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0 Fundação Estatal De Atenção 
A Saúde 

Pregão Eletrônico 
n° 174/2022 

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 6 Saúde — Feas pelo período 
de 12 meses." 

Orgão requisitante: Engenharia e Manutenção , 

Data da abertura: 11/11/2022 As 08:40 h. 
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Feas VS) 
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  

AUTORIZAÇÃO PARA LICITAR 

Protocolo Processo Administrativo n.° 268/2022 

Modalidade Pregão Eletrônico 

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, pelo período de 12 (doze) meses. 

Justificativa: A presente contratação mostra-se necessária para dar continuida-
de 6. prestação de serviços de desobstrução por hidrojateamento 
e limpeza dos sistemas de esgotos, constituído por  sub-ramal, ra-
mal (rede interna) e rede coletora externa, esgotamento de caixa 
de passagem e da caixa de gordura e esgotamento e limpeza de 
fossa séptica hospitalar, das unidades da Feas. 

Valor R$ 383.071,03 

Prazo de  con-  
tratação 

Pelo período de 12 (doze) meses. 

Declaração de Disponibilidade de Recursos Financeiros 

Declaro que existe previsão financeira para pagamento da despesa da contratação 
no valor de R$ 383.071,03 (trezentos e oitenta e três mil, setenta e um reais e três 
centavos), conforme contrato de gestão, celebrado com o município de Curitiba, 
nos termos do disposto no artigo 5°, inciso I, da lei municipal n° 13.663/2010, para 
atender as metas definidas. 
Em 17/10/2022. 

J 6"-id  tjso lank  
As ssor Financeiro 

Nomeação de gestor e suplente 

Autorizo de acordo com a legislação vigente e, para assunção das obrigações 
constantes no artigo 17 do decreto municipal n.° 610/2019 e correlatos, ficam de-
signados os servidores Roberto Liberato Dallagranna (matricula funcional n.°3.557) 
e Alessandra dos Santos Padoan (matricula funcional n.° 2.534) como gestor e su-
plente, respectivamente, com a ciência dos envolvidos. 
Em: 17/10/2022. 

1  f --P 
ezifredo Paulo Alves Paz , 

Diretor-Geral 

Cientes, 
Titular: Roberto Liberato Dallagranna 
Ass.: 414 Ill tii)14,,  A,-  

Suplente: Alessandra dos Santos Padoan  
Ass.: 44-- 

17/10/2022 17/10/2022 
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Feas 

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

Capão Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 

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

Declaração De Autorizador De Despesas 

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

cumprimento As determinações da lei complementar 101, de 04 de maio de 2000, 

declaro, na qualidade de diretor-geral, com fundamento no inciso Ill do artigo 13 do 

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

o processo administrativo n.° 268/2022 — Feas, conforme contrato de gestão, 

celebrado com o município de Curitiba, nos termos do disposto no artigo 5°, inciso I, 

da lei municipal n° 13.663/2010, para atender as metas definidas. 

Curitiba, 17 de outubro de 2022. 

Sezifredo Paulo Alves Paz 

Diretor-Geral Feas 
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Feas 

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

Capão Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 

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

JUSTIFICATIVA  

Ref.:  Justificativa: "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." 

Processo Administrativo n°: 268/2022. 

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 Ill do Decreto Municipal 

1.235/20031, tal opção se mostra como a mais vantajosa para a Administração. 

1 III  — por lote — o interessado, no ato da apresentação da sua proposta deverá informar preço para todos os 
itens do lote de seu interesse, pois  sera  posicionado de acordo com a soma de todos os itens de cada lote. 
Durante a sessão dos lances, o interessado não fica obrigado a dar lance para todos os itens do lote em que 
está participando. Será considerado vencedor aquele que apresentar o menor preço no somatório geral de 
todos os itens de cada lote. Se o interessado não apresentar proposta inicial para um determinado lote, não 
poderá participar durante a sessão de lances para o referido lote. 
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Por fim, considerando a legislação vigente, este certame será de 

exclusiva participação de empresas classificadas como ME/EPP, a exceção a este 

cenário será o Lote 01 para ampla concorrência. 

Curitiba, 17 de outubro de 2022. 

4421- Irid- 
Roberto Liberato Dallagranna 

Engenheiro Clinico 

Engenharia e Manutenção 
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Engenharia e Manutenção 
Fundação Estatal de Atenção à Saúde— Feas 

Rua Lothário  Boutin,  90, Pinheirinho 
Curitiba / PR 

CEP 81.110-522 
(41) 3316-5909 

www.feaes.curitiba.or.gov.br  
manutencaofeaes.curitiba.prgov.br  

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 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 1.235/20031, 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 á 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. 
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Por fim, considerando a legislação vigente, este certame será d 

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

Lote 01 para ampla concorrência. 

3. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

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

1 exclusiva 

ário será o 

uantidades 

LOTE 01: 

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

esgoto, constituído por  sub-ramal, ramal (rede interna) e rede coleto 'a externa, 

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

fossa séptica hospitalar, conforme Anexo I. do Hospital Municipal do Idoso 4i1da 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 

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 m3  

LOTE 02: 

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 — CMCBN, 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 rie 

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

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: 

Descrição 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 
destinagão final dos resíduos 

Trimestral (4 vezes no ano) 10m3  40 m3  

Esgotamento da Caixa de 
Gordura 

Bimestral (6 vezes no ano) 4 m3  24 m3  

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 
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  

Pagina 3de15 
(0,-D 



Engenhari e Manutenção 
Fundação Estatal de Ateng5 Saúde— Feas 

Rua Lothário Bouti , 90, Pinheirinho 
Curitiba / PR 

CEP 81.110-522 
(41) 3316-5909 

www.feaes curitiba .r •ov.br  
manutencao feaes curitiba..r •ov br 

LOTE 05 

Prestação de serviço de desobstrução por hidrojateamento e limpeza do 

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

esgotamento de caixa de passagem e da caixa de gordura da UPA Tatuquar 

abaixo: 

istema de 

a externa, 

, conforme 

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  

LOTE 06: 

Prestação de serviço de desobstrução por hidrojateamento e limpeza do 

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

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

 

Sistema de 

'a externa, 

me 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  

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

solicitação 
decendo As 
cima, com 

3.2. A execução dos serviços poderá ser realizada em dias úteis, finais d semana e 
feriados, não cabendo A CONTRATANTE custo adicional por horário u 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; 
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3.3. Não é permitida a subcontratação/terceirização/consórcio 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 
Regulannentadoras  (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, 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; 

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  Onus  

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 Lothárió  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 

UPA CIC Rua Senador Accioly Filho, 

3370 — Cidade Industrial de 

3314-5121 
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Curitiba, Curitiba — PR, 

81350-200 

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

a) Providenciar a fiscalização dos serviços executados, através de profissionais 

do seu corpo funcional, ou seja, Engenharia e Manutenção; 

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; 

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

exigências deste Termo de Referência e seus anexos; 

e) Notificar por escrito, à 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 CONTRATANTE e a 

CONTRATADA, inclusive com disponibilidade durante 24 (vinte e qLatro) 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 I transfere a 

CONTRATANTE a responsabilidade pelo seu pagamento, nem poderá onerar o 

objeto do contrato; 
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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 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; 

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 

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; 
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n) Responsabilizar-se pelos deslocamentos necessários  ad  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 

execução dos serviços contratados, sem nenhum ônus adicional a 

CONTRATANTE;  

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

Contrato; 

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 Municipal. 

v) 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. 

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; 
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o  
w4)  

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 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. 

40  7. DO PAGAMENTO 

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

A data de apresentação pela CONTRATADA de Fatura / Nota Fiscal correspondente 

As autorizações realizadas pela CONTRATANTE. 

Nenhum pagamento será efetuado A CONTRATADA, enquanto pendente de 

liquidação de qualquer obrigação financeira que lhe tenha sido imposta, em virtude 

de penalidade por inadimplemento, 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 A prestação de serviços, a relação de todos os empregados 

envolvidos no objeto contratado, com as seguintes cópias autenticadas: 
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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 garanti 6 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); 

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 13° 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, clemissionais 

e periódicos, quando for o caso; 

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

quando foro 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 no período e correspondente 

termo de quitação das verbas rescisórias e recolhimento do fundo de garantia por 

tempo de serviço — FGTS; I I 

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  die  apuração, 

com indicativo expresso da jornada cumprida em cada posto de trabalho e horário 

Pagina 10del5 



Engenharia e Manutenção 
Fundação Estatal de Atenção à Saúde— Feas 

Rua Lothário  Boutin,  90, Pinheirinho 
Curitiba / PR 

CEP 81.110-522 
(41) 3316-5909 

www.feaes.curitiba.pr.gov.br  
manutencao@feaes.curitiba.pr.gov.br  

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 o 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 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. 
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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: 

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

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 abrang da por sua 

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

copiados, modificados ou removidos sem autorização expressa e  poly-  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, deverá 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 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 
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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 CONTRATADA interromperá o tratamento 

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

CONTRATANTE, eliminará completamente os Dados Pessoais e todas as cópias 

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

necessite mantê-los para cumprimento de obrigação legal ou outra hipótese legal 

prevista na LGPD. 

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

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

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

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

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

medidas organizacionais para controle de acesso aos Dados Pessoais; 

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

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

ingerência, 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 
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(matricula funcional n.° 2.534) como gestor e suplente, respectivamente, com a 

ciência dos envolvidos. 

44t 4EX 

Roberto Liberato Dallagranna  

Engenheiro Clinico 

Engenharia e manutenção 
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ANEXO I 

 

• 
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Contratos 
R. Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, 

Capão Raso — Curitiba/ PR 
CEP 81.312-170 
(41) 3316-5721 

contratosFeas@Feas.curitiba.pr.gov.br  

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XXX/2022 — FEAS 

Contrato Administrativo n° XXX/2022-FEAS para 

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., que entre si celebram a 

Feas — Fundação Estatal de Atenção à Saúde e a 

empresa :XXX 

Aos xxx-T:xx  di  do srie'xxxxxxx.go  -and  de xx xl(xxmxAki(xx, nesta cidade de 

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

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

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

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

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

OAB/PR n.° 50.529, e de outro lado a empresa 44014 5C4XPOZXITAN , pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n. XXXXXXXXXXX_XXXXX:, com sede na 

xxxxxxxxbxf, neste ato representada pelo Sr. 

nacionalidade, inscrito no CPF/MF n° 

 

com fundamento nas informações 

    

contidas no Procedo n° vq/ — Feas, Prego bnig gjrrnd 

de Rekrencia, resolveram e acordaram firmar o presente contrato, mediante as cláusulas e 

condições a seguir estabelecidas: 

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

Tem o presente por objeto a contratação de empresa especializada 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 
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passagem e da caixa de gordura e esgotamento e limpeza de fossa séptica 

suprir as necessidades das unidades de negócio da Fundação de Atenção 

pelo período de 12 meses. 

Parágrafo Primeiro  

Os serviços contratados serão prestados nas seguintes unidades 

Feas: 

ospitalar, para 

Saúde — Feas 

de negócio da 

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 8.213/1491, cujo ônus e 

obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para a CONTRATANTE, e ainda, a 
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prestação dos serviços ora contratados não implica em exclusividade de colaboração entre a 

CONTRATANTE e a CONTRATADA. 

Parágrafo Quinto  

A CONTRATADA somente manterá na execução dos serviços objeto da presente 

contratação, profissionais que apresentem o seguinte perfil: 

a) Maiores de 18 anos; 

b) Portadores de atestado de boa saúde. 

