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Lista de pegas para manutenção corretiva 

Descrição da Pega 
Resistência para seladora com pedal (fita chata níquel cromo 5 mm) 
Fita de teflon para seladora 0,13 x 10 mm 
Elemento aquecedor para seladora RON RSMC 250 
Controladora para seladora RON RSMC 250 
Controladora para seladora RON RSR 2000 

- 9 seladora Marca  Ron  Modelo RSMC 250; 

- 3 seladora Marca  Ron  Modelo RSR 2000; 

- 2 seladora com Pedal Marca Selamack; 

-1 seladora de mesa Marca Selaplast. 

Item 

Equipamentos, 
Manutenção 
Preventiva e 

Corretiva 
QTD 

Manut. 

Corretiva 
(Valor da 

Hora técnica) 

Manut. 
Preventiva 

laudos  

Preventivas 
por ano com 

d emissão e 

Valor 
Anual 
Total 

1 Seladora  Ron  RSMC 250 9  R$ R$ 1 R$ 

2 Seladora  Ron  RSR 2000 3 R$ R$ 1 R$ 

3 Seladora Selamack 2 R$ R$ 1 R$ 

4 Seladora Selapiast 1 R$ R$ 1 R$ 

TOTAL R$ 

Ressarcimento R$ 
hora técnica (não 7.000,00 

é'Objeto de 
diiiirúti) 

Ressarcimento R$ 
de Pegas (hdb é 20.000,00 

objeto de 
disputa) 

TOTAL GERAL R$ 
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Anexo 2 

Declaração de visita/vistoria 

Processo Administrativo n° 
Pregão Eletrônico n° 

Declaramos para os devidos fins que, nós, representantes da empresa 

CNPJ n° sito a (endereço da empresa), 

( ) Verificamos os locais aonde serão prestados os serviços, ficando cientes 

detalhes, especificações e condições de execução do objeto do presente Prega 

Ademais, tomamos conhecimento de todos os detalhes técnicos e que assumire 

responsabilidade por eventuais erros e omissões no preenchimento de nossa 

ainda, que estamos de pleno acordo com todas as exigências técnicas esta 

Edital de Licitação e seus Anexos do Pregão Eletrônico acima citado. 

Ou ainda, declaramos que: 

e todos os 

Eletrônico. 

os integral 

roposta e 

lecidas no 

( ) Declinamos do direito visita aos locais aonde serão prestados os s 

obstante, estamos cientes de todos os detalhes, especificações e condições de 

objeto do presente Pregão Eletrônico. Ademais, tomamos conhecimento 

detalhes técnicos e que assumiremos integral responsabilidade por  event  

omissões no preenchimento de nossa proposta e ainda, que estamos de pleno 

todas as exigências técnicas estabelecidas no Edital de Licitação e seus Anex 

Eletrônico acima citado. 

Local e data 

Nome e Assinatura devidamente identificada do representante legal da empres 

iços. Não 

xecução do 

todos os 

is erros e 

acordo com 

do Pregão 
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Anexo 3 

Modelo de proposta de pregos 

A Fundação Estatal de Atenção A Saúde — Feas 

Processo Administrativo n° xxx/2022 

Pregão Eletrônico n° xxx/2022 

Em atenção ao Edital de Pregão em referência, informamos/declaramos que: 

1) Esta proposta é baseada nas condições estabelecidas no Edital de Embasamento do Pregão Eletrônico em epígrafe, bem como em seu 

Termo de Referência, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção com troca de 

pegas e manutenções preventivas com emissão de laudos de calibração de máquinas seladoras. 

2) Propomos os seguintes valores para integral cumprimento do objeto em todas as suas características e obrigações vinculantes: 

Item 
Equipamentos, Manutenção 

Preventiva e Corretiva QTD 

Manut. 

Corretiva (Valor da Hora 
técnica) 

Manut. Preventiva 
Preventivas por ano 

com emissão de 
laudos 

Valor Anual Total 

1 Seladora  Ron  RSMC 250 9 R$ R$ 1 R$ 

2 Seladora  Ron  RSR 2000 3 R$ R$ 1 R$ 

3 Seladora  Selamack 2 R$ R$ 1 R$ 
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4 Seladora Selaplast 1 R$ R$ 1 R$ 

TOTAL R$ 

Ressarcimento hora técnica (lido é objetade,disputa) R$ 7.000,00 
Ressarcimento de Pegas (não é'objeto de disputa) R$ 20.000,00 

TOTAL GERAL R$ 

3) 0 valor ofertado inclui todos os custos diretos e indiretos necessários ao cumprimento fiel e integral do objeto deste edital e seus anexos, 

bem como taxas, impostos e contribuições fiscais, e os demais custos que incidam sobre o contrato. 

4) A presente proposta é válida por (mínimo sessenta dias) dias contados da assinatura da presente. 

5) Termos lido e compreendido os termos do edital em pauta e que os produtos e serviços ofertados atendem integralmente às especificações 

requeridas, constantes no seu anexo I — termo de referência. 

6) Declaramos que nos preços propostos encontram-se inclusos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros 

ônus que porventura possam recair sobre a execução do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas do edital e 

seus anexos — que são complementares entre si. 

7) Possuímos plena capacidade técnica, operacional e administrativa para executar os serviços, comprometendo-se a prestá-los; estamos ci-

entes de todos os detalhes, especificações e condições de execução do objeto do pregão eletrônico e que assumiremos integral responsabili-

dade por eventuais erros e omissões no preenchimento desta proposta de preços e ainda, que estamos de pleno acordo com todas as exigên-

cias técnicas. 

8) Se vencedora do certame, nos comprometemos a assinar o contrato advindo da licitação. 

Local-data  

Nome e Assinatura devidamente identificada do representante legal da empresa. 
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Anexo 4 

Justificativa detalhada  

Ref.:  Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção com 

troca de pegas e manutenções preventivas com emissão de laudos de calibra ção de 

maquinas seladoras. 

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

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

preventiva e corretiva (troca de peças) dos referidos equipamentos, utilizados nos pacientes do 

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

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

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

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

de definição concisa e objetiva dos padrões de desempenho e qualidade a serem obedecidos 

pelos licitantes. Portanto, passível de disputa a partir da modalidade pregão. 

O 

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

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

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

individual, bem como poderia afugentar interessados. Desta forma, o menor valor global e a 

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

Por fim, considerando a legislação vigente, este certame será exclusivo para ME/EPP. 

Roberto Liberato Dallagranna 

Gestor do Contrato 
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Anexo 5 

Valores máximos permitidos 

CODIGO 
TASY 

MATERIAL DESCRIÇÃO 
QUANTIDADE DE 
EQUIPAMENTOS 

: 
PERiODO 

MÉDIA DOS VALORES 

HORA  
TÉCNICA 

MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA 

(ANUAL) 

EMISSÃO DE 
LAUDOS 
(ANUAL) 

218199 
Serviço de Manutenção 
Preventiva e Corretiva 

em seladoras 

Seladora  Ron  RSMC 
250 9 

12 meses R$263,33 R$ 4.950,00 R$ 5.200,00 
Seladora  Ron  RSR 
2000 

3 

Seladora Selamack 2 

Seladora Selaplast 1 

TOTAL (MANUTENÇÃO PREVENT1VA + EMISSÃO DE LAUDOS) R$ 10.150,00 

RESSARCIMENTO TOTAL DA HORA TÉCNICA R$ 7.000,00 

RESSARCIMENTO TOTAL DE PEÇAS (ESTABELECIDO PELA FEAS) R$ 20.000,00 

_ ‘ VALOR TOTAL ANUAL 1 _ R$ 37.150,00 , 
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Anexo 6 

Referencial de pregos balizador 

COD/GO 
TASY 

MATERIAL 
DEscRlçÃo  OUANTIDADE DE 

EQUIPAMENTOS 

puRiono  

BORINI SERVCOS 
COMERCIAS LTDA 

E REPRESENTACOES 
MORA-TEC EQUIPAMENTOS EIRELI 

R  CV  MANUTENCAO DE 

EQUIPAMENTOS  MEDICOS  

HOSPITALARES LTDA MEDIA DOS VPLORES 

CNPJ: 05.524.862/0001-37 CNPJ: 06.816.54510001-00 CNPJ: 12.039.4510001-00 

HORA 

rECNICA 

MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA 

ANLIAL) 

EMISSÃO DE 
L/61JDOS 
(ANUAL) 

HORA 

TECNICA 

MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA 

(ANUAL) 

EMISSÃO DE 
LAUDOS 
(ANUAL) 

HORA 

TECNICA 

MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA 

(ANUAL) 

EMISSÃODE 

LAUDOS 
(ANUAL) 

HORA 
,,. 

TtCNICA 

I MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA 

(ANUAL) 

EMISSÃO DE 

LAUDOS 
(ANUAL) 

218199 
Serviço de Manutenção 
Preventiva e Corretiva 

em seladoras 

Seladora  Ron  RSVC 
250 

9 

12 meses R$ 180,00 R$ 6.000,00 RS 6.750,00 R$ 360,00 R$ 5.850,00 R$ 5.850,00 R$250,00 R$ 

• 

3.000,00 R$ 3.000,00 R5263,33 RS 4.950,00 RS 5.200,00 
Seladora  Ron  R SR 
2000 

3 

Seladora Selamack 2 

Seladora Selaplast 1 

TOTAL (MANUTENÇÃO PREVENTIVA+ EMISSÃO DE LAUDOS) R$ 12.750,00 R$ 11.700,00 R$ 6.000,00 R$ 10.156,00 

RESSARCIMENTO TOTAL DA HORATECNICA R$ 7.000,00 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00 

RESSARCIMENTO TOTAL DE PEÇAS (ESTABELECIDO PELA FEAS) R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 RS 20.000,00 0 20.000,00 

VALOR TOTAL** R$ 39100 RS 38.700,00 R$ 33.000,00  Ps  371500 
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o  

s presentes 

de pregos 

sue geram, 

do o baixo 

•nncipio da 

• 

Anexo 7 

Justificativa da escolha dos pregos 

Considerando o descritivo solicitado, os valores orçados e, para 

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

empresa especializada em prestação de serviços de manutenção com troca 

manutenções preventivas com emissão de laudos de calibração, de seladoras 

as necessidades da Fundação Estatal de Atenção à Saúde — Feas pelo pe 

(doze) meses, justificamos a escolha do valor 

Informo que as escolhas tomadas para o estabelecimento dos preç 

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

inexequíveis ou exacerbados (constantemente presentes nos orçamentos) 

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

valor a ser pago pela instituição, e a majoração dos pregos, o que ataca o 

economicidade. 

Considerando o descritivo solicitado, os valores orçados e, para 

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

certame foi a média de todos os valores apresentados 1, tendo em vista as ne 

serem atendidas pelo setor requisitante. 

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

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

ro de fornecedores diminui o custo administrativo de gerenciamento de todo o 

contratação, pois o aumento da eficiência administrativa do setor público passa 

gão do gerenciamento de seus contratos de fornecimento frente a um número 

servidores. Essa eficiência administrativa também é de estatura constituciona 

buscada pela administração pública. lnexiste ilegalidade na realização de prega 

são de adjudicação por valor global, e não por itens, desde que estes itens do I 

tegrados por itens de uma mesma natureza e que guardem relação entre si. A 

itens de características técnicas semelhantes, os licitantes possuem margem de 

maior uma vez que comercializam grandes quantidades. 

arantir que 

tratação de 

e pegas e 

para suprir 

iodo de 12 

arantir que 

tado para o 

ssidades a 

e visando 

enor núme-

rocesso de 

ela otimiza-

eduzido de 

e deve ser 

com previ-

e sejam  in-

se agrupar 

negociação 

Janaina Barreto Fonseca 

Gerente Administrativa FEAS 

lArtigo 30: A estimativa de prego de materiais, de equipamentos, de insumos, e de serviços contratados para 
bens, devera ser elaborada com base na média aritmética simples de, no  minim,  três referências de preço, 
ou conjuntamente, por meio de pesquisa de pregos no mercado, em órgãos ou em entidades da Admin 
(Decreto Municipal 610/2019) 
§2° Quando for adotada a metodologia da estimativa de preço pelo cálculo da média aritmética simples, dever 

os valores extremos e desarrazoados que possam alterar significativamente a tendência central do resulta  
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OAB/PR n.° 50.529, e de outro lado a empresa 

X , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF 

Xg  ;Lk neste ato 

inscrito no CPF/MF n° 

fundamento nas informações contidas no 
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z;  
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Anexo 8 

Minuta do termo contratual 
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XXX/2022 — FEAS 

Contrato Administrativo n° XXX/2022-FEAS para 
Contratação de empresa especializada em prestação de 
serviços de manutenção com troca de peças e manutenções 
preventivas com emissão de laudos de calibração, de 
seladoras, para suprir as necessidades da Fundação Estatal de 
Atenção ã Saúde — Feas pelo período de 12 (doze) meses, que 
entre si celebram a Feas — Funda do Estatal de Atenção 
Satide e a empresa  

Aos diU. . go an 1-xN, nesta cidade de 

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

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

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

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

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

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

seguir estabelecidas: 

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

Tem o presente por objeto a Contratação de empresa especializada em 

prestação de serviços de manutenção com troca de pegas e manutenções preventivas com 

emissão de laudos de calibração, de seladoras, para suprir as necessidades da Fundação 

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

Estão contemplados neste termo os seguintes equipamentos e quantidades: 

- 9 seladora Marca  Ron  Modelo RSMC 250; 

- 3 seladora Marca  Ron  Modelo RSR 2000; 

- 2 seladora com Pedal Marca Selamack; 

- 1 seladora de mesa Marca Selaplast. 
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Parágrafo Primeiro  

Os serviços contratados serão prestados no Hospital Municipal do Ido -o Zilda 

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

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

Referência. 

Para fins de esclarecimento, os endereços das unidades são: 

Rua Lothário  Boutin,  n° 90, Bairro Pinheirinho, Curitiba/PR — Hospital Municip I do Idoso 

Zilda Arns (HMIZA); 

Rua Jussara, 2234 - Sitio Cercado, Curitiba — PR - Centro Médico Comunitário airro Novo 40  
(CMCBN); 

R. Jorn.  Emilio  Zolá Florenzano, 835 - Tatuquara, Curitiba — PR - UPA Tatuquar 

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

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

Parágrafo Segundo  

Os serviços deverão ser prestados nas dependências da contratada. 

Parágrafo Terceiro 

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

Termo de Referência e a Proposta da CONTRATADA. • 
Parágrafo Quarto  

As pessoas que venham a executar os serviços decorrentes deste instrumento 

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

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

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

indenização por quaisquer acidentes de que seus empregados possam ser vit mas quando 

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

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

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

colaboração entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA. 

Parágrafo Quinto 
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A CONTRATADA somente manterá na execução dos serviços objeto da 

presente contratação, profissionais que apresentem o seguinte perfil: 

a) Maiores de 18 anos; 

b) Portadores de atestado de boa saúde. 

CLAUSULA SEGUNDA — DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

0 objeto deste termo compreende a prestação dos seguintes serviços: 

a. Manutenção Preventiva; 

b. Manutenção Corretiva. 

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

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

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

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

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

escrito ou por  e-mail.  

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

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

conformidade; 

b) Manter os equipamentos dentro das condições normais de 

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

ocorrências de defeitos por desgastes ou envelhecimentos dos seus componentes, 

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

conforme recomendações do fabricante. 

