação de empresa especializada para prestação de 

desobstrução por hidrojateamento e limpeza do sistema de esgoto, constitu 

ramal, ramal (rede interna) e rede coletora externa, esgotamento de caixa de 
Pregão Eletrônico n° xx/2022 — Feas Pa  

serviços de 

Ido por  sub- 

passagem e 
gina 60 de 79 



*.• 

   

Feas 
   

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

Capão Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 

(41) 3316-5927 
www.feaes.curitiba.orgov.br  

   

   

   

da caixa de gordura e esgotamento e limpeza de fossa séptica hospitalar, para suprir as 

necessidades das unidades de negócio da Fundação de Atenção à Saúde — Feas pelo 

período de 12 meses. 

Parágrafo Primeiro  

Os serviços contratados serão prestados nas seguintes unidades de negócio da 

Feas: 

UNIDADE Endereço Telefone 
Hospital do Idoso 
Zilda Arns 

Rua Lothário  Boutin,  n°90, Bairro 
Pinheirinho 

3316-5909 

Centro Médico Comunitário Bairro 
Novo 

Rua Jussara, 2234 
Bairro Sitio Cercado 

3289-2424 

UPA Boqueirão Rua Professora Maria de Assumpção, 
n° 2590, Bairro Boqueirão, Curitiba - 
PR 

3217-1259 

UPA Fazendinha Rua Carlos Klemtz, n°1883, Bairro 
Fazendinha, Curitiba/PR 

3314-5050 

UPA Tatuquara Rua Jorn.  Emilio  Zolá Florenzano, n° 
835, Bairro Tatuquara, Curitiba - PR 

3298-2290 

Parágrafo Segundo  

Os serviços deverão ser prestados nas dependências da contratante. 

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  
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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 

Os serviços deverão ser prestados nas condições, especificações quantidades 

descritas abaixo: 

LOTE I 

Prestação de serviço de desobstrução por hidrojateamento e limpeza do sistema de 

esgoto, constituído por  sub-ramal, ramal (rede interna) e rede coletora externa, 

esgotamento de caixa de passagem e da caixa de gordura e esgotame to e limpeza de 

fossa séptica hospitalar, do Hospital Municipal do Idoso Zilda Arns — miza, conforme 

abaixo: 

DESCRIÇÃO PERIODICIDADE QUANTIDADE 

UNITÁRIA 

QUANTIDADE 

ANUAL 
Limpeza do Sistema de 

esgoto/sub-ramal, ramal e 

rede coletora externa 

Trimestral 

(4 vezes no ano) 

250 m 1000 m 

Esgotamento de Caixa de 

Passagem com retirada e 

destinagão final dos 

resíduos 

Trimestral 

(4vezes no ano) 

30 m3  120 m3  

1 

Esgotamento da Caixa de 

Gordura 

Bimestral 

(6 vezes no ano) 

10 m3  60 m3  

Esgotamento Fossa séptica 

Hospitalar 

Anual 

(1 vez no ano) 

30 m3  30 m3  

LOTE II 

Prestação de serviço de desobstrução por hidrojateamento e limpeza do sistema de 

esgoto, constituído por  sub-ramal, ramal (rede interna) e rede coletora externa, 

esgotamento de caixa de passagem e da caixa de gordura do Centro Médico 

Comunitário Bairro Novo — CMBN, conforme abaixo: 
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DESCRIÇÃO PERIODICIDADE 
QUANTIDADE 

UNITARIA 

QUANTIDADE 

ANUAL 
Limpeza do Sistema 

de esgoto/sub-ramal, 

ramal e rede coletora 

externa 

Trimestral 

(4 vezes no ano) 
100 m 400m 

Esgotamento de Caixa 

de Passagem com 

retirada e destinagão 

final dos resíduos 

Trimestral 

(4 vezes no ano) 
10m3  40m3  

Esgotamento da Caixa 

de Gordura 

Bimestral 

(6 vezes no ano) 

4 m3  24 m3  

LOTE Ill. 

Prestação de serviço de desobstrução por hidrojateamento e limpeza do sistema de 

esgoto, constituído por  sub-ramal, ramal (rede interna) e rede coletora externa, 

esgotamento de caixa de passagem e da caixa de gordura da UPA Boqueirão, 

conforme abaixo: 

DESCRIÇÃO PERIODICIDADE QUANTIDADE 

UNITÁRIA 

QUANTIDADE 

ANUAL 
Limpeza do Sistema de 

esgoto/sub ramal, 

ramal e rede coletora 

externa 

Trimestral 

(4 vezes no ano) 
100m 400m 

Esgotamento de Caixa 

de Passagem com 

retirada e destinagão 

final dos resíduos 

Trimestral 

(4 vezes no ano) 
10m3  40m3  

Esgotamento da Caixa 

de Gordura 

Bimestral 

(6 vezes no ano) 
4m3 24m3 
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LOTE IV. 

Prestação de serviço de desobstrução por hidrojateamento e limpeza clO sistema de 

esgoto, constituído por  sub-ramal, ramal (rede interna) e rede cole ora externa, 

esgotamento de caixa de passagem e da caixa de gordura da UPA Fazendinha, 

conforme abaixo: 

DESCRIÇÃO PERIODICIDADE QUANTIDADE 

UNITÁRIA 

QUANTIDADE 

H ANUAL 
Limpeza do Sistema de 

esgoto/sub-ramal, ramal e 

rede coletora externa 

Trimestral 

(4 vezes no ano) 100 m 400 m 

Esgotamento de Caixa de 

Passagem com retirada e 

destinagão final dos 

resíduos 

Trimestral 

(4 vezes no ano) 
10m3  

• 

40m3  

Esgotamento da Caixa de 

Gordura 

Bimestral 

(6 vezes no ano) 

4 m3  24 m3  

LOTE V. 

Prestação de serviço de desobstrução por hidrojateamento e limpeza d,D sistema de 

e rsgoto, constituído por  sub-ramal, ramal (rede interna) e rede cole bra a externa, 

esgotamento de caixa de passagem e da caixa de gordura da  UP  , Tatuquara, 

conforme abaixo: 

DESCRIÇÃO PERIODICIDADE QUANTIDADE 

UNITARIA 

QUANTIDADr 

ANUAL 
Limpeza do Sistema de 

esgoto/sub-ramal, ramal e 

rede coletora externa 

Trimestral 

(4 vezes no ano) 
100 m H 400 m 

Esgotamento de Caixa de 

Passagem com retirada e 

destinagão final dos 

resíduos 

Trimestral 

(4 vezes no ano) 
10m3  

II 

, 40m3 

Esgotamento da Caixa de 

Gordura 

Bimestral 

(6 vezes no ano) 
4m3 24m3 
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LOTE Vi 

Prestação de serviço de desobstrução por hidrojateamento e limpeza do sistema de 

esgoto, constituído por  sub-ramal, ramal (rede interna) e rede coletora externa, 

esgotamento de caixa de passagem e da caixa de gordura da UPA CIC, conforme 

abaixo: 

DESCRIÇÃO PERIODICIDADE QUANTIDADE 

UNITÁRIA 

QUANTIDADE 

ANUAL 
Limpeza do Sistema de 

esgoto/sub-ramal, ramal e 

rede coletora externa 

Trimestral 

(4 vezes no ano) 
100 m 400 m 

Esgotamento de Caixa de 

Passagem com retirada e 

destinagão final dos 

resíduos 

Trimestral 

(4 vezes no ano) 
10m3 40m3  

Esgotamento da Caixa de 

Gordura 

Bimestral 

(6 vezes no ano) 
4m3 24m3 

VII. Os serviços objeto do presente contrato serão executados mediante prévia 

solicitação A CONTRATADA de acordo com as necessidades da CONTRATANTE, 

obedecendo As quantidades e periodicidades constantes nos itens 01,02, 03, 04 e 05 

acima, com medição dos serviços executados a cada intervenção. 

VIII. A execução dos serviços poderá ser realizada em dias úteis, finais de semana e 

feriados, não cabendo A CONTRATANTE custo adicional por horário ou data da 

solicitação dos mesmos; 

IX. A equipe da CONTRATADA deverá ser qualificada para utilizar produtos e 

equipamentos, assim extraindo os melhores resultados nas atividades propostas; 

X. Não é permitida a subcontratação/terceirização/consórcio dos serviços; 

XII. A contratada deverá cumprir todas as Normas Regulamentadoras de Segurança e 

Medicina do Trabalho previstas na Lei Federal n° 6.514/77 e suas Normas 

Regulamentadoras  (NR)  — Portaria 3.214/78, bem como a Lei Federal n° 8.666/93; 

XIII. 0 serviço de esgotamento de fossas/limpeza (Hospitalar) deve ser executado de 

acordo a norma NBR 7229/1993, por profissionais especializados, utilizando-se de 

equipamentos adequados para esse fim, evitando totalmente o contato físico com o 

resíduo proveniente da atividade, sendo que todo o resíduo retirado deve conduzido 

até uma estação de tratamento de Esgoto (ETEs) autorizada pelo órgão de 

saneamento responsável; 
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XIV. A conclusão dos serviços periódicos será atestada/acomp 

responsável determinado pela CONTRATANTE, e caso o serviço não s 

motivo de má aplicação/defeito/dano ou quaisquer outros motivos 

fundamentados, o mesmo deverá ser refeito e os produtos novamente fo 

empresa, sem ônus adicionais para a FEAS, até o serviço alcance seu pl 

XV. A prestação do serviço se dará nos seguintes locais: 

UNIDADE Endereço Telefone 
Hospital do Idoso 

Zilda Arns 

Rua Lothário  Boutin,  n° 90, 

Bairro Pinheirinho 
3316-5909 

Centro Médico 

Comunitário Bairro 

Novo 

Rua Jussara, n° 2234 

Bairro Sitio Cercado 
3289-2424 

UPA Boqueirão 

Rua Professora Maria de 

Assumpção, n° 2590, Bairro 

Boqueirão, Curitiba — PR 

3217-1259 

UPA Fazendinha 
Rua Carlos Klemtz, n'1883, 

Bairro Fazendinha, 

Curitiba/PR 

3314-5050 

UPA Tatuquara 

Rua Jorn. Emilio Zolá 

Florenzano, n° 835, Bairro 

Tatuquara, Curitiba — PR 

3298-2290 

UPA CIC 

Rua Senador Accioly Filho, 

3370 — Cidade Industrial de 

Curitiba, Curitiba — PR, 

81350-200 

3314-5121 

CLÁUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

São obrigações da CONTRATADA: 

e referência, 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; 

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

CONTRATADA, inclusive com disponibilidade durante 24 (vinte e quatro) 

os dias da semana; 

horas, todos 
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IV. Disponibilizar engenheiro para a supervisão, acompanhamento e fiscalização 

através de visitas  "in  loco" dos serviços, objeto do presente instrumento, com a 

emissão de relatórios a serem fornecidos A FEAS; 

V. Responsabilizar-se integral e exclusivamente pelas obrigações fiscais, comerciais e 

trabalhistas, inclusive no que diz respeito As normas de segurança no trabalho, 

prevista na legislação especifica, bem como demais encargos que por ventura venham 

a incidir sobre o objeto ora contratado. 0 inadimplemento por parte da CONTRATADA 

dos encargos supramencionados, não transfere a CONTRATANTE a responsabilidade 

pelo seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato; 

VI. Os serviços a serem executados, deverão estar de acordo com as Normas 

Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho, bem como Parágrafo 10  do 

artigo n°71 da Lei Federal n° 8666; 

VII. Fornecer aos funcionários que executarão os serviços, todos os materiais de 

segurança, obedecendo As especificações dos Equipamentos de Proteção Individual — 

EPI's; 

VIII. 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; 

IX. 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; 

X. 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; 

XI. 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; 

XII. Responsabilizar-se pela omissão de valor ou volume de qualquer serviço 

necessário A completa e perfeita execução do objeto ora contratado; 
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XIII. Obrigar-se em reparar, corrigir, remover ou substituir, As suas expensas, no total 

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

XIV. Responsabilizar-se pelos deslocamentos necessários ao perfeito  cu  'nprimento do 

objeto contratual e respectivas responsabilidades, assumindo As suas expensas, todas 

as despesas, ônus, encargos necessários. 

XV. Fornecer todos os instrumentos, ferramentas e mão-de-obra lecessária 

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

XVI. Não subcontratar, sob nenhum pretexto ou hipótese, os serviços objeto do 

Contrato; 

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

previsto neste Termo, 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; 

XVIII. Apresentar relação dos empregados que prestarão serviços nas dependências 

da CONTRATANTE, mantendo-a atualizada; 

XIX. A CONTRATADA deverá facilitar, por todos os meios ao seu alca'lice, a ampla 

ação da fiscalização, permitindo o acesso aos serviços em execuçA6, bem como 

atendendo prontamente as solicitações que lhe forem efetuadas; 

XX. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação; 

XXI. A CONTRATADA deverá cumprir na execução dos serviços, todas as leis 

ambientais vigentes, que de âmbito Federal, Estadual ou Municipal. 

XXII. Manter um profissional como Responsável Técnico (RT), habilitado e 

regularizado junto ao seu respectivo conselho regional, com conhecimento técnico na 

área objeto deste Pregão Eletrônico, para supervisionar a execução dos serviços 

contratados. 

XXIII. Na ocasião da assinatura do contrato, o RT deverá possuir vinculo com empresa 
1 

CONTRATADA, comprovado através de carteira de trabalho, se funcionário, ou 

contrato de prestação de serviço, se for autônomo, ou contrato social, se for sócio ou 

proprietário da empresa; 

XXIV. Estar ciente de que o seu Responsável Técnico deverá sempre kompanhar, 

orientar, instruir e fiscalizar a execução dos serviços e prestar todos os 
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esclarecimentos à FEAS, sempre que necessário, além de responder legalmente pelos 

problemas advindos da execução dos serviços. 

XXV. Fornecer uniformes e equipamentos de proteção individual (EPI's) com 

Certificação de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA) vigente e demais materiais 

adequados ao serviço, com qualidade para garantir a segurança e bem estar dos 

empregados; sendo que será de inteira responsabilidade da empresa, a falta ou o uso 

inadequado destes; 

XXVI. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na 

legislação especifica de acidentes do trabalho, quando este ocorrer, e forem vitimas 

os seus empregados no desempenho dos serviços, ou em conexão com eles, ainda 

que verificada em dependências da unidade onde estiver prestando os serviços; 

XXVII. Destinar os resíduos dos serviços realizados de forma adequada, sem agredir o 

meio ambiente, conforme legislação vigente. 

CLAUSULA QUARTA— DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

São obrigações da CONTRATANTE: 

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

corpo funcional, ou seja, Engenharia e Manutenção; 

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 de Referência e seus anexos; 

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

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

CLAUSULA QUINTA — DO VALOR 

Pela prestação dos serviços constantes neste contrato está previsto o valor 

máximo de R$ , o qual será pago de acordo com os serviços 

efetivamente prestados, em seis parcelas, conforme tabela abaixo, obedecendo-se em todo 

o caso o valor efetivamente homologado: 
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LOTE 01: 

Descrição Periodicidade 
Quantidade 

Unitário 

Quantidade 

Anual 

Valor 

Unitário 
Valor Anual 

Limpeza do Sistema de 

esgoto/sub-ramal, 

ramal e rede coletora 

externa 

Trimestral 

(4 vezes no ano) 
250 m 1000 m R$ R$ 

Esgotamento de Caixa 

de Passagem com 

retirada e destinação 

final dos resíduos 

Trimestral 

(4vezes no ano) 
30m3  120 m3  R$ R$ 

Esgotamento da Caixa 

de Gordura 

Bimestral 

(6 vezes no ano) 
10 m3 60m3 R$ H R$ 

Esgotamento 

Fossa séptica Hospitalar 

Anual 

(1 vez no ano) 
30 m3  30 m3  R$ R$ 

TOTAL R$ R$ 

LOTE 02 

Descrição Periodicidade 
Quantidade 

Unitário 

Quantidade 

Anual 
Valor 

Uni 'do 
Valor 
Anual 

Limpeza do Sistema de 
esgoto/sub-ramal, 
ramal e rede coletora 
externa 

Trimestral 
(4 vezes no 

ano) 
100 m 400 m  

[ 
Ft  $ R$ 

Esgotamento de Caixa 
de Passagem com 
retirada e destinação 
final dos resíduos 

Trimestral 
 (4 vezes no 

ano)  

10 m3  40 m3  R$ R$ 

Esgotamento da Caixa 
de Gordura 

Bimestral 
(6 vezes no 

ano) 
4 m3  24 m3  Ft$  R$ 

TOTAL R$ 11  R$ 
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LOTE 03: 

Descrição Periodicidade 
Quantidade 

Unitário 

Quantidade 

Anual 
Valor 

Unitário 
Valor 
Anual 

Limpeza do Sistema de 
esgoto/sub-ramal, 
ramal e rede coletora 
externa 

Trimestral 
(4 vezes no ano) 100m 400 m R$ R$ 

Esgotamento de Caixa 
de Passagem com 
retirada e destinagão 
final dos resíduos 

Trimestral 
(4 vezes no ano) 10m3  40 rn3  R$ R$ 

Esgotamento da Caixa 
de Gordura 

Bimestral 
(6 vezes no 

ano) 
4 m3  24 m3  R$ R$ 

TOTAL 
R$ R$ 

LOTE 04: 

Descrição Periodicidade 
Quantidade 

Unitário 

Quantidade 

Anual 
Valor 

Unitário 
Valor 
Anual 

Limpeza do Sistema de 
esgoto/sub-ramal, 
ramal e rede coletora 
externa 

Trimestral 
(4 vezes no ano) 

100m 400 m R$ R$ 

Esgotamento de Caixa 
de Passagem com 
retirada e destinagdo 
final dos resíduos 

Trimestral 
(4 vezes no ano) 10m3  40 m3  R$ R$ 

Esgotamento da Caixa 
de Gordura 

Bimestral 
(6 vezes no 

ano) 
4 m3  24 m3  R$ R$ 

TOTAL R$ R$ 

LOTE 05 

Descrição Periodicidade Quantidade 
Unitária 

Quantidade 
Anual 

Valor 
Unitário 

Valor 
Anual 

Limpeza do Sistema de 
esgoto/sub-ramal, 
ramal e rede coletora 
externa 

Trimestral 
(4 vezes no ano) 100 m 400m R$ R$ 

Esgotamento de Caixa 
de Passagem com 
retirada e destinagão 
final dos resíduos 

Trimestral 
(4 vezes no ano) 10m3  40m3  R$ R$ 

Esgotamento da Caixa 
de Gordura 

Bimestral 
(6 vezes no ano) 4 m3  24 m3  R$ R$ 

TOTAL R$  R $ 
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LOTE 06: 

Descrição Periodicidade Quantidade 
Unitária 

Quantidade 
Anual Unitário 

Valor Valor 
Anual 

Limpeza do Sistema de 
esgoto/sub-ramal, 

ramal e rede coletora 
externa 

Trimestral 
(4 vezes no ano) 100 m 400 m R$  R$ 

Esgotamento de Caixa 
de Passagem com 

retirada e destinagão 
final dos resíduos 

Trimestral 
(4 vezes no ano) 10 m° 40 m° R$  R$ 

Esgotamento da Caixa 
de Gordura 

Bimestral 
(6 vezes no ano) 4 m3  24 m3  R$  R$ 

TOTAL R$  
,.$ 

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 ' 0 (dez) dias, 

contados a partir do primeiro dia  ON  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 por escrito a 

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

mês subsequente ao da comunicação. 

CLAUSULA SÉTIMA— DA MORA 

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

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

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

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

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

das seguintes fórmulas: 

I=(TX/100) 

365 

EM =IxNx  VP,  onde: 

I = Índice de atualização financeira;  

TX  = Percentual da taxa de juros de mora anual; 

EM = Encargos moratórios; 

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

pagamento;  

VP  = Valor da parcela em atraso. 

CLAUSULA OITAVA— DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 

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

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

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

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

adotado como critério de reajuste o 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 
1 

acréscimos que se fizerem necessários na prestação de serviços até 25%  (yin  e 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 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 p
i
revistas nos 

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

C) no caso de inadimplemento do contrato, poderá ser aplicada multa punitiva de 

10% 

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

Decreto Municipal 610/2019, de acordo com o artigo 87, inciso Ill, da Lei .° 8.666/93. 
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e) Suspensão do direito de licitar ou contratar com a Feas, pelo prazo não superior 

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

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

n.° 8666/93. 

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

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

Feas 

,K4P. 

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: 

1. Notificar a empresa contratada, por escrito, pela ocorrência de eventuais 

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

2. Solicitar A empresa contratada, a substituição de qualquer produto fornecido que 

esteja em desacordo ou insatisfatório; 
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3. 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 

CONTRATADA o recolhimento das verbas rescisórias e demais encargos trabalhistas, 

independentemente do período de comunicação da rescisão formulado pela 
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CONTRATANTE. 

Parágrafo Quarto 

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

sua imediata rescisão, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou 

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

a- Não cumprir as obrigações assumidas; 

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

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

anuência da CONTRATANTE; 

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

acordo com a legislação em vigor; 

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

sem justo motivo aceito pela CONTRATANTE. 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DA OBSERVÂNCIA ik LEI 8.666/93 

O 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.° 3.557) e Alessandra dos Santos Padoan (matricula funcional n.° 

2.534) como gestor e suplente, respectivamente, com a ciência dos envolvidos. 

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. 

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  pals  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 permissào 

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. 

Paragrafo primeiro  

A CONTRATADA será integralmente responsável pelo pagamento de perdas e 

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

multa ou penalidade imposta à CONTRATANTE e/ou a terceiros diretamente 17sultantes do 

descumprimento pela CONTRATADA de qualquer das cláusulas previstas neste capitulo 

quanto à proteção e uso dos dados pessoais. 
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Paragrafo segundo  

Encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais necessidade de 

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

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

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

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

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

Paragrafo terceiro 

A CONTRATADA declara, por meio deste instrumento, que: 

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

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

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

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

organizacionais para controle de acesso aos Dados Pessoais; 

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

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

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

hipótese a CONTRATANTE será responsabilizada pelo Tratamento de Dados 

Pessoais realizados pela CONTRATADA. 

CLAUSULA NONA— DO FORO DE ELEIÇÃO 

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

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

outro, por mais privilegiado que seja. 

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

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

única via, de onde serão extraídas as copias necessárias. 

Curitiba, xx de xxxxxxx de xxxxxx. 

Sezifredo Paulo Alves Paz )00000000000000000C  

Diretor-Geral — Feas CONTRATADA 

Olavo Gasparin Pedro Henrique lgino Borges 

Diretor Administrativo-Financeiro Feas Assessor Jurídico — Feas 

1a Testemunha 2a Testemunha 
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Assessoria Jurídica 

Rua  Cap.  Argemiro Monteiro 
Wanderley, 161 3° andar 

Capão Raso — Curitiba/PR 
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(41)  3316-5954  
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P.A. n° 268/2022 

Interessada: Fundação Estatal de Atenção à Saúde - FEAS. 

Assunto: Registro de Pregos para contratação de empresa especializada em prestação de 

serviços de desobstrução por hidrojateamento e limpeza do sistema de esgoto, 

constituído por  sub-ramal, ramal (rede interna) e rede coletora externa, 

esgotamento de caixa de passagem, da caixa de gordura; esgotamento e limpeza 
de fossa séptica hospitalar, para suprir necessidades das unidades geridas pela 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde. 

Parecer AJUR n.° 490/2022 

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 em prestação de serviços de desobstrução por hidrojateannento e limpeza do 

sistema de esgoto, constituído por  sub-ramal, ramal (rede interna) e rede coletora externa, 

esgotamento de caixa de passagem, da caixa de gordura; esgotamento e limpeza de fossa séptica 

hospitalar, itens essenciais para a Fundação Estatal de Atenção à Saúde. 