CLAUSULA SEGUNDA — DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços deverão ser prestados nas condições, especificações e quantidades 

descritas abaixo: 

LOTE 01: 

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 esgotamento e limpeza de fossa séptica hospitalar, 

conforme Anexo I. do Hospital Municipal do Idoso 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 

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 m3  

LOTE 02: 
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Prestação de Serviço de Desobstrução Por Hidrojateamento E Limpeza Do Sist 

Constituído Por  Sub-ramal, Ramal (Rede Interna) E Rede Coletora Externa, El  

Caixa De Passagem E Da Caixa De Gordura Do Centro Médico Comunitário 

CMCBN, Conforme Abaixo: 

ma De Esgoto, 

gotamento De 

Bairro Novo — 

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  

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

LOTE 03: 

Prestação de serviço de desobstrução por hidrojateamento e limpeza do sist 

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

de passagem e da caixa de gordura da upa boqueirão, conforme abaixo: 

ma de esgoto, 

mento de caixa 

  

Descrição Periodicidade Quantidade 
Unitária 1 

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 
destinagão final dos resíduos 

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

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

LOTE 04: 
Prestação de serviço de desobstrução por hidrojateamento e limpeza do sistèma de esgoto, 

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

Trimestral (4 vezes no ano) 10 m3  40 m' 
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destinagão final dos resíduos 
Esgotamento da Caixa de 
Gordura Bimestral (6 vezes no ano) 4 m3  24 m3  

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: 

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  

LOTE 06: 

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 

destinagdo 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  

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. 
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Contratos 
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Raxlevik.satnabeida P.Pon0So 
41, Setltle de Curt.,  

       

        

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

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

solicitação dos mesmos; 

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

equipamentos, assim extraindo os melhores resultados nas atividades  pro  ostas; 

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

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

Medicina do Trabalho previstas na Lei Federal n° 6.514/77 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  ex  cutado de acoll 

a norma NBR 7229/1993, por profissionais especializados, utilizando-r de equipamentos 

adequados para esse fim, evitando totalmente o contato físico com o  rest  uo proveniente da 

atividade, sendo que todo o resíduo retirado deve conduzido até uma est ção de tratamento 

de Esgoto (ETEs) autorizada pelo órgão de saneamento responsável; 

XIV. A conclusão dos serviços periódicos será atestada/acompanhada pelo responsável 

determinado pela CONTRATANTE, e caso o serviço não seja aceito  or  motivo de má 

aplicação/defeito/dano ou quaisquer outros motivos devidamente fundam ntados, o mesmo 

deverá ser refeito e os produtos novamente fornecidos pela empresa, s m ônus adicionais 

para a FEAS, até o serviço alcance seu pleno objetivo. 

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 

3298-2290 
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Contratos 
R. Capitão Argenniro Monteiro Wanderley, 

Capão Raso — Curitiba/ PR 
CEP 81.312-170 

(41) 3316-5721 
contratosFeas@Feas.curitiba.pr.gov.br  

Tatuquara, Curitiba - PR 

UPA Tatuquara 

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. Informar 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; 

IV. Disponibilizar engenheiro para a supervisào, 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 1° 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 
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FEAS 
110 111 Saida de CarIbba  

     

     

      

responsabilidade por danos ou falhas que as mesmas vierem a cometer r o 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 serv 9os, 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 possive s perdas e/oulll 

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 mesmo; 

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

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, no excluindo tal 

responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento pela CONTRATANTE; 

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

completa e perfeita execução do objeto ora contratado; 

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 cumprimento do 

objeto contratual e respectivas responsabilidades, assumindo as suas expensas, todas as110 

despesas, ônus, encargos necessários. 

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

dos serviços contratados, sem nenhum ônus adicional a CONTRATANTE,1  

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 CONTRATAVTE, 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; 
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Contratos 
R. Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, 
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CEP 81.312-170 
(41) 3316-5721 

contratosFeas@Feas.curitiba.pr.gov.br  

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 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 

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 acompanhar, 

orientar, instruir e fiscalizar a execução dos serviços e prestar todos os esclarecimentos 

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: 

9 



SFFEAS 
Ranclogio EePePei de Atençao 

40 . Sails de ...Am  

Contratos 
R. Capitão Argemiro onteiro Wanderley, 

Capão aso — Curitiba/ PR 
CEP 81.312-170 
(41) 3316-5721 

contratosFeas@Fe s.curitiba.pr.gov.br  

I. Providenciar a fiscalização dos serviços executados, através de profi 

corpo funcional, ou seja, Engenharia e Manutenção; 

U. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa des1  

ionais do seu 

mpenhar 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  des  

exigências deste Termo de Referência e seus anexos; 

V. Notificar por escrito, à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperf 

de execução dos serviços, fixando prazo para sua correção. 

CLAUSULA QUINTA — DO VALOR 

cordo com as 

ições no curso 

• 

Pela prestação dos serviços constantes neste contrato está previsto o valor máximo 

de R$ , o qual será pago de acordo com os serviç 

prestados, em seis parcelas, conforme tabela abaixo, obedecendo-se em tod 

efetivamente homologado: 

LOTE 01: 

S efetivamente 

o caso o valor 

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) 
250m 1000m R$ H R$ 

Esgotamento de Caixa 

de Passagem com 

retirada e destinagão 

final dos resíduos 

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  30 m3  R$ 

1 
R$ 

TOTAL R$ R$ 

LOTE 02 
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Contratos 
R. Capitão Argenniro Monteiro Wanderley, 

Capão Raso — Curitiba/ PR 
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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 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 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  40m3  R$ R$ 

Esgotamento da Caixa 
de Gordura 

Bimestral 
(6 vezes no 

ano) 
4 m3  24 m3  R$ R$ 
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TOTAL  R$ R$ 

LOTE 05 

Descrição Periodicidade Quantidade 
Unitária 

Quantidade 
Anual 

ValOr 
Unitá rio 

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) 10m3  40m3  R$ 

Esgotamento da Caixa 
de Gordura 

Bimestral 
(6 vezes no ano) 4 m3  24 m3  

I R$ 

TOTAL R$ R$ 

LOTE 06: 

Descrição Periodicidade Quantidade 
Unitária 

Quantidade  
Anual 

Val.  
Unitário 

r 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 
R$ 

Esgotamento de Caixa 
de Passagem com 

retirada e destinagão 
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 nre 24 m3  R$ R$ 

TOTAL 
I 

R$ 
I 

R$ 

Parágrafo Único  

As despesas decorrentes dos serviços ora contratados correrão por conta de 

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

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

CLAUSULA SEXTA— DO PAGAMENTO 
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Contratos 
R. Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, 
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(41) 3316-5721 
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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 01° (primeiro) dia útil 

do mês subsequente ao da prestação do serviço, sem emendas ou rasuras, sendo 

necessariamente a via original; e, ainda, mediante apresentação da seguinte documentação: 

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  'Ail  após a protocolização das Notas Fiscais/Fatura. Neste caso, o prazo 

previsto no caput desta Cláusula será suspenso, até que haja a regularização da cobrança, 

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

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

Parágrafo Segundo  

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

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

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

subsequente ao da comunicação. 

CLAUSULA SÉTIMA— DA MORA 

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

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

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

até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados 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:  
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I = Índice de atualização financeira;  

TX  = Percentual da taxa de juros de mora anual; 

EM = Encargos morat6rios; 

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

pagamento;  

VP  = Valor da parcela em atraso. 

CLAUSULA OITAVA— DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 

a do efetivo 

Os preços acordados poderão ser alterados, por reajuste ou repactuação, ap61110 

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. 

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 lcontratuais, os 
[I 

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 
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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  sera  de 

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

prazo máximo de 10 dias, conforme artigo 112, inciso I do Decreto Municipal 610/2019, 

ficando a CONTRATADA sujeita as penalidades previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei 

n.° 8666/93. 

c. no caso de inadimplemento do contrato, poderá ser aplicada multa punitiva de 10% 

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

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

e. Suspensão do direito de licitar ou contratar com a Feas, pelo prazo não superior a 2 

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

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

8666/93. 

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

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

Parágrafo Primeiro  

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

cumuladas. 

Parágrafo Segundo  

Quaisquer das penalidades aplicadas serão transcritas na ficha cadastral da 

CONTRATADA na Feas. 

Parágrafo Terceiro  

A CONTRATANTE poderá motivadamente aplicar as penalidades estabelecidas em 

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

a gravidade e eventuais prejuízos causados ao Erário e os princípios que regem Administração. 
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Contratos 
R. Capitão Argemiro Wonteiro Wanderley, 

Capão Raso — Curitiba/ PR 
, CEP 81.312-170 

(41) 3316-5721 
contratosFeas@Fe s.curitiba.pr.gov.br  

   

    

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  amp  a e completall 

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

poderá entre outros: 

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

na execução do contrato, fixando prazo para sua correção; 

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

em desacordo ou insatisfatório; 

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

Parágrafo Único  

A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela CONTRATANTE, durante o 

período de vigência do contrato, para representá-la sempre que necessário. • 
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA— DO RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS 

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

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

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA— DA RENÚNCIA 

xA CONTRATADA, por si e por seus eventuais sucessores, renuncia e pressamente 

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 
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Contratos 
R. Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, 

Capão Raso — Curitiba/ PR 
CEP 81.312-170 
(41) 3316-5721 

contratosFeas@Feas.curitiba.pr.gov.br  

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 à CONTRATADA o 

recolhimento das verbas rescisórias e demais encargos trabalhistas, independentemente do 

período de comunicação da rescisão formulado pela CONTRATANTE. 

Parágrafo Quarto  

0 inadimplemento de qualquer cláusula do presente contrato poderá ser motivo de sua 

imediata rescisão, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, 

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

a- Não cumprir as obrigações assumidas; 

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

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

anuência da CONTRATANTE; 

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

acordo com a legislação em vigor; 

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

justo motivo aceito pela CONTRATANTE. 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA— DA OBSERVÂNCIA À LEI 8.666/93 
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Contratos 
R. Capitão Argemiro onteiro Wanderley, 

Capão aso — Curitiba/ PR 
CEP 81.312-170 

(41) 3316-5721 
contratosFeas@Fe s.curitiba.pr.gov.br  

   

    

0 presente instrumento sujeita o CONTRATANTE e a CONTRATA 

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

A às normas 

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA— DOS GESTORES 

Para assunção das obrigações constantes no artigo 17 do decre 

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

(matricula funcional n.° 3557) e Alessandra dos Santos Padoan (matricula  fun  

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

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA— DA VIGÊNCIA 

o municipal n.° 

to Dallagranna 

onal n.° 2.534) • 
0 contrato vigerá por 12 (doze) meses, a contar da data da sua assi 

ser prorrogado a critério das partes e nos termos do artigo 57 da Lei n.° 8.6 

alterações. 

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PROTEÇÃO DE DADOS 

atura, podendo 

6/93 e demais 

 

 

A CONTRATADA, por si e por seus empregados, obriga-se a  at  ar no presente 

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

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

13.709/2018, além das demais normas e políticas de proteção de dados de ! ada pais onde 

houver qualquer tipo de tratamento dos dados dos clientes, o que incl os dados dal/ 

CONTRATANTE. No manuseio dos dados a CONTRATADA deverá: 

I. Manter e utilizar medidas de segurança administrativas, técnicas e fisic s apropriadas e 

suficientes para proteger a confidencialidade e integridade de todos os dados pessoais 

mantidos ou consultados/transmitidos eletronicamente, para garantir a 0 roteção desses 

dados contra acesso não autorizado, destruição, uso, modificação, divu gação ou perda 

acidental ou indevida; 

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

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

modificados ou removidos sem autorização expressa e por escrito da CO  

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

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

a CONTRATADA seja obrigada por determinação legal a fornecer dados 

TRATANTE; 

s, com exceção 

etamente. Caso 

pessoais a uma 

4  
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410  
Contratos 

R. Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, 
Capão Raso — Curitiba/ PR 

CEP 81.312-170 
(41) 3316-5721 

contratosFeas@Feas.curitiba.pr.gov.br  

autoridade pública, deverá informar previamente a CONTRATANTE para que esta tome 

as medidas que julgar cabíveis; 

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

de qualquer incidente que implique violação ou risco de violação das disposições legais 

relativas à proteção de Dados Pessoais pela CONTRATADA, seus funcionários, ou 

terceiros autorizados de que venha a ter conhecimento ou suspeita. 

Paragrafo primeiro  

A CONTRATADA será integralmente responsável pelo pagamento de perdas e 

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

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

descumprimento pela CONTRATADA de qualquer das cláusulas previstas neste capitulo 

quanto à proteção e uso dos dados pessoais. 