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

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

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

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

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

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

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

conformidade; 

a) Os serviços de manutenção corretiva poderão ser executados nas dependências 

da CONTRATANTE, ou em laboratório especializado da CONTRATADA e todas as 
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R. Cap. Argemiro  Monteiro 

despesas decorrentes serão custeadas pela CONTRATADA; 

b) A CONTRATADA fica responsável por vícios ou defeitos de  fa  

desgaste anormal das pegas utilizadas na manutenção corretiva, pelo p 

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

se fizerem necessárias, sem ônus a contratante; 

c) A CONTRATADA fornecerá ao final de cada manutenção corretiva 

técnico dos serviços executados no equipamento. 

d) Os equipamentos objeto do Contrato, suas pegas ou parte 

permanecer em perfeitas condições de uso durante a vigência do c 

e) As peças e/ou acessórios a serem utilizados deverão, obrigatoriame 

preço de tabela apresentado pela CONTRATADA, em sua proposta. 

.0 Caso seja constatada a necessidade de troca das peças e/ou  ac-

equipamentos objeto deste contrato durante as manutenções 

preventivas, que estejam exclusas(os) da Tabela de Peças do A 

CONTRATADA deverá apresentar 03 orçamentos para aprovaç 

CONTRATANTE.  

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

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

formulário próprio da CONTRATADA, assinado pelo responsá técnico, 

discriminando a relação individualizada das peças a serem  sub  ituidas, se 

necessário, com seus respectivos preços (considerando um desconto d 10% sobre 

os valores constantes na tabela de preços da CONTRATADA); e o e mais for 

necessário ao perfeito funcionamento do equipamento. A CONTRATAN avaliará o  

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

CONTRATADA que deverá efetuar o conserto em até 48 horas. 

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

plena execução dos serviços correrão à conta da CONTRATADA, 

responsável pelo fornecimento das peças de reposição, originais, apó 

escrita do CONTRATANTE. 

V. E expressamente proibida, à CONTRATADA, a instalação 

recondicionadas ou recuperadas; 

VI. As pessoas que venham a executar os serviços decorrentes dest 

possuirão vinculo empregaticio exclusivamente com a CONTRATADA 

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

dos salários e demais vantagens, recolhimento de todas as obrigaç 

tributos pertinentes, indenização por quaisquer acidentes de que seus 

icação ou 

eriodo, não 

peças que 

de peças 

instrumento 

sendo esta 

pagamentos 

s sociais e 

empregados 

cessários 

qual será 

autorização 

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

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

transferidos para a CONTRATANTE. 

CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

São obrigações da CONTRATADA: 

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

vedada a sublocação no todo ou em parte do objeto; 

II. Cumprir rigorosamente o prazo de execução dos serviços;  

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

CONTRATADA. 

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

chamado pela CONTRATADA. 

V. Encaminhar A CONTRATANTE, para autorização, orçamento prévio discriminativo 

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

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

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

Técnica (TRT) referente aos serviços prestados; 

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

pessoas idôneas e especializadas, devidamente uniformizadas, assumindo qualquer 

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

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

todos os prejuízos que eventualmente ocasionarem; 

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

entendimentos verbais determinados pela urgência da execução dos serviços, 

prestando todo e qualquer esclarecimento solicitado, e obrigando-se a atender 

prontamente as reclamações que porventura ocorrerem; 

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

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

por todos os prejuízos que eventualmente ocasionem, assumindo inclusive possíveis 

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

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

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

mesmos; 
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X. Responsabilizar-se por todos os danos causados diretamente A  CON  

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

excluindo tal responsabilidade, a fiscalização ou acompanha 

CONTRATANTE; 

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

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

XII. Proceder ao conserto, substituindo e/ou reparando os  component  

eletrônicos, mecânicos, necessários A recolocação dos equipamentos e 

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

XIII. Responsabilizar-se pelas peças/acessórios a serem empregados e tod 

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

As suas expensas, da mão-de-obra necessária à execução dos serviço 

contrato; 

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

dos serviços contratados, sem nenhum ônus adicional a CONTRATANTE; 

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

XVI. Ministrar treinamento para o uso adequado dos equipamentos, quan 

pela CONTRATANTE; 

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

XVIII. Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviço 

previsto neste Contrato, sem interrupção, seja por motivo de féria 

semanal, greve, licença falta ao serviço e demissão de empregados. A d 

terá em hipótese alguma, qualquer relação de emprego com a CONTRAT 

de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA as despesas com todo 

obrigações sociais, trabalhistas e fiscais; 

XIX. A CONTRATADA deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, 

da fiscalização, permitindo o acesso aos serviços em execução, bem com 

prontamente as solicitações que lhe forem efetuadas; inclusive, permitir 

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

acompanhar os serviços relativos aos orçamentos aprovados; 

XX. Executar sempre que necessário, e mediante prévia aprovação 

CONTRATANTE, serviços de maior vulto, de reparos ou substituições, q 

o funcionamento dos equipamentos; 

XXI. Orientar seus trabalhadores para que não haja qualquer tipo de  inter  

aos clientes (pacientes/acompanhantes) do hospital; 

XXII. Observar todas as obrigações assumidas neste contrato e em seus 

anderley, 161 
3° andar 

— Curitiba/PR 
P81.130-160 
1) 3316-5927 

sov.br  

RATANTE 

trato, não 

nto pela 

os custos 

ontratação, 

objetos do 

elétricos, 

condições 

elação junto 

livre acesso 

calizar e/ou 

parte do 

e viabilizem 

execução 

o solicitado 

o Contrato; 

, conforme 

, descanso 

missão não 

NTE, sendo 

encargos e 

exos, ainda 

ampla ação 

atendendo 

• 
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que não transcritas no corpo do presente instrumento. 

CLAUSULA QUARTA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

São obrigações da CONTRATANTE: 

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

corpo funcional; 

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

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

III. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados; 

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

exigências deste Termo e seus anexos; 

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

de execução dos serviços, fixando prazo para sua correção; 

VI. Comunicar de imediato à CONTRATADA quaisquer anormalidades de funcionamento 

dos equipamentos; 

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

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

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

CLAUSULA QUINTA - DO VALOR 

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

receberá a CONTRATADA a importância de R$ observando-se para 

cada entrega, os seguintes valores unitários para cada item: 

CODIGO 
TASY 

MATERIAL DESCRIÇÃO 
QUANTIDADE DE  
EQUIPAMENTOS 

PERIOD°  

Valor Total 

EIORA TECN1CA 
MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA 

(ANUAL) 

EMISSÃO DE 
LAUDOS 
(ANUAL) 

218199 

Serviço de 
Manutenção 
Preventiva e 

Corretiva 

Seladora  Ron  
RSMC 250 

9 

12 meses 

Seladora  Ron  
RSR 2000 

3 

Seladora 
Selamack 

2 

Seladora 
Selaplast 

1 

TOTAL (MANUTENÇÃO PREVENTIVA + EMISSÃO DE LAUDOS) .R$ 
RESSARCIMENTO TOTAL DA HORA TÉCNICA ',R$ 7.000,00 
...,_%-b.,11,...11Vil...111,../ 1 ,...,,, 1,1_ 1-r_yn., kt-JI,I.J1-1-1.--VII.JV 1-1-1-, 

=AC\ R$ 20.000,00 
VALOR TOTAL ANUAL 
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Parágrafo Único  

As despesas decorrentes dos serviços ora contratados correrão p 

recursos próprios da CONTRATANTE, previstos em seu orçamento, recebiveis 

Contrato de Gestão celebrado com o Município de Curitiba, para atender as  met- 

CLÁUSULA SEXTA— DO PAGAMENTO 

r conta de 

através de 

definidas. 

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

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

(primeiro) dia  (Ail  do mês subsequente ao da prestação do serviço, sem e endas ou 

rasuras, sendo necessariamente a via original; e, ainda, mediante apresentação Ja 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 i 

faturas apresentadas, esta comunicará por escrito à CONTRATADA, em até 1 

contados a partir do primeiro dia útil após a protocolização das Notas Fiscais/F 

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

da cobrança, sendo reiniciado o prazo para pagamento da fatura a partir dess 

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

devido nas 

(dez) dias, 

tura. Neste 

gularização 

nova data, • 
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 fatiramento do 

mês subsequente ao da comunicação. 

CLAUSULA SÉTIMA— DA MORA 

Na inexistência de outra regra contratual, quando da ocorrência de e entuais 

atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela contratante, o valor dev do 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 
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taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação 

das seguintes fórmulas: 

I=(TX/100) 

365 

EM =IxNx  VP,  onde: 

I = Índice de atualização financeira;  

TX  = Percentual da taxa de juros de mora anual; 

EM = Encargos moratórios; 

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

pagamento;  

VP  = Valor da parcela em atraso. 

CLAUSULA OITAVA — DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 

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

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

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

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

adotado como critério de reajuste o IPC- A. 

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. 

CLÁUSULA NONA — DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 
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A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratu is, os 

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

cento) do valor inicial atualizado do contrato, de acordo com o  art.  65 da Lei 866 

Parágrafo Único 

cinco por 

/93. 

Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no 

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

CLAUSULA DÉCIMA — DAS PENALIDADES 

Na hipótese de a CONTRATADA deixar de executar os serviços 1  or  qualquer 

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

qualquer outra hipótese de inexecução parcial ou total do contrato, estar sujeita às 

seguintes penalidades, independente de outras previstas em lei: 

a. Advertência. 

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

de até 1% ao dia sobre o valor da parcela ou etapa inadimplida do 

observado o prazo máximo de 10 dias, conforme artigo 112, inciso I 

Municipal 610/2019, ficando a CONTRATADA sujeita As penalidades p 

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

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

10% sobre o valor remanescente da contratação, conforme artigo 112 

contratado, 

do Decreto 

evistas nos 

punitiva de 

inciso I do 

 

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

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

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

natureza da falta e o prejuízo causado à administração pública, de acor.  

n.° 8666/93. 

e. Declaração de inidoneidade para licitar na Administração P 'blica, com 

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

ao superior 

, segundo a 

o com a Lei 

Parágrafo Primeiro  

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

cumuladas. 
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Parágrafo Segundo  

Quaisquer das penalidades aplicadas serão transcritas na ficha cadastral da 

CONTRATADA na Feas. 

Parágrafo Terceiro  

A CONTRATANTE poderá motivadamente aplicar as penalidades estabelecidas 

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

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

Administração. 

Parágrafo Quarto  

A aplicação de penalidades não prejudica o direito da CONTRATANTE de 

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

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

cobrança judicial ou extrajudicial de eventuais perdas e danos. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA— DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

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

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

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

poderá entre outros: 

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 impostos e taxas que 

forem devidos em decorrência do objeto desta contratação, ou vierem a ser criados. 
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CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DA RENÚNCIA 

A CONTRATADA, por si e por seus eventuais sucessore 

expressamente a qualquer ação, questionamento ou pedido de devolução 

administrativo relativamente aos tributos municipais incidentes sobre o presente 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA — DA RESCISÃO 

0 presente contrato poderá ser rescindido sem ônus, de comum aco 

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

Lei 8.666/93. 

Parágrafo Primeiro  

Na hipótese de a CONTRATADA solicitar a rescisão, ficará obrigada 

prestando os serviços contratados por período a ser estipulado pela CONT 

contar do recebimento da notificação. 

Parágrafo Segundo  

Se, a qualquer tempo, na vigência deste contrato, a CONTRATADA tiv 

sua falência ou vier a se dissolver, de pleno direito ou extrajudicialmente, fic 

contrato automaticamente rescindido, sem prejuízo da resolução de eventuais p 

Parágrafo Terceiro  

Em qualquer hipótese de rescisão, caberá única e exclus 

CONTRATADA o recolhimento das verbas rescisórias e demais encargos 

independentemente do período de comunicação da rescisão for 

CONTRATANTE. 

Parágrafo Quarto  

O inadimplemento de qualquer cláusula do presente contrato poderá s 

sua imediata rescisão, independentemente de notificação ou interpelação 

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

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 prévi 

, renuncia 

judicial ou 

ontrato. 

o entre as 

79 e 80 da • 

a continuar 

TANTE, a 

r decretada 

o presente 

ndências. • 
amente 

rabalhistas, 

lado pela 

r motivo de 

judicial ou 

sta: 
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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 

0 presente instrumento sujeita o CONTRATANTE e a CONTRATADA As normas 

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

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA — DOS GESTORES 

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

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

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

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

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DA VIGÊNCIA 

0 contrato vigerá por 12 (doze) meses, a contar da data da sua assinatura, 

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

demais alterações. 

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA — DA PROTEÇÃO DE DADOS 

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

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

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

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

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

CONTRATANTE. No manuseio dos dados a CONTRATADA deverá: 

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

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

dados pessoais mantidos ou consultados/transmitidos eletronicamente, para garantir a 
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proteção desses dados contra acesso não autorizado, destruição, uso, 

divulgação ou perda acidental ou indevida; 

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

de acesso (autorização) e que os dados pessoais não podem ser  lid  

modificados ou removidos sem autorização expressa e por 

CONTRATANTE;  

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

exceção da prévia autorização por escrito da CONTRATANTE, qu 

indiretamente. Caso a CONTRATADA seja obrigada por determinação  le  

dados pessoais a uma autoridade pública, deverá informar p 

CONTRATANTE para que esta tome as medidas que julgar cabíveis; 

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

ocorrência de qualquer incidente que implique violação ou risco de i  
- 

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

disposições legais relativas à proteção de Dados Pessoais pela CONT 

odificação, 

permissão 

copiados, 

escrito da 

ceiros, com 

r direta ou 

I a fornecer 

lamente a • 
respeito da 

iolação das 

TADA, seus 

suspeita. 

Parágrafo primeiro  

A CONTRATADA será integralmente responsável pelo pagamento 

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

multa ou penalidade imposta à CONTRATANTE e/ou a terceiros diretamente ri 

descumprimento pela CONTRATADA de qualquer das cláusulas previstas n 

quanto à proteção e uso dos dados pessoais. 

e perdas e 

de qualquer 

sultantes do 

ste capitulo 

Parágrafo segundo  

Encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais nec 

utilização dos dados pessoais, sensíveis ou não, a CONTRATADA int 

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

pela CONTRATANTE, eliminará completamente os Dados Pessoais e toda 

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

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

Parágrafo terceiro  

A CONTRATADA declara, por meio deste instrumento, que: 

I. Cumpre a legislação aplicável sobre privacidade e proteção 

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

exclusão das demais normas setoriais ou gerais sobre o tema; impleme 

ssidade de 

rromperá o 

eterminado 

as cópias 

o necessite 

a LGPD. 
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as medidas técnicas de segurança da informação disponíveis, além de medidas 

organizacionais para controle de acesso aos Dados Pessoais; 

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

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

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

hipótese a CONTRATANTE será responsabilizada pelo Tratamento de Dados 

Pessoais realizados pela CONTRATADA. 

CLAUSULA DÉCIMA NONA — DO FORO DE ELEIÇÃO 

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

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

outro, por mais privilegiado que seja. 

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

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

única via, de onde serão extraídas as cópias necessárias. 

Curitiba, xx de xxxxxxx de xxxxxx. 