Consta ao feito: 

- declaração de disponibilidade financeira  (fl.  01); 

- declaração do autorizador de despesas  (fl.  02); 

- justificativa para aquisição  (fl.  03); 

- termo de referência e descritivo (fls. 04/11 v.); 

- minuta de contrato administrativo (fls. 12/21 v.); 
- referencial de pregos (f1.22/24); 
-justificativa da escolha de preços  (fl.  25/26); 
- cotações (fls. 27/32); 

- CNP.Is (fls. 32.1/34); 

-designação de pregoeiro publicado em DO  (fl.  35); 
- aprovação de minuta pela autoridade  solicit fls.36); 

- minuta do edital e seus anexos (fls. 38/77 v.). 
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0 valor estimado da totalidade de itens esta informado no importe de R$ 

383.071,03 (trezentos e oitenta e três mil, setenta e um reais e três centavos). 

E o relatório. 

Passo à manifestação. 

li—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 As especificidades do item(s) 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.  1. 

subscrita pelo Assessor Financeiro da FEAS. 

Feitas tais considerações, esclareço que o Registro de Pregos é utilizado 

quando há necessidade de contratações frequentes e situações em que não é possível apurar 

previamente o quantitativo unitário demandado pela Administração Pública, como na hipótese 

vertente. 

No âmbito municipal, o sistema de registro de pregos é regulamentado pelo 

Decreto Municipal n° 290 de 12 de abril de 2016, sendo definido no seu artigo 2°, inc. I como sendo "um 

conjunto de procedimentos para registro formal de  preps  relativos à prestação de serviços e aquisição 

de bens para contratações futuras". 

Ainda, o artigo 3° define que o sistema de Registro de Pregos poderá ser 

utilizado nas seguintes hipóteses:  

Art.  32  0 Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses: 
I - quando pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes;  
II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de 
serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa;  

III  - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais 

de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; 
IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser 
demandado pela Administração; 
V - para aquisição de equipamentos ou contratação de serviços de informática e de t lo  ia da 

informação quando o julgamento da licitação for pelo critério de julgamento do menor prego. 
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In casu, pretende-se contratação de empresa especializada em prestação de 

serviços de desobstrução por hidrojateamento e limpeza do sistema de esgoto, constituído por  sub-

ramal, ramal (rede interna) e rede coletora externa, esgotamento de caixa de passagem, da caixa de 

gordura; esgotamento e limpeza de fossa séptica hospitalar, que demanda a necessidade de frequentes 

contratações, não sendo possível a priori determinar previamente o quantitativo a ser demandado pela 

Administração, sendo viável a compra através de Registro de Pregos. 

Também é válido salientar que a existência de registro de preços não obriga a 

Administração a contratar, facultando-se a realização de licitação especifica para aquisição pretendida, 

assegurada ao fornecedor registrado em igualdade de condições, nos termos do artigo 15 do Decreto 

Municipal 290/2016. 

De acordo com o item 1.1. do Edital consta o critério de julgamento de menor 

preço por lote, o que atende a priori os princípios da vantajosidade e economicidade que norteiam as 

contratações públicas, ampliando a margem de participação de licitantes. 

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. 

No caso em comento consta no preâmbulo do Edital justificativa de que, 

considerando o disposto na legislação vigente, os itens deste certame serão de participação exclusiva 

para empresas classificadas como ME/EPP, exceto o LOTE 01, que será para ampla concorrência. 

Some-se ainda 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.' 

Ill - Considerações Finais 

Portanto, opino favoravelmente à aprovação da minuta, encontrando-se o 

certame em condições de ser prosseguido. 

ssalto também, por medida de prudência e cautela, que a Diretoria 

Administrativa e Geral seavalie e reavalie, se for o caso, a necessidade e legitimidade da despesa 

solicitada no presente feito. 

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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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 n° 

1.235/03. 

o parecer. S.M.J. 

Curitiba, 20 de outubro de 2022. 

PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES 

Assessor Jurídico FEAS 

• 
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Processo Administrativo n° 268/2022 — Feas 

I — Ciente do Parecer Jurídico n° 490/2022 — Ajur/Feas. 

II — Possui condições de prosseguimento o presente processo; 

Ill — Portanto, respeitando as formalidades legais, publique-se o Edital de 

Embasamento do Pregão Eletrônico. 

Curitiba, 21 de outubro de 2022. 

Diretor-Geral Feas 

Pagina 1 de 1 



• 



Feas 

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

Capão Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 

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

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°: 268/2022. 
Pregão Eletrônico n°: 174/2022. 

Pregão com item de ampla concorrência e itens Exclusivo ME/EPP. 

Objeto: "Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
desobstrução por hidrojateamento e limpeza do sistema de esgoto, constituído por  

sub-ramal, ramal (rede interna) e rede coletora externa, esgotamento de caixa de 
passagem e da caixa de gordura e esgotamento e limpeza de fossa séptica 
hospitalar, para suprir as necessidades das unidades de negócio da Fundação de 
Atenção A Saúde — Feas pelo período de 12 meses." 

Valor total estimado do pregão: R$ 383.071,03 
Data/horário para envio de proposta(s): a partir do dia 26/10/2022 As 08:00 h até 
o dia 11/11/2022 As 08:30 h. 
Data/horário da abertura da sessão pública: dia 11/11/2022 As 08:40 h. 

g tk  
Documento assinado digitalmente  

WILLIAM  CESAR BARBOZA 
Data: 28110/2022 08:47:48-0300 
Verifique em fittps:fiverificadoniti.br 

Curitiba, 26 de outubro de 2022.  

William Cesar Barboza  
Pregoeiro  

• 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 
compras governamentais (www.compras.gov.br). 

• 0 edital está à disposição dos interessados no portal de compras da Feas: 
compras governamentais (www.compras.gov.br), bem como no  site  da Feas: 
www.feaes.curitiba.pr.gov.br.  

• Somente poderão participar do envio de lances as empresas que estiverem 
devidamente cadastradas no portal de compras governamentais 
(www.compras.gov.br) e que apresentarem propostas. 

• Informações pelos fones: (41) 3316-5927; 3316-5967. 





N. 204 - ANO XI 

CURITIBA, QUINTA-FEIRA, 27 DE OUTUBRO DE 2022 

DIÁRIO OFICIAL ELETRONICO 

ATOS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 

ATOS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

Isf.  204 - ANO XI 

CURITIBA, QUINTA-FEIRA, 27 DE OUTUBRO DE 2022 

Envio da proposta: Data: 11/11/2022 - Horário: 09h00min às 10h0Omin 
Envio de lances: Data: 11/11/2022 - Horário: 10h1Omin  Ss  10h40min 

As propostas deverão ser encaminhadas via internet na data e horários determinados acima. 

0 edital está à disposição dos interessados no  site:  www.e-compras.curitiba.pr.gov.br  ou poderá ser solicitado através do  e- 
mail:  licitacaofas@curitiba.pr.gov.br.  
Somente poderão participar do envio de lances as empresas que estiverem devidamente cadastradas no portal do e-compras 
e que apresentarem propostas. 
Maiores informações contatar pelo fone: (41) 3250-7469. 

Fundação de Ação Social, 27 de outubro de 2022. 

Celso Luiz Ribeiro : Pregoeiro 

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE - FEAS 

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 

A Fundação  Estate!  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 desobstrução por hidrojateamento e limpeza do sistema de 

esgoto, constituído por  sub-ramal, ramal (rede interna) e rede coletora 

externa, esgotamento de caixa de passagem e da caixa de gordura e 

esgotamento e limpeza de fossa séptica hospitalar, para suprir as 

necessidades das unidades de negócio da Fundação de Atenção 

Saúde — Feas pelo período de 12 meses." 

Processo Administrativo n°: 268/2022. 
Pregão Eletrônico n°: 174/2022. 

Pregão com item de ampla concorrência e itens Exclusivo ME/EPP. 
Objeto: "Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de desobstrução por hidrojateamento e limpeza 
do sistema de esgoto, constitufdo por  sub-ramal, ramal (rede interna) e rede coletora externa, esgotamento de caixa de 
passagem e da caixa de gordura e esgotamento e limpeza de fossa séptica hospitalar, para suprir as necessidades das 
unidades de negócio da Fundação de Atenção à Saúde — Feas pelo  period°  de 12 meses." 
Valor total estimado do pregão: R$ 383.071,03 
Data/horário para envio de proposta(s): a partir do dia 26/10/2022 às 08:00 h até o dia 11/11/2022 As 08:30 h. 
Data/horário da abertura da sessão pública: dia 11/11/2022 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 compras governamentais (www.compras.gov.br). 

.0 edital está A disposição dos interessados no portal de compras da Feas: compras governamentais (www.compras.gov.br), 

bem como no  site  da Feas: www.feaes.curitiba.pr.gov.br. 

•Somente poderão participar do envio de lances as empresas que estiverem devidamente cadastradas no portal de compras 

governamentais (www.compras.gov.br) e que apresentarem propostas. 

•Informações pelos fones: (41) 3316-5927; 3316-5967. 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde, 27 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 realizará licitação, sob a 

modalidade Pregão Eletrônico, com as seguintes características: 

Objeto: Registro de preços para futuro fornecimento de materiais de 

manutenção elétrica. 

Processo Administrativo n°: 264/2022. 
Pregão Eletrônico n°: 173/2022. 

Pregão Exclusivo ME/EPP. 
Objeto: Registro de pregos para futuro fornecimento de materiais de manutenção elétrica. 

Valor total estimado do pregão: R$ 547.208,50. 

Data/horário para envio de proposta(s): a partir do dia 27/10/2022 As 08:00 h ate o dia 16/11/2022  A's  08:40 h. 
Abertura da sessão pública: 16/11/2022 As 08:41 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 compras governamentais (www.compras.gov.br). 
• 0 edital está à disposição dos interessados no portal compras governamentais (www.compras.gov.br), bem como no  site  da 
Feas: www.feaes.curitiba.pr.gov.br. 

• Somente poderão participar do envio de lances as empresas que estiverem devidamente cadastradas no portal de compras 
governamentais (www.compras.gov.br) e apresentarem propostas. 
• Informações pelos fones: (41) 3316-5927; 3316-5967. 

Fundação Estatal de Atenção A Saúde, 24 de outubro de 2022. 

Sezifredo Paulo Alves Paz: Diretor Geral 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO 

Processo Administrativo n°: 188/2022. 

Pregão Eletrônico n°: 123/2022. 

Objeto 6: "Contratação de empresa especializada para futuro 

fornecimento de grampeadores cirúrgicos e suas respectivas cargas, 

através de contrato de consignação, pelo período de 12 (doze) meses" 
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EDITAL DE EMBASAMENTO 

Processo Administrativo n° 268/2022. 

Pregão Eletrônico n° 174/2022. 

A Fundação Estatal de Atenção à Saúde — Feas informa que realizará Pregão 

Eletrônico, cujo Edital assim se resume. 

Pregão item ampla concorrência e itens exclusivos ME/EPP 

Objeto: "Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 

desobstrução por hidrojateamento e limpeza do sistema de esgoto, constituído 

por  sub-ramal, ramal (rede interna) e rede coletora externa, esgotamento de 

caixa de passagem e da caixa de gordura e esgotamento e limpeza de fossa 

séptica hospitalar, para suprir as necessidades das unidades de negócio da 

Fundação de Atenção à Saúde — Feas pelo período de 12 meses." 

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 26 de outubro de 2022 

Término do recebimento das propostas, 
documentos de habilitação e 

complementares 

08:30 h do dia 11 de novembro de 2022 

Inicio da sessão pública de disputa 08:40 h do dia 11 de novembro de 2022 

Informação: considerando a legislação vigente, este certame será de exclusiva 

participação para empresas classificadas como ME/EPP, a exceção a este cenário 

será o Lote 01 para ampla concorrência. 
Documento assinado digitalmente 

Data:Wii" I2A4M/10C/E2S0A22R11:173-0ZA300 
uritiba, 26 de outubro de 2022.  

Verifique em https://verificador.iti.br  

William Cesar Barboza  

Pregoeiro 
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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 por Lote". Legislação aplicável: lei n.° 8.666/93; lei n.° 

10.520/2002; lei complementar n° 123/2006; disposições dos decretos mLnicipais 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 n.° 268/2022 — Feas, bem como as cláusulas abaixo 

descritas. 

1.2. 0 valor máximo estimado deste Pregão Eletrônico 

383.071,03. 

 

é de R$ 

  

   

   

1.3. As despesas decorrentes da aquisição dos serviços cdíTerão por 

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 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 

Pregoeiro:  

William Cesar Barboza.  

Equipe de Apoio 

Silvia  Andrea  Miranda Ribeiro; 

Veridiane De Paula Macedo  Sotto  Maior; 
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2.2. Na ausência do Pregoeiro responsável, o presente pregão será 

conduzido e julgado por um dos agentes designados como equipe de apoio. 

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 empresa especializada 

para prestação de serviços de desobstrução por hidrojateamento e limpeza do 

sistema de esgoto, constituído por  sub-ramal, ramal (rede interna) e rede 

coletora externa, esgotamento de caixa de passagem e da caixa de gordura e 

esgotamento e limpeza de fossa séptica hospitalar, para suprir as 

necessidades das unidades de negócio da Fundação de Atenção à Saúde — 

Feas pelo período de 12 meses.", 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 seguintes anexos: 

Anexo 1— Termo de Referência. 

Anexo 2— Modelo de proposta de preços. 

Anexo 3— Valores de mercado e máximos permitidos. 

Anexo 4— Justificativas detalhadas. 

Anexo 5— Minuta do termo contratual 

Pregão Eletrônico n° 174/2022 — Feas Pagina 3 de 79 



 

Feas 

R.  Cap.  Argemiro Monte ro Wanderley, 161 
3° andar 

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

www.feaes.curitiba.pr.gov.br  

4— Das impugnações, esclarecimentos e comunicados 

4.1. Os esclarecimentos sobre este Edital somente serão respondidos 

quando solicitados ao Pregoeiro, até 2 (dois) dias (Reis antes da data Ixada para a 

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 H eletrônico: 

wbarboza@feaes.curitiba.pr.gov.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 até 1 (um) 

dia útil. 

4.2. Eventuais impugnações ao presente Edital poderão ser feitas até as 

17 horas do dia 09/11, 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 do certame, a denominação social da empresa, número do CNpJ, telefone, 

endereço eletrônico para contato, devendo ser: 

4.3.1. Protocolada na sede da Feas, no endereço constante no cabeçalho 

deste termo; 

4.3.2. No seguinte endereço H eletrônico: 

wbarboza@feaes.curitiba.pr.gov.br  
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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 

disponibilizado no  "chat"  deste pregão eletrônico. 

4.6. As solicitações feitas fora dos meios e prazos aqui estipulados não 

serão conhecidas. 

4.7. É 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— Condigóes 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; 
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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. Este certame será de exclusiva participação de empresas 

classificadas como ME/EPP, a exceção a este cenário será o Lote 01 de ampla/livre 

concorrência. 

5.2.5. Estejam cadastradas no sistema compras governamentais. 

5.2.6. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e 

empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no 

artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor '7ural pessoa 

física e para o microempreendedor individual — MEI, nos limites previstos da Lei 

Complementar n° 123, de 2006. 

5.3. Não poderão participar desta licitação: 

5.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contrato S administra-

tivos, na forma da legislação vigente; 

5.3.2. Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer es-

fera federativa 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  ern  linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau poderá ser diretor, proprietá-

rio, controlador ou integrar conselho de empresa fornecedora ou que reali-

ze qualquer modalidade de contrato com o Município, sob pena de demis-

são, 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-TCU-Plenário) 

5.3.6. Empresas que se encontrem sob falência, dissolução, recuperação 

judicial ou extrajudicial, exceto empresas com plano de recuperação aco-

lhido judicialmente, e empresas em recuperação extrajudicial com plano 

de recuperação homologado judicialmente. 

5.4. Os Secretários Municipais, o Procurador-Geral do Munic pio, os ocu- 

pantes de cargo em comissão, os de função de confiança, bem como todos os servi- 
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dores e empregados públicos Municipais, da Administração Direta e Indireta, não po-

derão firmar 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 con-

sórcio. 

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 no certame; 

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; 
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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  III  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 As sanções previstas em lei e neste Edital. 

6— Credenciamento 

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. 
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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 será responsável por todas as transações que forem 

efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e 

verdadeiras suas propostas e lances. 

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. E 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 
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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-á automaticamente a etapa 

de envio dessa documentação. 

7.2. 0 envio da proposta, acompanhada dos documentos exigidos neste 41, 

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  Pole  deverão 

encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de 

regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do  art.  43, § 10 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 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 
I - 

substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no 
1' 

sistema; 

7.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame,H ordem de 

classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a 

realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 
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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. Menor prego por Lote; 

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 
A 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 conter qualquer 
identificação do licitante proponente, tais como nome, CNPJ, telefone,  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 previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que 

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

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

de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 

pretexto. 

8.5. 0 prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) 

dias, a contar da data de sua apresentação. 
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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 passivel de identificação no 

sistema eletrônico terá sua proposta desclassificada pelo Pregoeiro e não poderá 

participar da fase de lances. 

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 estabeleci- 
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dos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações 

técnicas exigidas no Termo de Referência. 

9.3. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

9.4. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no siste-

ma, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

9.5. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento de-

finitivo 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 encaminhar lan-

ces exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informa-

dos do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

10.2. 0 lance deverá ser ofertado pelo menor prego por Lote 

10.3. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o ho-

rário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

10.4. 0 licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou per-

centual 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 disputa "aberto e fechado", em que os licitantes apresentarão lances públicos e 

sucessivos, com lance final e fechado. 
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10.5.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze 

minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente 

dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minútos, aleato-

riamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a ecepção de 

lances. 

10.5.2. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá opor-

tunidade 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 sigiloso 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 estabele-

cida nos itens anteriores, haverá o reinicio da etapa fechada, para que os demais li-

citantes, 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 justificada-

mente, admitir o reinicio da etapa fechada, caso nenhum licitante classifIcado na eta-

pa de lance fechado atender As exigências de habilitação. 

10.6 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valorlprevalecen-

do aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

10.7. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informa-

dos, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do li-

citante. 
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10.8. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa 

competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos lici-

tantes para a recepção dos lances. 

10.9. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro per-

sistir 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 Pregoei-

ro aos participantes, no sitio eletrônico utilizado para divulgação. 

10.10. 0 Critério de julgamento adotado será o menor prego por Lote, 

conforme definido neste Edital e seus anexos. 

10.11. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de 

sua proposta. 

10.12. Em relação a itens não exclusivos para participação de microem-

presas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será 

efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade em-

presarial. 0 sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de 

pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira 

colocada, se esta for 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 pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da 

melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira co-

locada. 

10.12.2. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de 

encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao 

da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, conta-

dos após a comunicação automática para tanto. 

10.12.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor 

classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas 

as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem 
Pregão Eletrônico n° 174/2022 — Feas Pagina 15 de 79 



Feas 

Capao Raso — Curitiba/PR 
FEAS R.  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, 161 

3' andar 

'CEP 81.130-160 
(41) 3316-5927 

www.feaes,curitiba.orgoy.br  

naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exerci-

cio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

10.12.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas micro-

empresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabele-

cidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifi-

que aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

10.12.5. S6 poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de 

lances), 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 

desempate 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 prego-

eiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que te-

nha apresentado o melhor prego, 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 

acompanhada pelos demais licitantes. 

10.17. Serão aceitos lances com até 04 (quatro) casas deciniais após a 

virgula. 

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 ne-

gociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, 
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quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresenta-

dos. 

11.2. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de 

solicitação fundamentada feita no  chat  pelo licitante, antes de findo o prazo. 

11.3. 0 licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a docu-

mentação 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 

aleatórios, 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 previ-

são inflacionária, 

11.4.4. Indicação de que nos preços ofertados já estão inclusos os tribu-

tos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despe-

sas necessárias à execução do objeto; 

11.4.5. Indicação de fabricante, marca e modelo, bem como catálogo co-

mercial com o produto a ser fornecido, se for o caso. 

11.4.6. Prazo de validade da proposta de, no  minim,  60 (sessenta) dias, 

contados da data de abertura da licitação. 

11.5. Após o encerramento da sessão de lances e negociações, esta será 

suspensa, 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 
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, 

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 lu-

gar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do prego em relação ao máxi-

mo 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 apresen-

tar preço final superior ao preço máximo fixado, desconto menor do qUe o mínimo 

exigido ou que apresentar prego manifestamente inexequível. 

12.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente Preços global 

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

insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,, ainda que o 

ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exCeto quando 

se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os 

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

12.4. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado,i io Pregoeiro 

examinará 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 acessí-

vel a todos os licitantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e 

classificação. 

12.6. 0 desatendimento de exigências formais não essenciais não impor-

tar-6 o afastamento da licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, ob- 

servados os princípios da isonomia e do interesse público. 

12.7. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimentO das especi-

ficações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante 

do serviço ou da área especializada no objeto. 
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12.8. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro ve-

rificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

13— Julgamento Da Habilitação 

13.1. Somente serão julgadas as habilitações das empresas que 

forem classificadas. 

13.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação 

dos licitantes detentores das propostas classificadas, o Pregoeiro verificará o even-

tual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à exis-

tência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, me-

diante a consulta aos seguintes cadastros: 

13.2.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidõneas e Suspensas — 

CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portalda-

transparencia.gov.br/ceis);  

13.2.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Im-

probidade Administrativa e Inelegibilidade mantido pelo Conselho 

Nacional de Justiça (www.cnj.jus.baimprobidade_adm/consultar_re-

querido.php). 

13.2.3. Lista de Inidõneos 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 lici-

tante e, no caso do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbi-

dade Administrativa (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 res-

ponsável 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. 
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13.5. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

13.6. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos lici-

tantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em 

relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação eco-

nômica financeira. 0 documento de qualificação técnica abaixo exigido deverá ser 

enviado junto 6 proposta eletrônica, como forma de anexo. 

13.7. E dever do licitante atualizar previamente as comprovações cons-

tantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, 

ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva docu-

mentação atualizada. 

13.8. 0 descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do lici-

tante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita 

pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar as certidões válidas. 

13.9. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados, o licitante 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 preenchimen-

to de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quan-

do houver dúvida 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 deve to 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, comprovada-

mente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
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13.13 Ressalvado o disposto no item 5.3 (documentos abrangidos pelo Si-

caf), os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação re-

lacionada 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 Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

13.14.2. Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certifi-

cado da Condição de Microempreendedor Individual — CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.-

cloy. br; 

13.14.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de res-

ponsabilidade limitada — EIRELI:, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vi-

gor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado 

de documento comprobat6rio de seus administradores; 

13.14.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde ope-

ra, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participan-

te 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 vi-

gor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Co-

mercial ou inscrito 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 funcionamen-

to no Pais: decreto de autorização; 

13.14.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva; 

13.15. Regularidade fiscal e trabalhista: 
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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, 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  Cam  efeito de 

negativa, nos termos do Titulo VII-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 evivalente, 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 otli 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 qual ficado como 

microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a 
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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; 

13.16.2. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exerci-

cio social já exigíveis e apresentados na forma da lei, com TERMO DE ABERTURA 

E ENCERRAMENTO 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 financeira da pessoa jurídica, sendo vedada a sua subs-

tituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por  indices  

oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data da solicitação da ins-

crição no cadastro de fornecedores  (art.  31, inciso I, da Lei n°8666/1993) e altera-

ções. 0 Balanço a ser apresentado deverá ser referente ao ano de 2021. 