Paragrafo segundo  

Encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais necessidade de utilização 

dos dados pessoais, sensíveis ou não, a CONTRATADA interromperá o tratamento e, em no 

prazo máximo de 30 dias, sob instruções e na medida do determinado pela CONTRATANTE, 

eliminará completamente os Dados Pessoais e todas as cópias porventura existentes (em 

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

de obrigação legal ou outra hipótese legal prevista na LGPD. 

Paragrafo terceiro  

A CONTRATADA declara, por meio deste instrumento, que: 

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

Lei 13.709/2018 ("Lei Geral de Proteção de Dados" ou "LGPD"), sem exclusão das 

demais normas setoriais ou gerais sobre o tema; implementando todas as medidas 

técnicas de segurança da informação disponíveis, além de medidas organizacionais para 

controle de acesso aos Dados Pessoais; 

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

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

incluidas aquelas conduzidas por seus empregados e, em nenhuma hipótese a 

CONTRATANTE será responsabilizada pelo Tratamento de Dados Pessoais realizados 

pela CONTRATADA. 
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Contratos 
R. Capitão Argemiro Nonteiro Wanderley, 

Capão Raso — Curitiba/ PR 
CEP 81.312-170 

(41) 3316-5721 
contratosFeas@Feas.curitiba.pr.gov.br  

CLAUSULA DECIMA NONA— DO FORO DE ELEIÇÃO 

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

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

por mais privilegiado que seja. 

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

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

via, de onde serão extraídas as cópias necessárias. 

Curitiba, xx de xxxxxxx de xxxxxx. 

Sezifredo Paulo Alves Paz 

Diretor-Geral Feas 

Ordenador de Despesas 

XX)000000000000000C 

CONTRATADA 

Olavo Gasparin Pedro Henrique  Wino  Borges 

Diretor Administrativo-Financeiro Feas Assessor Jurídico — Feas 

1a Testemunha 2a  Testemunha 

1 
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- FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO À SAÚDE 

Declaramos conforme o contido no  Art.  28° do Decreto n°610/19 PMC, que os pregos fixados neste processo estão de acordo com os praticados no mercado. 

OBJETO: Prestação de serviços de Hidrojateamento e Limpeza do Sistema de Esgoto das unidades da FEAS. 

ITEM 1: Limpeza - Hospital do Idoso Zilda Aros (HMIZA) 

• 
• 

: d.r4160,TiiPY•  • % • 
liens  Pêiidiocidade Quintidade.  • 

Unitária 

• • • : 
'"ClijantiOde 

TOtg.`.. 

pRoposw ..%. 
... . •.• • 

A7R.1 :VALDIR NAscugNpo  
CNPJ: 84.998.9200001.-.65 

'LOPE'S  EPP'- 
_. r. •.:.  

ARE • COLETASbERESIDOOS 

,:•.•••• 
CNPJ : fii A35.620/0001-55 

LTDA'l % fic.DE§ENT4"160RA 
06.951.54710001-59 

LTDA - .CNPJ: 
MEDIA 

:•:•litiliir Unitário Valor Total Valor Unitário Valor Total Viiibr tinitãitiO Valor Total .. .. Valor Unitário Valor Total 

215244 
. 
/ 

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

Trimestral (4 vezes no ano) 250m 1000m R$ 17.475,00 R$ 69.900,00 R$ 860,00 R$ 3.440,00 R$ 13.750,00 R$ 55.000,00 RS 10.695,00 R$ 42,780,00 

215246 
Esgotamento de Caixa de 
Passagem com retirada e 
destinagão final dos resíduos 

Trimestral (4 vezes no ano) 30m. 120m' R$ 19.500,00 R$ 78.000,00 R$ 9.763,50 R$ 39.054,00 R$ 4.500,00 R$ 18.000,00 R$ 11 254,50 R5 45.018,00 

215245 / Esgotamento da Caixa de 
Gordura Bimestral (6 vezes no ano) 10m' 60m. R$ 7.500,00 R$ 45.000,00 R$ 3.714,20 R$ 22.285,20 R$ 5.000,00 R$ 30.000,00 R$ 5.404 73 RS 32.428,40 

221976 Esgotamento Fossa Séptica 
Hospitalar Anual (1 vez ao ano) 30m. 30m' R$ 29.400,00 R$ 29.400,00 R$ 9.763,50 R$ 9.763,50 R$ 21.000,00 R$ 21.000,00 R$ 20.054,50 RS 20.054,50 

TOTAL 
2_ 22- ('-f61) R$ 222.300,00 R$ 74.542,70 R$ 124.000,00 R$ 140.280,90 

ITEM 2: Limpeza - Centro Médico Comunitário do Bairro Novo (CMCBN) 

.• Cocligo Tasy 
•• • . •• 

'tens Peridioc idade Quantidade 
Unitária 

Quarto d 
Total 

ARI 

PROPOSTAS 

RA, LTL)A.- CNPJ: 
08.951.54710001-59 

..•EDIA 
VALDIR NASCIMENTO 

CNPJ: 84.998.921/0001-85  
LOPES EPP ARS - COLETAS DE RESIDUOS LTDA -  

CNN:  81.435.62010001-55 
HC  DESENTUP  ID  

Valor Unitário Valor toia!,. vaiCir..iiniti.k: Valor Total Valor Unitário Valor Total Valor Unitário 

R$ 

Valor Total 

17.800,00.. 
221200 

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

Trimestral (4 vezes no ano) 100m 

---i 

400m R$ 6.990,00 R$ 27.960,00 R$ 860,00 R$ 3.440,00 R$ 5.500,00 R$ 22.000,00 NO 4.400,60 

221202 
Esgotamento de Caixa de 
Passagem com retirada e 
destinagão final dos residuos 

Trimestral (4 vezes no ano) 10m. 40m. R$ 6.800,00 R$ 27.200,00 R$ 3.255,00 R$ 13.020,00 R$ 1.500,00 R$ 6.000,00 R$ 3.651,67 R$' 15.480.91; 

l. 

221203 Esgotamento da Caixa de 
Gordura Bimestral (6 vezes no ano) 4m' 24m' R$ 3.000,00 R$ 18.000,00 R$ 1.875,68 R$ 11.254,08 R$ 2.800,00 R$ 16.800,00 R$ 2.95850 0; 15.351 36 

TOTAL 2 -Z-Z 0 e-)7) R$ 73.160,00 R$ 27.714,08 R$ 44.800,00 R$ 40. 558013 

ITEM 3: Limpeza - UPA Boqueirão 

C6cligo Tasy !tens 

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

Pendloceade Quaritidade 
ilditiria 

100m 

Qeantidade 
Total 

400m 

CNPJ: 81,435.62010001-55 

PROPOSTAS 

ARI VALDIR NASCIMENTO 
CNPJ: 84.99 

LOPES EPP - 
.921/0001-85 

ARS - COLETAS DE 

Valor Unitário  

RESIDUOS LTDA -  

Val,  Total 

HIS  DESENTUPIDORA LTDA 

Valor 

R$ 

06.951:547/0001-59 
- CNRJ 

Total V3hDrUnitano 

MÉD4 

4.450,00 RS 

Color Unitário 

R$ 

Valor Unitário Valor Tot,o Valor Total 

11.600,00' 221200 Trimestral (4 vezes no ano) 6.990,00 R$ 27.960,00 R$ 860,00 R$ 3.440,00 R$ 5.500,00 22.000,00 R$ 

221202 
Esgotamento de Caixa de 
Passagem com retirada e 
destinagão final dos residuos 

Trimestral (4 vezes no ano) 10m' 40m° R$ 6.800,00 R$ 27.200,00 R$ 3.255,00 R$ 13.020,00 R$ 1.500,00 R$ 6.000,00 R$ 3851,67 NO 15 406 87..  

221203 Esgotamento da Caixa de 
Gordura Bimestral (6 vezes no ano) 4m' 24m. R$ 3.000,00 R$ 18.000,00 R$ 1.875,68 R$ 11.254,08 R$ 2.800,00 R$ 16.800,00 RO 2 558,56 RS 15.351,36. 

TOTAL Z-'- o 6 1  RS 73.160,00 R$ 27.714,08 R$ 44.800,00 HO/ 48.558,63 

cOP,\plo\aw?Ç'N 11. 
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FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE 

Declaramos conforme o contido no  Art.  28° do Decreto n°610119 PMC, que os preços fixados neste processo estão de acordo com os praticados no mercado. 

OBJETO: Prestação de serviços de Hidrojateamento e Limpeza do Sistema de Esgoto das unidades da FEAS. 

ITEM 4: Limpeza - UPA Fazendinha 

o  

" igo asy Cód T Itens Peridiocidade Quantidade 
Unitária 

. . PROPOSTAS . 

Quantidadd 
Total 

AOI.VALDIR ,NASONÉOÓ 
CNPiiiM.998.92110001-85 

LOPES tE.i,  AO§: 
. • , ., .• 

ciiLttAs DE 
CNPJ: 81.435.620001-55 

. 
RESIDUOS .LTDA ,''' . • .•  lid  DERENTURItiORfid.TDA 

06.951:547/0001.i5.9i :: 
..CNPJ: 

: 
ML  MEDIA 

" 

''...Villcir..pnitário '' " V.alktopi Valor On.itOrle. • , AiiilOrIótal  Val  rUillial:fo ..:.'. ValOr.TOial. ., Valor Unitário Valor Total 

221200 
Limpeza do Sistema de 
esgotolsub-ramal, ramal e rede 
coletora externa 

Trimestral (4 vezes no ano) 100m 400m R$ 6.990,00 R$ 27.960,00 R$ 860,00 R$ 3.440,00 R$ 5.500,00 RI 22.000,00 Pt 4.4500 R$ 17,800,00 

221202 
Esgotamento de Caixa de 
Passagem com retirada e 
destinagão final dos resfduos 

Trimestral (4 vezes no ano) 10m° 40m. R$ 6.800,00 R$ 27.200,00 RI 3.255,00 R$ 13.020,00 RI 1.500,00 R$ 6.000,00 R$ 3851,67 RI 15.406,67 

221203 Esgotamento da Caixa de 
Gordura Bimestral (6 vezes no ano) 4m° 24m. R$ 3.000,00 R$ 18.000,00 RI 1.875,68 RI 11.254,08 R$ 2.800,00 RI 16.800,00 R$ 2.558,56 R$ 15.351,36 

TOTAL 
ÍZ  Z.  

RI 73.160,00 R$ 27.714,08 RS 44.800,00 RI 48.558,03  

ITEM 5: Limpeza - UPA Tatuquara 

Códlaiii Ta ,y Itc,,, P,r[dtor modo Quantidade 
Unitaria 

Quantidade 
Total 

PROPOSTAS 

ARI VALDIR NASCIMENTO,U5RES EPP - 
CNPJ: 84.998924/0001•;85 

ARS - COLETAS DE 
CNPJ: 81.435.620/0001-55 

RESIDUOS LTDA -  SIC  DESENTADQRA LTDA - CNPJ: 
06.951.547/0001-59 

MEDIA 

,. Valor.Unitário • . Valor.  Total.  . Valor Unitário Valor To.4I ...Valor.Unitart.u. .. Valor. Total Valor Unit:Arlo Valor Total: 

221200 
Limpeza do Sistema de 
esgoto/sub-ramal, ramal e rede 
coletora externa 

Trimestral (4 vezes no ano) 100m 400m R$ 6.990,00 R$ 27.960,00 R$ 860,00 RI 3.440,00 RI 5.500,00 R$ 22.000,00 RI 4450,00 RI 

. .. 

17,800,00:.  

221202 
Esgotamento de Caixa de 
Passagem com retirada e 
destinação final dos resíduos 

Trimestral (4 vezes no ano) 10m. 40m. R$ 6.800,00 R$ 27.200,00 RI 3.255,00 RI 13.020,00 R$ 1.500,00 R$ 6.000,00 R$ 3.851,67 R$ 15 406,67 

221203 Esgotamento da Caixa de 
Gordura Bimestral (6 vezes no ano) 4m° 24m. R$ 3.000,00 RI 18.000,00 R$ 1.875,68 R$ 11.254,08 RI 2.800,00 R$ 16.800,00 R$ 2.558,56 73 15.351,36 

TOTAL R$ 73.160,00 R$ 27.714,08 RI 44.800,00 RS 48 558,03 
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• FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE 

. 