Sezif  redo  Paulo Alves Paz 

Diretor Geral — Feas 

Ordenador de Despesas 

)000C  

CONTRATADA 

Deise Sueli de  Pietro Caputo Pedro Henrique  Wino  Borges 

Diretor Administrativo Financeira Feas Assessor Jurídico — Feas 

1a Testemunha 2a  Testemunha 
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11/11/2022 09:09  Zimbra 

Zimbra vmaior@feaes.curitiba.pr.gov.  

Fwd:  análise documentação pregão manutenção máquinas seladoras 

De : Engenharia Clinica Feaes 
<engenhariaclinica@feaes.curitiba.pr.gov.br> 

Assunto :  Fwd:  análise documentação pregão manutenção 
máquinas seladoras 

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

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

Bom dia,  

sex. 11 de nov. de 2022 09:03 

1.) 3  anexos 

• Diante a proposta comercial da empresa RS MEDICA LTDA, venho mui respeitosamente 
requerer a CPL-FEAS que emita uma diligência para que a empresa RS MEDICA 
LTDA CNI33 no 05.157.606/0001-59 pois não ficou evidenciado a carta de atestado de 
capacidade técnica conforme descrito no termo de referência: 

8) QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  
a) a) Autorização, Registro ou inscrição da CONTRATADA no Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho Regional dos Técnicos Industriais —  

CRT,  entidade competente para a fiscalização do exercício profissional, competente da 

região a que estiver vinculado o licitador, que comprove atividade relacionada com o 

objeto desta licitação; 
b) b), :01 atestado (ou declaração) de capacidade técnica, expedido(s) por 

pessoa jurfdita de direito publico ou 0006: devidamente registrado(s) na enticiade 

• profissional competente, que;,COrnproVe(Kter a licitante fornecido, instalado e prestado ‘o 
serviço de manutenção  seladoras de PlastiCo e plasteril utilizados em central de Material. 

Att, 

De: "Veridiane de Paula Macedo  Sotto  Maior" <vmaior@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Para: "Roberto Liberato Dallagranna" <rdallagranna@feaes.curitiba.pr.gov.br>  
Cc:  "Engenharia Clinica Feaes" <engenhariaclinica@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Enviadas: Segunda-feira, 7 de novembro de 2022 9:27:40 
Assunto: análise documentação pregão manutenção máquinas seladoras 

Bom dia prezados, 

Segue  link  para análise da documentação do PE 164/2022 - manutenção máquinas 
seladoras, bem como anexo o edital de embasamento caso se faça necessário. 

http://comprasnét.gov.br/livre/Pregao/lista_itens.asp?  
Opc=2&rdTpPregao=E&IstSrp=&istICMS=&uf=&numprp=1642022&co uasg=928285&dt_entrega 
=&dt_abertura=&IstSituacao=99&IstTipoSuspensao=0&prgCod=10907-58&numprpXs1=1642022&p 
agina=1 

httos://webmail.ouritiba.prgov.br/h/printmessage?id=1  0330&tz=America/Sao_Paulo 1/2 





gm&  
Documento assinado digitalmente 

ROBERTO LIBERATO DALLAGRANNA 
Data: 11/11/202214:07:41-0300 
Verifiqueem https://verificador.iti.br  

Roberto Liberatto Dallagranna 
CREA-PR: 75520/D 

Engenharia Clinica Feas 

Engenharia Clinica 
Fundação Estatal de Atenção à Saúde — 

Feas 
Rua Lothário  Boutin,  90 

Pinheirinho 
Curitiba / PR 

CEP 81.110-522 
(41) 3316-5928 

www.feaes.curitiba.proov.br  
engenhariaclinica@feaes.curitiba.pr.gov.br  

Memorando n.° 55/2022 — Eng.a Clinica I  FEAS 
Curitiba, 11 de Novembro de 2022. 

De: Eng.a  Clinica  I  FEAS. 
Para: CPL I  FEAS  

Referente: "Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção 
10  com troca de peças e manutenções preventivas com emissão de laudos de calibração de 

máquinas seladoras. 

Após análise das documentações exigidas no item 7. "Apresentação Da Proposta De 

Preços E Envio Dos Documentos", informo: 

A empresa listada abaixo anexou à documentação: 

RS MÉDICA LTDA 

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

A empresa RS MÉDICA LTDA anexou as documentações exigida no Edital de 

Embasamento, as quais estavam de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi 

classificada. 

Elaborado Aprovado 

Documento assinado digitalmente 

tb, WILIAM KENDI ARABORI 
Data:11/11/202212:37:27-0300 
Verifique em https://verificador.iti.br  

Wiliam  Kendi Arabori 
Matricula 2384 

Engenharia Clinica Feas  
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médica ... 
. 

REDE DE SERVIÇOS MEDICA. 

rc\ 

Fundação Estatal De Atenção A Saúde FEAS 

Processo Administrativo n° 260/2022 

Pregão Eletrônico n° 164/2022 

Em atenção ao Edital de Pregão em referência, informamos/declaramos que: 

1) Esta proposta é baseada nas condições estabelecidas no Edital de Embasamento do Pregão Eletrônico em epígrafe, bem como em seu 
Termo de Referência, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção com troca de 
pegas e manutenções preventivas com emissão de laudos de calibração de máquinas seladoras. 
2) Propomos os seguintes valores para integral cumprimento do objeto em todas as suas características e obrigações vinculantes: 

Item 
Equipamentos, 

Manutenção 
Preventiva e Corretiva 

Qtd Manut. Corretiva 
(Valor da Hora técnica) 

Manut. 
Preventiva 

Preventivas por ano com 
emissão de laudos Valor Anual Total 

1 Seladora  Ron  RSMC 250 9 R$ 263,33 R$-3.168,00 1 R$ 6.496,00 
2 Seladora  Ron  RSR 2000 3 R$ 263,33 R$ 3.168,00 1 R$ 6.496,00 
3 Seladora Selamack 2 R$ 263,33 R$ 3.168,00 1 R$ 6.496,00 
4 Seladora Selaplast 1 R$ 263,33 R$ 3.168,00 1 R$ 6.496,00 

TOTAL: R$ 6.496,00 
Ressarcimento hora técnica (não é objeto de disputa) R$ 7.000,00 

Ressarcimento de Pegas (não é objeto de disputa) •R$ 20.000,00 
TOTAL GERAL: R$ 33.496,00 

CNPJ 06.167.606/0001-59 
Rua Edmundo  Bastian,  116 - Bairro: Cristo Redentor 

CEP: 91040-050 - Porto Alegre/RS  
Email:  licitacao.Olarsmedica.com.br  

Telefone: (51) 3105-8893 / 3362.1221.! 3362.3558 



médica  
REDE DE SERVIÇOS MtbiCA 

3) 0 valor ofertado inclui todos os custos diretos e indiretos necessários ao cumprimento fiel e integral do objeto deste edital e seus anexos, bem como taxas, 

impostos e contribuições fiscais, e os demais custos que incidam sobre o contrato. 

4) A presente proposta é válida por 60 (sessenta) dias contados da assinatura da presente. 

5) Termos lido e compreendido os termos do edital em pauta e que os produtos e serviços ofertados atendem integralmente as especificações requeridas, 

constantes no seu anexo I — termo de referência. 

6) Declaramos que nos pregos propostos encontram-se inclusos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura 

possam recair sobre a execução do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas do edital e seus anexos — que são complementares 

entre si. 

7) Possuímos plena capacidade técnica, operacional e administrativa para executar os serviços, comprometendo-nos a prestá-los; estamos cientes de todos os 

detalhes, especificações e condições de execução do objeto do pregão eletrônico e que assumiremos integral responsabilidade por eventuais erros e omissões no 

preenchimento desta proposta de preços e ainda, que estamos de pleno acordo com todas as exigências técnicas. 

8) Se vencedora do certame, nos comprometemos a assinar o contrato advindo da licitação. Porto Alegre, 07 de novembro de 2022.  

MEDIC  LTDA. 
CN J: 05.157.606/0001-59  

Luciano  da Silva Santos 
Analista de Licitação — Procurador 

CPF: 736.813.420-91 
Identidade: 5048483341 SSP/RS 

CNPJ 05.157.606/0001-59 
Rua Edmundo  Bastian,  116 - Bairro: Cristo Redentor 

CEP: 91040-050 - Porto Alegre/RS  
Email:  licitacao.010rsmedica.com.br  

Telefone: (51) 3105-8893 / 3362.1221 13362.3558 



Ministério da Economia 
Secretaria Especial de Desburocratiza0o, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Gestão 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Declaração 
Declaramos para os fins previstos na Lei n 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a 
situação do fornecedor no momento é a seguinte: 

Dados do Fornecedor 
CNPJ: 05.157.606/0001-59  DUNK):  898162946 
Razão Social: RS MEDICA LTDA 

41110 me Fantasia: 
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 19/06/2023 
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA  
MET: Não 
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno 

Ocorrências e Impedimentos  
Ocorrência: Consta 
Impedimento de Licitar: Nada Consta 
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta 
Vinculo com "Serviço Público": Nada Consta 

Níveis cadastrados: 

I - Credenciamento \-1 

II - Habilitação Juridica (Possui Pendência)  
III  - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal 

Receita Federal e PGFN Validade: 20/12/2022 Ly 
FGTS Validade: 30/11/2022 1.7 
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) Validade: 08/05/2023 L.---- 

rv - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal . 
Receita Estadual/Distrital Validade: 23/12/2022 (••-•"" 
Receita Municipal Validade: 09/12/2022 ..,--- 

V - Qualificação Técnica 

VI - Qualificação Econômico-Financeira 

Validade: 30/04/2023 

Fornecedor possui alguma pendencia no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências 
nas funcionalidades de consulta. 

Emitido em: 11/11/2022 15:42 
CPF: 064.975.669-02 Nome: VERIDIANE DE PAULA MACEDO  SOTTO  MAIOR  
Ass:  

1 de 1 
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Ministério da Economia 
L, Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo 

N° DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial) 

NIRE (da sede ou filial, guando a 
sede for em outra UF) 

43204923943 

Código da Natureza 
Juridica 

2062 

N° de Matricula do Agente 
Auxiliar do Comercio 

1 - REQUERIMENTO 

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul 
Nome: RS MEDICA LTDA - EPP 

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio) 

requer a V.S° o deferimento do seguinte ato: 

N° DE CÓDIGO CÓDIGO DO 
VIAS DO ATO EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO 

1111111111111111111111111111111 
 

RSP2200082351  

N° FCN/REMP 

1 I 002 ALTERACAO 
051 1 CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO 

021 1 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

2244 1 ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) 

2003 1 ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR 

• PORTO ALEGRE Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: 

Local Nome: 

Assinatura: 

14 Fevereiro 2022. Telefone de Contato: 
Data 

2- USO DA JUNTA COMERCIAL 

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA 

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s): 

SIM SIM Processo em Ordem 
A decisão 

/ / 
Data 

NÃO / / EI NÃO / / Responsável 
Data Responsável Data Responsável 

DECISÃO SINGULAR 
2a Exigência 3 Exigência 4' Exigência 5' Exigência 

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 11 

Processo deferido. Publique-se e arquive-se. 

Processo indeferido. Publique-se. 

/ / 
Data Responsável 

DECISÃO COLEGIADA 
2' Exigência 3' Exigência 4' Exigência 5' Exigência 

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 

Processo deferido. Publique-se e arquive-se. 

Processo indeferido. Publique-se. 

/ / 
Data Vogal Vogal Vogal 

Presidente da Turma 

OBSERVAÇÕES 

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul 
Certifico registro sob o n° 8166042 em 25/02/2022 da Empresa RS MEDICA LTDA - EPP, CNPJ 05157606000159 e protocolo 220120447 - 
27/01/2022. Autenticação: EFD9B361F5C293DC181388B8D95892E17DD9. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar 
este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao  e informe n° do protocolo 22/012.044-7 e o código de segurança GtWq Esta cópia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 25/02/2022 por Carlos Vicente Bemardoni Gonçalves — Secretário-Geral. 41,4 
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JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇ 
RIO GRANDE DO SUL 

Registro Digital 

S DO  

Capa de Processo 

Identificação do Processo 
Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador Data 

22/012.044-7 RSP2200082351 13/01/2022 

Identificação do(s) Assinante(s) 
CPF Nome Data Assinatura 

261.358.330-49 MARCO  ANTONIO  BARRETT! 14/02/2022 

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do govb  

Selo Ouro - Certificado Digital 

O 

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul 
Certifico registro sob o n° 8166042 em 25/02/2022 da Empresa RS MEDICA LTDA - EPP, CNPJ 05157606000159 e protocolo 220120447 - 
27/01/2022. Autentica95o: EFD9B361F5C293DC181388B8D95892E17DD9. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves -  Sec  tário-Geral. Para validar 
este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao  e informe n° do protocolo 22/012.044-7 e o código de segur nga GtWq Esta cópia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 25/02/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves — Secretário-Geral. 2,4 
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ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 
RS MEDICA LTDA CNPJ 05.157.606/0001-59 

NIRE: 4320492394 
Marco Antonio Barretti, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, empresário, 
identidade civil n° 4008938237 expedida por SSP/RS, inscrito no CPF sob o n° 261.358.330-49, 
residente e domiciliado na Rua  Nicola Mathias  Falci, 50, Apto. 510, Jardim do Salso, Porto 
Alegre/RS, CEP 91.410-330; 

Nelsinda Schuvarts Barretti, brasileira, casado pelo regime de comunhão universal de bens, 
empresária, identidade civil n° 1015776311 expedida por SSP/RS, inscrita no CPF sob o n° 
506.144.520-15, residente e domiciliada na Rua Paraná, 222, Apto 304, centro, Bento 
Gonçalves/RS , CEP 95.700-018, 

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira sob a denominação social de 

"RS MÉDICA LTDA", com sede social na Cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, na Rua 

Edmundo  Bastian,  116, Cristo Redentor, CEP 91.040-050, com seus ato constitutivo arquivado na 

Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob NIRE 4320492394 em 08/07/2002 e no CNPJ 

sob n° 05.157.606/0001-59; Resolve alterar e consolidar as disposições contratuais vigentes, 

conforme a seguir exposto: 

CLÁUSULA PRIMEIRA  

0 objeto social da empresa passará a ser: Comércio, importação e exportação de equipamentos 
hospitalares, odontológicos e ambulatoriais, reparações e manutenções dos mesmos; locação de 
equipamentos hospitalares e prestação de serviços de manutenção e reparo de instrumentos de 
medição regulamentado; serviços de metrologia e engenharia clinica; Atividades de apoio à gestão de 
saúde. 