13.16. 2.1. A boa situação será avaliada pelos  indices  conforme  art.  90, do 

Decreto Municipal 104/2019: 

ILC > ou = 1 

ILG > ou = 1  

SG  > ou = 1 

1 - ÍNDICE 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 NÃO CIRCULANTE 

3 - SOLVÊNCIA GERAL =  SG  

ATIVO TOTAL  

SG=  
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PASSIVO CIRCULANTE+ PASSIVO NA() CIRCULANTE 

13.16.2.2.0s  indices  deverão ser indicados de conformidade com as Nor-

mas 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  (LC),  deverão comprovar, considerados os riscos para a 

Administração, patrimônio liquido positivo (Decreto Municipal 104/2019,  art.  10, § 
30)

. 
 

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 ca-

pacidade técnica,  fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que 

comprove que a empresa licitante prestou serviço igual ou similar em características  

corn  o objeto da presente licitação, conforme preconiza 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 consultará 

ao sistema em que a empresa estiver cadastrada, em que constam as datas de ven-

cimento dos documentos exigidos para a habilitação (SICAF ou eventualmente e-

compras), a fim de verificar a vigência e autenticidade destes. 

13.19. A página da consulta será impressa pelo Pregoeiro. A validade dos 

documentos será conferida. Em caso de alguma certidão estar fora de validade, po-

derão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões. Se ainda assim, o 

Pregoeiro não lograr êxito na aferição da regularidade da documentação, a empresa 

será convocada para que, no prazo de 24 h (a contar do recebimento da solicitação) 

envie cópia via sistema do documento solicitado. 0 não envio acarretará na inabilita-

ção da empresa, salvos os casos de condições exclusivas para a habil tação de mi-

croempresas ou empresas de pequeno porte. 
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13.20. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualifi-

cada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a 

existência de alguma restrição no que tange é regularidade fiscal e trabalhista, a em-

presa será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do 

vencedor, comprovar a regularização. 0 prazo poderá ser prorrogado por igual perí-

odo, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante 

apresentação de justificativa. 

13.20.1. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subi-

tem anterior acarretará a inabilitação .do licitante, sem prejuízo das sanções previs-

tas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na or-

dem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, 

empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na docu-

mentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

13.21. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no  "chat"  a nova data e ho-

rário 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 desa-

cordo 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 copia autenticada ou copia simples. 

13.25 0 licitante não cadastrado no SICAF ou e-compras deverá 

apresentar toda a documentação de habilitação prevista neste Edital. 
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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  fart  a análise da documentação para classificação da pro-

posta a partir dos documentos anexados, bem como consulta aos  sites  oficiais aci-

ma apontados. Caso haja desconformidade com o solicitado a empresa será des-

classificada e/ou inabilitada. 

13.28. A data para a divulgação do resultado será informada pelo Prego-

eiro durante a sessão de lances, no  "chat"  de conversação ou através de comunica-

do a ser publicado na plataforma de compras governamentais, sendo responsabili-

dade única e exclusiva das empresas interessadas o acompanhamento das datas. 

13.30. Constatado o atendimento As exigências de habilitação fixadas no 

Edital, o licitante será declarado vencedor. 

14— Dos Recursos 

14.1. Declarado o vencedor, a licitante que quiser recorrer deverá 

manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, isto 6, indicando contra quais 

decisões pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do áistema, nos 

termos do  art.  33 do Decreto Municipal n° 1.235/2003. 0 prazo para a manifestação 

da intenção de interpor recurso será de 04 (quatro) horas ateis, ou seja, das 08:00 

ás 12:00 horas do dia útil seguinte da divulgação do resultado final de ju gamento. 

14.2. Os recursos e contrarrazões deverão ser Manifestados 
h 

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. 
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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 ateis 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 A defesa dos seus interesses. 

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 

insuscetiveis 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 
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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 adjudicara o objeto do 

certame à licitante vencedora e homologará o procedimento. 

15.3. Homologado o resultado, a proponente vencedora  sera  convocada, • 

por escrito, para a assinatura do Contrato/Ata de Registro de Preços. 

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 úteis, contados a partir 

da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair 

do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

16.2.1 Alternativamente à 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 disponibilizaça
1
0 do acesso 

ao sistema de processo 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 cortrato, aceitar 

ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo aqui estabelecido implicará na 

sua eliminação, configurando descumprimento total da obrigação assumida, ficando 
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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 transcri-

ção, as instruções contidas neste Edital, os documentos nele referenciados, além da 

proposta apresentada pela licitante vencedora. 

16.5. 0 valor a ser atribuído ao contrato  sera  aquele resultante da propos-

ta vencedora com menor preço. 

16.6. A Contratante se reserva ao direito de rejeitar no todo ou em parte o 

serviço 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 unilateralmente, nas condições e hipóteses previstas nos Artigos 78, 79 e 80, da 

Lei n° 8666/1993. 

16.8. 0 inadimplemento de qualquer clausula do contrato poderá ser moti-

vo de sua imediata rescisão pela contratante, independentemente de notificação ou 

interpelação judicial ou extrajudicial, além de responder a empresa contratada por 

perdas e danos, quando esta: 

a) não cumprir as obrigações assumidas; 

b) falir; 

c) transferir parcialmente o contrato a terceiros sem a prévia e expressa 

anuência 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 compe-

tente, de acordo com a legislação em vigor; 

e) interromper a prestação dos serviços por mais de 02 (dois) dias conse-

cutivos, 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: 
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a) na hipótese da Contratante solicitar a rescisão, deverá efetuar comuni-

cação por escrito 6 Contratada, com antecedência  minima  de até 60 (ses-

senta) dias, sendo então pagos os serviços comprovadamente prestados, 

não cabendo à Contratada qualquer outra compensação ou ndenização, 

seja a que titulo for; 

b) na hipótese da Contratada solicitar a rescisão, esta deverá continuar 

prestando os serviços por período a ser estipulado pela Contratante, não 

inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data do recebimento da solicita-

cão de rescisão. 

16.10. A contratada deverá cumprir integralmente as disposições previs-

tas no Termo de Referência e Minuta do Contrato, partes integrantes deste edital. 

16.11. As obrigações do Contratante e Contratada serão àquelas defini-

das no Termo de Referência e Minuta do Contrato, partes integrantes deste Edital. 

16.12. Caberá 6, contratada proceder, sem ônus para o contratante, even-

tuais adequações, de forma a propiciar a perfeita execução dos serviços contrata-

dos. 

16.13. Os preços acordados poderão ser alterados por reajuste, apenas 

depois de decorridos 12 (doze) meses, nos termos da Lei n° 10192/2001, Acórdão 

TCU n° 1563/2004 — Plenário e  art.  65, da Lei n° 8666/1993, a partir da demonstra-

cão analítica, pela Contratada, dos componentes dos custos que integram o contra-

to. 

16.13.1. 0 prazo mencionado no item anterior será contado a partir da 

data da proposta ou do orçamento a que ela se referir ou, ainda, da dita da última 

repactuação. 

16.14. Qualquer alteração no valor do contrato deverá ser pléiteada até a 

data da prorrogação contratual subsequente, sob pena de ocorrer preclusão lógica 

do exercício do direito. 

16.15. Ficam designados os empregados abaixo para atuarem como ges-

tores do contrato. 
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• Gestor: Roberto Liberato Dallagranna  (mat.  3.557). 

• Suplente: Alessandra dos Santos Padoan  (mat.  2.534). 

16.3. Integrará o contrato, como parte indissociável, a proposta 

apresentada pela adjudicatária. 

16.12. 0 prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Termo de 

Referência 

16.13. Após a assinatura do contrato, a licitante deverá aguardar a libera-

cão e emissão das Ordens de Serviço, para providenciar o inicio dos respectivos 

serviços. 

16.14. 0 prazo para entrega dos itens terá inicio a partir da data de rece-

bimento 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 
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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 

21.1. 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. 

b) No caso de atraso injustificado na prestação de serviços, ou ainda na 

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

valor da parcela ou etapa inadimplida, até o prazo máximo de 10 (dez) 

dias. Vencido o prazo de que trata este item, o pagamento poderá ser 

cancelado ou o contrato ser considerado rescindido, a critério da 

Administração. 

c) No caso de inexecução parcial ou total do contrato, multa punitiva de 

10% (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, peio prazo não 

superior a 02 (dois) anos, penalidade essa a ser aplicada pela autoridade 

competente, segundo a natureza da falta e o prejuízo causado à Adminis-

tração Pública, de acordo com a Lei Federal n° 10.520/02 e Decreto Muni-

cipal 610/2019. 

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Feas, en-

quanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que ap icou a pena-

lidade, que será concedida sempre que o contratado ressarc r a Adminis-

tração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 
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Wb 

aplicada com base no item anterior, de acordo com a Lei Federal n° 

8666/93. 

g) Decisão Cautelar de Suspensão, para situações pendentes de julga-

mento que possam, pela quantidade ou gravidade das mesmas, implicar 

em potencial prejuízo à administração pública ou A saúde da população, 

poderá a autoridade competente considerar cautelar e provisoriamente 

impedido o fornecedor de participar de novos certames licitatórios junto A 

Feas, até decisão administrativa definitiva. 

21.2 As penalidades de multa de mora e punitiva serão aplicadas, 

observado o procedimento no Decreto Municipal 610/2019. 

21.3 As multas serão descontadas dos pagamentos eventualmente 

devidos e, ainda, nos casos em que não haja fatura em aberto, ou vincenda, será 

notificada a empresa, que deverá, no prazo máximo estipulado pela Feas, depositar 

o valor correspondente A penalização, em conta a ser informada pela Contratante. 

21.4 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. 

21.5 As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de 

outras. 

21.6 Sem prejuízo da aplicação, A detentora, das sanções cabíveis, a Ad-

ministração recorrerá As garantias constituídas, a fim de se ressarcir dos prejuízos 

que lhe tenham sido decorrentes do contrato e promover a cobrança judicial ou ex-

trajudicial de perdas e danos. 

21.7. Ficam as participantes cientes de que, na hipótese de constatação 

de formação de conluio ou diante do indicio de qualquer crime previsto na Lei de Li-

citações, o caso será oficiado ao Ministério Público, sem prejuízo das medidas Admi-

nistrativas a serem aplicadas contra quem der causa ao crime. 
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21.8 Quaisquer das penalidades aplicadas serão transcritas na ficha ca-
dastral da Contratada na Feas. 

22— Disposições Gerais 

22.1. 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 revoga 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. 

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  la  execução 

dos serviços, de vícios de qualidade, importará na aplicação dos dispositivos 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 A saúde é segurança 

dos consumidores. 

22.6. 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. 

Pregão Eletrônico n° 174/2022 — Feas 

  

Pagina 34 de 79 



Feas 

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

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

www.feaes.curitiba.orgov.br  

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 atribuidas A 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. 

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 Oeste 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; 
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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 H 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, altera 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 prevista acima; deste Edital;  (ii)  atos cuja intenção seja impedir 

materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilate'al promover 

inspeção. 

22.14. Nos casos em que forem constatadas a prática de atos contra a 

Administração Pública Municipal, será aplicável o Decreto Municipal n' 1671/2019, 

que regulamenta, no âmbito do Poder Executivo Municipal, a Lei Federal n° 12.846, 

de 1° de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização adm nistrativa de 

pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública municipal e dá 

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 A Equipe de Apoio é facultado solicitar das 

proponentes esclarecimentos com relação aos documentos  au  produtos 

apresentados, bem como promover diligências ou solicitar parece les  técnicos 

destinados a esclarecer a instrução do processo. 
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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 dias ateis 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. 

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 corri-

dos, salvo se expressamente fizer-se referência a dias úteis. Para contagem de am-

bos os casos exclui-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 o Sr.  William Cesar  Barboza, wbarboza@feaes.curitiba.pr.gov.br, 

através de pedido de esclarecimento. 
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22.25. Demais detalhes que eventualmente não foram previstos no pre-

sente Edital, 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. 

Documento assinado chgitaimente  

WILLIAM CESAR BARBOZA 
Data: 24/10/2022 15:46:25-0300  
Verifique  ern htips://verificadoriti.br  

Curitiba, 26 de outubro de 2022.  

William Cesar Barboza  

Pregoeiro 
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Anexo 1 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

"Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
desobstrução por hidrojateamento e limpeza do sistema de esgoto, constituído 
por  sub-ramal, ramal (rede interna) e rede coletora externa, esgotamento de 
caixa de passagem e da caixa de gordura e esgotamento e limpeza de fossa 
séptica hospitalar, para suprir as necessidades das unidades de negócio da 
Fundação de Atenção à Saúde — Feas pelo período de 12 meses." 

2. DA JUSTIFICATIVA 
A presente contratação mostra-se necessária para dar continuidade 

prestação de serviços de desobstrução por hidrojateamento e limpeza do sistema de 
esgoto, constituído por  sub-ramal, ramal (rede interna) e rede coletora externa, 
esgotamento de caixa de passagem e da caixa de gordura e esgotamento e limpeza 
de fossa séptica hospitalar, para suprir as necessidades das unidades de negócio da 
Fundação de Atenção à Saúde — Feas pelo período de 12 meses, conforme termo 
de referência. Ademais, esta contratação é de fundamental importância uma vez que 
visa a manutenção dos sistemas de esgoto das unidades sob demanda Feas. 
Solicita-se para a presente contratação que o julgamento das propostas seja feito 
por menor valor por Lote, conforme  art.  16, inciso  III  do Decreto Municipal 
1.235/20031, tal opção se mostra como a mais vantajosa para a Administração. A 
presente contratação mostra-se necessária para dar continuidade à prestação de 
serviços de desobstrução por hidrojateamento e limpeza do sistema de esgoto, 
constituído por  sub-ramal, ramal (rede interna) e rede coletora externa, esgotamento 
de caixa de passagem e da caixa de gordura e esgotamento e limpeza de fossa 
séptica hospitalar, para suprir as necessidades das unidades de negócio da 
Fundação de Atenção à Saúde — Feas pelo período de 12 meses, conforme termo 
de referência. 

Ademais, esta contratação é de fundamental importância uma vez que visa a 
manutenção dos sistemas de esgoto das unidades sob demanda Feas. 

Solicita-se para a presente contratação que o julgamento das propostas seja 
feito por menor valor por Lote, conforme  art.  16, inciso Ill do Decreto Municipal 
1.235/2003, tal opção se mostra como a mais vantajosa para a Administração. 

Por fim, considerando a legislação vigente, este certame será de exclusiva 
participação para empresas classificadas como ME/EPP, a exceção a este cenário 
será o Lote 01 para ampla concorrência. 

3. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços deverão ser prestados nas condições, especificações e 
quantidades descritas abaixo: 
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LOTE 01: 

Prestação de serviço de desobstrução por hidrojateamento e limpeza do sistema de 

esgoto, constituído por  sub-ramal, ramal (rede interna) e rede  co  etora externa, 

esgotamento de caixa de passagem e da caixa de gordura e esgotamen o e limpeza de 

fossa séptica hospitalar, conforme Anexo I. do Hospital Municipal do !do o Zilda Arns — 

HMIZA, conforme abaixo: 

Descrição Periodicidade 
Quantidade 

Unitária 

Quantidade 

Anual 
Limpeza do Sistema de 

esgoto/sub-ramal, ramal e 

rede coletora externa 

Trimestral (4 vezes no ano) 250 m 1000 m 111 

Esgotamento de Caixa de 

Passagem com retirada e 

destinagão final dos resíduos 

Trimestral (4vezes no ano) 30 m3  120 m3  

Esgotamento da Caixa de 

Gordura 
Bimestral (6 vezes no ano) 10 m3 60 m3 

Esgotamento Fossa séptica 

Hospitalar 
Anual (1 vez no ano) 30 m3  30 rn3  

Do Sistema 

de Coletora 

Do Centro • 

LOTE 02: 

Prestação de Serviço de Desobstrução Por Hidrojateamento E Limpeza 

De Esgoto, Constituído Por  Sub-ramal, Ramal (Rede Interna) E R 

Externa, Esgotamento De Caixa De Passagem E Da Caixa De Gordur 

Médico Comunitário Bairro Novo — CMCBN, Conforme Abaixo: 

Descrição Periodicidade Quantidade 
Unitária 

Quantidade 
Anual 

Limpeza do Sistema de 
esgoto/sub-ramal, ramal e 
rede coletora externa 

Trimestral (4 vezes no ano) 100 m 400 m 

Esgotamento de Caixa de 
Passagem com retirada e 
destinagão final dos resíduos 

Trimestral (4 vezes no ano) 10 m3  40 m3  

Esgotamento da Caixa de 
Gordura 

Bimestral (6 vezes no ano) 4 m3  24 m3  
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LOTE 03: 

Prestação de serviço de desobstrução por hidrojateamento e limpeza do sistema de 

esgoto, constituído por  sub-ramal, ramal (rede interna) e rede coletora externa, 

esgotamento de caixa de passagem e da caixa de gordura da upa boqueirão, 

conforme abaixo: 

Descrigdo Periodicidade Quantidade 
Unitária 

Quantidade 
Anual 

Limpeza do Sistema de 
esgoto/sub-ramal, ramal e 
rede coletora externa 

Trimestral (4 vezes no ano) 100m 400 m 

Esgotamento de Caixa de 
Passagem com retirada e 
destinação final dos resíduos 

Trimestral (4 vezes no ano) 10m3  40 m' 

Esgotamento da Caixa de 
Gordura 

Bimestral (6 vezes no ano) 4 m' 24 m' 

LOTE 04: 
Prestação de serviço de desobstrução por hidrojateamento e limpeza do sistema de 

esgoto, constituído por  sub-ramal, ramal (rede interna) e rede coletora externa, 

esgotamento de caixa de passagem e da caixa de gordura da UPA Fazendinha, 

conforme abaixo: 

Descrição Periodicidade Quantidade 
Unitária 

Quantidade 
Anual 

Limpeza do Sistema de 
esgoto/sub-ramal, ramal e 
rede coletora externa 

Trimestral (4 vezes no ano) 100 m 400 m 

Esgotamento de Caixa de 
Passagem com retirada e 
destinação final dos resíduos 

Trimestral (4 vezes no ano) 10 m' 40 m' 

Esgotamento da Caixa de 
Gordura Bimestral (6 vezes no ano) 4 m' 24 m' 

LOTE 05 

Prestação de serviço de desobstrução por hidrojateamento e limpeza do sistema de 

esgoto, constituído por  sub-ramal, ramal (rede interna) e rede coletora externa, 

esgotamento de caixa de passagem e da caixa de gordura da UPA Tatuquara, 

conforme abaixo: 
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Descrição Periodicidade Quantidade 
Unitária 

Quantidade 
Anual 

Limpeza do Sistema de 
esgoto/sub-ramal, ramal e 
rede coletora externa 

Trimestral (4 vezes no ano) 100 m 400 m 

Esgotamento de Caixa de 
Passagem com retirada e 
destinagão final dos resíduos 

Trimestral (4 vezes no ano) 10 m3  40 m3  

Esgotamento da Caixa de 
Gordura Bimestral (6 vezes no ano) 4 rre 24 m3  

LOTE 06: 

Prestação de serviço de desobstrução por hidrojateamento e limpeza d sistema de 

esgoto, constituído por  sub-ramal, ramal (rede interna) e rede colet ra externa, 

esgotamento de caixa de passagem e da caixa de gordura da UPA Cl:, conforme 

abaixo: 

• 
Descrição Periodicidade Quantidade 

Unitária 
Quantidade 

Anual 
Limpeza do Sistema de 

esgoto/sub-ramal, ramal e 
rede coletora externa 

Trimestral (4 vezes no ano) 100 m 400 m 

Esgotamento de Caixa de 
Passagem com retirada e 

destinag'do final dos resíduos 
Trimestral (4 vezes no ano) 10 rn3  40 m3  

Esgotamento da Caixa de 
Gordura Bimestral (6 vezes no ano) 4 rre 24 m3  

3.1. Os serviços objeto do presente contrato serão executados mediante prévia 
solicitação A CONTRATADA de acordo com as necessidades da CONTRATANTE, 
obedecendo As quantidades e periodicidades constantes nos itens 01,02, 03, 04 e 
05 acima, com medição dos serviços executados a cada intervenção. 

3.2. A execução dos serviços poderá ser realizada em dias Citeis, finais de semana e 
feriados, não cabendo A CONTRATANTE custo adicional por horário ou data da 
solicitação dos mesmos; 
A equipe da CONTRATADA deverá ser qualificada para utilizar Produtos e 
equipamentos, assim extraindo os melhores resultados nas atividades propostas; 

3.3. Não é permitida a subcontratação/terceirização/consárcio dos serviços; 

3.4. A contratada deverá cumprir todas as Normas Regulamentadoras de Segurança 

e Medicina do Trabalho previstas na Lei Federal n° 6.514/77 e suas Normas 
Regulamentadoras  (NR)  — Portaria 3.214/78, bem como a Lei Federal n°8.666/93; 

3.5. 0 serviço de esgotamento de fossas/limpeza (Hospitalar) deve ser executado de 

acordo a norma NBR 7229/1993, por profissionais especializados, util zando-se de 
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equipamentos adequados para esse fim, evitando totalmente o contato físico com o 

resíduo proveniente da atividade, sendo que todo o resíduo retirado deve conduzido 
até uma estação de tratamento de Esgoto (ETEs) autorizada pelo órgão de 
saneamento responsável; 

3.6. A conclusão dos serviços periódicos será atestada/acompanhada pelo 

responsável determinado pela CONTRATANTE, e caso o serviço não seja aceito por 

motivo de má aplicação/defeito/dano ou quaisquer outros motivos devidamente 

fundamentados, o mesmo deverá ser refeito e os produtos novamente fornecidos 

pela empresa, sem ônus adicionais para a FEAS, até o serviço alcance seu pleno 
objetivo. 

4. LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

A prestação do serviço se dará nos seguintes locais: 

UNIDADE Endereço Telefone 
Hospital do Idoso 

Zilda Arns 

Rua Lothário  Boutin,  n°90, 

Bairro Pinheirinho 
3316-5909 

Centro Médico Comunitário 

Bairro Novo 

Rua Jussara, 2234 

Bairro Sitio Cercado 
3289-2424 

UPA Boqueirão 

Rua Professora Maria de 

Assurnpção, n° 2590, Bairro 

Boqueirão, Curitiba — PR 

3217-1259 

UPA Fazendinha 

Rua Carlos Klemtz, n°1883, 

Bairro Fazendinha, 

Curitiba/PR 

3314-5050 

UPA Tatuquara 

Rua Jorn. Emilio Zolá 

Florenzano, n° 835, Bairro 

Tatuquara, Curitiba — PR 

3298-2290 

UPA CIC 

Rua Senador Accioly Filho, 

3370 — Cidade Industrial de 

Curitiba, Curitiba — PR, 

81350-200 

3314-5121 

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

a) Providenciar a fiscalização dos serviços executados, através de 

profissionais do seu corpo funcional, ou seja, Engenharia e Manutenção; 
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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 preços pactuados;1  

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

com as exigências deste Termo de Referência e seus anexos; 

e) Notificar por escrito, A CONTRATADA, ocorrência de eventuais 

imperfeições no curso de execução dos serviços, fixando prazo para sua 

correção. 