.:ócliga Tasy :., • Itens Peridiocidade • Quantidade 
Unittifi 

• .. .•:. PROPOSTAS 

Quantidade 
— .final 

ARI VALDIRNASCIMENTO 

: ,...,..... • 
CNP,1:•it.f.968.02116boi46 

LOPES EPP - 
. 

. ,• .. 

AFis •-,C0tETAS DE 
CNPJ: 81,485:82010091-55 

iktinuos.  ti.rok•- .  HC  DESENTOPIDORArilDk- 
06.951:547/0001-59

r.',ÉDFA CNPJ: 

R$ 

05 

RS 

Valor Total 

17.800,00 

15.406,67•  . 

Valor ljnitãrio -•:i.ólor itifiLi •.,:vitkiNnitivio 1: yilor.Total..... Valor Unitário 
,:.. 

:.:ValiirTot81:,... Valor unitário 

221200 
Limpeza do Sistema de 
esgoto/sub-ramal, ramal e rede 
coletora externa 

Trimestral (4 vezes no ano) 100m 400m R$ 6.990,00 R$ 27.960,00 R$ 860,00 R$ 3.440,00 R$ 5.500,00 R$ ' 22.000,00 R$ 4.450,00 
I 

221202 
Esgotamento de Caixa de 
Passagem com retirada e 
destinagão final dos residuos 

Trimestral (4 vezes no ano) 10m3  40m' R$ 6.800,00 R$ 27.200,00 R$ 3.255,00 R$ 13.020,00 RE 1.500,00 R$ 6.000,00 R$ 3.851 67 

221203 
Esgotamento da Caixa de 
Gordura 

Bimestral (6 vezes no ano) 4m' 24m' R$ 3.000,00 R$ 18.000,00 R$ 1.875,68 R$ 11.254,08 R$ 2.800,00 R$ 16.800,00 R$ 2.555,56 

1 

15.351.36 

TOTAL R$ 73.160,00 R$ 27.714,08 R$ 44.800,00 R$ . :48.558,03 

VALOR TOTAL (6  UNIDADES  DA FEAS) 

AR1 VAL1311‘;.NASCIMENTO 
LOPES Epp =CIPJ: 
84.998:921/008145 

ARS -  COLETAS  DE RESIDUOS , 
LTDA - CNPJ: 81.435.62010001-55 

,., 
NC DESENTUPIDORA LTDA - 

CNPJ: 06.951.547/0001-59 

R$ 348.000,00 

TOTAL (MEDIA) 

R$ 383.071,03 588.100,00 R$ 213.113,10 

Curitiba, 28 de setembro de 2022. 

Declaramos conforme o contido no  Art.  28° do Decreto n°610/19 PMC, que os pregos fixados neste processo estão de acordo com os praticados no mercado. 

OB,1511): Prestação de serviços de Hidrojateamento e Limpeza do Sistema de Esgoto das unidades da  PEAS.  

ITEy 

Valor total máximo pav a prestagdo das serviços: 13$ 383.071,03 (trezentOs e oit,çifla  e t)=6„s mil e sta ilm re,ptrs centavo) 

Barreto Fonseca 
dministrativa de Contratos 

Oi 44 
nancei 

r Vir 
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Contratos 
Rua  Cap  Argemiro Monteiro Wamdeley, 161 

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

jafonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br  

Curitiba, 09 de setembro de 2022. 

Justificativa da Escolha dos Pregos 

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

que pelo menos três empresas participem deste certame, 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 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 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 lotes, 

1  Artigo 30: A estimativa de prego de materiais, de equipamentos, de insumos, e de serviços 
contratados para fornecimento de bens, deverá ser elaborada com base na média aritmética 
simples de, no  minim,  três referências de prego, obtidas, isoladas ou conjuntamente, por meio 
de pesquisa de pregos no mercado, em órgãos ou em entidades da Administração Pública. 
(Decreto Municipal 610/2019) 
§2° Quando for adotada a metodologia da estimativa de prego pelo cálculo da média aritmética 
simples, deverão ser excluídos os valores extremos e desarrazoados que possam alterar 
significativamente a tendência central do resultado da amostra. 
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Contratos 
Rua  Cap  Argemiro Monteiro Wamdeley, 161 

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

jafonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br  

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 gerenciannento de todo o processo de contratação, pois o aumento 

da eficiência administrativa do setor público passa pela otimização do gerenciamento 

de seus contratos de fornecimento frente a um número reduzido de servidores. Essa 

eficiência administrativa também é de estatura constitucional e deve ser buscada pela 

administração pública. 
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Ruin 8oenl: NC OEBENTUPIOORA I.TDA 
CNN: 06.961.5.471060148 
Endereco:Rus Leonardo Planowskl, 153- Curitiba/PR 

Telifone/Einsibbcdaserstupidoriehobnaltcom 

ITEM 1:  Limpet*  - Hospital do Idoso 721da Ame 

F06.951.54710001-50  
NC  DESENTUP1DORA LTDA • EPP 

RUA LEONARDO PIANOWSK1,153 
PINHEIRINHO CEP 81.150430 I 

CURITIBA PARANÁ 4.1 
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Hospital Municipal do  Idoso  Zilda  Ama  (HMIZA) -Rua Lothido Boutin, 90- Pinheirinho - Curitiba - Parana, CEP 81110-522 

Centro Manna  Comunitário  Marro Novo (CUMIN) - Rua  Jussara,  2234- Slao  Cercado  - Curitiba - Parana, CEP 81925.410 

UPA Segundo - Rua Professors Marla de Assumpgao, 2590- Babson° - Curitiba - Parana, CEP 81670.040 

UPA Pezendirdia - Rua Carlos Klemlz, 1883- Fazendinha • Curitiba • Parana, CEP 81020-430 

UPA Tatuquerst - Rua  Jornalista  Emilio Zola Florenzano, 835 • Tetuquara • Curitiba • Parana, CEP 81470400 

UPA ESC- Rua Smiodor Accioly  Filho,  3310.  Cidade  Industrial de Curitiba, Curitiba PR, 81350-200 

0.034.00 

ALMS* 
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27/09/22, 11:18 Zimbra 

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

RES: LEVANTAMENTO DE PREÇOS - DESOBSTRUÇÃO POR HIDROJATEAMENTO E 
LIMPEZA DO SISTEMA DE ESGOTO 

De :  HC  Desentupidora 
<hcdesentupidora@hotmail.com> 

Assunto : RES: LEVANTAMENTO DE PREÇOS - 
DESOBSTRUÇÃO POR HIDROJATEAMENTO E 
LIMPEZA DO SISTEMA DE ESGOTO 

Para : Contratos 1 <contratos1@feaes.curitiba.pr.gov.br>, 
hallypher <hallypher@hcambientalcuritiba.com>, 
milleny <milleny@hcambientalcuritiba.com> 

Boa tarde!  
III Segue em anexo. 

seg., 19 de set. de 2022 17:12 

to 3  anexos  

Fico à disposição para quaisquer dúvidas. 
Favor confirmar o recebimento. 

Atenciosamente,  

 

DIANE  SCHUEDA 
Setor Administrativo 

(41) 3246 1050 
(41) 9 9979-6642 

• contato@hcdesentupidora.com  
www.hcdesentupidora.com  
@hcdesentupidoracuritiba  

SO  REALIZE IMPRESSÃO EM CASO DE NECESSIDADE. 

PRESERVE 0 MEIO AMBIENTE! 

DESENTUP DORA 
CURITIBA 

De: Contratos 1 <contratos1@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Enviada em: segunda-feira, 19 de setembro de 2022 14:55 
Para: hallypher <hallypher@hcambientalcuritiba.com>; hcdesentupidora 
<hcdesentupidora@hotmail.corn>; milleny <milleny@hcambientalcuritiba.com> 
Assunto: Re: LEVANTAMENTO DE PREÇOS - DESOBSTRUÇÃO POR HIDROJATEAMENTO E 
LIMPEZA DO SISTEMA DE ESGOTO 

Prezados, boa tarde 

Algum retorno quanto a atualização do orçamento? 

Agradeço desde já 

https://webmail.curitiba.prgov.br/h/printmessage?id=4100&tz=America/Sao_Paulo&xim=1 1/2 



27/09/22, 11:18 Zimbra 

Atenciosamente, 

 

Janaina Dallagranna 
Assistente Administrativa 

Contratos 

(41) 3315-5914 I  contratosl@feaes,curAiba,pr,gov.br 

De: "Contratos 1" <contratos1@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Para: "hallypher" <hallypher@hcambientalcuritiba.com>, "hcdesentupidora" 
<hcdesentupidora@hotmail.com>, "milleny" <milleny@hcambientalcuritiba.com> 
Enviadas: Terça-feira, 13 de setembro de 2022 8:34:29 
Assunto: LEVANTAMENTO DE PREÇOS - DESOBSTRUÇÃO POR 
HIDROJATEAMENTO E LIMPEZA DO SISTEMA DE ESGOTO 

Bom dia 

Prezados, estamos atualizando a proposta que vocês nos enviaram no mês de Maio, o 
motivo é a inclusão de mais uma unidade - UPA CIC. Este levantamento de pregos é para 
um pregão eletrônico. É para o serviço de DESOBSTRUÇÃO POR 
HIDROJATEAMENTO E LIMPEZA DO SISTEMA DE ESGOTO. Iremos realizar uma 
licitação destes serviços em 06 (seis) locais administrados por esta fundação. 
Segue em anexo o Termo de referência e modelo para apresentação de proposta 
atualizados com a inclusão da UPA CIC. 

Desde já agradeço. 

Atenciosamente, 

Janaina Dallagranna 
Assistente Administrativa 

Contratos 

(41) 3315-5914 I contratosl@feaesturitibapr,gothr 

Orçamento  FEAS.pdf 
364 KB 

https://webmail.curitiba.pr.gov.br/h/printmessage?id=4100&tz=America/Sao_Paulo&xim=1  2/2 
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Todos os campos são de preenchimento obrigatório 

Razão Social:ARS TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS LIDA 

CNPJ: 81.435.620/0001-55 
Endereço: RUA  ANTONIO  GAI, 285 - TATUQUARA - CURITIBA / PR 
Telefone/Email: 41 3013-7962 

ITEM 1: Limpeza - Hospital do Idoso Zilda Arns 

ITEM DESCROO, 
, 

PERIODICIDADE QUANTIDADE UNITÁRIA QUANTIDADE ANUAL VALOR UNITÁRIO VALOR ANUAL 

1 
Limpeza do Sistema de 

esgoto/sub-ramal, ramal e rede 
coletora externa 

Trimestral (4 vezes no ano) 250m 1000m RS 860,00 
..., 

RS 3.440,00 

2 
Esgotamento de Cabo de 
Passagem com retirada e 

destinaoão final dos  residues  
Trimestral (4 vezes no ano) 30m. 120m. RS 9.763,50 

--, 
R$ 39.054,00 

3 Esgotamento da Caixa de 
Gordura 

Bimestral (8 vezes no ano) 10m. 60m. RS 3.714,2.0 
. / 

R$ 22.285,20 

4 EagatataaHnot4Fitacsioara Séptico  Anual (Isco ao ano) 30m. 30m. RS 9.763,50 
I' 

RS 9.763,50 

VALOR TOTAL - ITEM I RS , 7 4 542,70 

ITEM 2:  Lim  eza - Centro Medico Comunitário do Bairro Novo 

... DESCRIÇÃO PERIODICIDADE OUANtitIADE UNITÁRIA . . 