CLAUSULA SEGUNDA  

Retira se da sociedade a sócia Nelsinda Schuvarts Barretti, já qualificada, detentora de 9,00 (nove) 
quotas, equivalente a 0,05% (zero virgula zero cinco por cento) do capital social, cede e transfere por 
venda o total de suas quotas, o equivalente a R$ 9,00 (nove) reais ao sócio remanescente Marco 
Antonio Barretti, já qualificado, valor pago em moeda corrente nacional; pelo Cessionário, 
diretamente ao Cedente, pelo que dá-se plena e geral quitação; passando a ficar da seguinte forma: 

COTISTA N° de Quotas Partic. R$ °A 

Marco Antonio Barretti  18.000 18.000,00 100 °A 

TOTAL 18.000 18.000,00 100 %  

CLÁUSULA TERCEIRA 

Declaram os sócios, que as demais cláusulas permanecem em pleno vigor e consolida-se neste ato o 
Contrato Social, confome segue nas proximas paginas, em cumprimento ao comando legal emanado 
no Novo Código Civil, Lei n° 10.406/2002: 

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul 
Certifico registro sob o n° 8166042 em 25/02/2022 da Empresa RS MEDICA LTDA - EPP, CNPJ 05157606000159 e protocolo 220120447 - 
27/01/2022. Autenticação: EFD9B361F5C293DC181388B8D95892E17DD9. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretario-Geral. Para validar 
este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao  e informe n° do protocolo 22/012.044-7 e o código de segurança GtWq Esta cópia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 25/02/2022 por Carlos Vicente Bemardoni Gonçalves — Secretário-Geral. 
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CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 
RS MEDICA LTDA CNPJ 05.157.606/0001-59 

NIRE: 4320492394 

Marco Antonio Barretti, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, empresário, 
identidade civil n° 4008938237 expedida por SSP/RS, inscrito no CPF sob o n° 261.358.330-49, 
residente e domiciliado na Rua  Nicola Mathias  Falei, 50, Apto. 510, Jardim do Salso, Porto 
Alegre/RS, CEP 91.410-330; 

Sócio tiutlar da sociedade empresária limitada que gira sob a denominação social de "RS  MEDIC  
LTDA", com sede social na Cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, na Rua Edmundo  Bastian,  
116, Cristo Redentor, CEP 91.040-050, com seus ato constitutivo arquivado na Junta Comercial do 
Estado do Rio Grande do Sul sob N1RE 4320492394 em 08/07/2002 e no CNPJ sob n° 
05.157.606/0001-59; Resolve consolidar as disposições contratuais vigentes, conforme a segu 
exposto: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE E FORO JURÍDICO 

Li - Denominação Social 

A Sociedade gira sob a denominação social "RS MEDICA LTDA", sendo regida de 
conformidade com a Lei n° 10.406/2002 e supletivamente pela Lei n° 6.404/76. 

1.2 - Sede Social 

A sociedade tem sede social na Cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, na Rua Edmundo  
Bastian,  116, Cristo Redentor, CEP 91.040-050; 

1.3 — Foro Juridico 

Fica eleito o foro de Porto Alegre-RS, para o exercicio e o cumprimento dos direitos e 
obrrigações resultantes deste contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO SOCIAL E PRAZO DE DURAÇÃO 

1.1- Objeto Social 

A sociedade tem por objeto social: Comércio, importação e exportação de equipamentos 
hospitalares, odontológicos e ambulatoriais, reparações e manutenções dos mesmos; locação 
de equipamentos hospitalares e prestação de serviços de manutenção e reparo de instrumentos 
de medição regulamentado; serviços de metrologia e engenharia clinica; Atividades de apoio 
gestão de saúde. 

1.2 - Prazo de Duração 

A sociedade é constituída por prazo indeterminado, tendo iniciado suas atividades em 08/07/20 2. 

CLAUSULA TERCEIRA - CAPITAL SOCIAL 

1.1 - Capital Social 

0 Capital Social totalmente subscrito e integralizado pelos sócios, em moeda corrente, naci 
na importância de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), divididos em 18.000,00 (dezoito mil) qu 
todos com direito a voto, no valor nominal de R$ 1,00 (um real), que está assim distribuída entr 
sócios: 

COTISTA N° de Quotas Partic. R$ % 

Marco Antonio Barretti 18.000 18.000,00 100 % 

TOTAL 18.000 18.000,00  100 % 
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1.2 - Responsabilidade 

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem 
Isolidariamente pela integralização do capital social. (artigo 1.052 do Código Civil, Lei n° 
10.406/2002). 

§ Único — Os sócios não responderão subsidiariamente pelas obrigações sociais, conforme 
estabelece o Artigo 1054 combinado com o Artigo 997, VIII, do Código Civil, Lei n° 10.406./2002. 

CLÁUSULA QUARTA— ADMINISTRAÇÃO E ATRIBUIÇÕES 

1.1 - Representação da Sociedade 

A administração da sociedade cabe ao sócio Marco Antonio Barretti, devidamente 
qualidicado no preambulo deste instrumento podendo assinar isoladamente, ficando autorizado 
o uso do nome empresarial, dispensando-o de caução e investido dos mais amplos e gerais 
poderes, podendo representa-la em juizo ou fora dele, nas relações com terceiros, nas 
repartições públicas e autarquias, assinando todos os documentos necessários A gestão dos 
negócios, podendo inclusive nomear procuradores, desde que com prazo de mandato e poderes 
específicos. 

§ Único — É facultado aos sócios, designar os poderes da administração a pessoas não sócias." 

1.2 - Impedimento de Uso da Denominação Social 

Os administradores são investidos de todos os poderes necessários para pratica dos atos de 
gestão, ficando vedado os avais, fianças ou outras garantias de favor, bem como, o uso ou 
emprego da denominação social em negócios ou transações estranhos aos objetivos sociais. 

CLÁUSULA QUINTA 

Pelo exercício da administração, as administradoras terão direito a uma retirada mensal a titulo 
de pró-labore. 

CLÁUSULA SEXTA 

O exercício social coincidirá com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro e ao término 
de cada exercício, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, 
elaborado as demonstrações financeiras exigidas legalmente. 

§ Único Poderão os sócios durante o decorrer do exercício social, levantar balanços e/ou balancetes 
parciais e seus resultados, podendo ser distribuídas antecipadamente aos sócios, de forma 
convencionada entre os mesmos ou proporcionalmente As suas quotas de capital em 
conformidade com o  art.  204 da Lei 6.404/76; 

CLÁUSULA SÉTIMA 

As quotas da Sociedade são indivisíveis e não podem ser cedidas ou transferidas sem o 
expresso consentimento dos demais sócios, cabendo, em igualdade de condições, o direito de 
preferência para os sócios que queiram adquiri-las. 

10 - O sócio que desejar retirar-se da Sociedade deverá comunicar aos demais, por intermédio de 
carta registrada, com antecedência de 90 (noventa) dias, a sua intenção de não mais continuar na 
sociedade. 

§ 2° - O sócio retirante receberá o valor de suas cotas em doze (12) prestações mensais e consecutivas. 

CLÁUSULA OITAVA 

0 falecimento, falência ou afastamento de qualquer sócio não se constituirá causa para dissolução da 
Sociedade, que continuará com seus sócios remanescentes. 
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CLÁUSULA NONA  

A Sociedade será dissolvida apenas por deliberação dos sócios-quotistas, para este fini convocados, 
respeitado o quorum deliberativo previsto no § 7°, da Cláusula 5.00. 

CLÁUSULA DÉCIMA  

0 administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da 
sociedade, por lei especial, ou  ern  virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os 
efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crim 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular 
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações d 
consumo, fé pública, ou a propriedade.  (art.  1.011, § 1°. CC/2002). 

Revogam-se todas as disposições contidas no instrumento contratual primitivo e suas posteriore 
alterações, passando a sociedade reger-se somente pelo que está contido neste instrumento. 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento, em 01 (uma) via de igu 
teor e forma. 

Porto Alegre, 12 de Janeiro de 2022. 

Marco Antonio Barretti Nelsinda Schuvarts Barretti 
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Selo Ouro - Certificado Digital 

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO 
RIO GRANDE DO SUL 

Registro Digital 

Documento Principal 

Identificação do Processo 
Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador Data 

22/012.044-7 RSP2200082351 13/01/2022 

Identificação do(s) Assinante(s) 
CPF Nome Data Assinatura 

261.358.330-49 MARCO  ANTONIO  BARRETT!.  14/02/2022 

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br  

Selo Ouro - Certificado Digital 
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Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM 
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo 
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul 

A  TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO  DIGIT  
Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa RS MEDICA LTDA - EPP, de CNPJ 05.1 

protocolado sob o número 22/012.044-7 em 27/01/2022, encontra-se registrado na Junta Comerci 

8166042, em 25/02/2022. 0 ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Paulo Ricardo Maia. 

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, de 

o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucisrs.rs.g  

imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança. 

Cara de Processo 

.606/0001-59 e 

I sob o número 

erá ser acessado 

.br/Portal/pages/ 

CPF Nomc Data ., inatura 

261.358.330-49 ivIARCO ANTON I( ) 13 \RRETTI 14/02 022 

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do e:In:,.... 

Selo Ouro - Certificado Digital 

Documento  Princi al 
A-saitinte{'s') 

CPF Nome Data fssinatura 

506.144.520-15 Nelsinda Schuvarts Barretti .22/02/022 

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gntbF.... 

Selo Ouro - Certificado Digital 

261.358.330-49 MARCO  ANTONIO  BARRETTI 14/02/ 022 

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gcubv 

Selo Ouro Ouro - Certificado Digital 

Data de inicio dos efeitos do registro  (art.  36, Lei 8 934/1994):.12/01/2022 

Documento assinado eletronicamente por Paulo Ricardo Maia, Servidor(a 
25/02/2022, as 09:20. 

Público(a), em 

A autencidade desse documento pode ser conferida no nortal de servicos da jucisrs informando o 
número do protocolo 22/012.044-7. 
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CPF Nome 

Identificação do(s) Assinante(s) 

193.107.810-68  CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES 

ç J 

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO 
RIO GRANDE DO SUL 
Registro Digital 

`-- 41F. ,17e 

0 ato foi assinado digitalmente por: 

Porto Alegre. sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022  
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 27/01/2022. Autenticação: EFD9B361F5C293DC181388B8D95892E17DD9. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar 
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Atestado de obra e Serviço em Andamento, ornect o por 

pessoa jurídica. 

Atestamos a empresa RS Medica Ltda. CNPJ 05.157.606/0001-59, foi contratado 

pela FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE - FEPPS,  CNN rig  

00.689.359/0001-18, e está prestando os serviços abaixo relacionados com as seguintes 

características. 

DADOS DO SERVIÇO TÉCNICO: 

Contrato n° 01/2015 

Objeto do Contrka: Contratação de mPresa especializada para execução (prestação de 

serviços) de gestão de equipamentos, incluindo manutenção preventiva e corretiva, para os 
equipamentos instalados no HEMORGS. 

Endereço do serviço técnico: Av. Bento Gonçalves, 3722 - Partenon Porto Alegre / RS 

Empresa contratada: RS Médica Ltda. — CNPJ 05.157.606/0001-59 

Contratante do Serviço Técnico. FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM 
SAÚDE FEPPS, CNPJ ng00.689.359/0001-18 

Proprietário do Serviço Técnico: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM 
SAÚDE - FEPPS, CNPJ n° 00.689.359/0001-18 

Responsável Técnico: Fabio Pereira de Almeida — Engenheiro em Eletrônica com 

especialização em engenharia clinica — CREA R5085123 — N° RNP 2208145801 

Atividades que estão  ern  andamento: Prestar os serviços diariamente, através de visitas e 
inspeções de técnicos nos laboratórios do HEMORGS para o planejamento e realização das 

manutenções preventivas, e o atendimento das chamadas de Ordem de Serviço de 

manutenções corretivas, mediante carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, de 
segunda-feira a sexta-feira, havendo a possibilidade de execução de serviços extraordinários, 

incluindo regime de plantões durante a semana, sábados, domingos e feriados, mediante 

autorização expressamente assinada e atestada pela Diretora do HEMORGS As manutenções 

preventivas são realizadas em 230 equipamentos listados no anexo das página 1 à 9. A 
periodicidade da manutenção de cada equipamento conforme pagina 10 em anexo e ja 

foram realizadas ate o momento 62 M Preventivas e 49 M Corretivas, de um total de 98 
Ordens de Serviço, restando 49 para serem conclufdas ate o término do contrato. 

Período de execução do contrato: Data de inicio 19 de janeiro de 2015 — Data de término 18 
de julho de 2015.— em andamento.. 

Porto alegre, 14 de Julho d 015.  
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CPR  41726154068 
GESTÃO EQUIPAMENTOS HEMORGS / FEPPS 

ANEXO — RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HEMORGS 

DeScri4go •Patriintinid Setor 
• 

C6digo 
Agitador de Plaquetas  Mix  fresenius.Kabi 
(3PH00292) 1.659 

Fracionamento- 
Processamento 

FP.- 
AG0113 

Agitador de Plaquetas  Mix  tresertius,Xatti, 
(3P1100290) 1636(1 

Fracionamento- 
Processamento 

PP- 
AC)0213 

Agitador de Plaquetas Freseniut Kabi  (NS  
3PH00288) 16361 Distribuieão-Estoque 

DE- 
AG0113  

Agitador otbital BE 3600 7608 •SbrolOgia 
SL- 

AG0113 

Amalgamador V1BRAMAT. 9124 Clinica Hematologia 
CH- 

AM0113 

Analisadcir herastin16gigo ABX Micros 60 _ '7611 Controlede:Qualidade 
CQ- 

AH0113  

Aparelho prOftlaxia-DABI ATLANTEProfil 10508 Clinida liettAttilOgia 
CH- 

AP0113  

Autoclave  •10553  'Midis  Heinatológia 
CH- 

AU0113  

Autoclave  13016 Clinica Hematologia 
CH- 

ATI0213  

Balança 1334 Clínica Heruatologia 
CH- 

BA0113  

Balança 1462. Clínica HematolOgla 
CH- 

BA0213 

Balança Ç& Cirtf  mod  P3 1632-  
Fracionatrie:nto- 
Proceatamento BA0113  

Balança Eletrônica ' 16527 .Etiossegurança 
BS..  

BA0113 

Banho Maria: (Modelo 347 CW) 10694 Imunoliernatologia 
IN- 

BM0113 

Banho  -Malik  .1590 .Sorologia. 
'  SL- 

8M0113 

Balança de precisão 15018 Imundietnatologia 
1H- 

BAOIl 3  

Bicicleta etgoinarica • 7555 Clinica Hematologia 
CH- 

810113 

Cadeira de doaeão.CEmod.: Novo CE 330 4060 Coleta, 
CO- 

CD0113 

Cadeira de doação CE MOd: Novo CE 330 4061 . :Coleta 
CO- 

CD0213 

Cadeira de doação CE  mod.  Novo CE 330 4062 .Colita i. 
CO- 

CD0313 

Cadeira de doação CE  mod.  NOVO CE 330 4063. Coleta 
CO- 

CD04 1 3 

Cadent  de doaçãoCE•mOd. Novo CE 330 4964 Coleta 
CO- 

CD0513  
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Ca40fill de doação CE MO:d. Novo CE 330 4065 l‘-Coleta 
Pagina 

LU-
CD0613 

Cadeira doação  WP  Coleta Externa 
CE- 

CD0113 

Cadeira doação •  WP  COletaExterna„ 
CE- 

CD0213 

Caleira 40410 S/P COleta Externa 
CE- 

CD0313 

Cadeitadtia4AO S/P COldta Ekterria 
CE- 

CD0413. 