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

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

de referência, 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  CON -TRATANTE e 

a CONTRATADA, inclusive com disponibilidade durante 24 (vinte e quatro) 

horas, todos os dias da semana; 

d) Disponibilizar engenheiro para a supervisão, acompanhamento e 

fiscalização através de visitas  "in  loco" dos serviços, objeto do presente 

instrumento, com a emissão de relatórios a serem fornecidos A FEAS; 

e) Responsabilizar-se integral e exclusivamente pelas obrigações fiscais, 

comerciais e trabalhistas, inclusive no que diz respeito As normas de 

segurança no trabalho, prevista na legislação especifica, bem como demais 

encargos que por ventura venham a incidir sobre o objeto ora contratado. 0 

inadimplemento por parte da CONTRATADA dos encargos 

supramencionados, não transfere a CONTRATANTE a responsabilidade 

pelo seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato; 

f) Os serviços a serem executados, deverão estar de acordo com as 

Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho, bem 

como Parágrafo 10  do artigo n°71 da Lei Federal n° 8666; 

g) Fornecer aos funcionários que executarão os serviços, todos os 

materiais de segurança, obedecendo As especificações dos Equipamentos 

de Proteção Individual — EPI's; 

h) Responsabilizar-se em executar os serviços, objeto do presente, 

através de pessoas idôneas e especializadas, devidamente ur iformizadas, 
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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; 

I) 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; 

j) 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; 

k) 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; 

I) Responsabilizar-se pela omissão de valor ou volume de qualquer 

serviço necessário A completa e perfeita execução do objeto ora contratado; 

m) Obrigar-se em reparar, corrigir, remover ou substituir, As suas 

expensas, no total ou em parte, os serviços que apresentem vícios, defeitos 

ou incorreções; 

n) Responsabilizar-se pelos deslocamentos necessários ao perfeito 

cumprimento do objeto contratual e respectivas responsabilidades, 

assumindo As suas expensas, todas as despesas, ônus, encargos 

necessários. 

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

necessária à execução dos serviços contratados, sem nenhum ônus 

adicional a CONTRATANTE; 

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

do Contrato; 
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q) Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, 

conforme previsto neste Termo, 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; 

r) Apresentar relação dos empregados que prestarão serviços nas 

dependências da CONTRATANTE, mantendo-a atualizada; 

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; 

t) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com 

as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação; 

u) A CONTRATADA deverá cumprir na execução dos serviços, todas as 

leis ambientais vigentes, que de âmbito Federal, Estadual ou MLnicipal. 

v) Manter um profissional como Responsável Técnico (RT)1, habilitado e 

regularizado junto ao seu respectivo conselho regional, com conhecimento 

técnico na  area  objeto deste Pregão Eletrônico, para supervisionar a 

execução dos serviços contratados. 

i. Na ocasião da assinatura do contrato, o RT deverá possuir vinculo 

com empresa CONTRATADA, comprovado através de carteira de 

trabalho, se funcionário, ou contrato de prestação de serviço, se for 

autônomo, ou contrato social, se for sócio ou proprietário da 

empresa;  

ii. Estar ciente de que o seu Responsável Técnico deverá sempre 

acompanhar, orientar, instruir e fiscalizar a execução dos serviços e 

prestar todos os esclarecimentos a FEAS, sempre que necessário, 

além de responder legalmente pelos problemas advindos da 

execução dos serviços. 

w) Fornecer uniformes e equipamentos de proteção individual (EPI's) com 

Certificação de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA) vigente e 
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demais materiais adequados ao serviço, com qualidade para garantir a 

segurança e bem estar dos empregados; sendo que será de inteira 

responsabilidade da empresa, a falta ou o uso inadequado destes; 

x) Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas 

na legislação especifica de acidentes do trabalho, quando este ocorrer, e 

forem vitimas os seus empregados no desempenho dos serviços, ou em 

conexão com eles, ainda que verificada em dependências da unidade 

onde estiver prestando os serviços; 

y)  Destinar os resíduos dos serviços realizados de forma adequada, sem 

agredir o meio ambiente, conforme legislação vigente. 

7. DO PAGAMENTO 

0 pagamento pelos serviços prestados será efetuado até o dia 15 (quinze) 

posterior à data de apresentação pela CONTRATADA de Fatura / Nota Fiscal 

correspondente As autorizações realizadas pela CONTRATANTE. 

Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de 

liquidação de qualquer obrigação financeira que  [he  tenha sido imposta, em 

virtude de penalidade por inadirnplemento, até que o total de seus créditos 

possa compensar os seus débitos. 

Para efeito de faturamento a CONTRATADA deverá apresentar a seguinte 

documentação: 

— Nota Fiscal referente à prestação de serviços, a relação de todos os 

empregados envolvidos no objeto contratado, com as seguintes cópias 

autenticadas: 

a) Cópias autenticadas das guias de recolhimento da contribuição 

previdenciária devidamente quitadas, constantes do Arquivo SEFIP; 

b) Cópias autenticadas das guias de recolhimento do fundo de garantia por 

tempo de serviço — FGTS — devidamente quitadas e relação de empregados 

— RE — envolvidos na execução do objeto contratado, constantes do Arquivo 

SEFIP; 

c) Cópias do Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade 

Social — GFIP (para FGTS e INSS); 
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d) Cópias das folhas de salário dos empregados envolvidos na execução do 

objeto contratual, com quitação no prazo legal, referente ao mês anterior; 

e) Cópias dos comprovantes de fornecimento de vale-transporte e auxilio-

alimentação, quando cabível; 

f) Cópias dos recibos de pagamento do 130  salário; 

g) Cópias dos comprovantes de concessão de férias e correspondente 

pagamento do adicional de férias, na forma da lei; 

h) Cópia dos termos de rescisão contratual firmados no período e 

correspondente termo de quitação das verbas rescisórias e recolhimento do 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço — FGTS; 

i) Cópias dos comprovantes de realização de exames admissionais, 

demissionais e periódicos, quando for o caso; 

j) Cópias de comprovantes de realização de cursos de treinamento e 

reciclagem, quando for o caso; 

k) Encaminhamento das informações trabalhistas exigidas pela legislação, 

tais como: RAIS e  CAGED;  

I) Declaração do responsável legal pela empresa dando conta da regular 

quitação de todos os direitos sociais trabalhistas de seus empregados; 

m) Cópia dos termos de rescisão contratual firmados noH  período e 

correspondente termo de quitação das verbas rescisórias e re,himento do 

fundo de garantia por tempo de serviço — FGTS; 

n) Declaração do responsável legal da empresa, contendo indicação dos 

empregados que desenvolveram as atividades previstas no objeto do 

contrato por posto de trabalho e período, integral ou parcial, de atuação no 

mês de apuração, com indicativo expresso da jornada cumprida em cada 

posto de trabalho e horário de intervalo de cada empregado, contendo a 

qualificação civil e número da carteira de trabalho e previdência social — 

CTPS de cada um dos empregados envolvidos, bem como slz) motivo do 

afastamento durante o mês; 

o) Cópias dos extratos, individuais, do FGTS de todos os empregados 

alocados nos postos da CONTRATANTE; 

p) Certidão Negativa de Débito junto ao INSS (CND), Certidão Negativa de 

Tributos Municipais, Estaduais e Federais, Certificado de Regularidade do 
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FGTS (CRF) e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sempre 

que expire o prazo de validade. 

O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e as relativas 

ao FGTS ensejará o pagamento em juizo dos valores em débito, sem prejuízo 

das sanções cabíveis. 

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 =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. 

8. DA VIGÊNCIA 

A vigência do Contrato será de 12 (doze) meses. 

9. DA PROTEÇÃO DE DADOS: 

1. 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: 
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1.1. 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; 

1.2. 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; 

1.3. 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, devera informar 

previamente a contratante para que esta tome as medidas que julgar cabíveis; 

1.4. Notificar a contratante em até 24 (vinte e quatro) horas a 1 respeito da 

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

disposições legais relativas a proteção de Dados Pessoais pela Contratada, 

seus funcionários, ou terceiros autorizados de que venha a ter conhecimento 

ou suspeita. 

Paragrafo primeiro: A CONTRATADA  sera  integralmente responsável pelo 

pagamento de perdas e danos de ordem moral e material, bem como pelo 

ressarcimento do pagamento de qualquer multa ou penalidade imposta 

CONTRATANTE e/ou a terceiros diretamente resultantes do descumprimento 

pela CONTRATADA de qualquer das cláusulas previstas neste capitulo quanto 

proteção e uso dos dados pessoais. 

Paragrafo segundo: 

Encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais necessidade de 

utilização dos dados pessoais, sensíveis ou não, a C9NTRATADA 
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interromperá o tratamento e, em no prazo máximo de 30 dias, sob instruções e 

na medida do determinado pela CONTRATANTE, eliminará completamente os 

Dados Pessoais e todas as cópias porventura existentes (em formato digital, 

físico ou outro qualquer), salvo quando necessite mantê-los para cumprimento 

de obrigação legal ou outra hipótese legal prevista na LGPD. 

Paragrafo terceiro: A CONTRATADA declara, por meio deste instrumento, que: 

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

especialmente a Lei 13.709/2018 ("Lei Geral de Proteção de Dados" ou 

"LGPD"), sem exclusão das demais normas setoriais ou gerais sobre o tema; 

implementando todas as medidas técnicas de segurança da informação, 

disponíveis, além de medidas organizacionais para controle de acesso aos 

Dados Pessoais; 

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

independente, nos termos da LGPD, respondendo pelas atividades de 

Tratamento a que tenha ingerência, incluídas aquelas conduzidas por seus 

empregados e, em nenhuma hipótese a CONTRATANTE será 

responsabilizada pelo Tratamento de Dados Pessoais realizados pela 

CONTRATADA." 

10. 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 Alessandra dos Santos 

Padoan (matricula funcional n.° 2.5341) como gestor e suplente, 

respectivamente, com a ciência dos envolvidos. 

Roberto Liberato Dallagranna 

Engenheiro Clinico 

Engenharia e manutenção 
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Anexo 2 

Modelo de proposta de preços 

Fundação Estatal De Atenção À Saúde - Feas 

Processo Administrativo N° 268/2022. 

Pregão Eletrônico N° 174/2022. 

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 especializada para prestação de serviços de 
desobstrução por hidrojateamento e limpeza do sistema de esgoto, constituído por  
sub-ramal, ramal (rede interna) e rede coletora externa, esgotamento de caixa de 
passagem e da caixa de gordura e esgotamento e limpeza de fossa séptica hospitalar, 
para suprir as necessidades das unidades de negócio da Fundação de Atenção 
Saúde - Feas pelo período de 12 meses. 
2) Propomos os seguintes valores para integral cumprimento do objeto em todas as 
suas características e obrigações vinculantes: 

LOTE 01: 

Descrição Periodicidade 
Quantidade 

Unitário 

Quantidade 

Anual 

Valor 

Unitário 

Valor 

Anual 

Limpeza do Sistema de 

esgoto/sub-ramal, ramal e 

rede coletora externa 

Trimestral 

(4 vezes no 

ano) 

250 m 1000 m R$ R$ 

Esgotamento de Caixa de 

Passagem com retirada e 

destinagão final dos 

residuos 

Trimestral 

(4vezes no 

ano) 

30m3  120m3  R$ R$ 

Esgotamento da Caixa de 

Gordura 

Bimestral 

(6 vezes no 

ano) 

10m3  60m3  R$ R$ 

Esgotamento Fossa séptica 

Hospitalar 

Anual 

(1 vez no ano) 
30m3  30m3  R$ R$ 

TOTAL R$ R$ 
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LOTE 02 

Descrição Periodicidade 
Quantidade 

Unitário 

Quantidade 

Anual 
Valor 

Unitário 

' Valor 
Anual 

Limpeza do Sistema de 
esgoto/sub-ramal, 
ramal e rede coletora 
externa 

Trimestral 
(4 vezes no 

ano) 
100 m 400 m R$ R$ 

Esgotamento de Caixa 
de Passagem com 
retirada e destinagão 
final dos resíduos 

Trimestral 
 (4 vezes no 

ano) 
 

10 m3  40 m3  R$ R$ 

Esgotamento da Caixa 
de Gordura 

Bimestral 
(6 vezes no 

ano) 
4 m3  24 m3  R$ R$ 

TOTAL R$ R$ 

LOTE 03: 

Descrição Periodicidade 
Quantidade 

Unitário 

Quantidade 

Anual 
Valor 

Unitário 
Valor 
Anual 

Limpeza do Sistema de 
esgoto/sub-ramal, 
ramal e rede coletora 
externa 

Trimestral 
(4 vezes no ano) 100m 400m R$ R$ 

Esgotamento de Caixa 
de Passagem com 
retirada e destinagão 
final dos resíduos 

Trimestral 
(4 vezes no ano) 10m3  40 m3  R$ R$ 

Esgotamento da Caixa 
de Gordura 

Bimestral 
(6 vezes no 

ano) 
4 m3  24 m3  R$ R$ 

TOTAL 
R$ 

 R $ 
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LOTE 04: 

Descrição Periodicidade 
Quantidade 

Unitário 

Quantidade 

Anual _ 

Valor 
Unitário 

Valor 
Anual 

Limpeza do Sistema de 
esgoto/sub-ramal, 
ramal e rede coletora 
externa 

Trimestral 
(4 vezes no ano) 100m 400 m R$ R$ 

Esgotamento de Caixa 
de Passagem com 
retirada e destinagão 
final dos resíduos 

Trimestral 
(4 vezes no ano) 10m3  40 m3  R$ R$ 

Esgotamento da Caixa 
de Gordura 

Bimestral 
(6 vezes no 

ano) 
4 m3  24 m3  R$ R$ 

TOTAL R$ R$ 

LOTE 05 

Descrição Periodicidade Quantidade 
Unitária 

Quantidade 
Anual 

Valor 
Unitário 

Valor 
Anual 

Limpeza do Sistema de 
esgoto/sub-ramal, 
ramal e rede coletora 
externa 

Trimestral 
(4 vezes no ano) 100 m 400m R$ R$ 

Esgotamento de Caixa 
de Passagem com 
retirada e destinagão 
final dos resíduos 

Trimestral 
(4 vezes no ano) 10 m3  40 m3  R$ R$ 

Esgotamento da Caixa 
de Gordura 

Bimestral 
(6 vezes no ano) 

4 m3  24 m3  R$ R$ 

TOTAL 
R$ R$ 

LOTE 06: 

Descrição Periodicidade Quantidade 
Unitária 

Quantidade 
Anual 

Valor 
Unitário 

Valor 
Anual 

Limpeza do Sistema de 
esgoto/sub-ramal, 

ramal e rede coletora 
externa 

Trimestral 
(4 vezes no ano) 100 m 400 m R$ R$ 

Esgotamento de Caixa 
de Passagem com 

retirada e destinagão 
final dos resíduos 

Trimestral 
(4 vezes no ano) 10 m3  40 m3  R$ R$ 

Esgotamento da Caixa 
de Gordura 

Bimestral 
(6 vezes no ano) 4 m3  24 m3  R$ R$ 

TOTAL R$ R$ 
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3) 0 valor ofertado inclui todos os custos diretos e indiretos necessários ao cumpri-

mento 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 valida por (mínimo sessenta dias) dias contados da assi-

natura da presente. 

5) Termos lido e compreendido os termos do Edital em pauta e que os produtos e ser-

viços ofertados atendem integralmente as especificações requeridas, constantes no 

seu Anexo I - Termo de Referência e demais documentos vinculantes. 

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 estamos 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 cientes de todos os detalhes, es-

pecificações e condições de execução do objeto do Pregão Eletrônico e que assumire-

mos integral responsabilidade por eventuais erros e omissões no preenc .11imento desta 

proposta de pregos e ainda, que estamos de pleno acordo com todas as exigências 

técnicas. 

8) Se vencedora do certame, nos comprometemos a assinar o contrato advindo da lici-

tação. 

Local e data /: • 

Nome e Assinatura devidamente identificada 

do representante legal da empresa. 
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Anexo 3 

Pesquisa de mercado e valores máximos permitidos. 
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Anexo 4 

Justificativa da Escolha dos Pregos 

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

pelo menos três empresas participem deste certame, que tem por objeto a Contratação de 

empresa especializada para prestação de serviços de desobstrução por hidrojateamento e 

limpeza do sistema de esgoto, constituído por  sub-ramal, ramal (rede interna) e rede 

coletora externa, esgotamento de caixa de passagem e da caixa de gordura e esgotamento 

e limpeza de fossa séptica hospitalar, para suprir as necessidades das unidades de negócio 

da Fundação de Atenção à Saúde — Feas pelo período de 12 meses, justificamos a escolha 

do valor 

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 1, tendo em vista as necessidades a 

serem atendidas pelo setor requisitante. 

Em tempo, solicito que a contratação dos serviços se dê por especialidades, 

considerando A padronização da prestação de serviços. Convém mencionar que tal divisão 

aumentará o número de participantes do certame e diminuirá o custo administrativo de ge-

renciamento 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 es-

tatura constitucional e deve ser buscada pela administração pública. 

Janaina Barreto Fonseca 

Gerente Administrativa FEAS 

1 
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Anexo 5- Minuta do termo contratual 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XXX/2022 - FEAS 

Contrato Administrativo n° XXX/202 

contratação de empresa especi 

prestação de serviços de deso 

hidrojateamento e limpeza do sistem 

constituído por  sub-ramal, ramal  (re  

rede coletora externa, esgotamento 

passagem e da caixa de gordura e e 

limpeza de fossa séptica hospitalar, 

necessidades das unidades de 

Fundação de Atenção à Saúde - Fea 

-FEAS para 

lizada para 

strução por 

de esgoto, 

e interna) e 

de caixa de 

gotamento e • 
ara suprir as 

negócio da 

pelo período 

de 12 meses., que entre si celebram a Feas - 

Fundação Estatal de Atenção 

empresa )00000000000a 

Saúde e a 

Aos xxxxxx dias do mês 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 pelo Diretor Administrativo Financeiro Ola 

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

OAB/PR n.° 50.529, e de outro lado a empresa )00000000000C 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n. 

na neste ato representada pelo Sr. X 

nacionalidade, inscrito no CPF/MF n° com  fun  

informações contidas no Processo Administrativo n° xxx/2022 - Feas, Pregão 

)(XXX e Termo de Referência, resolveram e acordaram firmar o presente cont 

as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 

sta cidade de 

STATAL DE 

NPJ sob n.° 

Paulo Alves 

o Gasparin, 

lgino Borges, 

XXX, pessoa 

com sede 

X)000CX, 

amento nas 

'Eletrônico n.° 

ato, mediante 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Contratação de empresa especializada para prestação de 

desobstrução por hidrojateamento e limpeza do sistema de esgoto, constit 

ramal, ramal (rede interna) e rede coletora externa, esgotamento de caixa d 
Pregão Eletrônico n° 174/2022 - Feas 
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da caixa de gordura e esgotamento e limpeza de fossa séptica hospitalar, para suprir as 

necessidades das unidades de negócio da Fundação de Atenção à Saúde — Feas pelo 

período de 12 meses. 

Parágrafo Primeiro  

Os serviços contratados serão prestados nas seguintes unidades de negócio da 

Feas: 

UNIDADE Endereço Telefone 
Hospital do Idoso 
Zilda Arns 

Rua Lothário  Boutin,  n°90, Bairro 
Pinheirinho 

3316-5909 

Centro Médico Comunitário Bairro 
Novo 

Rua Jussara, 2234 
Bairro Sitio Cercado 

3289-2424 

UPA Boqueirão Rua Professora Maria de Assumpcão, 
n° 2590, Bairro Boqueirão, Curitiba - 
PR 

3217-1259 

UPA Fazendinha Rua Carlos Klemtz, n°1883, Bairro 
Fazendinha, Curitiba/PR 

3314-5050 

UPA Tatuquara Rua Jorn.  Emilio  Zolá Florenzano, n° 
835, Bairro Tatuquara, Curitiba - PR 

3298-2290 

Parágrafo Segundo  

Os serviços deverão ser prestados nas dependências da contratante. 

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  
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A CONTRATADA somente manterá na execução dos servig s 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 

Os serviços deverão ser prestados nas condições, especificações quantidades 

descritas abaixo: 

LOTE I 
• Prestação de serviço de desobstrução por hidrojateamento e limpeza do sistema de 

esgoto, constituído por  sub-ramal, ramal (rede interna) e rede c letora externa, 

esgotamento de caixa de passagem e da caixa de gordura e esgotame to e limpeza de 

fossa séptica hospitalar, do Hospital Municipal do Idoso Zilda Arns - miza, conforme 

abaixo: 

DESCRIÇÃO PERIODICIDADE QUANTIDADE 

UNITÁRIA 

QUANTIDADE 

H ANUAL 
Limpeza do Sistema de 

esgoto/sub-ramal, ramal e 

rede coletora externa 

Trimestral 

(4 vezes no ano) 

250 m 1000 m 

Esgotamento de Caixa de 

Passagem com retirada e 

destinagão final dos 

resíduos 

Trimestral 

(4vezes no ano) 

30 m3  120 m3  

I 

Esgotamento da Caixa de 

Gordura 

Bimestral 

(6 vezes no ano) 

10 m3  60 m3  

Esgotamento Fossa séptica 

Hospitalar 

Anual 

(1 vez no ano) 

30 rn3  30 m3  

LOTE II 

Prestação de serviço de desobstrução por hidrojateamento e limpeza 

esgoto, constituído por  sub-ramal, ramal (rede interna) e rede  col  

esgotamento de caixa de passagem e da caixa de gordura do C 

Comunitário Bairro Novo - CMBN, conforme abaixo: 

o sistema de 

tora externa, 

ntro Médico 
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u15  

DEscRipii o PERIODICIDADE 
QUANTIDADE 

UNITÁRIA 

QUANTIDADE 

ANUAL 
Limpeza do Sistema 

de esgoto/sub-ramal, 

ramal e rede coletora 

externa 

Trimestral 

(4 vezes no ano) 
100 m 400m 

Esgotamento de Caixa 

de Passagem com 

retirada e destinagão 

final dos resíduos 

Trimestral 

(4 vezes no ano) 
10m3  40m3  

Esgotamento da Caixa 

de Gordura 

Bimestral 

(6 vezes no ano) 

4 m' 24 m' 

LOTE Ill. 

Prestação de serviço de desobstrução por hidrojateamento e limpeza do sistema de 

esgoto, constituído por  sub-ramal, ramal (rede interna) e rede coletora externa, 

esgotamento de caixa de passagem e da caixa de gordura da UPA Boqueirão, 

conforme abaixo: 

DESCRIÇÃO PERIODICIDADE QUANTIDADE 

UNITÁRIA 

QUANTIDADE 

ANUAL 
Limpeza do Sistema de 

esgoto/sub ramal, 

ramal e rede coletora 

externa 

Trimestral 

(4 vezes no ano) 
100m 400m 

Esgotamento de Caixa 

de Passagem com 

retirada e destinagão 

final dos resíduos 

Trimestral 

(4 vezes no ano) 
lOm' 40m3  

Esgotamento da Caixa 

de Gordura 

Bimestral 

(6 vezes no ano) 
4m3 24m3 

Pregão Eletrônico n° 174/2022 — Feas Pagina 63 de 79 



Feas 

R.  Cap.  Argemiro Montei o Wanderley, 161 
3° andar 

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

www.feae curitiba. • r • ov.br  

LOTE IV. 

Prestação de serviço de desobstrução por hidrojateamento e limpeza 

esgoto, constituído por  sub-ramal, ramal (rede interna) e rede  col  

o sistema de 

tora externa, 

esgotamento de caixa de passagem e da caixa de gordura da UPA Fazendinha, 

conforme abaixo: 

DESCRIÇÃO PERIODICIDADE QUANTIDADE i 
UNITÁRIA ;  

QUANTIDADE 

ANUAL 
Limpeza do Sistema de 

esgoto/sub-ramal, ramal e 

rede coletora externa 

Trimestral 

(4 vezes no ano) 100 m 400 m 

Esgotamento de Caixa de 

Passagem com retirada e 

destinagão final dos 

resíduos 

Trimestral 

(4 vezes no ano) 
10m3  

• 

40m3  

Esgotamento da Caixa de 

Gordura 

Bimestral 

(6 vezes no ano) 

4 m3  24 m' 

LOTE V. 