• 

.. 
QUANTIDADE ANUAL VAI  OP  UNITÁRIO VALOR ANUAL 

1 
Limpeza do Sistema de 

esgoto/sub-ramal, ramal e rede 
coletora externa 

Trimestral (4 vezes no ano) 100m 400m RS 860,00 RS 3.440,00 

2 
Esgotamento de Caixa de 
Passagem com retirada e 

destinação final dos  residues  
Trimestral (4 vezes no ano) 10m. 40m. RS 3.255,00 RS 13.020,00 

3 Esgotamento da Caixa de 
Gordura 

Bimestral (6 vezes no ano) 4m. 24rn. RS 1.875,68 RS 11.254,08 

VALOR 70TAt% ITEM 2 RS 27.714,4 

ITEM DESCRIÇÃO pERIdoictoÃos QUANTIDADE UNITÁRIA QUANTIDADE ANUAL VALOR UNITÁRIO VALOR ANUAL 

1 
Limpeza clu .8istema de 

esgoto/sub-ramal, ramal e rede 
coletora externa 

Trimestral (4 vezes no ano) 100m 400m RS 860,00 RS 3.440,00 

2 
Esgotamento de Caixa de 
Passagem com retirada e 

destin..30 final dos  residues  
Trimestral (4 vezes no ano) 10m. 40m. RS 3.255,00 RS 13.020,00 

Esgotamento da Caixa de 
Gordura 

Bimestral (6 vezes no ano) 4m* 24m* RS 1.875,68 RS 11.254,08 

VALOR TOTAL - ITEM 3 RD 27.714,08 

- UPA Fazendinha 

ITEM DESCRIÇÃO PERIDDICI E QUANTIDADE UNITARIA QUANTIDADE ANUAL 

400m R$ 

VALDR UNITÁRIO 

860,00 RS 

VALOR ANUAL 

3.440,00 1 
Limpeza do Sistema de 

esgoto/sub-ramal, ramal e rede 
coletora externa 

Trimestral (4 vezes no ano) 100m 

2 
Esgotamento de Cal. de 
Passagem com retirada e 

destinaoo final dos  residues  
Trimestral (4 vezes no ano) 10m.  40m. R$ 3.255,00 RS 13.020,00 

3 Esgotamento da Cal. de 
Gordura 

Bimestral (8 vezes  scans)  4m. 24m. RS 1.875,68 RS 11.254,08 

VALOR TOTAL -ITEM 4 0$ 27.714,06 

ITEM 5: Limpeza - UPA Tatu u a ra 

ITEM DESCRIÇÃO 

• • • • 

.: . '.... . . . 
• PERIODICIDADE • QUANTIDADE UNITÁRIA QUANTIDADE ANUAL VALOR UNITÁRIO VALOR ANUAL 

1 
Limpeza do Sistema de 

esgoto/sub-ramal, ramal e rede 
coletora externa 

Trimestral 14 vezes no ano) 100m 40Orn R$ 860,00 RS 3.440,00 

2 
Esgotamento de Calcado 
Passagem com retirada e 

destinação final dos  residues  
Trimestral (4 vezes no ano) 10m. 40m* RS 3.255,00 RS 13.020,00 

3 Esgotamento da Caixa de 
Gordura 

Bimestral (6 vezes no ano) 4m. 24m. RS 1.875,68 RS 11.254,08 

• • • 
VALORTOTAL-ITEDID RD 27.714,50 

ITEM 6: Limpeza - UPA CIC 

ITEM DESCRIÇÃO PERIDDidIDAbe'. —:.  QUANI1DADE.UNITilifik! .. 

• • • 

QUANTIDADE ANUAL VALOR UNITÁRIO VALOR ANUAL 

1 
Limpe. do Sistema de 

esgoto/sub-ramal, ramal e rede 
coletora extema 

Trimestral (4 vezes no ano) 100m 400m RS 860,00 RS 3.440,00 

2 
Esgotamento de Cal. de 
Passagem com retirada e 

destinação final dos  residues  
Trimestral (4 vezes no ano) 10m. 40m. RS 3.255,00 RS 13.020,00 

3 Esgotamento da Caixa de 
Gordura 

Bimestral (6 vezes no ano) 4rri. 24m. RS 1.875,68 RS 11.254,08 

.VAEDit itiiii_..riEM ti. . RD 2121408 

Hospital Municipal do Idoso Zilda Arns (HMIZA) -Rua Lothario  Boutin,  90— Pinheirinho — Curitiba —  Parana,  CEP 81110-522 

Centro Medico Comunitário Bairro Novo (CMCBN) - Rua Jussara, 2234— Sitio Cercado — Curitiba —  Parana,  CEP 81925-410 

UPA Boqueirão - Rua Professora Maria de Assumpção, 2590 - Boqueirão - Curitiba -  Parana,  CEP 81670-040 

UPA Fazendinha - Rua Carlos Klemiz, 1883 - Fazendinha - Curitiba -Paraná, CEP 81020-430 

UPA Tatuquara - Rua Jornalista  Emilio Zola  Florenzano, 835- Tatuquara - Curitiba -  Parana,  CEP 81470-300 

UPA CIC - Rua Senador Accioly Filho, 3370 - Cidade Industrial de Curitiba, Curitiba -PR, 81350-200 

ia 
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De:  "Administrative  <administrabvo@aresdoparana.com.brb,  
Para: "Contratos <contztosl@fea.curitiba.pr.gov.bt>,  "commie'  <comerdal@aresdoparanazarn.br>  
Cc:  "comendalr <comercia12@aresdeparana.com.br> 
Enviadas: Segunda-feira, IS de setembro de 2022 16:913:07 
Assunta: RES: LEVAtffAMENTO DE PREÇOS - DESOBSTRLOG POR HIDROJATEAMENTO E LIMPEZA DO SISTEMA DE ESGOTO 

Boa tarde, 

Prezados, 

Conforme solicitado, anexo encaminhamos planilha de levantamento de preços para DESOBSTRUÇÃO POR HIDROJATEAMENTO E LIMPEZA DO SISTEMA DE ESGOTO para participdo em  Pre&  Eletrônico. 

No aguardo de analise e breve retorno, agradecemos e nos colocamos a disposiggo. 

• Ceriforme Ptaria 280120, do Ministério do Maio Ambiente, a partir de 01/0112021 oao  sera°  mais aceitos MTRe fora do sietaina 51141R e tilgerador é o teeporisévet  

perao coleta4os residues...ye cpnterittam p KW do SRIinressa em 2 vias e epiremes_y_ruotprisla_po ato da Coloth 

Att; 

xciusi por amitir e formalatio ht1pcientr.sinir.lovbri, nora cada remessa  residue  para d açgo. Somante 

Cristiane Gabardo 
Gerente  

E-mail:  administrativo0aresdooarana.com.br  
Telefone: (41) 3013-7962 
Celular: (41) 99714-9657 
Endereço: Rua Antonio Gai, 281 
Tatuquara — Curitiba — PR 

https://aresdopararta.combr/ 

ARES DO PARANÁ 
DESTAO E LOS/SOCA DE RESIDOOS 

De: Contratos 1 scontratesi@feaes.curitiba.pr.gov.br> 

Enviada em: terça-feira, 13 de setembro de 2022 08:41 

Para: comercial@aresdoparana.combr; administrativo@aresdoparana.combr; comercia12@aresdoparana.corn.br  

Assunto: LEVANTAMENTO DE PREÇOS - DESOBSTRUO0 POR HIDROJATEAMENTO E LIMPEZA DO SISTEMA DE ESGOTO 

Bom dia 

Prezados, estamos atualizando a proposta que voas nos enviaram no mês de Abril, o motivo 6 a inclusão de mais uma unidade - UPA CIC. Este levantamento de preços 6 para um pregão eletrênico_ É para o serviço de DESOBSTRUÇÃO POR 
HIDROJATEAMENTO E LIMPEZA DO SISTEMA DE ESGOTO. Iremos realizar uma licitação destes serviços em 06 (seis) locais administrados por esta fundação. 
Segue em anexo o Termo de referência e modelo para apresentação de proposta atualizados com a inclusão da UPA CIC. 

Desde rade 

Atenciosamente, 

Janaina Dallagranna 
Assistente Administrativa 

Contratos 

5411 9116-5914 I rnntratm1 efeaps ritritihA nr  one hr  
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A. valdir 
Athrldados Amblentals 

Dosantopidora, tArnoa tom 

•   Transport., do Age* polSnrat 

27/09/22, 11:25  Zimbra 

Zimbra contratos1@feaes.curitiba.pr.gov.br  

Re: LEVANTAMENTO DE PREÇOS - DESOBSTRUÇÃO POR HIDROJATEAMENTO E 
LIMPEZA DO SISTEMA DE ESGOTO 

De : A Valdir Atividades Ambientais Desentupidora Valdir ter., 13 de  set.  de 2022 13:19 
<desentupidoravaldir75@gmail.com> to 2 anexos 

Assunto : Re: LEVANTAMENTO DE PREÇOS - DESOBSTRUÇÃO 
POR HIDROJATEAMENTO E LIMPEZA DO SISTEMA 
DE ESGOTO 

Para : Contratos 1 <contratos1@feaes.curitiba.pr.gov.br> 

Agora sim segue proposta , conforme solicitado . . 

 

FAVOR ACUSAR 0 RECEBIMENTO!!! 

Rosa Nascimento 
A. vaidir 

dadflAmhIofltaiS 
rtaownupldoro, Limon hssso 
Tran•Aports• de  4$0.11  pot.i.mt • 

 

A.Valdir Atividades Ambientais 
Desentupidora - Limpa Fossa - Agua Potável 

Fone:(41) 3667-1608- 3266-7575 - 98815-7835 
http://desentupidoravaldir.com.br/  

A Valdir Atividades Ambientais Desentupidora Valdir <desentupidoravaldir75@gmail.com> 
escreveu no dia terça, 13/09/2022 6(s) 13:08: 

Gentileza desconsiderar o orçamento anterior 

 

FAVOR ACUSAR 0 RECEBIMENTO!!! 

Rosa Nascimento A. vaildir 
Posontoptdoro, Lianas, fossil 
Tramper.  da  ATM poteond 

 

A.Valdir Atividades Ambientais 
Desentupidora - Limpa Fossa - Agua Potável 

Fone:(41) 3667-1608- 3266-7575 - 98815-7835 
http://desentupidoravaldir.com.br/  

A Valdir Atividades Ambientais Desentupidora Valdir 
<desentupidoravaldir75@gmail.com> escreveu no dia terça, 13/09/2022 à(s) 13:06: 

Segue orçamento. 

Conforme solicitag5o. 

FAVOR ACUSAR 0 RECEBIMENTO!!! 

Rosa Nascimento 

A.Valdir Atividades Ambientais 
Desentupidora - Limpa Fossa - Agua Potável 

https://webmail.curitiba.pr.gov.br/h/printmessage?id=3579&tz=America/Sao_Paulo&xim=1 1/2 



27/09/22, 11:25 Zimbra 

Fone:(41) 3667-1608- 3266-7575 - 98815-7835 
http://desentupidoravaldir.com.br/  

Contratos 1 <contratos1@feaes.curitiba.pr.gov.br> escreveu no dia terça, 13/09/2022 
h(s) 08:38: 

Bom dia 

Prezados, estamos atualizando a proposta que vocês nos enviaram no mês de 
Maio, o motivo é a inclusão de mais uma unidade - UPA CIC. Este levantamento 
de pregos é para um pregão eletrônico. É para o serviço de DESOBSTRUÇÃO 
POR HIDROJATEAMENTO E LIMPEZA DO SISTEMA DE ESGOTO. Iremos 
realizar uma licitação destes serviços em 06 (seis) locais administrados,  or  esta 
fundação. 
Segue em anexo o Termo de referência e modelo para apresentação dê proposta 
atualizados com a inclusão da UPA CIC. 

Desde já agradeço. 

Atenciosamente, 

Janaina Dallagranna 
Assistente Administrativa 

Contratos 
(41)1316-5414 I contratos1efeaes.curitiba.pr.gov.br  

Proposta  Hospital Zilda .pdf 
86 KB 

https://webmail.curitiba.prgov.br/h/printmessage?id=3579&tz=America/Sao_Paulo&xim=1  2/2 



DeSelltUpIClidra, LiTrrida f OSSZI 
transporte de dada potdvel.  