Câmara de conservação PANEIVI 1569 DistribuiçãoEStoque 
IDE- 

C50713  

Qfitroara Or14erva01: de sangue FANEM 1513 Clintica Hematoloea 
CH,  

CS0113 

Camara  de tiiii§erifaçb' de sangtie INDREL,  7690 DiStribuiçãO,EsteqUe 
DE- 

CS0413 

Cfiniata de conservação de sangue IN.DRXL 7691 
Fracionamento-. 
Processamento 

FP- 
CS0513 

Camara  de conservação de sangue INDREL 7700 
PraciOnamento- 
Processamento 

Fp,  
CS0213 

Câmara de conservação de sangue  !NORM  7101 
Fracionamento- 
Processamento 

F?- 
C50313 

Catnera de ebittSetvitgõ do  gangue  INDREL no2 
Fracionamento-  
PreceSSainento 

FP.  
CS0113  

SL- 
CS0313 Câmara de cCinserVagiict.deiangue FANEM 9097 SorolOgia 

Câmara de conservação FANEM 9.09$ •Sorologia 
' SL- 
tS0413 

Câmara de etin§ti-VtioãOde sangue ;.30 19(199 Distfibuiorio-Estdou. 
DE- . 

CS0113 

Cfinittra de conservação cle  gangue  FANEM 40. 9100 Distribuiçao-Estoque: 
DE- 

CS0213 

CAlpera conseryaçãOde sangue  VANE'.  .1y1 10288 Clirtica Hematologia 
0-1,- 

C50213  

Câmara de wiaservagAo. de sangue FANEM 11353: Soroiogia 
SL  

CS0513 

Ctialf.de Cohsetv0Ao INDREL .12187 Distribuição-Estoque 
DE- 

.CSOW 

Camara  deConseVaçad de,  Satigue INDREL .11108 
FradiOnainetite-  
ProceSSainento 

FP- 
CS0613 

Câmara de conservação INDREL 13109 Distribuição-Estoque 
DE- 

:CS0913 

Câmara de conservação 0110 ' , D1stribuicite-Estoque 
DE,  

CS 1413 

Câmara de dionsetVaçãO 131.11: Distribuição-Estoque i 
DE- 

:C$15.13 

Citmara.de cáriServaOlcidesangue FAIstElvl 13409 Sorológii 
SI, 

CS0113 

Câmara de CoriServaçâOcle SaitguefANEM 13410-  Serológia Sl-CS0213 

4.0;4 0:4' ••• 

03,909.  

Ifelgaticrocod) 
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FEPPS 
fizr dA* violsiodual de Produção 

e Pestitisa Saucte 

1H- 
Câmara de conservação de  Olive  FANEM  Immuiheinatologia CS0113 13411 

DE- 
Camara de conservaigo -30 .13552 

P4gina 2 
Distribuição-Estoque CSI 2.1.3 

Cãinard de cbitervilçAiti -30• 13553 DiatiibtiiçãoEstititítie 
DE- 

CS1313  

Camara  conaervação,de.sangue FANEM :14068 Clinica Hetnatologia 
CH- 

CS0313 

Câmara de oonSerVação0  gangue  FANEM 14069 
Fracionamento-  
ProeessarrientO 

EP- 
CS0113 

Câmara de conservação de sangue FANEM :-30 14070 Distribuição-Estoque 
DE- 

CS0313 

Câmara de oonserVação de sangue 1NDREL. 14078 Distrilmição-Esuique 
DE,  

CS0613 

Ciimara de conservação. de SengueReubly 16199 Imunohernatologia 
11.1- 

C$021.3  

Camera  de conservação. ovratEL :1031. soroidgia: 
SL- 

CS0613 

Ciniard de çOnsevação de Saiigue 1NDREL :17778 CliniettliHernatõktia  
CH- 

•CS0613 

Qiinara  (le  eonsevação de sangue 1NDREL 1777.9, Clinic,a HematOlogia 
CII 

C50713  

Camara  de conseNrAção. de sangue INDP.E.1, 177$0 Clínica Hematologia. 
CH- 

CSO.:13 

Câmara de cOnseração  Mare)  178.86 Distribuição-Estoque  
DE- 

CSI  616 

Citnarti de doxiServaçãO Indrig 17887 CdfitroledeQüillidtide: 
CQ- 

CS0113  

Câmara de consestação.  de  sang=  IN.DgEL 17888 Qinica Hematológia 
CH- 

:CS0413 
} 

Câmara fria 100334 Clinica Hematologia 
CH 

CF0113.  

Câmara fria 1260 Adnilirlittrai00 
AD- 

CE0113  

Câmara fiii CENTRAL _ 1261 Adnistraçãd .  
AD- 

CF0213 
Camara  frio CENr RAL,(foro de lige..,  sem:paata 
arquivo) 1165 

Administração-  
Alinoxorifado 

AD- 
CF0313 

Carro de parada. Ecofix. 1387 Coleta 
CO- 

CP0113 

Carto de: trartspotte 17372 
Fraçionamento- 
PrpoOsguilento 1 

FP- 
CT0113 

Centrífuga refrigerida :JOUAN  tried  KR41 
" 

11189 
FraciOritinientO,  
PrOCessbinento 

FP- 
CE0113 

Centrifuga refrigerada SWAN :mod KR4i 11791 
Fracionamento-  
Processamento 

FP- 
CE0213 

CentriNga sorolOgica excelssairCELM 1.2011 Sorologia 
SL- 

CE0213  

Centrifuge  refrigerado JOIJAN,  mod  :KR4i :12798 Fracionamento-  FP- N 

susgi,tro de; 
bri 6O70 

ii440°  

• 



FEPPS 
Funcigio Estadual deptoduOu 

Pdsquisa em Saudd 

IH- 
Imunohematologia CE0113  
FraCionamento-
ProceSsamento 

FP- 
CE0413  

  

IH- 
Imunohematologia CE0213  

42
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i
sikW a aga1,'.,• . .  

Processamento s-rui i  .5 

.CeritrititgaFANEMEkdastali 13118 

Centrifuga  refrigereda JOUAN mod KR4i 

Centrifuga  PRESVAC mod 1iCS-16  

1342:2 

13698 
Pagina 3 

, CentrifiigaFANEM 16800 Controle de Qualidade 
CQ- 

CE01 II  

Centrifuga sorolágica FANEM  VP - Sorologia 
SL- 

CE0413: 

Coagulômetro semiautornatico BEHRING 7578,  Controle do Qualidade 
CQ- 

CO0111 

CPM MovimentO passo Continuo 9089 Clinica Hernatologia 
CH- 

00113  

Compressor SHULTZ  mid  MSV 6/3 10228 .Clinica Hematologia 
.CFI  

CR0113  

Corrente galvanofariclica marca Mcoliz 9131 Clinica Hematologia 
CH- 

CT01131  

Desfibrilador cardíaco INSTRAMED. 1386 Coleta 
CO- 

DE0113 

Dtsfibrilador 1NSTRAMED iitod.HS,01. 10571 Clinica Hematologia 
CH- 

DEO II 3 

Desfribilador 16279 'Clinica HeMatolOgiii 
CH- 

DE0213 

Dualpex  Sport  061 mama  Quark  9432 Clinica Hematologia 
CH- 

DU0113 

EzidophaSys I marca KLD 7810 Clinica Hematologia 
CH- 

EN0113 

EquipainentOOdontológio  (corn  refletor) .SIF' Clinica HernatOlogia' 
CI-I- 

E00113 

Esfigmomart6znetro 1003571 COleta 
CO- 

. E:F0313 

EsfigmonunAmetro 1003573 Coleta 
CO- 

EF0113 

Esfiginoinantnnetto: 13301 Clinica Hematolo . ia 
CO- 

EF0113 

Eafiginorziatiarnetro 43302  COW*  
CO- 

EF0213 

Espectofoteimetro visivel  Aileron  V 1100 D 16830 CotitrOle de Qualidede 
CQ- 

EP0113  

Estação de agua  Direct  Q I 4801 Sorologia 
SL- 

PA0113 

EStackide Agua  Direct  Q.II 5968 Sorologia 
SL- 

PA0213 

Estufa de -cultura FANEM ritbd 00203 1584 Sorolp • ia 
$1., 

ES011.3  

Estufa FANEM Mod:Ozion 515 9837 SOrblogia 
SL- 

ES0213 
_ 

litegistro de  • . 
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FEPPS  
R.I.ndSkeitddual.4tfieximOtta 

ptoscfuisa Off Si!uti.e  

Estabilizador  Micro TS  
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„OD  Tipo  ,Nbrriial AGI198507-N871y; 
T601 dp:¢i4:-R$4,01 . 

Físéali 
ki¡t  

Cunt* de  Qualidade E101113 7345 

1592 Estufa  MR Controle & Qualidade  

.Ektrater de plasma.  

Extrator de plasma  

4525: 

5121  
ragimr4 

ifraCiOnainento-. 
ProcessarrictitO 
Fracionamento-
Processamento 

FP-
EP0213 

FP- 
EP0113 

Fesvif 995 Matei Quatk -91.30 Ctinida"HeinittOlOgia 
CH- 

FE0113 

Flux0 laminar (Agitador de tubbs) 11182 Controle de Qualidade 
CQ- 

FL0113: 

.Frerzer7lberrnoScientiOc 40 . 11005 
'Fracionamento-  
.Processamento 

Fl%  
FRÓT13. 

Freezer  Fanem ;30 Crinpredipitatiti 13$54 PiStrttiOOEStotige 
IDE- 

FR0213:  

Freezer  COnsill 14500 Clinica Hematologia 
CH- 

FRO113 
'Filtrb Puiifie Saúde. Sena& CrisP.38 11139 Co0aFtincienitrios CF-FI0113 

Frigobar.Compacto  Consul  120" 1640 : 
Coleta Exterrik 
(Administração) 

'CE- 
FG()213 

Ftigobar  Consul mod  Compacto 120 12199 Administracao 
AP- 

F0014,1.3 

frigebarCoMPadto Cônsul 120 StP : COletaEXterna: 
CE: 

F00113 

•Getador ettitiara Fria  we  CliiiiCaneinatOlogia 0E0113 

Hetnoglobintimetro ,E1CF  Diagnostic  909 Coleta 
'Co- 

1.4E0113 

HerrioglObintiMetro 'Hemactie. H13301  VP  Coleta Externa: 
C.F.- 

11E0113 
FlongeneitadOr de  gangue  FRESENIIiS.- 
HertiOmiX 10142... COlettEXtertia 

CE-
RM0:113 

Homogeheitadorde sangue FRESEK111$ 10144. Coleta 
CO- 

•Ht40313 

Hotnogeneizader desouggekRESENILIS: 10145 1Coleta 
CO-

HM0413 

Rontogeuizador de sangue .10147 Coleta. 
CO-

HM1S13 

HolOgetieitadôr de  :gangue  FRESENIUS 10.148: ;Coleta 
CO-

HM0613 

Homogenelzodor. de sangue FRESENIUS. 101.49 `Coleta 
Co-

HIM0713 

Homogeneizador de sangue FRESENig$: 10150 Coleta 
Co-

HM081-3 

HontogetteizatIOr de saugue FRESENRIS: 1.0151 Coleta 
CO-

HM0913 
'HoutogentitadOrde Saugue ERESENIUS -.. 
.Herriblniat 11342,  .Colet0.Extema 

CE- 
{M0213 

*egistr0 dv; . 

N° foon 
4410ftdopTiortvs' 

e 
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COleta HM1013 
. co-
HM-201.-3 Coleta 

CO-
HM2113 Coleta Externa 

CO-
HMII13 Coleta 

CO-
HM1213 Coleta 
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_ VirrirOtal do:A4TRt 423 

iii..41%3:::::04,6-.:Ittlt060).7*/:*#‘141111:040* 

FEPPS  
Fundação Estadual de Produção 

e pesquiO em $4o4le 

Hornogentilador sangue FRESEN1US 13814 

.HõttiogeneiZadbr-  de:aangie FRESENIUS .13817 
Homogeneizador de sangue FRESENIUS - 
Hernornix 13818.  

Homogeneizador de-sangue FRESENIUS. 13819 

HomoseneiZador sanve FRESENIUS 13820  
Pagina 5 

Homogeneizaclor -40 satkve FRESENIUS 11821 Coleta 
CO- 

HM1313 

.11omogeneizackir 1382.2 Coleta 
CO- 

HM1414 

Hõttidgeneizadõt-de sangue FRESEN1US 13821 Coleta 
Co- 

HM1513 

Ilorhogeneizador 13835: Coleta 
CO- 

1,M11713, 

nomogeneizador de soluções Ai' 22  Phoenix  14075 Controle de Qualidade 
CQ- 

HM0111 

Larneada Ultravioieta DABI DB 68  SA)  Clinica Hematologia 
CH- 

LV0113 

lavadort  ultrasonic  digital 16530 Clinica Heiriatoidgia 
CH- 

LA0113 

Leitor código de barras 15748 Coleta 
CO= 

'LC0113 

Lupa 16222 Clínica Hematologia 
'CE- 
I.,U0113 

Miordeentirnti:STI Hentlita  Alit  II 10461  Calera  Pré-Ttiagem 
CP- 

W0113 

Microbetitrifuga HematiaStat  It  14082, Controlede.QUalidade 
CE- 

MC0311 

1Vlicrepipeta I - 20111 1001.192 Controle de Qualidade 
CQ- 

MP0513- 

Mieropipeta 1 - 10 50u1 ajustavel) 10011:98 Controle-d0QuOidade 
CQ- 

MP011I 

Mieropineta 1 - 20, 200W (Ajustavel) 1001209 Controle de  
CQ- 

MP0411 

Mieropieeta I - 500111 1.004170 Controle de ,Qualidade 
CQ- 

MP0713 

Micropipeta 2 - 5000 1004171 Controle de QUalidade 
CQ,  

MP0911 

Micropipeta 1 -  log  10041:75 ,  (Natriiie de Qualidade 
CO- 

MP0213 

MicrOOlgeta 1 -. 500 1004176 Controle de Qualidade 
CQ- 

MP0613. 

Nlieropitetal - 500 1004177  Count&  de Qualidade 
CQ- 

MP0813 

•Micropipeta 1 -20 -- 1000141(ajpstavd) 1004118 ContrOlede,Qualidade 
CQ- 

MP0313 

eolstro de 
NO:(4073 

44411-t-iki-;tiscO 
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eçoTpo 1;6°E.41148: 
FEPPS 
Fimda¡Ao Es4chattle.00640o: 

RO.$0.4f$6,-_On 444e: 

Micropipeta 100p.1 sit! Controle do Qoalidade LMP1013 

Mitropipeta, ajitatiiiiet.  100 4000.41 SIP Cõnttc1e.deQaiidàdé 
CO-

MP1113 

Micropipeta 50g1 S/P Controle -de OPalidade 
CO-

MP1213 

Micropipeta 10- 100u1 S/P .1.inunoltematO1ogia 
IH-

MP0113 

Micropipeta Labniate 10 - 1.00U1  .S/P Irnutoltematologia 
1H-

MP0213 

Microscópio  Olympus CBA  15.80  Sorologia 
SL-

M10113 
Pagina  

Microseôpio Nikott.Eclypse E200 17690 Controle do Oualidade 
CO- 

M10113 

Monitor eardiacó INSTRAMED 1385 p  ,Colem 
CO- 

M00113 

Monitor  cardiac° INS  TRAMEI)  mod  ittiniscope 10573. .Cliiiica Hematologia 
CH- 

M00113 

Monitor cardIaM (de sinais iiitais):Mindray 16277 .Coleta..PrTriagein 
C?. 