Prestação de serviço de desobstrução por hidrojateamento e limpeza 

esgoto, constituído por  sub-ramal, ramal (rede interna) e rede  col  

esgotamento de caixa de passagem e da caixa de gordura da  UP  

conforme abaixo: 

o sistema de 

tora externa, 

Tatuquara, 

DESCRIÇÃO PERIODICIDADE QUANTIDADE 
, 

UNITÁRIA 

QUANTIDAar 

ANUAL 
Limpeza do Sistema de 

esgoto/sub-ramal, ramal e 

rede coletora externa 

Trimestral 

(4 vezes no ano) 
100 m 400 m 

Esgotamento de Caixa de 

Passagem com retirada e 

destinagão final dos 

resíduos 

Trimestral 

(4 vezes no ano) 
10m3  40m3  

Esgotamento da Caixa de 

Gordura 

Bimestral 

(6 vezes no ano) 
4m3 24m3 
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kot  

LOTE VI. 

Prestação de serviço de desobstrução por hidrojateamento e limpeza do sistema de 

esgoto, constituído por  sub-ramal, ramal (rede interna) e rede coletora externa, 

esgotamento de caixa de passagem e da caixa de gordura da UPA CIC, conforme 

abaixo: 

DESCRIÇÃO PERIODICIDADE QUANTIDADE 

UNITÁRIA 

QUANTIDADE 

ANUAL 
Limpeza do Sistema de 

esgoto/sub-ramal, ramal e 

rede coletora externa 

Trimestral 

(4 vezes no ano) 
100 m 400 m 

Esgotamento de Caixa de 

Passagem com retirada e 

destinagão final dos 

resíduos 

Trimestral 

(4 vezes no ano) 
10m3  40m3  

Esgotamento da Caixa de 

Gordura 

Bimestral 

(6 vezes no ano) 
4m3 24m3 

VII. Os serviços objeto do presente contrato serão executados mediante prévia 

solicitação A CONTRATADA de acordo com as necessidades da CONTRATANTE, 

obedecendo As quantidades e periodicidades constantes nos itens 01,02, 03, 04 e 05 

acima, com medição dos serviços executados a cada intervenção. 

VIII. A execução dos serviços poderá ser realizada em dias úteis, finais de semana e 

feriados, não cabendo A CONTRATANTE custo adicional por horário ou data da 

solicitação dos mesmos; 

IX. A equipe da CONTRATADA deverá ser qualificada para utilizar produtos e 

equipamentos, assim extraindo os melhores resultados nas atividades propostas; 

X. Não é permitida a subcontratação/terceirização/consórcio dos serviços; 

XII. A contratada deverá cumprir todas as Normas Regulamentadoras de Segurança e 

Medicina do Trabalho previstas na Lei Federal n° 6.514/77 e suas Normas 

Regulamentadoras  (NR)  — Portaria 3.214/78, bem como a Lei Federal n° 8.666/93; 

XIII. 0 serviço de esgotamento de fossas/limpeza (Hospitalar) deve ser executado de 

acordo a norma NBR 7229/1993, por profissionais especializados, utilizando-se de 

equipamentos adequados para esse fim, evitando totalmente o contato físico com o 

resíduo proveniente da atividade, sendo que todo o resíduo retirado deve conduzido 

até uma estação de tratamento de Esgoto (ETEs) autorizada pelo órgão de 

saneamento responsável; 
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XIV. A conclusão dos serviços periódicos será atestada/acomp 

responsável determinado pela CONTRATANTE, e caso o serviço não s 

motivo de má aplicação/defeito/dano ou quaisquer outros motivos 

fundamentados, o mesmo deverá ser refeito e os produtos novamente fo 

empresa, sem ônus adicionais para a FEAS, até o serviço alcance seu pl 

XV. A prestação do serviço se dará nos seguintes locais: 

Feas 

Wanderley, 161 
3° andar  

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

curitiba r ov.br  

nhada pelo 

ja aceito por 

devidamente 

necidos pela 

no objetivo. 

UNIDADE Endereço Telefone 
Hospital do Idoso 

Zilda Arns 

Rua Lothário  Boutin,  n° 90, 

Bairro Pinheirinho 
3316-5909 

, 

, 
Centro Médico 

Comunitário Bairro 

Novo 

Rua Jussara, n° 2234 

Bairro Sitio Cercado 
3289-2424 

I 

II 

UPA Boqueirão 

Rua Professora Maria de 

Assumpção, n° 2590, Bairro 

Boqueirão, Curitiba — PR 

, 
3217-1259 

UPA Fazendinha 
Rua Carlos Klemtz, n°1883, 

Bairro Fazendinha, 

Curitiba/PR 

3314-5050 

UPA Tatuquara 

Rua Jorn. Emilio Zolá 

Florenzano, n° 835, Bairro 

Tatuquara, Curitiba — PR 

3298-2290 
, 

UPA CIC 

Rua Senador Accioly Filho, 

3370 — Cidade Industrial de 

Curitiba, Curitiba — PR, 

81350-200 

3314-5121 

CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

São obrigações da CONTRATADA: 

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

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

II. Cumprir rigorosamente o prazo de execução dos serviços;  

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

CONTRATADA, inclusive com disponibilidade durante 24 (vinte e quatro) horas, todos 

os dias da semana; 
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IV. Disponibilizar engenheiro para a supervisão, acompanhamento e fiscalização 

através de visitas  "in  loco" dos serviços, objeto do presente instrumento, com a 

emissão de relatórios a serem fornecidos A FEAS; 

V. Responsabilizar-se integral e exclusivamente pelas obrigações fiscais, comerciais e 

trabalhistas, inclusive no que diz respeito As normas de segurança no trabalho, 

prevista na legislação especifica, bem como demais encargos que por ventura venham 

a incidir sobre o objeto ora contratado. 0 inadimplemento por parte da CONTRATADA 

dos encargos supramencionados, não transfere a CONTRATANTE a responsabilidade 

pelo seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato; 

VI. Os serviços a serem executados, deverão estar de acordo com as Normas 

Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho, bem como Parágrafo 10  do 

artigo n°71 da Lei Federal n° 8666; 

VII. Fornecer aos funcionários que executarão os serviços, todos os materiais de 

segurança, obedecendo As especificações dos Equipamentos de Proteção Individual — 

EPI's; 

VIII. 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; 

IX. 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; 

X. 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; 

XI. 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; 

XII. Responsabilizar-se pela omissão de valor ou volume de qualquer serviço 

necessário A completa e perfeita execução do objeto ora contratado; 
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XIII. Obrigar-se em reparar, corrigir, remover ou substituir, As suas expensas, no total 

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

XIV. Responsabilizar-se pelos deslocamentos necessários ao perfeito cuiwrimento do 

objeto contratual e respectivas responsabilidades, assumindo As suas  ex  Densas, todas 

as despesas, ônus, encargos necessários. 

XV. Fornecer todos os instrumentos, ferramentas e mão-de-obra necessaria A 

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

XVI. Não subcontratar, sob nenhum pretexto ou hipótese, os serviços objeto do 

Contrato; 

XVII. Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servidos, conforme 

previsto neste Termo, 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; 

XVIII. Apresentar relação dos empregados que prestarão serviços nas dependências 

da CONTRATANTE, mantendo-a atualizada; 

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; 

XX. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualifica0O exigidas na 

licitação; 

XXI. A CONTRATADA deverá cumprir na execução dos serviços, todas as leis 

ambientais vigentes, que de âmbito Federal, Estadual ou Municipal. 

XXII. Manter um profissional como Responsável Técnico (RT), habilitado e 

regularizado junto ao seu respectivo conselho regional, com conhecimento técnico na  

area  objeto deste Pregão Eletrônico, para supervisionar a execução dos serviços 

contratados. 

XXIII. Na ocasião da assinatura do contrato, o RT deverá possuir vinculo com empresa 

CONTRATADA, comprovado através de carteira de trabalho, se funcionário, ou 

contrato de prestação de serviço, se for autônomo, ou contrato social, for sócio ou 

proprietário da empresa; 

XXIV. Estar ciente de que o seu Responsável Técnico deverá sempre acompanhar, 

orientar, instruir e fiscalizar a execução dos serviços e prestar todos os 
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esclarecimentos à FEAS, sempre que necessário, além de responder legalmente pelos 

problemas advindos da execução dos serviços. 

XXV. Fornecer uniformes e equipamentos de proteção individual (EPI's) com 

Certificação de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA) vigente e demais materiais 

adequados ao serviço, com qualidade para garantir a segurança e bem estar dos 

empregados; sendo que será de inteira responsabilidade da empresa, a falta ou o uso 

inadequado destes; 

XXVI. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na 

legislação especifica de acidentes do trabalho, quando este ocorrer, e forem vitimas 

os seus empregados no desempenho dos serviços, ou em conexão com eles, ainda 

que verificada em dependências da unidade onde estiver prestando os serviços; 

XXVII. Destinar os resíduos dos serviços realizados de forma adequada, sem agredir o 

meio ambiente, conforme legislação vigente. 

CLAUSULA QUARTA— DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

São obrigações da CONTRATANTE: 

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

corpo funcional, ou seja, Engenharia e Manutenção;  

IL  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 de Referência e seus anexos; 

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

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

CLÁUSULA QUINTA — DO VALOR 

Pela prestação dos serviços constantes neste contrato está previsto o valor 

máximo de R$ , o qual será pago de acordo com os serviços 

efetivamente prestados, em seis parcelas, conforme tabela abaixo, obedecendo-se em todo 

o caso o valor efetivamente homologado: 
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LOTE 01: 

Descrição Periodicidade 
Quantidade 

Unitário 

Quantidade 

Anual 

Valor 

Unitário 
Valor Anual 

Limpeza do Sistema de 

esgoto/sub-ramal, 

ramal e rede coletora 

externa 

Trimestral 

(4 vezes no ano) 
250 m 1000 m R$ R$ 

Esgotamento de Caixa 

de Passagem com 

retirada e destinagdo 

final dos resíduos 

Trimestral 

(4vezes no ano) 
30 m3  120 m3  R$ 

, , 

1 
1  

R$ 

Esgotamento da Caixa 

de Gordura 

Bimestral 

(6 vezes no ano) 
10 m3 60m3 R$ R$ 

Esgotamento 

Fossa séptica Hospitalar 

Anual 

(1 vez no ano) 
30m3  30 m3  R$ R$ 

TOTAL R$ R$ 

LOTE 02 

Descrição Periodicidade 
Quantidade 

Unitário 

Quantidade 

Anual 
Valor 

Unitário 
Valor 
Anual 

Limpeza do Sistema de 
esgoto/sub-ramal, 
ramal e rede coletora 
externa 

Trimestral 
(4 vezes no 

ano) 
100 m 400 m R$ R$ 

Esgotamento de Caixa 
de Passagem com 
retirada e destinagdo 
final dos resíduos 

Trimestral  
(4 vezes no 

ano)  

10 m3  40 m3  R$ I R$ 

Esgotamento da Caixa 
de Gordura 

Bimestral 
(6 vezes no 

ano) 
4 m3  24 m3  R$ R$ 

TOTAL R$ 1, 
R$ 
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LOTE 03: 

Descrição Periodicidade 
Quantidade 

Unitário 

Quantidade 

Anual 
Valor 

Unitário 
Valor 
Anual 

Limpeza do Sistema de 
esgoto/sub-ramal, 
ramal e rede coletora 
externa 

Trimestral 
(4 vezes no ano) 100m 400 m R$ R$ 

Esgotamento de Caixa 
de Passagem com 
retirada e destinagão 
final dos resíduos 

Trimestral 
(4 vezes no ano) 

lOm' 40 m3  R$ R$ 

Esgotamento da Caixa 
de Gordura 

Bimestral 
(6 vezes no 

ano) 
4 m3  24 m3  R$ R$ 

TOTAL 
R$ R$ 

LOTE 04: 

Descrição Periodicidade 
Quantidade 

Unitário 

Quantidade 

Anual 
Valor 

Unitário 
Valor 
Anual 

Limpeza do Sistema de 
esgoto/sub-ramal, 
ramal e rede coletora 
externa 

Trimestral 
(4 vezes no ano) 100m 400 m R$ R$ 

Esgotamento de Caixa 
de Passagem com 
retirada e destinagão 
final dos resíduos 

Trimestral 
(4 vezes no ano) lOm' 40 m3  R$ R$ 

Esgotamento da Caixa 
de Gordura 

Bimestral 
(6 vezes no 

ano) 
4 m3  24 m3  R$ R$ 

TOTAL 
R$ R$ 

LOTE 05 

Descrição Periodicidade Quantidade 
Unitária 

Quantidade 
Anual 

Valor 
Unitário 

Valor 
Anual 

Limpeza do Sistema de 
esgoto/sub-ramal, 
ramal e rede coletora 
externa 

Trimestral 
(4 vezes no ano) 100 m 400 m R$ R$ 

Esgotamento de Caixa 
de Passagem com 
retirada e destinagão 
final dos resíduos 

Trimestral 
(4 vezes no ano) 10 m3  40 m3  R$ R$ 

Esgotamento da Caixa 
de Gordura 

Bimestral 
(6 vezes no ano) 4 m3  24 m3  R$ R$ 

TOTAL R$ R$ 
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LOTE 06: 

Descrição Periodicidade Quantidade 
Unitária 

Quantidade 
Anual 

Valor 
Unitário 

Valor 
Anual 

Limpeza do Sistema de 
esgoto/sub-ramal, 

ramal e rede coletora 
externa 

Trimestral 
(4 vezes no ano) 100 m 400 m R$ 

1 
I 

R$ 

Esgotamento de Caixa 
de Passagem com 

retirada e destinagão 
final dos resíduos 

Trimestral 
(4 vezes no ano) 10 m3  40 m3  

1 
R$ R$ 

Esgotamento da Caixa 
de Gordura 

Bimestral 
(6 vezes no ano) 4 m3  24 m3  R R$ 

TOTAL 
I 
R$ R$ 

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  sera  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 Clausula  sera  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  =or.  
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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 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 

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. 

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 As penalidades lprevistas nos 

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

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

10% 

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

Decreto Municipal 610/2019, de acordo com o artigo 87, inciso Ill, da  Le in.°  8.666/93. 
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e) Suspensão do direito de licitar ou contratar com a Feas, pelo prazo não superior 

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

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

n.° 8666/93. 

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

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

Parágrafo Primeiro  

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

cumuladas. 

Parágrafo Segundo  

Quaisquer das penalidades aplicadas serão transcritas na ficha cadastral da 

CONTRATADA na Feas. 

Parágrafo Terceiro  

A CONTRATANTE poderá motivadamente aplicar as penalidades estabelecidas 

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

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

Administração. 

Parágrafo Quarto  

A aplicação de penalidades não prejudica o direito da CONTRATANTE de 

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

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: 

1. Notificar a empresa contratada, por escrito, pela ocorrência de eventuais 

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

2. Solicitar A empresa contratada, a substituição de qualquer produto fornecido que 

esteja em desacordo ou insatisfatório; 
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Parágrafo Único  

A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela CONTRATA  

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

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DO RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS E 

Correrão por conta exclusivos da CONTRATADA, todos os  impost  

o Wanderley, 161 
3° andar 

aso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 
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S. 

NTE, durante 

XAS 

s e taxas que 

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

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DA RENÚNCIA 

A CONTRATADA, por si e por seus eventuais sucesso es, renuncia 

expressamente a qualquer ação, questionamento ou pedido de devoluç o 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 a ordo entre as 

partes ou unilateralmente, nas condições e hipóteses previstas nos artigos 8, 79 e 80 da 

Lei 8.666/93. 

Parágrafo Primeiro 

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

prestando os serviços contratados por período a ser estipulado pela  CON  i RATANTE, a 

contar do recebimento da notificação. 

Parágrafo Segundo  

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

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

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

Parágrafo Terceiro 

Em qualquer hipótese de rescisão, caberá (mica e excl sivamente 

CONTRATADA o recolhimento das verbas rescisórias e demais encargo trabalhistas, 

independentemente do período de comunicação da rescisão fo mulado pela 
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CONTRATANTE. 

Parágrafo Quarto 

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

sua imediata rescisão, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou 

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

a- Não cumprir as obrigações assumidas; 

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

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

anuência da CONTRATANTE; 

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

acordo com a legislação em vigor; 

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

sem justo motivo aceito pela CONTRATANTE. 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DA OBSERVÂNCIA ik LEI 8.666/93 

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.° 3.557) e Alessandra dos Santos Padoan (matricula funcional n.° 

2.534) como gestor e suplente, respectivamente, com a ciência dos envolvidos. 

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. 

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA — DA PROTEÇÃO DE DADOS 
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A CONTRATADA, por si e por seus empregados, obriga-se a atuar i  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, técnicás 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 sJa 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  del  violação das 

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

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

Paragrafo primeiro  

A CONTRATADA será integralmente responsável pelo pagamento de perdas e 

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

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

descumprimento pela CONTRATADA de qualquer das cláusulas previstas peste capitulo 

quanto à proteção e uso dos dados pessoais. 
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Paragrafo segundo  

Encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais necessidade de 

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

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

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

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

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

Paragrafo terceiro  

A CONTRATADA declara, por meio deste instrumento, que: 

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

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

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

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

organizacionais para controle de acesso aos Dados Pessoais; 

ll. 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 NONA— DO FORO DE ELEIÇÃO 

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

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

outro, por mais privilegiado que seja. 

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

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

única via, de onde serão extraídas as cópias necessárias. 

Curitiba, xx de xxxxxxx de xxxxxx. 

Sezifredo Paulo Alves Paz )00000000000000000C  

Diretor-Geral — Feas CONTRATADA 

Olavo Gasparin Pedro Henrique lgino Borges 

Diretor Administrativo-Financeiro Feas Assessor Jurídico — Feas 

1a Testemunha 2' Testemunha 
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Pedido de esclarecimento PE 174/2022 

De : Biovetor Biovetor <leandro.grupobio@grnail.com>  qua.,  09 de nov. de 2022 16:03 

Assunto : Pedido de esclarecimento PE 174/2022 

Para : wbarboza@feaes.curitiba.pr.gov.br  

Boa tarde, 
Tenho uma microempresa interessada em participar do pregão 174/2022, contudo a 
mesma foi constituída em 2022 e o item 13.16.2 do edital exige apresentação de balanço 
referente ao ano de 2021! Assim pergunto, no caso da empresa ter sido constituída em 
2022 o balanço patrimonial a ser apresentado para o atendimento do referido item será o 
de abertura? Ou nessa situação a empresa estaria dispensada da apresentação do referido 
balanço, eis que o mesmo ainda é exigível nos termos da lei? 
Fico no aguardo dos esclarecimentos 
Atenciosamente 
Biovetor serviços especializados 

https://webmail.curitiba.pr.gov.br/h/printmessage?id=16091&tz=America/Sao_Paulo 1/1 
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Zimbra 

Zimbra DIQ 
Wb 

wbarboza@feaes.curitiba.pr.gov.br  

Re: Pedido de esclarecimento PE 174/2022 

De :  William Cesar  Barboza 
<wbarboza@feaes.curitiba.pr.gov.br> 

Assunto : Re: Pedido de esclarecimento PE 174/2022 

Para : Biovetor Biovetor <leandro.grupobio@gmail.com> 

Prezado,  

qua., 09 de nov. de 2022 17:05 

1  anexo 

Conforme o Decreto Municipal n.° 104/2019 de Curitiba no  art.  100  nos parágrafos: 

"pzio Pessoa Jurídica recém constituída e que ainda não tem nenhum balanço já exigível 
na forma da lei poderá apresentar Balanço de Abertura contendo o Ativo, Passivo e 
Patrimônio Liquido com base no Contrato Social ou instrumento de Constituição legal, 
sendo vedada a apresentação de Balanço e Demonstrativos Contábeis intermediários 
(artigo 31, inciso Ida Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993)." 

§50  Na análise do Balanço Patrimonial, a pessoa juddica que apresentar este sem a 
classificação da conta Passivo Circulante e sem dividas, a Comissão de Cadastro avaliará 
se a pessoa jurídica dispõe de patrimônio liquido positivo e se o ativo está totalmente 
disponível, sem qualquer obrigação para com terceiros, sendo capaz de atender o 
Município sem causar prejuízo. 

Logo então, será necessário a apresentação do Balanço de abertura. 

Atenciosamente,  

William Cesar  Barboza 
Pregoeiro 

Comissõo Permanente de Licitações 

(41) 3316-5927 I feaes.curitilaa.pr.gov.br  

De: "Biovetor Biovetor" <leandro.grupobio@gmail.com> 
Para:  "William Cesar  Barboza" <wbarboza@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Enviadas: Quarta-feira, 9 de novembro de 2022 16:03:25 
Assunto: Pedido de esclarecimento PE 174/2022 

Boa tarde, 
Tenho uma rnicroempresa interessada em participar do pregão 174/2022, contudo a 
mesma foi constituída em 2022 e o item 13.16.2 do edital exige apresentação de balanço 
referente ao ano de 2021! Assim pergunto, no caso da empresa ter sido constituída em 
2022 o balanço patrimonial a ser apresentado para o atendimento do referido item será o 
de abertura? Ou nessa situação a empresa estaria dispensada da apresentação do referido 
balanço, eis que o mesmo ainda é exigível nos termos da lei? 
Fico no aguardo dos esclarecimentos 
Atenciosamente 
Biovetor serviços especializados 

https://webmail.curitiba.prgov.br/h/printmessage?id=16127&tz=America/Sao_Paulo&xim=1 1/2 
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Esclarecimento 10/11/2022 08:17:03 

Informo que recebemos o pedido de esclarecimento abaixo: Boa tarde, Tenho uma microempresa interessada em participar 
do pregão 174/2022, contudo a mesma foi constituída em 2022 e o item 13.16.2 do edital exige apresentação de balanço 
referente ao ano de 2021! Assim pergunto, no caso da empresa ter sido constituída em 2022 o balanço patrimonial a ser 
apresentado para o atendimento do referido item  sera  o de abertura? Ou nessa situação a empresa estaria dispensada da 
apresentação do referido balanço, eis que o mesmo ainda é exigível nos termos da lei? Fico no aguardo dos esclarecimentos 
Atenciosamente Biovetor serviços especializados 
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Resposta 10/11/2022 08:17:03 

Trata-se de pega recursal administrativa tempestiva, sendo assim, fora devidamente apreciado. Prezado, Conforme o 
Decreto Municipal n.0  104/2019 de Curitiba no  art.  100  nos parágrafos: "§40  Pessoa Jurídica recém constituída e que ainda 
não tem nenhum balanço já exigível na forma da lei poderá apresentar Balanço de Abertura contendo o Ativo, Passivo e 
Patrimônio Liquido com base no Contrato Social ou instrumento de Constituição legal, sendo vedada a apresentação de 
Balanço e Demonstrativos Contábeis intermediários (artigo 31, inciso I da Lei Federal n0  8.666, de 21 de junho de 1993)." 
§50  Na análise do Balanço Patrimonial, a pessoa jurídica que apresentar este sem a classificação da conta Passivo Circulante 
e sem dividas, a Comissão de Cadastro avaliará se a pessoa jurídica dispõe de patrimônio liquido positivo e se o ativo está 
totalmente disponível, sem qualquer obrigação para com terceiros, sendo capaz de atender o Municipio sem causar prejuízo. 
Logo então, será necessário a apresentação do Balanço de abertura. Desta forma, não se faz necessário a alteração do 
edital de embasamento, de sorte que os prazos anteriormente estipulados permanecem inalterados. 