Roza°  Social: ARIVALDIR DO NASCIMENTO LOPES EPP 

CNPJ:84.998.92110001-85 

Endereço:  JOSE  MARIANO DOS SANTOS, 422 

Telefone/Ernail: desentupidoravaldir750gmall.com  

ITEM 1: Limpeza - HospHal do Idoso Zlda  dens  

ITEM . DESCRIÇÃO • PERIODICIDADE 
QUANTIDADE 

UNITARIA • 
QU

UAL
ANTIDADE 

• AN 
VALOR :: 

UNDÁRK3 
• VALOR ANUAL 

1 
Limpeza do Sistema de 

esgoto/sultoramal, ramal e rede 
coletora externa 

Trimestral (4  oozes  no ano) 250m 1000m R$ 17.475,00 R6 69.900,00 

2 
Esgotamento de Cal. de 
Passagem com retirada a 

destinagão final dos residuos 
Trimestral (4 vezes no ano) 30m' 120m' R$ 19.500,00 R6 78.000,00 

3 
Esgotamento da Caixa de 

Gordura 
Bhn.tral (6  oozes  no ano) 10m. 60m3  R6 7.500,00 R$ 45.000,00 

4  Esgotamento Fossa Séptica 
Hospitaiar 

Antral  (1 vaz ao ano) 30m' 30i0' R6 29.400,00 R6 29.400,00 

• .. VALOR TOTAL - ITEM 1 
• 

R6 . 222.300,00 

ITEM 2: Limpe. - Centro Medico Commitario do Balrro Novo 

ITEM • DESCRIÇÃO
•QUANTRIÁRAD.E 

.. PERIODICIDADE 

. : 

UNITIA 

. 
QUANTDADE.  

• AN.UPI ' ...... 

. • VALOR ' 
• UNITARK/ 

•• v 
 .

.9.4)..  R.ANuA
:
i. 

1 
IJmpeza do Sistema da 

esgoto/sub-ramal, ramal e rede 
coletora edema 

Trimestral (4 vexos no ano) 100m 40003 R6 6.990,00 RE 27.960,00 

2 
Esgotamento de Cabo de 
Passagem com retirada e 

destinação final dos  residues  
Trimestral (4  vans  no  one)  10m' 40r0' R5 6.800,00 R6 27.200,00 

3 
Esgotamento da Caixa de 

Gordura 
Bimestral (6 vezes no ano) 4m' 24m' R6 3.000,00 R$ 18.000,00 

VA1.0—  R TOTAL - ITEM? . R$ • 73.160,06 

REM 3:  Limper,  - UPA Boqueirão 

' ITEM DESCRIÇÃO 

. 

. , 
. PERIODICIDADE 

. 
QUANTiDADE • 

UNITARIA 
QUANTIDADE 

ANUAL 
• . • VALOR • • 
• • UNITÁRIO ' 

. 

VALOR ANUAL • 

• 

1 
Limpesa do Sistema de 

esgoto/sub-ramal, ramal e rede 
coletora externa 

Trimestral (4 vezes no ano) 100m 400m RE 6.990,00 RE 27.960,00 

2 
Esgotamento da Caixa de 

Passagem  cram  retirada e 
destinagão final dos residuos 

• 
Trimestral (4 vezes no ano) 10m. 40m' RB 6.800,00 R6 27.200,00 

3 
Esgotamento da Caixa de 

Gordura 
Bim.tral (6 vezes no  and  4m' 24r0. R$ 3.000,00 R$ 18.000,00 

• • VALOR TOTAL •-ITE613  Rs  • 73160,00 

ITEM 4: Limpeza- UPA Fazendinha 

.. .• . . 
DESCRIÇÃO . 

, . . 

ITE 
 

M PERIODICIDADE 
. .• ' :•. •• 
QUANTIDADE 

UNITARIA . • . 
QUANTIDADE 
. ANUAL • 

VAL 
RO UNITÁI . ...• . 

. . 
VALOR ANUAL .....:•• . 

•• 

1 
Limpaza do  &sterna  de 

esgoto/sub-ramal, ramal e rede 
coletora externa 

Trimestral (4  oozes  no ano) 10001 400m RE 6.990,00 R$ 27.960,00 

2 
Esgotamento de  Caine  de 
Passagem  cram  retirada e 

destinaçáo final dos resit:Nos 
Trimestral (4 vezes no ano) 10m' 4001' 89 6.800,00 R6 27.200,00 

3 
Esgotamento da Cada de 

Gordura 
1:66,66661 (6 

 ooze.  no  ono)  4m' 24m' RS 3.000,00 RE 18.000,00 

VALOR TOTAL • !TEMA RU 7316008 

ITEM 5: Limpeza - UPA Tatuquara 

ITEM . DEELRDESCRIÇÃO'.  . PERIODICIDADE • 

. • . 
• QUANTIDADE 

" UNITÁRIA" •• 

. . 
QUANTIDADE 

•• ANUitt • . .U
VALOR 

., 
VALOR ANLANUAL

iNTARIO ' 

1 
Lirnpeza do  &sterna  de 

esgoto/sub-ramal, ramal e rede 
coletora externa 

Trimestral (4 vezes no ano) 100m 400m R6 6.990,00 R$ 27.960,00 

2 
Esgotamento de Caixa de 
Passagem com retirada a 

destinagão final dos  residues  
Trimestral (4 vezes no ano) 10m.  44301' RE 6.800,00 RE 27.200,00 

3 Esgotamento da Caixa de 
Gordura 

Birnestral (6  oozes  no a no) 4m.  24m' 66 3.000,00 RU 18.000,00 

• • • VALOR TOTAL • REM 6.  • . RS• 73.160,00 .r. . 

ITEM 6: Limpeza • UPA CIC . 

ITEM DESCRIÇÃO .• PERIODICIDADE " 
QUANTIDADE••• 

UNITARIA • 
. QUANTIDADE 
' • ANUAL " 

400m 

vALog • 
UNITARIO• 

R$ 6.990,00 

VALOR ANUAL 

R5 27.960,00 1 
Limp.a do Sistema de 

esgoto/sub-ramal, ramal e rede 
coletora edema 

Trimestral (4 vezes no ane) 10001 

2 
Esgotamento de Cabo de 
Passagem  corn  retirada e 

cl.finarão final dos  residues  
Trimestral (4 yens no ano) 10m' 40m. R6 6.800,00 RO 27.200,00 

3 
Esgotamento da Caixa de 

Goniura 
Bimestral (6 v.es no ano) 4m* 24m' RE 3.000,00 R6 18.000,00 

VALOR TOTAL -ITEM 6  'RV  • 60,00 

I 

Hospital Municipal do Rosa  ado  Amo (HIAZA) - Rua Lothirio  Boutin,  90- Pinheirinho- C ritiba -  Parana,  CEP 81110-522 

Centro Médico Comunitário Bairro Novo (CMCBN)  'Rae  Jussara, 2234-Sitio Cerrado - Curitiba -  Parana,  CEP 81925-410 

UPA Boqueldo - Rua Professora Maria de Assumpr„áo 2595- Boqueiráo - Curitiba -  Parana  CEP 81670-040 

UPA Fazendinha - Rua Carlos Klemlz, 1003- Fazendinha - Curitiba  -Parana,  CEP 81020-430 
PA Tatuquara - Rua Jomabda  Emilio Zola  Rorenzano, 835 -Tatuquara - Cunbba -  Parana,  CEP 81470-300 

UPA CIC - Rua Senador AccioN  Rho,  3370 - Cldade industrial de Curitiba, Curitiba -PR, 81350-200 
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20/09/22, 08:36 about:blank 

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NOMERO DE INSCRIÇÃO 

84.998.921/0001-85 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE siTuAgÃo 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

01/04/1992 

NOME EMPRESARIAL 

ARI VALDIR NASCIMENTO LOPES 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
A. VALDIR ATIVIDADES AMBIENTAIS 

PORTE 
EPP 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

36.00-6-02 - Distribuição de agua por caminhões 
37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto 
38.11-4-00 -  Goleta  de resíduos não-perigosos 
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 

) 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e 
internacional 
71.20-1-00 - Testes e análises técnicas 
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

213-5 - Empresário (Individual) 

LOGRADOURO 

R  JOSE  MARIANO DOS SANTOS 
NÚMERO 

422 
COMPLEMENTO 
******** 

CEP 
83.323-120 

BAIRRO/DISTRITO 
ESTANCIA PINHAIS 

MUNICÍPIO 
PINHAIS 

UF 

PR 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

DESENTUPIDORA.VALDIR@BRTURBO.COM.BR  
TELEFONE 

(41) 3667-1608 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

lio
ATIVA  SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

03/11/2005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 20/09/2022 As 08:36:05 (data e hora de  Brasilia). Página: 1/1 

about:blank 1/1 
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

NOMERO DE INSCRIÇÃO 

81.435.620/0001-55 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE siTuAgÃo 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

11/07/1989 

NOME EMPRESARIAL 
ARS - COLETA DE RESIDUOS LTDA. 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE 

EPP 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

38.12-2-00 -  Goleta  de resíduos perigosos 
46.87-7-01 - Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão 
46.87-7-03 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos 
68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 

h 68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios 
ir 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e  industrials  não especificados anteriormente, sem 

operador 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 
R  ANTONIO  GAI 

NÚMERO 
281  

COMPLEMENTO 

CEP 

81.480-140 
BAIRRO/DISTRITO 

CAMPO DE SANTANA 
MUNICÍPIO 

CURITIBA 
UF 

PR 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
CONTATO@ARESDOPARANA.COM.BR  

TELEFONE 
(41) 3013-7962/ (41) 9196-6330 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

15/01/2005 

111 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 20/09/2022 As 08:37:18 (data e hora de  Brasilia). Página: 1/1 

about:blank 1/1 
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CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DATA DE ABERTURA 

02/08/2004 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

06.951.547/0001-59 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

PORTE 

EPP 
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  

HC  AMBIENTAL 

NÚMERO 

153 
COMPLEMENTO 
******** 

LOGRADOURO 

R LEONARDO PIANOWSKI 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

02/08/2004 
SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

NOME  EMPRESARIAL  

HC DESENTUPIDORA LTDA  

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

36.00-6-02 - Distribuição de agua por caminhões 
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e 
internacional 
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JUR1DICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

CEP 

81.150-330 
BAIRRO/DISTRITO 
PINHEIRINHO 

mumcfPio 
CURITIBA 

UF 
PR  

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 

HCDESENTUPIDORA@HOTMAIL.COM  (41) 3246-1050 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL • 
Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 20/09/2022 às 08:35:33 (data e hora de  Brasilia). Página: 1/1 

about:blank 1/1 
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N° 152 - ANO XI 

CURITIBA, QUARTA-FEIRA, 10 DE AGOSTO DE 2022 

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 

ATOS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO À SAÚDE - FEAS 

PORTARIA N°64 

"Designa servidores para atuarem como pregoeiros e 

membros de equipe de apoio nos processos 

licitatórios." 

OIRETOR GERAL DA FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE - FEAS, no uso da competência que lhe foi 

delegada por meio do Decreto Municipal n.° 351/2019 e, em conformidade com o disposto na Lei Federal n.° 8.666/93 e 

alterações, na Lei Federal n.° 10.520/02, e no Decreto Municipal 1.235/2003. 

RESOLVE:  
Art.  1° Designar os servidores abaixo relacionados para atuarem como pregoeiros e membros de equipe de apoio nos 
processos licitatórios, nos processos de Dispensas de Licitação e Inexigibilidade de Licitação, no âmbito da Fundação Estatal 

de Atenção à Saúde — Feas. 

Pregoeiros:  
Juliano  Eugênio da Silva - matricula n.° 277 
Mirelle Pereira Fonseca - matricula n.° 1.822  

William  César Barboza - matricula n° 1.828 

Veridiane De Paula Macedo  Sotto  Maior — matricula n.° 3.873 

Equipe de apoio:  
Silvia  Andrea  Miranda Ribeiro — matricula n° 3.448  

Art.  2° 0 Pregoeiro e Equipe de Apoio serão devidamente indicados no edital de embasamento para cada processo licitatório.  

Art.  3° Caberá ao Pregoeiro a elaboração e julgamento dos procedimentos licitatórios na modalidade Pregão e compras por 

eletrônico, bem como demais funções pertinentes, em conformidade com a Legislação vigente.  