M00213 

Monitor eardiato Mindray ° 10218-  Coleta Pró-Triagent 
CP- 

M00113 

Negatõsedipio 2 fcYlhat 9127 .Clinica Hetnatologia 
CH- 

NG0Z13  

Ondas curtas 1 herm9pluse Marca.lbramed _ ;9129 arnica Hematologia 
CH=  

00)113 

907$ Controle de.  Qualidade 
' CQ- 
'PH01.1.3 Phrnetro, METTLER TOLEDO.  mod  MP230 

Pipeta Pipctentin 5til 100.i 186 Sorologia  SL-P10313 

Pipeta PiPetnian lOul 1001+88 Sorologia  SL-P10413 

Pipeta Pipetman 20u1 t  10011.90 Sorologia SL-PI0513 

Pipeta Pipetmart 25u1 1001195 Sorologia  SL-P10613 

Pipeta Pipeunan 50u1 100119g Sorologia  SL-P10713 

Pipeta LabitnaM 10 -  woo,  ut 1001207 Sorologia SL-Pt0213 

Pipets  graduadas1 - Iml 1004012 Controle de. Qualidade 
CO- 

P10113 

Pipetas graduadas:5 - lOnil 1004172 Controle doOtifilidade 
CO- 

P10413 

Pipetas graduadas 1 - 5m1 1004173 Controle do qualidade 
CQ- 

P10213 

Pipetas graduadas 1 -mi 1004174 - Controle do Qualidade 
CO- 

P10113 

Pipeta Eppendorf 20u1 - 200u1 1004179 Sorologia  SL-P10113 

Pipeta Eletrônica F. P.T. Scient. (30400 pll S/P Iniun.olittnatologia IH-1310113 

Pipeta Eletrônica F. P. T. .Scient. (30-300  ill)  S/P Irnunohernatologia 111-P10213 

Pipetador automático  Pipet top  walu 1002379 Controle de Qualidade 
CQ- 

PPO 113 

ii.egIstro , 

N°  63074 
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FEPPS  
Fundapia Estadual de Produçâo 

eTesquisaem Saude 

1.Pipetader iantoniaticO..MI, .201 -S/P' Controle de Qualidade- PP0213  

Polar Pump 9125 Utica  Hematologia  
CH- 

P00113 
11urcador tio,figua Milipore:DiTO-Q 1 (Estaeao 
I de  agua)  4801 Sorolpgia 

SL- 
PA0113 

1 Refresqueira Venancio  (troca  r etiOneta) • S/P Copa Funciontirios 
0.1% 

RQ01.11. 
CF- 

RE01.13 I  Refrigerador  Industrial ThernioluX ACM-Wier 16328,  Copa Ftincionatitis 

I RX odontol6gico PRODENTAL mod PRO-7 9123 Mica Hematologia 
CH- 

RX0113 

I StladOra de bolsas 6452 Imunohernatologia  sgo t 13  
Pagifia 7 

i  
I 
I Seladora de Maas 6454 Imunehettiatologia 

111- 
SE0213 

I , 
I Seladora de  bolsas  64$$ Imunohematolo0a 

IH- 
SE0313 

I 

ISeladora(portatil) 17904 CQleta 
CQ- 

SE0113 

. Seladom (pOrtitil) - 17905 Col et a 
CO- 

SE0213 

Seladota  (portátil)  17928  Coleta  
CO- 

5E0313 
1 
I Seladora  (portátil)  -  colocar etiqueta  17930  Coleta  SE0513 
Seitidara. Genesis BPS Rapid Seal II SE 640 
(porrittil) 17931  Coleta  EXtetna 

. CE- 
SE0113 

, I 

i  Seladora (ported» -  colocar etiqueta  17932 COleta 
CO- 

SE0613 
I Seladora Genesis BPS. Rapid Seal USE 640 
(portátil) '  17933:  Coleta Externa  

CE- 
SEC 213 

I Saladbra (portatil) 17934  Controle  de  Qualidade  
CQ- 

SE0113 
iSistema de Heinoeultura BEC1DN 
i_DICKINSON 7577 Con  ele  de :Qualidade 

CQ- 
SH0113 

Lent Vif 993 Dual Matta Quark 7558 Clinita Hernatologia 
CH- 

TV0113 
1 
Termômetro  digital de mixima e minima ...6709  

Fiacionamento- 
Processamento  

FP- 
TE0213 

I Tama. metto digital de maxima e Minima. 
' Equitherrn .671J  Clinica  flematologia 

CH- 
TE0613 

I  Termômetro  digital de Taxim4:0 rdillinla 
1 Eq tiitbdriii 1.0202. ' dittitit  -Hematologia  

CH- 
TE0113 

Tern-Airietto :digital (no setOr COleta) L0208 CcilittExterrin 
CE- 

TE1718 

I TerinOrnetro digital de miuditur e minima 
lEouitherm 10210.  Clinica Hematologia  

CH- 
TE0213 

I  Termômetros  digital delp4ima,f,t minima 
Egnithenn 10219.  Clinica Hematologia  

CH- 
TE0313 

tootttrit 
N° €3075  75  
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FEPPS 
Rinciaçao Esigtualdillod 

POsCROiteri  
TtidiítaL de mixima e minima 
Equitherm 10,229. IFientatologia .T.E.0.41 3 

Termõrnetrodigital  máxima  e minima  15501. .Ctileta -.Captaelle 
CO-

TE0213 

Termômetro  digital maxima e minima  13504 Coleta- CaptaCiio 
CO-

TE0313 
Termômetro  digital de maxima e mittima mod 
303C  13505 Distribtikao-Estoque 

DE-
TE0213 

Termômetro digital de triiiima tnininta 16229 
Fraeionamentia-
Processamento 

FP-
TE•0413 

Termômetro digital de mixima e  minima  16230. 
Fracionatnento-
Processaniento 

FP= 
TE0313 

Termômetro digital (no setoK Coleta) 168Q1 Coleta EXterna 
CE-

TE0313 

TerrnÔtnetro digital de maxima emininia 16803 Coleta 
CO-

TE0113 
Pitglita 8 

Terindinetit digital de  maxima  e  minima  16804, 
Fraticainitientà- 
Processamento 

FP- 
TE0113 

Termômetro digital dentaXiMa- .  minutia mod  
s.303C .1.6005 Dititribuis4o-Estoque 

DE- 
T.Ep113 

Trortõmetroldigital (no  :sew  Coleta) 16806 Coleta Externa 
CE- 

TEI913 
TerMainetrocdigital de tritikinitt e triinittal 
Etittitherrit : 16807 Clinica liernatolb_gia 

CH- 
TE01 13 

TermÔmetro nidxinta e rnitiiintt 16810 CciOallotiCiOtiiirida 
CF-z 

TE0113 

TermdmetrtrAigito (no setor Coleta). .Str ColetaExterna 
' ."CE= 
TE0613 

Termômetro digital (no setor Coleta)  •Sit  Coleta Externa 
CE- 

TEQ.7l 3 

Terniôrrietnidigitil (nCcsAiOr -Céleta) Si? :CblettrEkterna: 
.CE. 

TE0913 

Termômetro digital (no setor Coleta)  'VP , Coleta Externa 
.CE- 

TE1013 

Termômetro digital (no setor C9i4a):  Sit . Coleta Externa 
CE- 

TE1113 

Termômetro digital (nOteterColetA) .S./P Coleta Externa 
CE- 

TEI 213 

Teriti6tnetrd.digital-  OM  tetrifebleta) . -S/P COleta Externa 
CE- 

TEI313 

Terniametro digital (no setor.  Coleta) 'S/1) . COletti Externa 
CE- 

TE1413 

Terindmetro :digital (no:etor Coleta),  Sit  -Coleta Externa 
.CE- 

. TE15.13 

Termômetro digital (no.:getor-COleta) V.P 0010.1. Externa 
CE- 

1E1613 

Terunio Sterile:Tubing  \Wier  (deaelb SES) 1510420 
Fracionamento- 
•ProCeSSaineMo 

Fix- 
TR()113 

Ultra  freezer  -80° 7.707 DiMribitiCAO-EstoSue.  j 
DE- 

UF0113 
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Periodicidade Martatenção Preventiva 

EQUIPAMENTO PERIODICIDADE 

Centrifugas Semestral 
Seladoras Semestral -, 
Homogeneizadores Anual 
Agitadores Ctuadrimestral 
Refrigeradores Trimestral 
Phmetros Semestral 
Deioniz.adores e destiladores Anual 
Estufas e incubadoras Anual 
Microse6Piós ., Semestral 
Banho-maria mual 
Espeetrofin6metros  Anna!  
Coagul6metres Anual 
Cadeiras de coleta Semestral 
Desfibrilaciores Anoal 
Purificadores/bebedouros Trimestral  
Cameras  Fria Mensal 
Câmaras de conservastici _ Anual  
Freezers  e Ultra freezerS Trimestral 
Frigobar Muni 
Flux° laminar Anual 
Baiangás inepfinic.a4, Semestral ' 
Ondas curtas Semestral 
Bicicleta ergométri0.4 SerrieStral 
Cadeira cle doagao Semestral 
CPM - Movimento Passo Continuo Semestral 
Carro deparada. Anual 
Compressor Anual 
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Monitor Cardíaco Semestra 
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Porto Alegre, 14 
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, Nc. V 4.1 b50 da Lni - !Municipal de Novo Hamburgo 
Estado do Rio Grande do Sul 
Secretaria de Saúde:  

I. NOVO HAMBURGO — CAPITAL NACI 

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

Atestamos para fins de Participa0o em Licitações Públicas junto aos 
ÓrgSos Federais, Estaduais e Municipais e do Distrito Federal, que a empresa RS 
Médica Ltda.  CNN  05.157.606/0001-59, foi contratado pela Prefeitura Municipal 

de Novo Hamburgo,  CNN  88.254.875/0001-60, situada na Rua Guia Lopes, 4201, 
na cidade de Novo Hamburgo/RS, prestou os serviços abaixo relacionados com as 
seguintes características: 

DADOS DO SERVIÇO TÉCNICO: 
Contrato n° 160/14 

Objeto do Contrato: Contratação de empresa de Manutenção Preventiva e Corretiva dos 
Equipamentos Odontolcigicos das Unidades da Saúde do Município de Novo Hamburgo 

Endereço do serviço técnico: Rua Guia Lopes, 4201, Bairro Canudos, Novo Hamburgo - RS 

Empresa contratada: RS Medica Ltda..— CNPJ 05.157.606/0001-59 

Contratante do Serviço Técnico: Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo, CNPJ 
88.254.875/0001-60, 

Proprietário do Serviço Técnico.: Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo, CNPJ 
88.254.875/0001-60. 

Responsável Técnico: Fabio Pereira de Almeida Engenheiro em Eletrônica  corn  especialização 
em engenharia clinica —CREA RS085123 — N° RNP 2208145801 

Atividades que estão encerradas: Manutenção preventiva e corretiva mensais, podendo a 
corretiva ser conforme chamado, dos equipamentos listados conforme planilha em anexo. As 
manutenções preventivas são realizadas mensalmente nos equipamentos e as manutenções 
corretivas são realizadas conforme chamados. Tendo sido realizados e finalizados, tados os 
serviços requisitados.  
Period()  de execução do contrato: Data de inicio 21 de novembro de 2014— Data de termino 21 
de novembro de 2015. *Asian, tie  

-N°  70228 

Centro Administrativo .Leopoldo  Petry  — rua Guia Lopes, n.°4201, bairro Canudos — 93410-340 - 
Novo Hamburgo - RS - Telefone (51) 3594,9999 

www.novohamburgo rs.gov  br  
"Contribua com o Fundo Municipal da Criança e Adolescente". 

'Doe Sangue, Doe Órgãos, Doe Medula OSSea. SALVE UMA VIDA", 
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Municipal de Novo Hamburgo 
Estado do Rio Grande. do Sul 
Secretaria de Sal:1de 
NOVO HAMBURGO — CAPITAL NACK,  

selo .Digital de:.0Tscalliaçãb 

ia dsittbi RI 0.40 

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA: 

17 Conjuntos Odontolágicos 

17 Canetas de Alta Rotaçbo 

14 Contra Angulo 

15 IVIIcromotor 

12 Seladoras 

23  Autoclaves  

17 Arnalgamadores 

14 Compressores 

16 Fotopolimeriza dores 

11 Seringas  Trip  lices 

01 Bomba de Vácuo 

03 Ultrassons 

RELAÇÃO DE ENDEREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 

• USF BOA SAÚDE - RUA FLORENÇA N.9. 600 - BAIRRO BOA SAÚDE - FONE: 3556,1649 

• UBS CANUDOS - RUA SILVIO GILBERTO CHRISTIVIANN  NQ  1451 - BAIRRO CANUDOS - 

FONE: 3524.2279 

• USF GETULIO VARGAS - RUA BRUNO WERNER  STORK  N-  147 -  BAIRRO CANUDOS -  
FONE: 3525.0680 

• UBS GUARANI -  RUA DEIVIETRIO RIBEIRO Ns1  1085 -  BAIRRO GUARANI - FONIE: 3527.3174 

• UBS IGUAÇU - RUA DOS PROFESSORES  NQ  110 BAIRRO IGUAÇU -  FONE: 3524.7856 

• UBS KEPHAS - RUA BERNARDO LUDWIG N9  198 - BAIRRO KEPHAS - FONE: 3583.1401 

• UBS KRAEMER - RUA VALENÇA N2 404 - BAIRRO  SAO  JORGE FONE: 3524 3874 

▪ UBS KROEFF - RUA ARLINDO SILVEIRA MARTINS NP-  SS  - BAIRRO SANTO A :ONSO - FONE: 
3582.8131 

Centro Administrativo Leopoldo  Petry  — rua Ouia Lopes. n.°4201, bairro Canudos — 93410-340 WO  de 
Novo Hamburgo - RS - Telefone (51) 3594.9999 4-www.novoharriburgo.rs.gov br 

o 10229  "Contribua com o Fundo Municipal da Crian0a e Adolescente". N  
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Municipalde Novo Hamburgo 
Estado do Rio Grande do Sul 
Secretaria de Saúde 
NOVO HAMBURGO — CAPITAL NACIC 

• UBS LIBERDADE - RUA  KURT  WACKER N° 14- BAIRRO LIBERDADE - FONE: 35877836 

• UBS LOMBA GRANDE - RUA ODETE CORREA SCHUCK  Ng  125 - BIRRO LOMBA GRANDE - 

FONE: 35961543 

• USF MORADA DOS EUCALIPTOS - RUA OTAVIO OSCAR  BENDER Ng  1000 - BAIRRO 

CANUDOS - FONE: 9534.9189 

• USF MUNDO NOVO - RUA JOÃO NUNES DA SILVA  Ng  33 - BAIRRO CANUDOS - FONE: 

3580.1673 

• UFS  PALM  EIRA - RUA NAZARE  Ng  215- BAIRRO SANTO AFONSO - FONE: 3524.3211 

• USF PETROPOLIS - RUA LUXEMBURGO  Ng  1570 - BAIRRO PETROPOLIS - FONE: 3580.1777 

• UBS PRIMAVERA - RUA BOA SAÚDE  Ng  618 - BAIRRO PRIMAVERA - FONE: 3556.3136 

• UBS REDENTORA - RUA TAM010  Ng  585 - BAIRRO SÃO JOSÉ DIHL- FONE: 3583.1588 

• UBS RINCÃO RUA TEOBALDO NICOLAU BAUER  Ng  15 - BAIRRO RINCÃO - FONE: 

3595.7380 

• UBS RONDONIA - RUA BAHIA  Ng  450 - BAIRRO RONDONIA - FONE: 3582.9916 

• UBS ROSELANDIA - RUA  AQUARIUS Ng  133 - BAIRRO ROSELANDIA - FONE: 3594.5774 

• UBS SANTO AFONSO AV,PEDRO ADMAS FILHO  Ng  1.229 - BAIRRO SANTO AFONSO - 

FONE: 3587.3566 

• UBS SÃO JORGE - RUA  JABOT! Ng  318 BAIRRO SÃO JORGE - FONE: 3524.1913 

Atestamos que os materiais foram entregues de acordo com o 
solicitado, dentro do prazo estipulado, nào existindo em nossos registros, até a 
presente data, fatos que desabonem a conduta e responsabilidade das 
obrigageies assumidas pela empresa citada. 