Fechar 

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/mostra_quadro_avisos.asp?qaCod=1490210&Texto=R&prgCod=1092095 1/1 
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Pregão/Concorrência Eletrônica 

)2)9 
(p(5 

928285.1742022 .13905 .4635 .5239668525  

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE/PR 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
No 00174/2022 

As 08:40 horas do dia 11 de novembro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Orgão e respectivos membros da 
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 48/2022 de 21/06/2022, em atendimento às disposições 
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 268, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão No 00174/2022. Modo de disputa: Aberto/Fechado. 
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de desobstrução por hidrojateannento e limpeza 
do sistema de esgoto, constituído por  sub-ramal, ramal (rede interna) e rede coletora externa, esgotamento de caixa de 
passagem e da caixa de gordura e esgotamento e limpeza de fossa séptica hospitalar, para suprir as necessidades das 
unidades de negócio da Fundação de Atenção à Saúde - Feas pelo período de 12 meses.. 0 Pregoeiro abriu a Sessão 
Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase 
de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados. 

Item: 1 
Descrição: Limpeza de Equipamentos e Tubulações por Hidrojateamento 
Descrição Complementar: Limpeza de Equipamentos e Tubulações por Hidrojateamento: Demais especificações 
conforme edital de embasamento. 
Tratamento Diferenciado: - 
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE 
Valor  Maximo  Aceitável: R$ 140.280,9000 Situação: Aceito e Habilitado 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Intervalo mínimo entre lances: - 

Aceito para: BRASIL SUL AMBIENTAL LTDA, pelo melhor lance de R$ 64.900,0000 . 

Item: 2 
Descrição: Limpeza de Equipamentos e Tubulações por Hidrojateamento 
Descrição Complementar: Limpeza de Equipamentos e Tubulações por Hidrojateamento: Demais especificações 
conforme edital de embasamento. 
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada 
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE 
Valor Máximo Aceitável: R$ 48.558,0300 Situação: Aceito e Habilitado 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Intervalo mínimo entre lances: - 

Aceito para: REIS MULTISERVICOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 20.000,0000 . 

Item: 3 
Descrição: Limpeza de Equipamentos e Tubulações por Hidrojateamento 
Descrição Complementar: Limpeza de Equipamentos e Tubulações por Hidrojateamento: Demais especificações 
conforme edital de embasamento. 
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada 
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE 
Valor Máximo Aceitável: R$ 48.558,0300 Situação: Aceito e Habilitado 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Intervalo mínimo entre lances: - 

Aceito para: REIS MULTISERVICOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 22.000,0000 . 

Item: 4 
Descrição: Limpeza de Equipamentos e Tubulações por Hidrojateamento 
Descrição Complementar: Limpeza de Equipamentos e Tubulações por Hidrojateamento: Demais especificações 
conforme edital de embasamento 
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada 
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE 
Valor Máximo Aceitável: R$ 48.558,0300 Situação: Aceito e Habilitado 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Intervalo mínimo entre lances: - 

Aceito para: REIS MULTISERVICOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 20.000,0000 . 

Item: 5 
Descrição: Limpeza de Equipamentos e Tubulações por Hidrojateamento 
Descrição Complementar: Limpeza de Equipamentos e Tubulações por Hidrojateamento: Demais especificações 
conforme edital de embasamento. 
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada 
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Quantidade: 1 
Valor Máximo Aceitável: R$ 48.558,0300 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não 
Intervalo mínimo entre lances: -  

Unidade de fornecimento: UNIDADE 
Situação: Aceito e Habilitado 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 

Aceito para: REIS MULTISERVICOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 20.000,0000 . 

Item: 6 
Descrição: Limpeza de Equipamentos e Tubulações por Hidrojateamento 
Descrição Complementar: Limpeza de Equipamentos e Tubulações por Hidrojateamento: Demais especificações 
conforme edital de embasamento. 
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada 
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE 
Valor Máximo Aceitável: R$ 48.558,0300 Situação: Aceito e Habilitado 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: N5C 
Intervalo mínimo entre lances: - 

Aceito para: BRASIL SUL AMBIENTAL LTDA, pelo melhor lance de R$ 23.000,0000 . 

Histórico 

Item: 1 - Limpeza de Equipamentos e Tubulações por Hidrojateamento 

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
(As propostas com * na frente foram desclassificadas) 

ME/EPP Declaração Quantidade Valor  Unit.  
Equiparada ME/EPP 

02.297.194/0001-64  JOSE  SEBASTIAO Sim Sim 
DURAU & CIA 
LTDA 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: lote 1 
Porte da empresa: ME/EPP 

84.998.921/0001-85 ARI VALDIR Sim Sim 
NASCIMENTO 
LOPES 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Limpeza de Equipamentos e Tubulações por Hidrojateamento: 
especificações conforme edital de embasamento. 
Porte da empresa: ME/EPP 

06.951.547/0001-59 HC 
DESENTUPIDORA 
LTDA 

Sim Sim 1 R$ 140.280,8800 R$ 140 280,8800 10/11/2022 
16:18:37  

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Limpeza de fossa séptica hospitalar, caixa de gordura, esgotamento 
caixas de passagem e limpeza do sistema de esgoto. 
Porte da empresa: ME/EPP 

06.295.223/0001-00 VINICIUS Sim Sim 
HERRERA DE 
SOUZA LTDA 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Limpeza de 
especificações conforme edital de embasamento. HMIZA 
Porte da empresa: ME/EPP 

11.262.666/0001-34 REIS Sim Sim 
MULTISERVICOS 
LTDA 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de 
sistema de esgoto, constituído por  sub-ramal, ramal (rede 
passagem e da caixa de gordura e esgotamento e limpeza 
Municipal do Idoso Zilda Arns - HMIZA 
Porte da empresa: ME/EPP 

48.378.554/0001-53 BRASIL SUL Sim Sim 1 R$ 140.280,9000 R$ 14C.280,9000 11/11/2022 
AMBIENTAL LTDA 08:00:25 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Limpeza de Equipamentos e Tubulações por Hidrojateamento: Demais 
especificações conforme edital de embasamento 
Porte da empresa: ME/EPP 

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos) 

CNPJ/CPF Fornecedor Valor Global Data/Hora  
Registro 

1 R$ 124.000,0000 R$ 124.000,0000 11/11/202 
08:39: 

1 R$ 140.280,8800 R$ 140 280,8800 04/11/2022 
15:31:02  

Demais 

1 R$ 140.280,9000 R$ 140.280,9000 09/11/2022 
14:52:06  

Equipamentos e Tubulações por lidrojateamento: Demais 

1 R$ 140.280,9000 R$ 140.280,9000 10/11/20* 
21:06:5  

serviço de desobstrução por hidrojateamento e limpeza do 
interna) e rede coletora externa, esgotamento de caixa de 
de fossa séptica hospitalar, confc rme Anexo I. do Hospital 

Valor do Lance 

R$ 140.280,9000 

R$ 140.280,9000 

R$ 140.280,9000 

R$ 140.280,8800 

R$ 140.280,8800 

R$ 124.000,0000 

R$ 123.900,0000 

R$ 123.800,0000 

R$ 123.900,0000 

R$ 123.700,0000 

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp  

CNPJ/CPF 

11.262.666/0001-34 

48.378.554/0001-53 

06.295.223/0001-00 

06.951.547/0001-59 

84.998.921/0001-85 

02.297.194/0001-64 

11.262.666/0001-34 

02.297.194/0001-64 

48.378.554/0001-53 

06.951.547/0001-59 

Data/Hora Registro 

11/11/2022 OB 40:00:500 

11/11/2022 08 :40 : 00 : 500 

11/11/2022 08 :40: 00 :500 

11/11/2022 08 40:00:500 

11/11/2022 08 :40: 00 : 500 

11/11/2022 08:40:00:500 

11/11/2022 08:51:55:560 

11/11/2022 08 ..52 : 30 : 097 

11/11/2022 08:52:48:680 

11/11/2022 08:53:17:033 
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R$ 123.600,0000 02.297.194/0001-64 11/11/2022 08:59:41:043 

R$ 123.601,0000 48.378.554/0001-53 11/11/2022 09:00:58:837 

R$ 120.000,0000 06.295.223/0001-00 11/11/2022 09:03:54:067 

R$ 119.900,0000 06.951.547/0001-59 11/11/2022 09:05:50:397 

R$ 95.000,0000 11.262.666/0001-34 11/11/2022 09:05:50:497 

R$ 90.000,0000 02.297.194/0001-64 11/11/2022 09:06:00:190 

R$ 89.000,0000 11.262.666/0001-34 11/11/2022 09:06:04:183 

R$ 94.000,0000 48.378.554/0001-53 11/11/2022 09:06:06:870 

R$ 85.000,0000 06.951.547/0001-59 11/11/2022 09:06:07:290 

R$ 84.000,0000 11.262.666/0001-34 11/11/2022 09:06:11:943 

R$ 83.000,0000 02.297.194/0001-64 11/11/2022 09:06:25:367 

R$ 82.000,0000 11.262.666/0001-34 11/11/2022 09:06:28:750 

R$ 81.000,0000 02.297.194/0001-64 11/11/2022 09:06:37:080 

R$ 8.000,0000 06.951.547/0001-59 11/11/2022 09:06:40:877 

R$ 80.000,0000 11.262.666/0001-34 11/11/2022 09:06:41:017 

R$ 79.000,0000 48.378.554/0001-53 11/11/2022 09:06:51:010 

R$ 78.000,0000 11.262.666/0001-34 11/11/2022 09:07:11:487 

R$ 77.900,0000 48.378.554/0001-53 11/11/2022 09:09:16:943 

R$ 77.000,0000 11.262.666/0001-34 11/11/2022 09:09:39:373 

R$ 76.900,0000 48.378.554/0001-53 11/11/2022 09:09:54:043 

R$ 75.000,0000 11.262.666/0001-34 11/11/2022 09:10:06:883 

R$ 74.900,0000 48.378.554/0001-53 11/11/2022 09:10:49:717 

R$ 72.000,0000 11.262.666/0001-34 11/11/2022 09:11:02:090 

R$ 71.899,0000 48.378.554/0001-53 11/11/2022 09:11:31:967 

R$ 70.000,0000 11.262.666/0001-34 11/11/2022 09:11:33:117 

R$ 64.900,0000 48.378.554/0001-53 11/11/2022 09:14:24:960 

R$ 68.000,0000 11.262.666/0001-34 11/11/2022 09:15:45:190 

R$ 68.000,0000  02.297.194/0001-64 11/11/2022 09:16:47:197  

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item 

Data Observações 

11/11/2022 Item aberto para lances. 
08:51:01 

11/11/2022 Item com lance no valor de R$ 8.000,0000 excluído pelo pregoeiro. 
09:11:04 

11/11/2022 Item com etapa aberta encerrada. 
09:11:53 

11/11/2022 Convocados os fornecedores para a 10  etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 
09:11:53 70.000,0000 e R$ 120.000,0000. 

11/11/2022 Item com etapa fechada encerrada. 
09:16:54 

11/11/2022 Item teve empate real para o valor 68.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os 
09:16:54 fornecedores com propostas empatadas. 

Eventos do Item 

Evento 

Abertura 

Exclusão de lance 

Encerramento 
etapa aberta 

Inicio  la  etapa 
fechada 

Encerramento 
etapa fechada 

Sorteio eletrônico 

Encerramento 11/11/2022 
09:16:54 

Item encerrado para lances. 

Abertura do prazo 
- Convocação 
anexo 

Encerramento do 
prazo - 
Convocação 
anexo 

11/11/2022 Convocado para envio de anexo o fornecedor BRASIL SUL AMBIENTAL LTDA, CNPJ/CPF: 
09:52:16 48.378.554/0001-53. 

11/11/2022 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BRASIL SUL AMBIENTAL LTDA, 
11:24:55 CNPJ/CPF: 48.378.554/0001-53. 

Aceite de 
proposta 

Habilitação de 
fornecedor 

30/11/2022 
16:11:01 

30/11/2022 
16:13:35  

Aceite individual da proposta. Fornecedor: BRASIL SUL AMBIENTAL LTDA, CNPJ/CPF: 
48.378.554/0001-53, pelo melhor lance de R$ 64.900,0000. Motivo: Licitante atende 
tecnicamente ao descritivo solicitado, desta forma está classificado. 

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: BRASIL SUL AMBIENTAL LTDA, CNPJ/CPF: 
48.378.554/0001-53, pelo melhor lance de R$ 64.900,0000. Motivo: Licitante atende 
tecnicamente ao descritivo solicitado, desta forma está classificado. 

Não existem intenções de recurso para o item 

Item: 2 - Limpeza de Equipamentos e Tubulações por Hidrojateamento 

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
(As propostas com * na frente foram desclassificadas) 

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP Declaração Quantidade Valor  Unit. Valor Global Data/Hora 
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_., 
Data/Hora Hegistro 

11/11/2022 08:40:00:500 

11/11/2022 08:40:00:500 

11/11/2022 08:40:00:500 

11/11/2022 08:40:00:500 

11/11/2022 08:40:00:500 

11/11/2022 08:40:00:500 

11/11/2022 08:52:14:527 

11/11/2022 08:52:57:960 

11/11/2022 08:53:26:327 

11/11/2022 09:00:04:327 

11/11/2022 09:00:52:970 

11/11/2022 09:03:06:717 

11/11/2022 09:03:55:917 

11/11/2022 09:05:40:417 

11/11/2022 09:05:52:403 
1 

11/11/2022 09:06:31:310 

11/11/2022 0906:34:620 

11/11/2022 09:07:02:387 

11/11/2022 09:08:04:133 

11/11/2022 09:08:14:190 

11/11/2022 09:08:46:770 

11/11/2022 091:16:05:690 

11/11/2022 09 16:20:163  

• 
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Equiparada ME/EPP Registro 

02.297.194/0001-64  JOSE  SEBASTIAO Sim Sim 1 R$ 44.800,0000 R$ 44.800,0000 11/11/2022 
DURAU & CIA 08:39:51 
LTDA 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: lote 2 
Porte da empresa: ME/EPP 

84.998.921/0001-85 ARI VALDIR Sim Sim 1 R$ 48.510,0400 R$ 48.510,0400 04/11/2022 
NASCIMENTO 15:31:02 
LOPES 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Limpeza de Equipamentos e Tubulações por Hidrojateamento: Demais 
especificações conforme edital de embasamento. 
Porte da empresa: ME/EPP 

06.295.223/0001-00 VINICIUS Sim Sim 1 R$ 48.558,0300 R$ 48.558,0300 09/11/2022 
HERRERA DE 14:52:06 
SOUZA LTDA 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Limpeza de Equipamentos e Tubulações por Hidrojateamento: Demais 
especificações conforme edital de embasamento. CMCBN 
Porte da empresa: ME/EPP 

06.951.547/0001-59  HC Sim Sim 1 R$ 48.558,0300 R$ 48.558,0300 10/11/2022 
DESENTUPIDORA 16:18:37 
LTDA 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Limpeza de caixa de gordura, esgotamento caixas de passagem e 
limpeza do sistema de esgoto. 
Porte da empresa: ME/EPP 

11.262.666/0001-34 REIS Sim Sim 1 R$ 48.558,0300 R$ 48.558,0300 10/11/2022 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Limpeza de Equipamentos e Tubulações por Hidrojateamento: Demais 
especificações conforme edital de embasamento. 
Porte da empresa: ME/EPP 

LTDA 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de Serviço de Desobstrução Por Hidrojateamento E Limpezé-
Do Sistema De Esgoto, Constituído Por  Sub-ramal, Ramal (Rede Interna) E Rede Coletora Externa, Esgotamento De 
Caixa De Passagem E Da Caixa De Gordura Do Centro Médico Comunitário Bairro Novo - ClvICBN 
Porte da empresa: ME/EPP 

48.378.554/0001-53 BRASIL SUL Sim Sim 1 R$ 48.558,0300 R$ 48 558,0300 11/11/2022 
AMBIENTAL LTDA 08:00:25 

M ULTISERVICOS 21:06:56 

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos) 

Valor do Lance CISIP3/CPF 

R$ 48.558,0300 06.295.223/0001-00 

R$ 48.558,0300 06.951.547/0001-59 

R$ 48.558,0300 11.262.666/0001-34 

R$ 48.558,0300 48.378.554/0001-53 

R$ 48.510,0400 84.998.921/0001-85 

R$ 44.800,0000 02.297.194/0001-64 

R$ 44.790,0000 11.262.666/0001-34 

R$ 44.700,0000 02.297.194/0001-64 

R$ 44.500,0000 06.951.547/0001-59 

R$ 44.501,0000 48.378.554/0001-53 

R$ 44.400,0000 02.297.194/0001-64 

R$ 44.401,0000 48.378.554/0001-53 

R$ 44.000,0000 06.295.223/0001-00 

R$ 38.900,0000 06.951.547/0001-59 

R$ 30.000,0000 11.262.666/0001-34 

R$ 29.000,0000 06.951.547/0001-59 

R$ 28.000,0000 11.262.666/0001-34 

R$ 28.500,0000 48.378.554/0001-53 

R$ 27.600,0000 06.951.547/0001-59 

R$ 27.000,0000 11.262.666/0001-34 

R$ 27.100,0000 48.378.554/0001-53 

R$ 20.000,0000 11.262.666/0001-34 

R5 23.900,0000 48.378.554/0001-53 

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item 

Eventos do Item 

Evento Data Observações 

11/11/2022 Abertura Item aberto para lances. 
08:51:02 

Encerramento 
11/11/2022 Item com etapa aberta encerrada. 

etapa aberta 09:15:03 

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 4/13 



01/12/202213:52 

Inicio  la  etapa 
fechada 

Encerramento 

Encerramento 
etapa fechada 

Abertura do prazo 
- Convocação 
anexo 

Encerramento do 
prazo - 
Convocação 
anexo 

Aceite de 
proposta 

Habilitação de 
fornecedor 

1 R$ 48.558,0300 R$ 48.558,0300 10/11/2022 
16:18:37 

de caixa de gordura, esgotamento caixas de passagem e 

1 R$ 48.558,0300 R$ 48.558,0300 10/11/2022 
21:08:24 
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11/11/2022 Convocados os fornecedores para a  lo  etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 
09:15:03 27.000,0000 e R$ 27.600,0000. 

11/11/2022 Item encerrado para lances. 
09:20:04 

11/11/2022  09:20:04 Item com etapa fechada encerrada. 

11/11/2022 Convocado para envio de anexo o fornecedor REIS MULTISERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 
09:52:22 11.262.666/0001-34. 

11/11/2022 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor REIS MULTISERVICOS LTDA, 
10:12:28 CNPJ/CPF: 11.262.666/0001-34. 

Aceite individual da proposta. Fornecedor: REIS MULTISERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 30/11/2022 
11.262.666/0001-34, pelo melhor lance de R$ 20.000,0000. Motivo: Licitante atende 

16:11:17 
tecnicamente ao descritivo solicitado, desta forma está classificado. 

30/11/2022 Habilitação individual da proposta. Fornecedor: REIS MULTISERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 
11' 262 666/0001-34, pelo melhor lance de R$ 20.000,0000. Motivo: Licitante atende 

16:14:02   
tecnicamente ao descritivo solicitado, desta forma está classificado. 

Não existem intenções de recurso para o item 

Item: 3 - Limpeza de Equipamentos e Tubulações por Hidrojateamento 

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
(As propostas com * na frente foram desclassificaclas) 

ME/EPP Declaração 
CNPJ/CPF Fornecedor Quantidade 

Equiparada ME/EPP 
Data/Hora 

Valor  Unit. Valor Global 
Registro 

02.297.194/0001-64  JOSE  SEBASTIAO Sim Sim 1 R$ 44.800,0000 R$ 44.800,0000 11/11/2022 
DURAU & CIA 08:39:51 
LTDA 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: lote 3 
Porte da empresa: ME/EPP 

84.998.921/0001-85 ARI VALDIR Sim Sim 1 R$ 48.510,0400 R$ 48.510,0400 04/11/2022 
NASCIMENTO 15:31:02  

LOPES 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Limpeza de Equipamentos e Tubulações por Hidrojateamento: Demais 
especificações conforme edital de embasamento. 
Porte da empresa: ME/EPP 

06.295.223/0001-00 VINICIUS Sim Sim 
HERRERA DE 
SOUZA LTDA 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Limpeza de Equipamentos e Tubulações por Hidrojateamento: Demais 
especificações conforme edital de embasamento. UPA Boqueirão 
Porte da empresa: ME/EPP 

06.951.547/0001-59  HC Sim Sim 
DESENTUPIDORA 
LTDA 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Limpeza 
limpeza do sistema de esgoto. 
Porte da empresa: ME/EPP 

11.262.666/0001-34 REIS Sim Sim 
MULTISERVICOS 
LTDA 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de desobstrução por hidrojateamento e limpeza 
do sistema de esgoto, constituído por  sub-ramal, ramal (rede interna) e rede coletora externa, esgotamento de 
caixa de passagem e da caixa de gordura da upa boqueirão 
Porte da empresa: ME/EPP 

BRASIL SUL Sim Sim 
AMBIENTAL LTDA 08:00:25 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Limpeza de Equipamentos e Tubulações por Hidrojateamento: Demais 
especificações conforme edital de embasamento. 
Porte da empresa: ME/EPP 

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos) 

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro 

R$ 48.558,0300 06.295.223/0001-00 11/11/2022 08:40:00:500 

R$ 48.558,0300 06.951.547/0001-59 11/11/2022 08:40:00:500 

R$ 48.558,0300 11.262.666/0001-34 11/11/2022 08:40:00:500 

R$ 48.558,0300 48.378.554/0001-53 11/11/2022 08:40:00:500 

R$ 48.510,0400 84.998.921/0001-85 11/11/2022 08:40:00:500 

R$ 44.800,0000 02.297.194/0001-64 11/11/2022 08:40:00:500 

R$ 44.790,0000 11.262.666/0001-34 11/11/2022 08:52:19:237 

R$ 44.700,0000 02.297.194/0001-64 11/11/2022 08:53:08:937 
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1 R$ 48.558,0300 R$ 48.558,0300 09/11/2022 
14:52:06 

• 

48.378.554/0001-53 1 R$ 48.558,0300 R$ 48.558,0300 11/11/2022 
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R$ 44.500,0000 

R$ 44.501,0000 

R$ 44.400,0000 

R$ 44.401,0000 

R$ 44.000,0000 

R$ 38.900,0000 

R$ 30.000,0000 

R$ 29.000,0000 

R$ 28.000,0000 

R$ 28.500,0000 

R$ 27.600,0000 

R$ 27.000,0000 

R$ 27.100,0000 

R$ 22.000,0000 

R$ 24.900,0000  

Compras.gov.br  - 0  SITE  DE COMPRAS DO GOVERNO 

06.951.547/0001-59 11/11/2022 08:53:36:727 

48.378.554/0001-53 11/11/2022 09:00:19:380 

02.297.194/0001-64 11/11/2022 09:01:28:347 

48.378.554/0001-53 11/11/2022 09:03:14:293 

06.295.223/0001-00 11/11/2022 09:03:59:510 

06.951.547/0001-59 11/11/2022 09:05:39:347 

11.262.666/0001-34 11/11/2022 09:05:54:403 

06.951.547/0001-59 11/11/2022 09:06:30:627 

11.262.666/0001-34 11/11/2022 09:06:37:700 

48.378.554/0001-53 11/11/2022 09:07:07:807 

06.951.547/0001-59 11/11/2022 09:08:03:293 

11.262.666/0001-34 11/11/2022 09:C8:07:240 

48.378.554/0001-53 11/11/2022 09:08:54:117 

11.262.666/0001-34 11/11/2022 09:14:48:393 

48.378.554/0001-53 11/11/2022 09:15:11:117 

1' Não existem lances de desempate ME/EPP para o item 

Data 

11/11/2022 
08:51:03 

11/11/2022 
09:11:37 

11/11/2022 
09:11:37 

11/11/2022 
09:16:38 

11/11/2022 
09:16:38 

11/11/2022 
09:52:30 

11/11/2022 
10:12:48 

Eventos do Item 

Evento 

Abertura 

Encerramento 
etapa aberta 

Inicio  la  etapa 
fechada 

Encerramento 

Encerramento 
etapa fechada 

Abertura do prazo 
- Convocação 
anexo 

Encerramento do 
prazo - 
Convocação 
anexo 

Aceite de 
proposta 

Habilitação de 
fornecedor  

Observações 

Item aberto para lances. 