Art.  4° Caberá aos servidores á inclusão no Sistema BIONEXO E PUBLINEXO, dos dados resultantes da formalização dos 
processos de Dispensa de Licitação e lnexigibilidade de Licitação, de acordo com o disposto na Artigos 24 e 25 da Lei Federal 

n.° 8.666/93.  
Art.  5° 0 mandato dos pregoeiros será de 01 (um) ano, com efeitos a partir de 1° de agosto de 2022.  

Art.  6° Ficam revogadas quaisquer disposições contrárias. 

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

Sezifredo Paulo Alves Paz: Diretor Geral 

PORTARIA N°65 

"Reestrutura a 1°  Comissão Permanente de Processo 

Administrativo Disciplinar (2022/4)" 

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

2013, 
RESOLVE: 

Pagina 71 
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20/10/2022 13:21  Zimbra .5(0.  

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

Fwd:  Análise minuta edital PE - Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviço de desobstrução por Hidrojateamento e limpeza do sistema 
de esgoto 

De : Roberto Liberato Dallagranna 
<rdallagranna@feaes.curitiba.pr.gov.br> 

Assunto :  Fwd:  Análise minuta edital PE - Contratação de 
empresa especializada para prestação de serviço de 
desobstrução por Hidrojateamento e limpeza do 
sistema de esgoto 

Para :  William Cesar  Barboza 
<wbarboza@feaes.curitiba.pr.gov.br>  

Cc  : Douglas  Rover  Barbosa 
<doubarbosa@feaes.curitiba.pr.gov.br>, 
Engenharia Feaes 
<engenhariafeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br>, 
Alessandra dos Santos Padoan 
<apadoan@feaes.curitiba.pr.gov.br> 

qui., 20 de out. de 2022 10:06 

dsp 4  anexos 

Bom Dia Prezado  William,  
Venho por meio deste aprovar tecnicamente a minuta do edital de embasamento 

referente ao Pregão Eletrônico que tem por objeto o "Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviço de desobstrução por Hidrojateamento e limpeza 
do sistema de esgoto, pelo período de 12 meses" (PA 268/2022)". 

Grato desde já pela atenção e pronto para maiores esclarecimentos, 

Roberto Liberato Dallagranna 
Gerente de Engenharia 

Engenhatia e Manuteng5o 

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

De:  "William Cesar  Barboza" <wbarboza@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Para: "Roberto Liberato Dallagranna" <rdallagranna@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Enviadas: Quarta-feira, 19 de outubro de 2022 11:34:08 
Assunto: Análise minuta edital PE - Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviço de desobstrução por Hidrojateamento e limpeza do sistema de 
esgoto 

Prezados, 

Segue minuta do edital de embasamento referente ao Pregão Eletrônico que tem por 
objeto o "Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de 
desobstrução por Hidrojateamento e limpeza do sistema de esgoto, pelo 
período de 12 meses" (PA 268/2022)" para análise e aprovação. 

Favor verificar os destaques em vermelho. Caso alguma alteração seja feita, favor 
destacar. 

Atenciosamente, 

https://webmail.curitiba.prgov.br/h/printmessage?id=15317&tz=America/Sao_Paulo&xim=i 1/2 



20/10/2022 13:21 Zimbra  

William Cesar Barboza  
Pregoeiro  

Comiss5o  Permanente  de Licitag5es 
(41) 3315-5927 I feaes.curitiba.pr.gov.br  

Modelo  de  assinatura  e-mail - Roberto 10 ANOS.png 
34 KB 

7 -  Minuta  
842 KB 

7 -  Minuta  
884 KB  

de edital de embasamento.odt 

de edital de embasamento.pdf 

https://webmail.curitiba.pr.gov.br/h/printmessage?id=15317&tz=America/Sao_Paulo&xim=1  2/2 



Feas 

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

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

www.feaes.curitiba.or.gov.br  

Memorando 270/2022 —  CPL Em 20 de outubro de 2022. 

Assessoria Jurídica Feas: 

Encaminhamos a Minuta de Edital de Embasamento de Pregão 

Eletrônico referente ao Processo Administrativo n° 268/2022, para análise e 

posicionamento jurídico. 

0 referido processo administrativo diz respeito 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." 

Elaboramos o Edital com base nas informações enviadas pelo setor 

solicitante.  

A Publicação dar-se-6 no Diário Oficial —Atos do Município de Curitiba. 

Respeitosamente, 

\NW 
William Cesar Barboza  

Pregoeiro 

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  

MINUTA 

EDITAL DE EMBASAMENTO 

Processo Administrativo n° xxx/2022. 

Pregão Eletrônico n° xxx/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 xx de xxxx de 2022 

Término do recebimento das propostas, 
documentos de habilitação e 

complementares 

08:30 h do dia xx de xxxx de 2022 

Inicio da sessão pública de disputa 08:40 h do dia xx de xxxx de 2022 

Informação: 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.  

Curitiba, xx de xxxxxx de 2022.  

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.° 8.663/93; lei n.° 

10.520/2002; lei complementar n° 123/2006; disposições dos decretos múnicipais n° 

1.235/2003; 2.028/2011; 104/2019; 290/2016; e 610/2019, naquilo q Je lhes for 

compatível, além do contrato de gestão celebrado entre o município de Curitiba e a 

Feas e Processo Administrativo n.° xxx/2022 — Feas, bem como as cláusulas abaixo 

descritas. 

1.2. 0 valor máximo estimado deste Pregão Eletrônico é de R$ 

383.071,03. 

1.3. As despesas decorrentes da aquisição dos serviços correrão por 

conta de recursos próprios da Feas (CNPJ 14.814.139.0001-83), previstos em 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-á 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 
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4— Das impugnações, esclarecimentos e comunicados 

4.1. Os esclarecimentos sobre este Edital somente serão respondidos 

quando solicitados ao Pregoeiro, até 2 (dois) dias Citeis antes da data fixada 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 eletrônico: 

wbarboza@feaes.curitiba.prgov.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 

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

17 horas do dia XXXXX, dois dias Citeis 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 CNF'J, 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 eletrônico: 

wbarboza@feaes.cu  ritiba. prgov. b r 
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Ito  

4.4. A impugnação será julgada em até um dia  OW,  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. E de responsabilidade (mica e exclusiva das empresas interessadas 

acompanharem os boletins de esclarecimentos e os comunicados emitidos. Não 

serão aceitas reclamações baseadas no desconhecimento do teor desses 

documentos. 

4.8. Durante a sessão de envio de lances, o Pregoeiro não fará 

atendimento aos fornecedores através de telefone, somente através do  "chat"  de 

mensagens. As dúvidas devem ser dirimidas antes do inicio do processo de Pregão 

Eletrônico 

5— Condições De Participação 

5.1. A participação neste Pregão Eletrônico importa à proponente irrestrita 

aceitação das condições estabelecidas no presente Edital, bem como na 

observância da legislação em vigor, dos regulamentos, normas administrativas e 

técnicas aplicáveis, inclusive quanto aos recursos. 

5.2. Somente poderão participar da presente Licitação: 

5.2.1. Interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto 

desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF. 

5.2.2. Satisfaçam integralmente as condições deste Edital;  
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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  sera  o Lote Oj de ampla 

concorrência. 

5.2.5. Estejam cadastradas no sistema compras governamentais. 

5.2.6.  Sera  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 rural pessoa 

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

Complementar n° 123, de 2006. 

• 
5.3. Não poderão participar desta licitação: 

5.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administra- 

tivos, na forma da legislação vigente; 

5.3.2. Empresas que tenham sido declaradas inid6neas 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 em linha reta, 

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

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-Plenario). 

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 Município, 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 ás 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, aTiartir de 14 

anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Const tuição; 

5.6.6 que a proposta foi elaborada de forma independente. 1  

5.6.7 que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados 

executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos Ill e 

IV do  art.  1° e no inciso Ill do  art.  5° da Constituição Federal; 

5.6.8 que os serviços são prestados por empresas que comprovem 

cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou 

para reabilitado da Previdência Social e que atendam As regras de acessibilidade 

previstas na legislação, conforme disposto no  art.  93 da Lei n° 8.213, de 24 de julho 

de 1991. 

5.7. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição 

sujeitará o licitante 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 1Pregão, 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 I  de Serviços 

Gerais — SIASG, pelo  site  vvww.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 certif cado 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. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus 

dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis 

pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos 

registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

6.10.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação 
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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-6 automaticamente a etapa 

de envio dessa documentação. 

7.2. 0 envio da proposta, acompanhada dos documentos  ex  gidos neste 40 
Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

7.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de 

habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes O direito de 

acesso aos dados constantes dos sistemas. 

7.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão 

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

regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do  art.  43, § 1° da  LC  n° 123 de 2006. 

7.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema 

eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus 

decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens 

emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

• 
7.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou 

substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no 

sistema; 

7.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, 1 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. menorpregopor Lote; 

8.1.2. Marca:  inserir"riãO.,s0:0110a7; 

8.1.3. falarkcontp: sp..:g0e4 

8.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares 
especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, 

o modelo, prazo de validade ou de garantia, quando for o caso; 

8:1.5. Neste campo descrição, , propostas não podem conter qualquer 
identificação do licitante proponente, tais como hp‘ me,,bNPJ; telefone,  e-
mail, etc.,  sob pena de déclassifiCa'gao. 

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 
,1 

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 urna proposta totalmente satisfatória. 

8.8.3. Está de acordo com todos os termos editalicios; 

8.8.4. Sendo vencedora da Licitação, assumirá integral resp?nsabilidade 

pela entrega do objeto licitado; 

8.9. A empresa que utilizar qualquer forma passível de identificação no 

sistema eletrônico terá sua proposta desclassificada pelo Pregoeiro e, não poderá 

participar da fase de lances. 

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, deClassificando 

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 devera  set  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 fechamenfto 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 recepção 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 ás exigências de habilitação. 

10.6 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecen-

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 ident ficação 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 preço 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 
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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 preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a 

negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

10.16. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

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

virgula. 

11 — Envio da proposta de pregos 

11.1. 0 pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado cpe, 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, 

Pregão Eletrônico n° xx/2022 — Feas Pagina 16 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.pr.gov.br  

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 ás 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 A 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 
P

rimeiro lu-

gar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço 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, q.le apresen-

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

exigido ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

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

ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os l 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, o 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-

tará 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 .6 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 Civeis por Atos de Im-

probidade Administrativa e Inelegibilidade mantido pelo Conselho 

Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade  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, A regularidade fiscal e trabalhista, A qualificação eco-

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

enviado junto à proposta eletrônica, como forma de anexo. 

13.7. É 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 deverão estar em 

nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em 

nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 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.-

goy. 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 com efeito de 

negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943; 

13.15.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou 

sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

13.15.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais 

relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante 

declaração da Fazenda Estadual do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na 

forma da lei; 

13.15.8. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa 

aos Tributos Municipais da sede da proponente, mediante apresentação de Certidão 

Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito de Negativa oL 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  qua  ificado 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. O Balanço a ser apresentado deverá ser referente ao ano de 2021. 

13.16. 2.1. A boa situação será avaliada pelos  indices  conforme  art.  9°, do 

Decreto Municipal 104/2019: 

ILC > ou = 1 

ILG > ou = 1  

SG  > ou = 1 

1 - INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE =  LC 

LC  = ATIVO CIRCULANTE/PASSIVO CIRCULANTE 

2- INDICE DE LIQUIDEZ GERAL = LG 

ATIVO CIRCULANTE-'-ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

LG -  

PASSIVO CIRCULANTE+ PASSIVO NA() CIRCULANTE 

3 - SOLVENCIA 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 

roposta eletrônica). 

Comprovação de aptidão através de no mínimo  Of  (um) ate tado de ca- 

acidadetécnica,  fornecido por pessoa jurídica de direito público ou mrivado, que 

comprove que a empresa licitante prestou serviço igual ou similar em c racteristicas 

com 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 pertença ao mesmo 

grupo empresarial. 