Novo Hamburgo — RS, 20 de Junho de 2016. 

, 
Pauki-Jbst Sttrini* 8radltk7ogel 

Diretor Administr.itivo SMS 

Centro Administrativo Leopoldo  Petry  — rua Guia Lopes, n.°4201, bairro Canudos —93410-340 
Novo Hamburgo - RS - Telefone (51) 3594.9999 

www,novoharnburgo.rs.gov  br 
"Contribua com o Fundo Municipal da Criança e Adolescente. 
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECU/k 
LABORATÓRIO NACIONAL AGROPEC 
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.Atestado de obra e Serviço em Andamento, Fornecido 
por pessoa jurídica. 

Atestamos de que a empresa RS Médica Ltda.  CNN  05.157.606/0001-59, foi 
contratado pelo Laboratório Nacional Agropecuária/RS - LANAGRO/RS, CNPJ 
00396.895/0045-46 e presta os serviços abaixo relacionados com as seguintes 
características. 
DADOS DO SERVIÇO TECNICO: 
Contrato n° 23/2015 

Objeto do Contrato: Contratação de empresa de Manutenção Preventiva Corretiva 
e qualificação operacional em Equipamentos de Laboratório. 

Endereço do serviço técnico: Conforme endereços listados em anexo 

Empresa contratada: RS Médica Ltda. - CNPJ 05.157.606/0001-59 

Contratante do Serviço Técnico: Laboratório Nacional Agropecu 
LANAGRO/RS, CNPJ 00.396.895/0045-46. 

Proprietário do Serviço Técnico: Laboratório Nacional Agropecu 
LANAGRO/RS, CNPJ 00.396.895/0045-46. 

ria/RS - 

ria/RS - 

• 

Responsável Técnico: Fabio Pereira de Almeida - Engenheiro em Eletr nica com 
especialização em engenharia clinica CREA RS085123 - N RNP 2208145801  
ART  n° 8550034 

Atividades que estão encerradas: Manutenção preventiva e corretiv mensais, 
podendo a corretiva ser conforme chamado, dos equipamentos listado conforme 
planilha em anexo. As manutenções preventivas e as manutenções coIrtivas são 
realizadas conforme chamados, na média de 4 chamados por mês. endo sido 
realizados e finalizados, todos os serviços requisitados dentro dos razos de 
execução, qualidade dos mesmos sem fatos que desabonem a contratada. 
Período de execução do contrato: Data de inicio 21 de setembro de 201- Data de 
término 20 de setembro de 2018 - em andamento. 

110 

Porto Alegre 21 de dezembr  de 2017. 

r.00.396.89510045-46—lab01atóh0  
Laboratório Nacional Agropecuário 

LANAGRO/RS 

Estrada da Ponta Grosso, 3034 
Belém Novo - CEP 91.780-580 

Porto Alegre - P.S j 

vtegistro 4 

N° 81079 

i stztdo TécOc()  

Nacional Agropecuária/RS - LANAGRO/RS 

FABIANQ BARRET° 
FISCAL FEDERAL AGROPECUARIC,  

Carteira n° 1059 
COORDENADOR  MST.  LANAGRO/R: 



LABORATÓRIO NACIONAL AGROPECU 

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MAN 
CORRETIVA 
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CONTRATO 23! 201 

Agitador de peneiras 
Agitador de tubos tipo  vortex  
Agitador orbital de microplacas 
Agitador pendular 
Analisador automático de leite 
Analisador enológico 
Aparelho verificador de expansão de pipoca 
Aquecedores de agua 
Aspirador de pó elétrico portátil..  
Autoclave  
Balança eletrônica analítica 
Balança eletrônica semianalitica 
Balanças eletrônicas 
Banho Maria Termostatizado 
Banho refrigerante 
Banho ultrassorn 
Bomba de recalque 
Bomba de sucção 
Bomba de vácuo 
Bomba lava jato 
Buretas eletrônicas 
Cabines de fluxo laminar Condutivimetros  
Camara BOO 
Camara  de conservação  
Camara  de conservação hamatelinono  
Camara  de envelhecimento  
Camara  para ambiente microaerofilieme anaerdbios 
Capela para exaustão de gases 
Carregador de bateria 
Central de gases especiais 
Centrifugas 
Chapa aquecedora 
Chuveiro e lava-olhos de emergência 
Compressor de ar 
Concentrador de amostras 
Contador de colônias 
Contador de sementes á vácuo 
Conversor para solda 
Crioscópio eletrônico 
Deioniaciores de agua 
Descascador de arroz 
Destilador de agua 
Destiladores enoquitmos 
Desumidificador 
Determinador de açucares redutores 
-Determinador de umidade de grãos 
Digestor com controle digital (blocos digestores para tubos de amostras) 

j3ispersadores de alta performance 

° 

N 81080 
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Dispersadores de alta performance 
Divisorcentrifugo tipo  garnet  
Dosificador para soluções e reagentes 
Equipamentos de extração de  RNA  
Esmeril de bancada 
Esmirilhadeira elétrica 
Espectrofottimetros UVNIS 
Estabilizador de tensão 
Estufa (de secagem, esterilização e bacteriológica) 
Evaporador 
Exaustor de ar de parede e de teto 
Extrator automático de fibras 
Extrator de sólido e semi-sólidos para determinação 
Fonte de força eletroforese 
Forno de microondas 
Forno  Pasteur  
Fotodensitômetro (colorimetro) 
Fotômetros de chama 
Fragmentadora de papel  
Freezer  doméstico  
Freezer  laboratorial 
Fruradeira elétrica 
Geladeira doméstica 
Geladeira laboratorial 
Gerador de hidrogênio 
Germinador 
Graxeira 
Homogeneizador de tecidos 
Incubadora de bancada 
Incubadora de bancada com agitação orbital 
Lavadoras automáticas de microplacas de Elisa 
Leitoras de microplacas de Elisa 
Liofilizador 
Liquidificador 
Macaco hidráulico 
Manta aquecedora 
Maquina de fazer gelo 
Máquina de fazer gelo em escamas 
Máquina de lavar roupa doméstica 
Máquina de lavar roupa industrial 
Máquina de secar roupa industrial 
Máquina manual de passar roupa 
Martelete eletropneumatico perfurador 
Medidor de atividade agua 
Micromoinho 
Micropi peta 
Microscópios 
Moinho de discos 
Moinho de homogeneizador de amostras 
Mufla 
No-break  
Peagâmetros (PHMETRO) 
Pipetas eletrônicas digitais 
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUAFft 
LABORATÓRIO NACIONAL AGROPECU 
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Plainaclora elétrica.  
Prensa hidráulica 
Pulverizador de veneno 
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kefratómetro 
Registradores de temperatura eletrônicos  
Scanner  de géis de eletroforese  
Scrubber  (neutrlizador de gases) 
Serra circular 
Serra fita elétrica 
Serra tico-tico 
Sistema de fotodocumentação digital 
Sistema de hidrólise de amostras 
Soldador Elétrico 
Sopradores de sementes 
Subdestilador de quatzo com controle de pôtencia microprocessado 
Titulador enológico 
Transiuminador  UV  
Triturador oster 
Triturador turrax (sistema de dispersão de alto desempenho) 
Trituradores e homogeneizadores Buchi para amostras de alimentos com lâminas 
em céramica 
Triuer (separador de -grãos),  
Turbid  [metros 
Ultrapurificadores de agua 
Vaporizador eletrotérmico 

• 

de  

N° 81082 
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RELAÇÃO DE ENDEREÇOS PARA PRES AÇN-1'U btlIVIteUb 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUA 
LABORATÓRIO NACIONAL AGROPECU 

CONTRATO 23 / 2015 

ESTRADA RETIRO DA PONTA GROSSA; N° 3036 -- CEP 91.780-580 - 
PORTO ALEGRE/RS (SEDE DO LANAGRO/RS UNIDADE FÍSICA PONTA 
GROSSA) 

AVENIDA. FARRAPOS,  IT  285 - CEP 9112'20-004 - PORTO ALI GRE/RS 
(UNIDADE FÍSICA FARRAPOS) 

RUA JOÃO GRUMICHE, S/N°, KOBRASOL, CIDADE DE  SAO  
SANTA CATARINA - CEP 88.102-650 

JOSÉ - 
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Atestado de obra e Serviço em Andamento, Fornecido por pessoa jurídica. 

Atestamos a empresa RS Médita-Ltda. CNPJ 05.157.606/0001-59, foi contratado pela Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul - UFRGS, CNPJ 92.969.856/0001-98 e esta prestando os serviços abaixo relacionados com as 
seguintes características. 

DADOS DO SERVIÇO TÉCNICO: 
Contrato n° 162/14 

Objeto do Contrato: Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Manutenção 
Corretiva e Preventiva em Equipamentos Odontolégicos da Faculdade de Odontologia da 
UFRGS. 

Endereço do serviço técnico: Rua  Ramiro  Barcelos, 2492, Porto Alegre - RS 

Empresa contratada: RS Médica Ltda. — CNPJ 05.157.606/0001-59 

Contratante do Serviço Ticnico: Universidade: Federal do Rio Grande do Sul — 'CNPJ 
92.969.856/0001-98 

Proprietário do Serviço Técnico: Universidade Federal do Rio Grande do Sul — CNPJ 
92.969.856/0001-98 

Responsável Técnico: Fabio Pereira de Almeida — Engenheiro em Eletrônica com 
especialização em engenharia clinica — CREA RS085123 —N° R.NP 2208145801 

Atividades que estão encerradas: Manutenção preventiva e corretiva mensais, podendo a 
corretiva ser conforme chamado, dos equipamentos listados páginas 1 a 5 conforme planilha 
em anexo. As manutenções preventivas  sac)  realizadas mensalmente  ern  1.211 equipamentos e 
ja foram realizadas até o  period('  14.532  preventives  e 315 manutenções corretivas. Tendo 
sido realizados e finalizados, todos os serviços até o momento iequisitaclos.  
Period°  de execução do contrato; Data de inicio 10 de setembro de 2014— Data de término 09 
de setembro de 2016 (em andamento).  

Porto Alegre, 10 de agosto de 2016. 

JOÃO VICENTE TEIXEIR U ZATTI - COORDENADOR 
NUCLEO DE INFRAESTRUTURA 

FACULDADE DE ODONTOLOGIA - UFRGS 
CPF: 811927.450-04 

Facuidade de Orlontologig.:da  Universidade  Federal do Rio Grande do Sul 
Run Ramiro:Urcelos, 2492- Porto Alegre, RS I CEP: 90035-003(55 51 3308-5010 
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ANEXO - RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

Ambulatório A 

02 Cadeiras  Funk  dos Aparelhos de Raio X 
44 Cadeiras Gnatus Syncrus  GL  
32 Mocho Syncrus 
12 Mocho básico 
44 Refletor Persus L Simples 
44 Fotopolimerizador Optilight LD  MAX  
44 Unidade auxialres (cuspideira) Syncrus L 
03 Bomba de vácuo DABIATLANTE Ciclone 
01 Bomba de vácuo SCUSTER Suctron Eletronic 
10 Unidades Auxiliares DABIATLANTE da Bomba de vácuo 
01 Aparelho de Raios-X Gnatus 70x Digital Coluna Fixa (Parede) 
01 Aparelho de Raios-X Gnatus 70DRS Digital Coluna Fixa (Parede) 

Ambulatório B 

02 Cadeiras Gnatus Artus L dos Aparelhos de Raio X 
40 Consultórios, Cadeira DabiAtlante  Persona  
40 unidade de água Dabiatlante  Persona  
40 equipo  Cart  Gnatus Artus c/ 3 terminais 
40 Mochos básico 
40 refletores Gnatus Artus 
02 Aparelho de Raios-X Dabi 70x Digital 
06 fotopolimerizadores Gantus Optilight LD  MAX  
03 desgastadores de gesso 

Ambulatório C 
21 Fotopolimerizador DABIATLANTE ULTRALED 
21 cadeira odontológicas DABIATLANTE Croma 
11 Equipo DABIATLANTE Techno  Air  Cl 3 terminais 
10 Equipo DABIATLANTE Techno  Air  c/ 5 terminais,Ultra-som,e Jato de Bicarbonato de Sódio e com,painel eletrônico de 
acionamento da cadeira. 
11 Unidade auxiliares Versátil c/sistema de sucgào  Venturi  
10 Unidade Versátil com sistema de succ.do  Venturi  e  Vac Plus  de alta potência. 
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21 Refletore  Reflex  LD. 
21 Mocho DABIATLANTE Erorelax básico 
08 Mocho Básico 
04 Cadeira Gnatus Veda G. 
04 Equipos  Kart  Gnatus Veda G. c/ 3  terminals  
04 Unidades auxiliares Gnatus Vecta G 
04 Refletor Gnatus 
04 cadeira odontologicas DABIATLANTE.  Delta 
11 Equipo  Flex  DABIATLANTE Delta Cl 3 terminais 
04 Refletore DABIATLANTE Delta 

012 Cadeira DABIATLANTE Versa  Plus  
12 Refletor DABIATLANTE Versa 
12 Unidade auxiliares DABIATLANTE Versa 
12 Equipo  Flex  DABIATLANTE Versa c/ 3 terminais 
12 Mocho DABIATLANTE Ergofix Básico 
01  Bombe  Vácuo DABIATLANTE Ciclone 
02 Unidade Auxiliar da  Bombe  de vácuo DABIATLANTE Ciclone 
01 Aparelho de Raio X Gnatus  Timex  70x - Coluna Móvel 
01 Aparelho de Raio X DABIATLANTE 6010 analógico.  
01 Aparelho de  Raja  X PROCION 70x 

Ambulatório Clinica  Infant°  Juvenil 

01 Cadeira Gnatus Anus L do Aparelho-, 
30 Cadeira DABIATLANTE Versa  Plus  
30 Equipo  Cart  DABIATLANTE Versa ci3 temilnais 
30 Refletor DABIATLANTE Versa 

ift25 Unidade auxiliar (Cuspideira) DABIATLANTE Versa  Plus  corn.sistetta de sucção  Venturi  
1.505 unidade auxiliares (cuspideira) DABIATLANTE com sistema de sucção  Venturi  e  Vac Plus  de alta potência. 