Item com etapa aberta encerrada. 

Convocados os fornecedores para a  lo  etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 
27.000,0000 e R$ 27.600,0000. 

Item encerrado para lances. 

Item com etapa fechada encerrada. 

Convocado para envio de anexo o fornecedor REIS MULTISERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 
11.262.666/0001-34. 

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor REIS MULTISERVICOS LTDA, 
CNPJ/CPF: 11.262.666/0001-34. 

Aceite individual da proposta. Fornecedor: REIS MULTISERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 30/11/2022 
11.262.666/0001-34, pelo melhor lance de R$ 22.000,0000. Motivo: Licitante atende 16:11:36 
tecnicamente ao descritivo solicitado, desta forma está classificado. 

30/11/2022 Habilitação individual da proposta. Fornecedor: REIS MULTISERVICOS LTDA; CNPJ/CPF: 
11.262.666/0001-34, pelo melhor lance de R$ 22.000,0000. Motivo: Licitante atende 16:14:23 
tecnicamente ao descritivo solicitado, desta forma está classificado. 

Não existem intenções de recurso para o item 

Item: 4 - Limpeza de Equipamentos e Tubulações por Hidrojateamento 

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
(As propostas com * na frente foram desclassificadas) 

ME/EPP Declaração CNIWCPF Fornecedor Quantidade Valor  Unit. Valor Global 
Equiparada ME/EPP 

02.297.194/0001-64 Sim Sim JOSE SEBASTIAO 
DURAU & CIA 
LTDA  

• 

Data/Hora 
Registro 

11/11/2022 
08:39:51 

1 R$ 44.800,0000 R$ 44.800,0000 

84.998.921/0001-85 

06.295.223/0001-00 

06.951.547/0001-59 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: lote 4 
Porte da empresa: ME/EPP 

ARI VALDIR Sim 
NASCIMENTO 
LOPES 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Limpeza de Equipamentos e Tubulações por Hidrojateamento: Demais 
especificações conforme edital de embasamento. 
Porte da empresa: ME/EPP 

VINICIUS Sim Sim 
HERRERA DE 
SOUZA LTDA 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Limpeza de Equipamentos 
especificações conforme edital de embasamento. UPA Fazendinha 
Porte da empresa: ME/EPP  

HC Sim Sim 
DESENTUPIDORA 
LTDA 

Sim 1 R$48.510,0400 R$48.510,0400 04/11/2022 
15:31:02 

1 R$ 48.558,0300 R$ 48.558,0300 09/11/2022 
14:52:06 

e Tubulações  poi  Hidrojateamento: Demais 

1 R$ 48.558,0300 R4 48.558,0300 10/11/2022 
16:18:37 
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Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Limpeza de caixa de gordura, esgotamento caixas de passagem e 
limpeza do sistema de esgoto. 
Porte da empresa: ME/EPP 

11.262.666/0001-34 REIS Sim Sim 1 R$ 48.558,0300 R$ 48.558,0300 10/11/2022 
MULTISERVICOS 21:06:55 
LTDA 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de desobstrução por hidrojateamento e limpeza 
do sistema de esgoto, constituído por  sub-ramal, ramal (rede interna) e rede coletora externa, esgotamento de 
caixa de passagem e da caixa de gordura da UPA Fazendinha 
Porte da empresa: ME/EPP 

48.378.554/0001-53 BRASIL SUL Sim Sim 1 R$ 48.558,0300 R$ 48.558,0300 11/11/2022 
AMBIENTAL LTDA 08:00:25 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Limpeza de Equipamentos e Tubulações por Hidrojateamento: Demais 
especificações conforme edital de embasamento 
Porte da empresa: ME/EPP 

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos) 

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro 

R$ 48.558,0300 06.295.223/0001-00 11/11/2022 08:40:00:500 

R$ 48.558,0300 06.951.547/0001-59 11/11/2022 08:40:00:500 

R$ 48.558,0300 11.262.666/0001-34 11/11/2022 08:40:00:500 

R$ 48.558,0300 48.378.554/0001-53 11/11/2022 08:40:00:500 

R$ 48.510,0400 84.998.921/0001-85 11/11/2022 08:40:00:500 

R$ 44.800,0000 02.297.194/0001-64 11/11/2022 08:40:00:500 

R$ 44.790,0000 11.262.666/0001-34 11/11/2022 08:52:19:390 

R$ 44.700,0000 02.297.194/0001-64 11/11/2022 08:53:16:403 

R$ 44.500,0000 06.951.547/0001-59 11/11/2022 08:53:41:217 

R$ 44.501,0000 48.378.554/0001-53 11/11/2022 09:00:26:553 

R$ 44.400,0000 02.297.194/0001-64 11/11/2022 09:01:41:767 

R$ 44.401,0000 48.378.554/0001-53 11/11/2022 09:03:22:137 

R$ 44.000,0000 06.295.223/0001-00 11/11/2022 09:04:01:310 

R$ 38.900,0000 06.951.547/0001-59 11/11/2022 09:05:38:343 

R$ 30.000,0000 11.262.666/0001-34 11/11/2022 09:05:55:573 

R$ 29.000,0000 06.951.547/0001-59 11/11/2022 09:06:29:977 

R$ 25.000,0000 11.262.666/0001-34 11/11/2022 09:06:33:407 

R$ 28.500,0000 48.378.554/0001-53 11/11/2022 09:07:13:357 

R$ 25.100,0000 48.378.554/0001-53 11/11/2022 09:07:37:927 

R$ 27.600,0000 06.951.547/0001-59 11/11/2022 09:08:02:253 

R$ 20.000,0000 11.262.666/0001-34 11/11/2022 09:14:29:427 

R$ 23.900,0000  48.378.554/0001-53 11/11/2022 09:15:27:773 

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item 

01/12/202213:52 

• Eventos do Item 

Evento 

Abertura 

Encerramento 
etapa aberta 

Inicio  la  etapa 
fechada 

Encerramento 

Encerramento 
etapa fechada 

Abertura do prazo 
- Convocação 
anexo 

Encerramento do 
prazo - 
Convocação 
anexo  

Observações 

Item aberto para lances. 

Item com etapa aberta encerrada. 

Convocados os fornecedores para a 10  etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 
25.000,0000 e R$ 44.400,0000. 

Item encerrado para lances. 

Item com etapa fechada encerrada. 

11/11/2022 Convocado para envio de anexo o fornecedor REIS MULTISERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 
09:52:39 11.262.666/0001-34. 

11/11/2022 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor REIS MULTISERVICOS LTDA, 
10:13:00 CNPJ/CPF: 11.262.666/0001-34. 

Data 

11/11/2022 
08:51:05 

11/11/2022 
09:11:25 

11/11/2022 
09:11:25 

11/11/2022 
09:16: 26 

11/11/2022 
09:16:26 

Aceite de 
proposta 

Habilitação de 
fornecedor 

30/11/2022 
16:11:57 

30/11/2022 
16:14:37  

Aceite individual da proposta. Fornecedor: REIS MULTISERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 
11.262.666/0001-34, pelo melhor lance de R$ 20.000,0000. Motivo: Licitante atende 
tecnicamente ao descritivo solicitado, desta forma esta classificado. 

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: REIS MULTISERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 
11.262.666/0001-34, pelo melhor lance de R$ 20.000,0000. Motivo: Licitante atende 
tecnicamente ao descritivo solicitado, desta forma está classificado. 

Não existem intenções de recurso para o item 
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1 

Limpeza de caixa 

R$ 48.558,0300 R$ 48 558,0300 10/11/2022 
16:18:30 

de gordura, esgotamento caixas de passagem e 

1 R$ 48.558,0300 R$ 48.558,0300 10/11/2022 
21:06:55  

Eventos do Item 

Evento Data Observações 

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp  

• 
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Valor Global Data/Hora  
Registro 

Item: 5 - Limpeza de Equipamentos e Tubulações por Hidrojateamento 

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
(As propostas com * na frente foram desclassificadas) 

ME/EPP Declaração Fornecedor Quantidade Valor  Unit.  
Equiparada ME/EPP 

02.297.194/0001-64  JOSE  SEBASTIAO Sim Sim 
DURAU & CIA 
LTDA 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: lote 5 
Porte da empresa: ME/EPP 

84.998.921/0001-85 ARI VALDIR Sim Sim 
NASCIMENTO 
LOPES 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Limpeza de Equipamentos 
especificações conforme edital de embasamento. 
Porte da empresa: ME/EPP 

CNP3/CPF 

1 R$ 44.800,0000 R$ 44.300,0000 11/11/2022 
08:39:51 

1 R$ 48.510,0400 R$ 48.510,0400 04/11/2022 
15:31:02 

e Tubulações por I-Iidrojateamento: Demais 

06.295.223/0001-00 VINICIUS 
HERRERA DE 
SOUZA LTDA 

Sim Sim 1 R$ 48.558,0300 R$ 48.558,0300 09/11/2022 
14:52:06  

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Limpeza de Equipamentos e Tubulações por Hidrojateamento: Demais 
especificações conforme edital de embasamento. UPA Tatuquara 
Porte da empresa: ME/EPP 

06.951.547/0001-59  HC Sim Sim 
DESENTUPIDORA 
LTDA 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 
limpeza do sistema de esgoto. 
Porte da empresa: ME/EPP 

11.262.666/0001-34 REIS Sim Sim 
MULTISERVICOS 
LTDA 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de desobstrução por hidrojateamento e limpeza 
do sistema de esgoto, constituído por  sub-ramal, ramal (rede interna) e rede coletora externa, esgotamento de 
caixa de passagem e da caixa de gordura da UPA Tatuquara 
Porte da empresa: ME/EPP 

48.378.554/0001-53 BRASIL SUL Sim Sim 
AMBIENTAL LTDA 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Limpeza de Equipamentos e Tubulações por -lidrojateamento: Demais 
especificações conforme edital de embasamento. 
Porte da empresa: ME/EPP 

1 R$ 48.558,0300 R$ 48.558,0300 11/11/2022 
08:00:25  

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos) 

Valor do Lance CNPJ/CPF 

R$ 48.558,0300 06.295.223/0001-00 

R$ 48.558,0300 06.951.547/0001-59 

R$ 48.558,0300 11.262.666/0001-34 

R$ 48.558,0300 48.378.554/0001-53 

R$ 48.510,0400 84.998.921/0001-85 

R$ 44.800,0000 02.297.194/0001-64 

R$ 44.790,0000 11.262.666/0001-34 

R$ 44.700,0000 02.297.194/0001-64 

R$ 44.500,0000 06.951.547/0001-59 

R$ 44.501,0000 48.378.554/0001-53 

R$ 44.400,0000 02.297.194/0001-64 

R$ 44.401,0000 48.378.554/0001-53 

R$ 44.000,0000 06.295.223/0001-00 

R$ 38.900,0000 06.951.547/0001-59 

R$ 30.000,0000 11.262.666/0001-34 

R$ 29.000,0000 06.951.547/0001-59 

R$ 25.000,0000 11.262.666/0001-34 

R$ 25.100,0000 48.378.554/0001-53 

R$ 27.600,0000 06.951.547/0001-59 

R$ 20.000,0000 11.262.666/0001-34 

R$ 23.900,0000  48.378.554/0001-53 

Data/Hora Registro 

11/11/2022 08:40:00:500 

11/11/2022 08:40:00:500 

11/11/2022 0840:00:500 

11/11/2022 08:40:00:500 

11/11/2022 08:40:00:500 

11/11/2022 0840:00:500 

11/11/2022 08:52:34:897 

11/11/2022 08:53:33:647 

11/11/2022 08:53:44:510 

11/11/2022 09:00:36:507 

11/11/2022 09:01:51:920 

11/11/2022 0903:32:603 

11/11/2022 09:04:03:247 

11/11/2022 09:05:37:610 

11/11/2022 09:05:56:453 

11/11/2022 09:06:29:213 

11/11/2022 09:06:34:193 

11/11/2022 09' 07:43:097 

11/11/2022 09 p8:00:853 

11/11/2022 09 14:32:330 

11/11/2022 09 1559:203 

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item 
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Abertura 

Encerramento 
etapa aberta 

Inicio  la  etapa 
fechada 

Encerramento 

Encerramento 
etapa fechada 

Abertura do prazo 
- Convocação 
anexo 

Encerramento do 
prazo - 
Convocação 
anexo 

Aceite de 
proposta 

Habilitação de 
fornecedor 

uiri) 
Compras.gov.br  - 0  SITE  DE COMPRAS DO GOVERNO 

11/11/2022 Item aberto para lances. 
08:51:06 

11/11/2022 
09:13:03 

11/11/2022 Convocados os fornecedores para a 10  etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 
09:13:03 25.000,0000 e R$ 44.400,0000. 

11/11/2022 
09:18:04 

11/11/2022 
09:18:04 

11/11/2022 
09:52:46 

11/11/2022 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor REIS MULTISERVICOS LTDA, 
10:13:18 CNPJ/CPF: 11.262.666/0001-34. 

30/11/2022 Aceite individual da proposta. Fornecedor: REIS MULTISERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 

16:12:15 11'262'666/0001-34, pelo melhor lance de R$ 20.000,0000. Motivo: Licitante atende 
tecnicamente ao descritivo solicitado, desta forma está classificado. 

30/11/2022 Habilitação individual da proposta. Fornecedor: REIS MULTISERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 

16:14:49 11'262'666/0001-34, pelo melhor lance de R$ 20.000,0000. Motivo: Licitante atende 
tecnicamente ao descritivo solicitado, desta forma esta classificado. 

Item com etapa aberta encerrada. 

Item encerrado para lances. 

Item com etapa fechada encerrada. 

Convocado para envio de anexo o fornecedor REIS MULTISERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 
11.262.666/0001-34. 

Não existem intenções de recurso para o item 

Item: 6 - Limpeza de Equipamentos e Tubulações por Hidrojateamento 

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
(As propostas com * na frente foram desclassificadas) 

ME/EPP Declaração CNIWCPF Fornecedor Quantidade Valor  Unit. Valor Global 
Equiparada ME/EPP 

02.297.194/0001-64  JOSE  SEBASTIAO Sim Sim 1 R$ 44.800,0000 R$ 44.800,0000 
DURAU & CIA 
LTDA 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: lote 6 
Porte da empresa: ME/EPP 

Data/ Hora 
Registro 

11/11/2022 
08:39:51 

84.998.921/0001-85 ARI VALDIR 
NASCIMENTO 
LOPES 

Sim Sim 1 R$ 48.510,0400 R$ 48.510,0400 04/11/2022 
15:31:02  

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Limpeza de Equipamentos e Tubulações por Hidrojateamento: Demais 
especificações conforme edital de embasamento. 
Porte da empresa: ME/EPP 

06.295.223/0001-00 VINICIUS Sim Sim 
HERRERA DE 
SOUZA LTDA 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Limpeza de Equipamentos e Tubulações por Hidrojateamento: Demais 
especificações conforme edital de embasamento. UPA CIC 
Porte da empresa: ME/EPP 

06.951.547/0001-59  HC Sim Sim 
DESENTUPIDORA 
LTDA 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Limpeza de caixa de gordura, esgotamento caixas de passagem e 
limpeza do sistema de esgoto. 
Porte da empresa: ME/EPP 

11.262.666/0001-34 REIS Sim Sim 
MULTISERVICOS 
LTDA 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de desobstrução por hidrojateamento e limpeza 
do sistema de esgoto, constituído por  sub-ramal, ramal (rede interna) e rede coletora externa, esgotamento de 
caixa de passagem e da caixa de gordura da UPA CIC 
Porte da empresa: ME/EPP 

48.378.554/0001-53 BRASIL SUL Sim Sim 
AMBIENTAL LTDA 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Limpeza de Equipamentos e Tubulações por Hidrojateamento: Demais 
especificações conforme edital de embasamento. 
Porte da empresa: ME/EPP 

1 R$ 48.558,0300 R$ 48.558,0300 09/11/2022 
14:52:06 

1 R$ 48.558,0300 R$ 48.558,0300 10/11/2022 
16:18:37 

1 R$ 48.558,0300 R$ 48.558,0300 10/11/2022 
21:06:55 

1 R$ 48.558,0300 R$ 48.558,0300 11/11/2022 
08:00:25  

Lances (Obs: lances com * na 

Valor do Lance 

R$ 48.558,0300 

R$ 48.558,0300 

R$ 48.558,0300 

R$ 48.558,0300  

frente indicam que foram excluídos) 

CNPJ/CPF 

06.295.223/0001-00 

06.951.547/0001-59 

11.262.666/0001-34 

48.378.554/0001-53 

Data/Hora Registro 

11/11/2022 08:40:00:500 

11/11/2022 08:40:00:500 

11/11/2022 08:40:00:500 

11/11/2022 08:40:00:500 
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R$ 48.510,0400 84.998.921/0001-85 11/11/2022 

R$ 44.800,0000 02.297.194/0001-64 11/11/2022 

R$ 44.790,0000 11.262.666/0001-34 11/11/2022 

R$ 44.700,0000 02.297.194/0001-64 11/11/2022 

R$ 44.500,0000 06.951.547/0001-59 11/11/2022 

R$ 44.501,0000 48.378.554/0001-53 11/11/2022 

R$ 44.400,0000 02.297.194/0001-64 11/11/2022 

R$ 44.401,0000 48.378.554/0001-53 11/11/2022 

R$ 44.000,0000 06.295.223/0001-00 11/11/2022 

R$ 38.900,0000 06.951.547/0001-59 11/11/2022 

R$ 30.000,0000 11.262.666/0001-34 11/11/2022 

R$ 29.000,0000 06.951.547/0001-59 11/11/2022 

R$ 25.000,0000 11.262.666/0001-34 11/11/2022 

R$ 25.100,0000 48.378.554/0001-53 11/11/2022 

R$ 27.600,0000 06.951.547/0001-59 11/11/2022 
R$ 23.000,0000  48.378.554/0001-53 11/11/2022 

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item 

Data 

11/11/2022 
08:51:07 

11/11/2022 
09:09:09 

11/11/2022 
09:09:09 25.000,0000 e R$ 44.400,0000. 

11/11/2022 
09:14:10 

11/11/2022 
09:14:10 

11/11/2022 Convocado para envio de anexo o fornecedor BRASIL SUL AMBIENTAL LTDA CNPJ/CPF: 
09:52:53 48.378.554/0001-53. 

11/11/2022 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BRASIL SUL A BIENTAL LTDA, 
11:25:38 CNPJ/CPF: 48.378.554/0001-53. 

Observações 

Item aberto para lances. 

Item com etapa aberta encerrada. 

Convocados os fornecedores para a 10  etapa fechada que apresentaram  Ian  e entre R$ 

Item encerrado para lances. 

Item com etapa fechada encerrada. 

08:41:00:500 

08:41:00:500 

08:5':41:740 

08:5 :43:440 

08:5 :49:003 

09:01:45:143 

09:0 :00:607 

09:03:39:833 

09:0 :07:097 

09:15:18:950 

09:15:57:563 

09:16:28:603 

09:6:35:053 

09:17:48:740 

09:18:00:190 

09: 3:46:847  

Eventos do Item 

Evento 

Abertura 

Encerramento 
etapa aberta 

Inicio  la  etapa 
fechada 

Encerramento 

Encerramento 
etapa fechada 

Abertura do prazo 
- Convocação 
anexo 

Encerramento do 
prazo - 
Convocação 
anexo 

Aceite de 
proposta 

Habilitação de 
fornecedor 

Aceite individual da proposta. Fornecedor: BRASIL SUL AMBIENTAL LTDA, C PJ/CPF: 30/11/2022 
16:12:32 48'378'554/0001-53, pelo melhor lance de R$ 23.000,0000. Motivo: Licita te atende 

tecnicamente ao descritivo solicitado, desta forma esta classificado. 

30/11/2022 Habilitação individual da proposta. Fornecedor: BRASIL SUL AMBIENTAL  LT  A, CNPJ/CPF: 
16:15:16 48'378'554/0001-53, pelo melhor lance de R$ 23.000,0000. Motivo: Licita te atende 

tecnicamente ao descritivo solicitado, desta forma esta classificado. 

Não existem intenções de recurso para o item 

Troca de Mensagens 

Data 

11/11/2022 
08:40:00 

11/11/2022 
08:50:00 

11/11/2022 
08:50:01 

11/11/2022 
08:50:02 

11/11/2022 
08:50:03 

11/11/2022 
08:50:05 

11/11/2022 
08:50:06 

11/11/2022 
08:50:07  

Mensagem 

A sessão pública esta aberta. Nesta compra haverá um período 
análise de propostas e após este período os itens serão disponibili 
lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e 
para disputa  sera  entre 08:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de a 

minutos. Mantenham-se conectados. 

Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens par.  
Mantenham-se conectados. 

A abertura do item 1 para lances esta agendada para daqui a 1 
conectados. 

A abertura do item 2 para lances esta agendada para daqui a 1 
conectados. 

A abertura do item 3 para lances esta agendada para daqui a 1 
conectados. 

A abertura do item 4 para lances esta agendada para daqui a 1 
conectados. 

A abertura do item 5 para lances esta agendada para daqui a 1 
conectados. 

A abertura do item 6 para lances esta agendada para daqui a 1 
conectados. 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

ara a realização da 
ados para o inicio dos 
o período de abertura 
ertura dos itens de 1 

disputa  sera  iniciada. 

inuto. Mantenham-se 

inuto. Mantenham-se 

inuto. Mantenham-se 

inuto. Mantenham-se 

inuto. Mantenham-se 

inuto. Mantenham-se 

https://www.comprasnet.gov.br/segurandexgov.asp  10/13 
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11/11/2022 
08:51:01 

11/11/2022 
08:51:02 

11/11/2022 
08:51:03 

11/11/2022 
08:51:05 

11/11/2022 
08:51:06 

11/11/2022 
08:51:07 

11/11/2022 
09:09:09 

11/11/2022 
09:09:11 

11/11/2022 
09:11:04 

11/11/2022 
09:11: 25 

11/11/2022 
09:11:37 

11/11/2022 
09:11:53 

11/11/2022 
09:13:03 

11/11/2022 
09:14:10 

11/11/2022 
09:14:10 

11/11/2022 
09:15:03 

11/11/2022 
09:16: 26 

11/11/2022 
09:16:26 

11/11/2022 
09:16:38 

11/11/2022 
09:16:38 

11/11/2022 
09:16:54 

11/11/2022 
09:16:54 

11/11/2022 
09:16:54 

11/11/2022 
09:18:04 

11/11/2022 
09:18:04 

11/11/2022 
09:20:04 

11/11/2022 
09:20:04 

11/11/2022 
09:20:06 

11/11/2022 
09:30:19 

11/11/2022 
09:33:43 

48.378.554/0001- 11/11/2022 
53 09:38:51 

Pregoeiro 11/11/2022 
09:40:41 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Pregoeiro 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema • Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Compras.gov.br  - 0  SITE  DE COMPRAS DO GOVERNO 

0 item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. 