13.18. No momento do julgamento da habilitação, o Pregoeir consultará 

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

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

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

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

documentos será conferida. Em caso de alguma certidão estar fora de 

derão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões. Se ai 

Pregoeiro não lograr êxito na aferição da regularidade da documentaçã 

será convocada para que, no prazo de 24 h (a contar do recebimento d 

envie cópia via sistema do documento solicitado. 0 não envio acarretar 

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

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 à regularidade fiscal e trabalhista, a em-

presa será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias ateis, 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 cópia autenticada ou cópia simples. 

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

apresentar toda a documentação de habilitação prevista neste Edital. 
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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 fará 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 habilitaçã D 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 sistema, 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 úteis, ou seja, das 08:00 

ás 12:00 horas do dia  id  seguinte da divulgação do resultado final de julgamento. 

14.2. Os recursos e contrarrazões deverão ser manifestados 

exclusivamente por meio eletrônico via internet, no portal de compras 

governamentais. 

14.3. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a 

tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se 

admite ou não o recurso, fundamentadamente. 
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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 à 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 contrarraz6es, o Pregoeiro 

terá poderá: 

14.6.1. Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem 

motivação ou fora do prazo estabelecido; 

14.6.2. Motivadamente, reconsiderar a decisão dado o recurso interposto; 

14.6.3. Manter a decisão, encaminhando o recurso à autoridade 

julgadora, que decidirá. 

14.5. 0 acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos 

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 licitanteil declarado 

vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurSo, ou pela 

autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 

15.2. Havendo manifestação da intenção de recorrer, conforme 

procedimentos citados no tópico anterior e, após a decisão dos recursos, constatada 

a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do 

certame á licitante vencedora e homologará o procedimento. 

15.3. Homologado o resultado, a proponente vencedora será 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 'ealizada a 

contratação, será firmado Termo de Contrato. 

16.2. 0 adjudicatário terá o prazo de 03 (três) dias Citeis, contados a partir 

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

do direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edita 

16.2.1 Alternativamente .6 convocação para comparecer perante perante o 

órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá 

encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal  corn  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 disponibilizaçOo do acesso 

ao sistema de processo eletrônico. 

16.2.2 0 prazo previsto no subitem anterior poderá ser prcrrogado, por 

igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

16.3. A recusa injustificada do adjudicatório em assinar o contrato, aceitar 

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

sua eliminação, configurando descumprimento total da obrigação assurnida, ficando 
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sujeito ás 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 será 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 cláusula 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 à Contratada, com antecedência  minima  de até 60 (ses-

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

não cabendo A Contratada qualquer outra compensação ou indenização, 
ri 

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 Contatante, não 

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

ção 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 à 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-

ção 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 data da última 

repactuação. 

16.14. Qualquer alteração no valor do contrato deverá ser pleiteada 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 atuare4i 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 

19.1. Se a licitante adjudicada deixar de entregar o objeto licitado por 

qualquer motivo e/ou recusar os serviços dentro do prazo de validade da proposta 

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

qualquer outra hipótese de inexecução parcial ou total do contrato, poderão ser 

aplicadas as penalidades seguintes, independente de outras previs as 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, pelo 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  corn' fa  Feas, en-

quanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou laté que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a pena-

lidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Adminis-

tração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o praz6 da sanção 
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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 à 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. 

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

observado o procedimento no Decreto Municipal 610/2019. 

19.3 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. 

19.4 Na hipótese do pagamento das multas não ocorrer na forma prevista 

no item anterior, escoado o prazo de 5 (cinco) dias, contados da data do 

recebimento, pela detentora, da respectiva notificação, a cobrança será objeto de 

medidas administrativas e/ou judiciais cabíveis, incidindo correção monetária no 

período compreendido entre o dia imediatamente posterior à data final para liquidar 

a multa e aquele em que o pagamento efetivamente ocorrer. 

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

outras. 

19.6 Sem prejuízo da aplicação, à detentora, das sanções cabíveis, a 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. 

19.7. 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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19.8 Quaisquer das penalidades aplicadas serão transcritas na ficha ca-

dastral da Contratada na Feas. 

22— Disposições Gerais 

20.1. Para o cumprimento do objeto desta licitação será firmado contrato 

entre a pessoa jurídica vencedora e a Feas, observadas as condições 'estipuladas 

neste Edital, da proposta da licitante vencedora, na forma da minuta do Contrato que 

faz parte integrante deste Edital e, no que couberem, as disposições estabelecidas 

nos Artigos 54 a 88, da Lei n° 8.666/1993. 

22.2. Reserva-se A autoridade competente o direito de revogar no todo ou 

em parte a presente licitação visando o interesse da Administração Pública, devendo 

anulá-la por ilegalidade, assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme 

dispõe o artigo 49 e parágrafos da Lei Federal n° 8666/93. 

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. 1  

22.4. A detecção, pela Contratante, a qualquer tempo durante a execução 

dos serviços, de vícios de qualidade, importará na aplicação dos dispositivos da Lei io  
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  le  segurança 

dos consumidores. 

22.6. A empresa vencedora assumirá integral e exclusivamente toda a 

responsabilidade no que diz respeito As obrigações fiscais, Itrabalhistas, 

previdenciárias e os demais encargos que porventura venham a inCidir sobre o 

objeto deste Pregão. 
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22.07. Atendida a conveniência administrativa, fica a licitante vencedora 

obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais ou de fornecimento, os 

eventuais acréscimos ou supressões de que trata o parágrafo 1° do artigo 65 da Lei 

Federal n.° 8.666/93. 

22.08. Em caso de não aceitação do serviço prestado por estarem em 

desacordo com as especificações, todas as despesas serão atribuídas à 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 às 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 à entidade licitante, derivados da não 

conclusão do processo licitatório, bem como do objeto pretendido. 

22.13. As licitantes e a Contratada devem observar e fazer observar o 

mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de 

execução do objeto contratual. 

22.13.1. Para os propósitos deste item, definem-se as seguintes práticas: 

22.13.1.1. "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou 

indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor 

público no processo de licitação ou na execução de contrato; 
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22.13.1.2. "pratica fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o 

objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contratd; 

22.13.1.3. "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo 

entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou 

prepostos do orgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-

competitivos; 

22.13.1.4. "pratica coercitiva": causar dano ou ameaçar cbusar dano, 

direta ou indiretamente, as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua 

participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.1 

22.13.1.5. "pratica obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar 

provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo 

financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de 

alegações de pratica prevista acima; deste Edital;  (ii)  atos cuja intenção seja impedir 

materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover 

inspeção. 

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

Administração Pública Municipal,  sera  aplicável o Decreto Municipal n°1 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 admilistrativa de 

pessoas jurídicas pela pratica de atos contra a Administração Pública municipal e cla 

outras providências 

22.15. 0 Pregoeiro poderá inabilitar, ou desclassificar a proposta ou 

mesmo desqualificar a empresa, a qualquer tempo, no caso de conhecimento de 

fato ou circunstância superveniente desabonadora da empresa ou de seus sócios 

nos termos do artigo 43, parágrafo 5° da Lei n. ° 8.666/93. 

22.16. Ao Pregoeiro e à Equipe de Apoio é facultado 'solicitar das 

proponentes esclarecimentos com relação aos documentos ou produtos 

apresentados, bem como promover diligências ou solicitar pareceres técnicos 

destinados a esclarecer a instrução do processo. 
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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 ateis. 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 pelc Pregoeiro, 

encarregado do recebimento, análise e julgamento das propostas. 

Curitiba, xx de xxxxxx de 2022. 

William Cesar Barboza  

Pregoeiro 
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Anexo 1 

TERMO DE REFERÊNCIA 

I. 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 Ill 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  III  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 

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

esgotamento de caixa de passagem e da caixa de gordura e esgotament 

fossa séptica hospitalar, conforme Anexo I. do Hospital Municipal do Ido 

HMIZA, conforme abaixo: 

o sistema de 

tora externa, 

e limpeza de 

o Zilda Arns 

   

Descrição Periodicidade 
Quantidade 

Unithria 

Quantidade 

Anual 
Limpeza do Sistema de 

esgoto/sub-ramal, ramal e 

rede coletora externa 

Trimestral (4 vezes no ano) 250 m H 1000 m 
40.  

111. 

Esgotamento de Caixa de 

Passagem com retirada e 

destinagão final dos resíduos 

Trimestral (4vezes no ano) 30 m3  120 rn3  

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 02: 

Prestação de Serviço de Desobstrução Por Hidrojateamento E Limpeza Do Sistema 

De Esgoto, Constituído Por  Sub-ramal, Ramal (Rede Interna) E Re e Coletora 

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

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 rri3  
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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: 

Descrição 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 
destinagão final dos resíduos 

Trimestral (4 vezes no ano) 10m3  40 m3  

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

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 
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  

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 

1 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  

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 l 

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  

3.1. Os serviços objeto do presente contrato serão executados mediante prévia 
solicitação à 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 úteis, finais de semana e 
feriados, não cabendo à CONTRATANTE custo adicional por  hot-ado  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 p opostas; 

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

3.4. A contratada devera cumprir todas as Normas Regulamentadoras de Segurança 
e Medicina do Trabalho previstas na Lei Federal n° 6.514/77 e  Sims  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 xecutado de 
acordo a norma NBR 7229/1993, por profissionais especializados, utilízando-se de 
equipamentos adequados para esse fim, evitando totalmente o contato, físico com o 

1 
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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 

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 

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

a) Providenciar a fiscalização dos serviços executados, através de 

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

b) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa 

desempenhar seus serviços, dentro das normas do Contrato a ser assinado; 
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C) Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados; 

d) Rejeitar no todo ou em parte, os serviços executados  err  i 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 CONTRATANTE e 

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

horas, todos os dias da semana; 

d) Disponibilizar engenheiro para a supervisão, acompa hamento e 

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

instrumento,  corn  a emissão de relatórios a serem fornecidos A F A  S; 

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 1° 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  co  presente, 

através de pessoas idôneas e especializadas, devidamente uniformizadas, 

assumindo qualquer responsabilidade por danos ou falhas quel as mesmas 

vierem a cometer no desempenho de suas funções, obrigandó-se ainda a 
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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 A execução dos serviços contratados, sem nenhum ônus 

adicional a CONTRATANTE; 

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

do Contrato; 

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

conforme previsto neste Termo, sem interrupção, seja por motivo de férias, 
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descanso semanal, greve, licença falta ao serviço e demissão de 

empregados. A demissão não terá em hipótese alguma, qualquerl  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  en  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 devera cumprir na execução dos serviços, todas as 

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

v) 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. 

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 à 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
I
) vigente e 

demais materiais adequados ao serviço, com qualidade para garantir a 
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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 ás autorizações realizadas pela CONTRATANTE. 

Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de 

liquidação de qualquer obrigação financeira que lhe tenha sido imposta, em 

virtude de penalidade por inadimplemento, 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 13° 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 no período e 

correspondente termo de quitação das verbas rescisórias e recolhimento do 

fundo de garantia por tempo de serviço — FGTS; 

n) Declaração do responsável legal da empresa, contendo iniicação 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 cumpriia 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 o 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 Regialaridade 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, previdenciarias 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 devera ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se 

fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que 

os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 

6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas: 

I=(TX/100) 

365 

EM =I xNx  VP,  onde: 

I = Índice de atualização financeira;  

TX  = Percentual da taxa de juros de mora anual; 

EM = Encargos moratórios; 

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

pagamento;  

VP  = Valor da parcela em atraso. 

8. DA VIGÊNCIA 

A vigência do Contrato  sera  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 devera: 
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1.1. Manter e utilizar medidas de segurança administrativas, técnids 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 Ha terceiros, ,1 
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, deve'á 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 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 

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 CONTRATADA 
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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; 

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." 

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 I - TERMO DE REFERÊNCIA 

ASNVILL 
113113d  
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Anexo 2 

Modelo de proposta de pregos 

Fundação Estatal De Atenção À Saúde - Feas 

Processo Administrativo N° xx)12022. 

Pregão Eletrônico N° mo12022. 

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) 

30 rn3  120 m3  R$ R$ 

Esgotamento da Caixa de 

Gordura 

Bimestral 

(6 vezes no 

ano) 

10 m3  60 m3  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 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 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 Unitário 
Var 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 $ 
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