0 item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. 

0 item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. 

0 item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. 

0 item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. 

0 item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. 

A etapa fechada foi iniciada para o item 6. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 
25.000,0000 e R$ 44.400,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:14:09 

do dia 11/11/2022. 

Prezado licitante, por gentileza conformar o lance de R$ 8.000,00 para o item 01. 

0 lance no valor de R$ 8.000,0000 do item 1 foi excluído pelo pregoeiro por ter sido 
considerado inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance. 

A etapa fechada foi iniciada para o item 4. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 
25.000,0000 e R$ 44.400,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:16:25 

do dia 11/11/2022. 

A etapa fechada foi iniciada para o item 3. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 
27.000,0000 e R$ 27.600,0000 poderá enviar um lance único e fechado até as 09:16:37 

do dia 11/11/2022. 

A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 
70.000,0000 e R$ 120.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até as 09:16:53 

do dia 11/11/2022. 

A etapa fechada foi iniciada para o item 5. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 
25.000,0000 e R$ 44.400,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:18:03 

do dia 11/11/2022. 

A etapa fechada do item 6 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos 
fornecedores convocados: R$ 23.000,0000. 

0 item 6 esta encerrado. 

A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 
27.000,0000 e R$ 27.600,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:20:03 

do dia 11/11/2022. 

A etapa fechada do item 4 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos 
fornecedores convocados: R$ 20.000,0000 e R$ 23.900,0000. 

0 item 4 esta encerrado. 

A etapa fechada do item 3 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos 
fornecedores convocados: R$ 24.900,0000 e R$ 22.000,0000. 

0 item 3 esta encerrado. 

A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos 
fornecedores convocados: R$ 68.000,0000, R$ 68.000,0000 e R$ 64.900,0000. 

0 item 1 teve empate real para o valor 68.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico 
entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no 

Julgamento de Propostas. 

0 item 1 esta encerrado. 

A etapa fechada do item 5 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos 
fornecedores convocados: R$ 23.900,0000 e R$ 20.000,0000. 

0 item 5 esta encerrado. 

A etapa fechada do item 2 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos 
fornecedores convocados: R$ 23.900,0000 e R$ 20.000,0000. 

0 item 2 esta encerrado. 

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade 
"Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade". 

Prezados, passaremos agora para a fase de negociação, caso não retornem no prazo de 10 
minutos esta  sera  encerrada. 

Para BRASIL SUL AMBIENTAL LTDA - Licitante, em que pese a Etapa de Lance, indago 
acerca da possibilidade de oferecimento de desconto sobre valor ofertado nos itens 01 e 

06, abro o prazo de 10 minutos para manifestação. Abaixo os valores solicitados. Item 01: 
R$ 62.000,00 item 06: R$ 21.000,00 

Bom dia, estamos na nossa melhor oferta 

Para BRASIL SUL AMBIENTAL LTDA - Bom dia, licitante informou seu melhor prego. 

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 11/13 



Eventos da Licitação 

Evento Data/Hora 

Alteração equipe 27/10/2022 08:50:08 

Alteração equipe 27/10/2022 08:50:13 

Abertura da sessão 
pública 

Encerramento da 
análise de 
propostas 

Julgamento de 
propostas 

Abertura do prazo 30/11/2022 16:13:35 Abertura de prazo para intenção de recurso 

Fechamento do 
prazo 30/11/2022 16:16:48 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 01J/12/2022 as 12:00:00. 

11/11/2022 08:40:00 Abertura da sessão pública 

11/11/2022 08:50:00 Etapa de análise de propostas encerrada. 

11/11/2022 09:20:06 Inicio da etapa de julgamento de propostas 

Observações 

01/12/2022 13:52 Compras.gov.br  - 0  SITE  DE COMPRAS DO GOVERNO 

Pregoeiro 11/11/2022 Para REIS MULTISERVICOS LTDA - Licitante, em que pese a Etapa de Lance, indago acerca 
09:43:09 da possibilidade de oferecimento de desconto sobre valor ofertado nos itens 02, 03, 04 e 

05, abro o prazo de 10 minutos para manifestação. Valores solicitados. Item 02: R$ 
19.000,00 item 03: R$ 21.000,00, item 04: R$ 19.000,00, item 05: R$ 19.000,00, 

11.262.666/0001- 11/11/2022 Bom dia, esse é o nosso melhor valor. 
34 09:45:17 

Pregoeiro 11/11/2022 Para REIS MULTISERVICOS LTDA - Bom dia, licitante informou seu melhor prego. 
09:46:47 

Pregoeiro 11/11/2022 Licitantes,  sera  aberto o prazo de duas horas para o envio do anexo da proposta adequada 
09:51:54 solicitada, conforme item 11.1 do edital de embasamento. Conforme item 11.3 0 licitante 

que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indidada no item anterior, 
será desclassificado e sujeitar-se-6 as sang6es previstas neste Edital. 

Sistema 11/11/2022 Senhor fornecedor BRASIL SUL AMBIENTAL LTDA, CNPJ/CPF: 48.378.554/0001-53, solicito 
09:52:16 o envio do anexo referente ao item 1. 

Sistema 11/11/2022 Senhor fornecedor REIS MULTISERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.262.666/0001-34, solicito o 1 09:52:22 envio do anexo referente ao item 2. 

Sistema 11/11/2022 Senhor fornecedor REIS MULTISERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.262.666/0001-34, solicito o 
09:52:30 envio do anexo referente ao item 3. 1  

Sistema 11/11/2022 Senhor fornecedor REIS MULTISERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.262.666/0001-34, solicito o 
09:52:39 envio do anexo referente ao item 4. 1  

Sistema 11/11/2022 Senhor fornecedor REIS MULTISERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.262.666/0001-34, solicito o 
09:52:46 envio do anexo referente ao item 5. 1 

Sistema 11/11/2022 Senhor fornecedor BRASIL SUL AMBIENTAL LTDA, CNPJ/CPF: 48.378.554/0001-53, solicito 
09:52:53 o envio do anexo referente ao item 6. 

Sistema 11/11/2022 Senhor Pregoeiro, o fornecedor REIS MULTISERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.262.666/0004D 
10:12:28 34, enviou o anexo para o item 2. , 

Sistema 11/11/2022 Senhor Pregoeiro, o fornecedor REIS MULTISERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.262.666/0001- 
10:12:48 34, enviou o anexo para o item 3. , 

Sistema 11/11/2022 Senhor Pregoeiro, o fornecedor REIS MULTISERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.262.666/0001- 
10:13:00 34, enviou o anexo para o item 4. 

Sistema 11/11/2022 Senhor Pregoeiro, o fornecedor REIS MULTISERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.262.666/0001- 
10:13:18 34, enviou o anexo para o item 5. 

Sistema 11/11/2022 Senhor Pregoeiro, o fornecedor BRASIL SUL AMBIENTAL LTDA, CNPJ/CPF: 
11:24:55 48.378.554/0001-53, enviou o anexo para o item 1. 

Sistema 11/11/2022 Senhor Pregoeiro, o fornecedor BRASIL SUL AMBIENTAL LTDA, CNPJ/CPF: 
11:25:38 48.378.554/0001-53, enviou o anexo para o item 6. 

Pregoeiro 25/11/2022 Para BRASIL SUL AMBIENTAL LTDA - Senhor licitante; Tendo em vista a exigência da 
15:18:05 qualificação econômico-financeira em Edital de Embasamento, em consulta ao Sicaf não 

consta esta informação. Portanto solicito que seja enviada a  qua  ificação econômico-
financeira detalhada para análise pelo nosso setor de Contabilidade. 

Pregoeiro 25/11/2022 Para BRASIL SUL AMBIENTAL LTDA - Abro o prazo de 02 (duas) horas para o envio. Caso 
15:20:43 necessário solicitar prorrogação de prazo. 

Pregoeiro 25/11/2022 Para BRASIL SUL AMBIENTAL LTDA - Informo que tentei contato sem sucesso, dia 25/11 
15:23:10 as 15:11. 

Pregoeiro 29/11/2022 Previsão de reabertura: 30/11/2022 16:00 h; informamos que a d vulgação do resultado 

partir desta data se contarão os praz 
de julgamento se dará na data de 30/11/2022 as 16:00 h, em virtude da conclusão do 

procedimentos de julgamento. Por conseguinte, a  pa 
.  11:19:03 

para interposição de recursos conforme item 14 do edital de embasamento. 

Sistema 30/11/2022 Srs. Fornecedores, esta aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os 
16:13:35 itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'. 

Pregoeiro 30/11/2022 Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 01/12/2022 as 
16:16:48 12:00:00. 

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi 
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divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto No 10.024 de  UP  
20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 13:51 horas do dia 01 de dezembro de 2022, 
cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.  

WILLIAM  CESAR BARBOZA 
Pregoeiro Oficial 

SILVIA  ANDREA  MIRANDA RIBEIRO 
Equipe de Apoio 

VERIDIANE DE PAULA MACEDO  SOTTO  MAIOR 
Equipe de Apoio 

MIRELLE PEREIRA FONSECA 
Equipe de Apoio 

a Imprimir o 
Relatório 

Voltar 

13/13 https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp  





13‘  23/11/2022 16:27 Zimbra 

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

Memorando 086 - PE1742022 - Prestação de serviços de desobstrução por 
hidrojateamento 

De : Douglas  Rover  Barbosa 
<doubarbosa@feaes.curitiba.pr.gov.br> 

Assunto : Memorando 086 - PE1742022 - Prestação de 
serviços de desobstrução por hidrojateamento 

Para :  William Cesar  Barboza 
<wbarboza@feaes.curitiba.pr.gov.br>  

Cc  : Roberto Liberato Dallagranna 
<rdallagranna@feaes.curitiba.pr.gov.br>, 
Engenharia Feaes 
<engenhariafeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br>, 
Alessandra dos Santos Padoan 
<apadoan@feaes.curitiba.pr.gov.br>  

qua., 23 de nov. de 2022 14:03 

,g19 2  anexos  

Boa tarde  William.  
Segue em anexo Memorando 086 referente ã prestação de serviços de desobstrução por 
hidrojateamento 

Atenciosamente. 

Douglas  Rover  Barbosa 
Engenheiro Civil 

Engenharia e Manutençao I FEAS 

(41) 3316 5909 I  doubarbosaefeaes.curitiba.pr.gov.br  

doubarbosa.png 
33 KB 

MEM0_086_2022_da_Engenharia_e_Manutencao_para_CPL- 
FEAS_PE_1742022_Prestacao_de_servicos_de_desobstrucao_por_hidrojatea 
mento_assinado.pdf 
234 KB 

1/1 https://webmail.curitiba.pr.gov.br/h/printmessage?id=16681&tz=America/Sao_Paulo&xim=1  
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OURITIUN, 

Memorando n.° 086/2022 — Engenharia e Manutenção / FEAS 

Engenharia e Manutenção 
Fundação Estatal de Atenção à Saúde de 

Curitiba — FEAS 
Rua Lothario  Boutin,  90 

Pinheirinho 
Curitiba / PR 

CEP 81.110-522 
(41) 3316-5909 

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

Curitiba, 23 de novembro de 2022. 
De: Engenharia e Manutenção I  FEAS. 
Para: Comissão Permanente de Licitações -  CPL  I FEAS 
A/C Sr.  William Cesar  Barboza; 

Referente: Pregão Eletrônico n° 174/2022 — "Contratação de empresa especializada para prestação de 

serviços de desobstrução por hidrojateamento e limpeza do sistema de esgoto, constituído por  sub-ramal, 

ramal (rede interna) e rede coletora externa, esgotamento de caixa de passagem e da caixa de gordura e 

esgotamento e limpeza de fossa séptica hospitalar, para suprir as necessidades das unidades de negócio da 

Fundação de Atenção à Saúde — Feas pelo período de 12 meses." 

Após análise das documentações exigidas nos itens 7 - "Apresentação Da Proposta De Pregos E 

Envio Dos Documentos" e 13.17. "Qualificação técnica", informo: 

As empresas listadas abaixo anexaram a documentação: 

• BRASIL SUL AMBIENTAL LTDA 

• REIS DESENTUPIDORA 

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

• LOTE 01 — HOSPITAL MUNICIPAL DO IDOSO ZILDA ARNS - HMIZA 

A empresa BRASIL SUL AMBIENTAL LTD/N. anexou a documentação exigida no Edital de 

Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Após a análise dos documentos de qualificação 

técnica da empresa, conclui-se que a documentação técnica ATENDE o descritivo do LOTE 01 do Pregão 

Eletrônico N° 174/2022 — FEAS. Desta forma, a empresa foi classificada.  

• LOTE 02— CENTRO MEDICO COMUNITÁRIO BAIRRO NOVO - CMCBN 

A empresb.:1,REIS DESENTUPIDOR anexou a documentação exigida no Edital de Embasamento, a 

qual estava de acordo com o solicitado. Após a análise dos documentos de qualificação técnica da empresa, 

conclui-se que a documentação técnica ATENDE o descritivo do LOTE 02 do Pregão Eletrônico N° 174/2022 

— FEAS. Desta forma, a empresa foi classificada.  

1 



Engenharia e Manutenção 
Fundação Estatal de Atenção aSaúde de 

Curitiba — FEAS 
Rua LothariO:Boutin, 90  

Pin  heirinho 
Curitiba / PR 

CEP 61.110-522 
(41)3316-5909 

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

• LOTE 03— UPA BOQUEIRÃO 

A empresa I3EIS,DESENTUPIDOR'A anexou a documentação exigida no Edital de Embasamento, a 

qual estava de acordo com o solicitado. Após a análise dos documentos de qualificação técnico;  da empresa, 

conclui-se que a documentação técnica ATENDE o descritivo do LOTE 03 do Pregão Eletrônico, N° 174/2022 

— FEAS. Desta forma, a empresa foi classificada.  

• LOTE 04— UPA FAZENDINHA 

A empresa REIS DÉSENTUF'IDORA. anexou a documentação exigida no Edital de Erribasamento, a 

qual estava de acordo com o solicitado. Após a análise dos documentos de qualificação técnica da empresa, 

conclui-se que a documentação técnica ATENDE o descritivo do LOTE 04 do Pregão Eletrônico N° 174/2022 

— FEAS. Desta forma, a empresa foi classificada.  

• LOTE 05— UPA TATUQUARA 

A empresatREIS DESENTUPIDORk anexou a documentação exigida no Edital de Embasamento, a 

qual estava de acordo com o solicitado. Após a análise dos documentos de qualificação técnica da empresa, 

conclui-se que a documentação técnica ATENDE o descritivo do LOTE 05 do Pregão Eletrônico N° 174/2022 

— FEAS. Desta forma, a empresa foi classificada.  

• LOTE 06 — UPA CIC 

A empresa BRASIL _SUL AMBIENTAL-. LTD).0 '• anexou a documentação exigida no Edital de 

Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Após a análise dos documentos de qualificação 

técnica da empresa, conclui-se que a documentação técnica ATENDE o descritivo do LOTE 06 do Pregão 

Eletrônico N° 174/2022 — FEAS. Desta forma a empresa foi classificada.  

Atenciosamente, 

Documento assinado digitalmente 

13to DOUGLAS  ROVER  BARBOSA 
, Dab:  23/11/2022 13:45:49-0300 

Verifique em https:ilverificadoniti.br 

Eng.° Douglas  Rover  Barbosa 
CREA-PR: 116890/D 

Matricula: 10123 
Engenharia e Manutenção 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 é a seguinte: 

Dados do Fornecedor 
CNPJ: 48.378.554/0001-53 
Razão Social: BRASIL SUL AMBIENTAL LTDA 

• Nome Fantasia: BRASIL SUL AMBIENTAL 
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 30/10/2023 
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 
MET: Não 
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno 

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

Níveis cadastrados: 
Fornecedor possui alguma pendEncia no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendencias 

nas funcionalidades de consulta. 

J33  

I - Credenciamento 

II - Habilitação Juridica  
III  - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal 

Receita Federal e PGFN Validade: 
FGTS Validade: 
Trabalhista (http://www.tst.jus.bricertidao) Validade: 

- Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal 

Receita Estadual/Distrital Validade: 
Receita Municipal Validade: 

V - Qualificação Técnica 

22/04/2023 01410 
29/11/2022- 
30/04/2023 

23/12/2022 
24/12/2022  

bfruitirIP to\tki 

Emitido  em: 25/11/2022 08:30 
CPF: 057.683.759-88 Nome: WILLIAM CESAR BARBOZA 
Ass:  

1 de 1 
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Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 48.378.554/0001-53 

Razão Social:BRAsIL SUL AMBIEENTAL LTDA 

Endereço: RUA CONEGO RODOLFO MACHADO 2147 / RIO CAVEIRAS / BIGUACU / SC 
/ 88161-801 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o  Art.  
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

0 presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade:19/11/2022 a 18/12/2022  

Certificação Número: 2022111904300842156057 

Informação obtida em 29/11/2022 11:11:58 

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

29/11/2022 11:11 Consulta Regularidade do Empregador 

Voltar 

 

Imprimir 

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/impressao.jsf 1/1 
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CERTIDÃO 
Acervo Tecnico PARCIAL 

N. 0621/2022 

Codigo de Autenticidade 
8593231933 

Certifico, a pedido do interessado, que o profissional WILSON ALANO, 
encontra-se regularmente registrado no Conselho Regional de Química da 134  

• Regido sob n° 13301713, processo administrativo n° 06455, com habilitação em 
Engenheiro Químico e que segue abaixo parte do seu acervo técnico: 

AFT  
INII2  de 

Autenticidade 
Empresa 

Descrição do Serviço Técnico - Características  
Principais 
Descrição complementar: 
Assessoria técnica química, com responsabilidade 
técnica 

6518/2022 (Projeto) BRASIL SUL 
AMBIENTAL LTDA 

Limpeza, esgotamento, desobstrução e hidrojateamento de 
redes coletoras, galerias, bocas de lobo, estações 
elevatórias e ETEs; Lavagem de ruas; Coleta, Transporte e 
Tratamento de Resíduos e Efluentes Sanitários. 

6487/2022 (Projeto) BRASIL SUL 
AMBIENTAL LTDA 

Higienização, Limpeza e desinfecção de Caixas d'água, 
Reservatórios, Cisternas e Tubulagões; Imunização e 
Controle de pragas urbana, sanitização. 

Florianópolis, 07 de Novembro de 2022 

Serviço Público Federal 
Conselho Regional de Química da 130  Região 
Av. Prefeito Osmar Cunha, 126/1° andar.  
CEP: 88015-100 — Centro — Florianópolis/SC  
Tel:  048 32297800  
Site:  wwvv.crqsc.gov.br  e-mail:  cpd@crqsc.gov.br  
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Biguagu-SC, 10/11/2022 

44.072.941/0001-06 

-47 
DIEGO  ALVES  09340776909 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.  

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a BRASIL 
SUL AMBIENTAL LTDA., empresa estabelecida na RUA CONEGO 
RODOLFO MACHADO, n°' 2147 - RIO CAVEIRAS - BIGUACU - Sc - 
CEP: 88161-801, inscrita no CNPJ sob n° 48.378.554/0001-53, 
prestou os serviços de: 
o LIMPEZA DE FOSSA E DO SISTEMA DE ESGOTO (CAIXA DE 
PASSAGEM / GORDURA); 
• LIMPEZA E DESENTUPIMENTO POR HIDROJATEAMENTO DA REDE 
TUBULAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO; 
to CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS, DESINSETIZAÇAO, 
DEDETIZAÇAO, DERATIZAÇA0 E DESCUPINIZAÇA0  (Area  de controle 
de pragas: 180m2); 
e LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATORIOS DE AGUA 
(Reservatório •de 1.000 litros.) 

Dados da Contratação:  
NF  n° 01 - R$ 80000 
Data da Execução: 10/11/2022 

Atestamos que a responsabilidade técnica ficou a cargo do 
engenheiro químico Wilson Alano, inscrito no CRQ: 13301713, 
CPF:033.028.049-03, que acompanhou a execução e 
responsabilizou-se pelos serviços prestados. 

Informamos ainda que a prestação dos serviços acima 
referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a 
empresa cumprido fielmente com o prazo e suas obrigações, 
nada constando que a desabone técnica e comercialmente, 
ate a presente data- 

DIEGO  ALVES, CNR.144.072.941/0001-06 R ALZEMIRO FLOR, 183, 
FUNDOS, BIGUAÇU-SC - CEP 88.161-512 





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: 48.378.554/0001-53 
Razão Social: BRASIL SUL AMBIENTAL LTDA 
Nome Fantasia: BRASIL SUL AMBIENTAL 

• Situação do Fornecedor: Credenciado 

Sócios / Administradores 
Dados do SOciq/Administrador 1 
CPF: 
Nome:  

074.450.989-09 Participação Societária:  
LUIS  HENRIQUE BUENO 

100,00%  

Número do Documento: 07445098909 Orgão Expedidor: SSP SC 
Data de Expedição: 
Filiação Materna: 
Estado Civil: 

CEP: 
Endereço: 
Município / UF: 
Telefone: 

0E-mail:  

09/02/2022 Data de Nascimento: 23/01/2003 
MARCIA APARECIDA BUENO 
Solteiro(a) 

88.160-000 
RUA  JOSE ANTONIO  REZENDE, 162 -  JD  ANAPOLIS II 
Biguaçu / Santa Catarina 
(00) 00000000 
brasilsulambientalsc@gmail.com  

Emitido  em: 25/11/2022 08:43 1 de 1 
CPF: 057.683.759-88 Nome: WILLIAM CESAR BARBOZA 
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mprobidade A ministrativa e Inelegibilidade 

Certidão Negativa 

Certifico que nesta data (25/11/2022 As 08:49) 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° 074.450.989-09. • 
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 

6380.ABCE.9F53.9974 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade  adm/autenticar certidao.php 

• 

Gerado em: 25/11/2022 as 08:49:34 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Pagina 1/1 
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ira) 
TRIBUNAL OE  CONTAS  DA ;MAO  

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 

Consulta realizada em: 25/11/2022 08:51:38 

Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: BRASIL SUL AMBIENTAL LTDA 
CNPJ: 48.378.554/0001-53 

Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 

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

Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 

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

Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidemeas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

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

Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

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

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 



racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n° 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei n° 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei  le  13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto n° 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 

O 



Fundação Estatal de Atenção à Saúde 
R. Lothário  Boutin,  90 

Pinheirinho — Curitiba/PR 
CEP 81.110-522 
(41) 3316-5911 

Memorando n° 130/2022 - Assessoria Financeira/FEAS 

Curitiba, 28 de novembro de 2022. 

Assunto: Análise de Habilitação Econômica- Financeira do P.A. 268/2022 - 
FEAS 

A empresa BRASIL SUL AMBIENTAL CNPJ: 48.378.554/0001-53 apresentou 

o Balanço Patrimonial do período 21/10/2022 à 21/10/2022. Consultando o cartão 

CNPJ a mesma iniciou suas atividades em 21/10/2022. Por esse motivo não 

apresentou Balanço Patrimonial e Demonstrações do ano de 2021 e ou 2022. 

Em análise ao Balanço apresentado a empresa Brasil Sul Ambiental possui 

um Capital Social de R$ 300.000,00 (trezentos mil). Com isso podemos afirmar que 

a empresa possui qualificação econômica -financeira para participar do P.A. n.° 

268/2022 — FEAS. 

Atenciosamente, 

Valeria R. R. Soppa Denilson  Blank  
Supervisora Contábil Assessor Financeiro 

Feas — Fundação Estatal de Atenção à Saúde 
1 
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