05 Cadeira DABIATLANTE  Persona  
05 Unidade auxiliar (cuspideira)  GNAWS  
05 Refletor Gnatus Artus 
05 Equipo  Flex  DABIATLANTE Versa c/ S 
35 Mocho DABIATLANTE Ergofix Básico 
02  Bombe Vacua  DABIATLANTE Ciclone 
01 Aparelho de Raio X Gnatus  Timex  70x - CbIUn Move) 
08 Fotopolitnerizador SCHUSTER  EMITTER  A 

g ro 
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02  Jet Sonic  GNATUS  BP Cart  Profilaxia - Ultrassom e Jato de Bicarbonato, com bomba peristaltica. 

Ambulatório de Cirurgia e Bloco Cirúrgico 

01 Cadeira GnatuS Artus L do Aparelho de Raio X 
17 Cadeira Gnatus Artus L. 
17 Unidade auxiliar (cuspideira) GNATUS Vecta G 
14 Refletor Gnatus  FANTASTIC  G 
03 Refletor Gnatus Artus 
01 Aparelho de Raio X OLSEN D70 - Coluna Móvel 
02 Bomba de vácuo SCHUSTER Suctron Eletronic 
04 Cadeira GNATUS Syncrus  GL  (Inova  New HS)  
04 Equipo Syncrus  HS  c/ 04term1na1s sendo: 01 Seringa triplice; 02 terminais com  spray  para alta rotação; 01 terminal para 
micromotor pneumático. 
04 Refletor  Sirius  Sensor 3  LEDs  
04 Unidade auxiliar (Cuspideira) Syncrus L 2T c/ 1 suctor de saliva a ar (sistema  Venturi)  e 01 suctor para bomba de vácuo. 
06 Cadeira DABIATLANTE VersaMax 
06 Unidade auxiliar (cuspideira) DABIATLANTE VersaMax 
06 Refletor DABIATLANTE Versa 
02 Equipos  Cart  Gnatus Vecta 
01 Equipo  Cart  DABIATLANTE Versa 
01 Cadeira  Kayo  
01 Unidade auxiliar (cuspideira)  Kayo  com sistema de sucção  Venturi  e  Vac Plus  de alta potência.. 
01 Refletor  Kayo  
01 Equipo  Flex Kayo  c/ 3 terminais 

Equipamentos do Laboratório de Matériais Dentários (Lamad): 

• 

30 Equipas Mini 3 terminais marca Gnatus. 
05 Equipas Mini 3 terminais marca  Debi  
30 manequins odontológicos 
30 Mochas marca Gnatus. 
10 Fotopolimerizadores  Schuster  
02 Desgastadores de Gesso 
01 Amalgamador Amalgamix Gnatus 
01 Aparelho de Raios-X Dabi 70x Digital 
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Equipamentos da Radiologia:  

02 cadeita odontologicas DABIATLANTE Delta 
02 cadeira odontologica  Kayo  
02 Aparelho de Raios-X Dabi 70x Digital 
01 Aparelho de Raios-X  Dalai  70x Digital Seletronic 
01 Aparelho de Raios-X ProDental 70x Digital 

Laboratorio de Microbiologia (Labim) 

01 Cadeira  Kayo  
auxiliar (cuspideira)  Kayo  

01 Refletor  Kayo  
01 Equipo  Flex  Kavad t terminais 
01 bomba de vácuo 

Laboratório de Extensão 

06 Consultórios, Cadeira DabiAtlarite  Persona  
06 unidade de agua Dabiatlante  Persona  
06 equipo  Kart  Gnatus Veda Cl 3 terminais

06 Mochos básico 
06 refletores Gnatus 

Laboratório de Prõtese 

08 Cadeira DabiAtlante  Persona  
06 unidade de água Dabiatiante  Persona  

/108 equipo  Kart DAB!  ATLANTE ct 3 terminait 
W08 Mochas básico 

08 refletores Dabbi  Atlanta  
01 Aparelho de Raio X DABIATtAliTTE 6010ana 

Laboratório de Dentistica 

12 Equipos Minraterminais marca  Dalai Atlanta.  
02 Cadeiras Gnatus Syncrus  GL  
14 Mocho Syncrus 
02 Refletor Persus L Simples 
02 Unidade auxialres (cuspideira)'Symoat 

stro 

. N° 71469  
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Laboratório de Ortodontia 
06 consultOrios Cadeira Gnatus 
06 unidade de água Gnatus 
06 aparelhos de fotopolimeriza00 
03 desgastadores de gesso 

Acolhimento 
01 Consultórios, Cadeira DablAtiante  Persona  
01 unidade de agua Dabiatlante  Persona  
01 equipo  Kart  Gnatus Vecta c/ 3  terminals  
01 refletores Dabiatlante  Persona  

rto Alegr  10 de agosto de 2016 

40.ÃO  VICENTE TEIXEIRA BUZZATTI - COORDENADOR 
NUCLEO DE INFRAESTRUTURA 

FACULDADE DE ODONTOLOGIA - UFRO 
CPF: 813.927.450-Q4 
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Atestado de obra e Serviço em Andamento, Fornecido por 
pessoa jurídica. 

Atestamos a empresa RS Médica Ltda. CNPJ 05.157.606/0001-59, foi contratado pela 
Irmandade de Santa Casa de Caridade de Alegrete, CNPJ 87.200.929/0001-42 e presta os 
serviços abaixo relacionados com as seguintes características. 
DADOS DO SERVIÇO TÉCNICO: 
Contrato sem n° - Assinado em 31/07/2011 

Objeto do Contrato: Contratação de empresa de Manutenção Preventiva e Corretiva dos 
Equipamentos Médico Hospitalares inclui-se na descrição dos serviços a Prestação de 
Serviços Específicos de Engenharia Clinica, utilizando-se  Software  especifico para Gestão da 
Prestação de Manutenções Preventivas, Corretivas e de Engenharia Clinica, Treinamento de 
Pessoal, Gerenciamento de Equipamentos Médicos Hospitalares em geral. 
Endereço do serviço técnico: Rua General Sampaio, 88, Alegrete / RS 

Empresa contratada: RS Médica Ltda. — CNPJ 05.157.606/0001-59 

Contratante do Serviço Técnico: Irmandade da Santa Casa de Caridade de Alegrete, CNPJ 
87.200.929/0001-42, 

Proprietário do Serviço Técnico: Irmandade da Santa Casa de Caridade de Alegrete, CNPJ 
87.200.929/0001-42. 

Responsável Técnico: Fabio Pereira de Almeida — Engenheiro em Eletrônica com 
especialização em engenharia clinica CREA RS085123 — N° RNP 2208145801 

Atividades •que estão encerradas: Inspeção, testes de boas práticas na utilização, 
manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médicos hospitalares listados conforme 
planilha em anexo. As manutenções preventivas são reàlizadas mensalmente nos 194 
equipamentos tendo sido realizadas a até a presente data 15.326 preventivas e 1035 
manutenções corretivas. Realizada ainda a gestão dos processos de  software  específico para 
controle de serviços de engenharia clinica e de manutenção preventiva e corretiva dos 
equipamentos. Tendo sido realizados e finalizados, todos os serviços requisitados até a 
presente data. 
Período, de execução do contrato: Data de inicio 31 de julho de 2011 Data do término 16 de 
outubro de 2018 (em andamento). 

Tailise Silva Ribeiro Lemos 
CPF 655.282.980-91 

Diretora Operacional da Santa Casa de Alegrete 
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IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADL ALEGRETE 
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRE 

02 Aparelhos de Raios X 
01 Arco cirúrgico 
05 Aspiradores 
07 Aspiradores cirúrgicos 
03  Autoclaves  
04 Balanças 
01 Banho Maria 
17 Berços aquecidos 
08 Bisturis Eletrônicos 
01 Cardiotocógrafo 
04 Cardioversores 
04 Carros de anestesia 
05 Centrifugas 
02 Desfibriladores 
05 Detectores fetais 
06 Eletrocardióg,rafos 
02 Estufas de esterilização 
07 Focos cirúrgicos 
02 Focos clínicos 
04 Fototerapias 
04 Gavetas de incubadoras 
07 Incubadoras 
05 Mesas cirúrgicas 
01 Microscópio 
01 Monitor Multiparãmetros 
19 Monitores cardíacos 
06 Nebulizadores 
01 Oxicapnógrafo 
29 Oximetros de pulso 
05 Processadores de 02 
04 Reservatórios Cal sodada 
03 Respirador 
03 Rotdmetros 
05 Umidificadores 
01 Unidade Térmica 
01 Vaporizador calibrado 
14 Ventiladores 
05 Processadoras de Raios X 
01 Processadora de mamografia 
02 Gabinetes Odontológicos 

Atestamos que os serviços prestados são executados satisfatoriamente, nâo existindo, em nossos  registry  e a 
presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidaFe.om  as obriAacOes assuirddas. 

87.20U.929100101-4 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 

Consulta realizada em: 11/11/2022 15:44:16 

Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: RS MEDICA LTDA 
CNPJ: 05.157.606/0001-59 

Resultados da Consulta Eletrônica: 
órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 

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

Orgdo Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 

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

Orgdo Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidfineas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

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

brgdo Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

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

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 



racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n° 12.965, de 23 
de 2014, Lei n° 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei n° 13.726, de 8 de outubro de 2 
Decreto n° 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 

S 

de abril 
18, 

e 



Ministério da Economia 
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Gestão 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Relatório de Sócio / Administrador 

Dados do Fornecedor 
CNPJ: 05.157.606/0001-59  DUNK):  898162946 
Razão Social: RS MEDICA LTDA 
Nome Fantasia: 

iluação do Fornecedor: Credenciado 

Sócios / Administradores 
Dados do Sócio/Administrador 1 
CPF: 261.358.330-49 Participação Societária: 100,00% 
Nome: MARCO  ANTONIO  BARRETTI 
Número do Documento: 4008938237 Órgão Expedidor: ssprs 
Data de Expedição: 13/02/2002 Data de Nascimento: 14/10/1961 
Filiação Materna: NELSINDA SCHUVARTS BARRETTI 
Estado Civil: Casado(a) 

• 
Dados do Cônjuge/Companheiro(a) 
Estrangeiro: Não CPF: 473.810.270-20 
Nome: CELIA CORBELLINI BARRETTI 
Carteira de Identidade: 3027918857 Órgão Expedidor: ssprs 
Data de Expedição: 21/11/2012 

CEP: 91.410-330 
Endereço: RUA NICOLA MATHIAS FALCI, 50 - APTO 510 -JARDIM DO SALSO 
Município / UF: Porto Alegre / Rio Grande do Sul 
Telefone: (51) 33473474  
E-mail: licitacao@rsmedica.com.br  

Emitido em: 11/11/2022 15:44 1 de 1 
CPF: 064.975.669-02 Nome: VERIDIANE DE PAULA MACEDO  SOTTO  MAIOR 
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1.101111EW '71  

probidade Administrativa e Inelegibilidade 

Certidão Negativa 

Certifico que nesta data (11/11/2022 As 15:44) NÃO CONSTA no Cadastro 

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa 

quanto ao CPF n° 261.358.330-49. 

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado. 

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/  

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

636E.982B.C6B6.3299 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade  adm/autenticar certidao.php  

;redo em: 11/11/2022 as 15:44:59  CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1 
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Histórico 
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Pregão/Concorrência Eletrônica 

928285.1642022 .5102 .4386 .235479097  

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAUDE/PR 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
No 00164/2022 

As 08:40 horas do dia 07 de novembro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da 
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 48/2022 de 21/06/2022, em atendimento às disposições 
contidas na Lei No 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto No 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao 
Processo No 260/2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão No 00164/2022. Modo de disputa: 
Aberto/Fechado. Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção com troca de 
pegas e manutenções preventivas com emissão de laudos de calibração de máquinas seladoras.. 0 Pregoeiro abriu a 
Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida 
a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados. 

• Item: 1 
Descrição: Manutenção de Material Hospitalar 
Descrição Complementar: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção com troca 
de pegas e manutenções preventivas com emissão de laudos de calibração, dos seguintes equipamentos listados abaixo, 
para suprir as necessidades da Fundação Estatal de Atenção à Saúde - Feas pelo período de 12 (doze) meses: - 9 
seladora Marca  Ron  Modelo RSMC 250; - 3 seladora Marca  Ron  Modelo RSR 2000; - 2 seladora com Pedal Marca 
Selamack; - 1 seladora de mesa Marca Selaplast. 
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada 

Unidade de fornecimento: UNIDADE 
Situação: Aceito e Habilitado 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 

Aceito para: RS MEDICA LTDA, pelo melhor lance de R$ 33.800,0000 e com valor negociado a R$ 33.496,0000 . 

Item: 1 - Manutenção de Material Hospitalar 

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
(As propostas com * na frente foram desclassificadas) 

ME/EPP  
CNI3J/CPF Fornecedor Equiparada Declaração Quantidade Valor  Unit. Valor Global 

Data/Hora
ME/EPP Registro 

05.157.606/0001-59 RS MEDICA LTDA Sim Sim 1 R$ 37.150,0000 R$ 37.150,0000 03/11/2022 
09:45:26 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de 
manutenção com troca de pegas e manutenções preventivas com emissão de laudos de calibração de máquinas 
seladoras" 
Porte da empresa: ME/EPP 

00.467.916/0001-56 MA.]  LAB  - Sim Sim 1 R$ 37.150,0000 R$ 37.150,0000 04/11/2022, 
COMERCIO E 
MANUTENCAO DE 
EQUIPAMENTOS 
PARA 
LABORATORIO 
LTDA 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de 
manutenção com troca de pegas e manutenções preventivas com emissão de laudos de calibração de máquinas 
seladoras. 9 seladora Marca  Ron  Modelo RSMC 250;- 3 seladora Marca  Ron  Modelo RSR 2000;- 2 seladora com Pedal 
Marca Selamack;-1 seladora de mesa Marca Selaplast. 
Porte da empresa: ME/EPP 

05.524.862/0001-37 BORINI SERVICOS Sim Sim 1 R$ 37.150,0000R$ 37.150,000004/11/2022 
E 164133 
REPRESENTACOES 
COMERCIAIS 
EIRELI 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de 
manutenção com troca de pegas e manutenções preventivas com emissão de laudos de calibração, de equipamentos 

' para suprir as necessidades da Fundação Estatal de Atenção à Saúde - Feas pelo período de 12 (doze) meses. A 
prestação do serviço dar-se-6 nas unidades de negócio da Feas, situadas nos seguintes endereços: à Rua Lothario  
Boutin,  no 90, Bairro Pinheirinho, Curitiba/PR - Hospital Municipal do Idoso Zilda Arns (HMIZA); Rua Jussara, 2234 - 
Sitio Cercado, Curitiba - PR - Centro Médico Comunitário Bairro Novo (CMCBN); R. Jorn.  Emilio  Zolá Florenzano, 835 
- Tatuquara, Curitiba - PR - UPA Tatuquara; Rua R. Carlos Klemtz, 1883 - Fazendinha, Curitiba - PR - UPA 
Fazendinha e Rua Professora Maria de Assumpção, 2590 - Boqueirão, Curitiba - PR - UPA Boqueirão. 
Porte da empresa: ME/EPP 

https://www.comprasnet.gov.br/segurandexgov.asp  

Quantidade: 1 
Valor Máximo Aceitável: R$ 37.150,0000 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não 
Intervalo mínimo entre lances: - 

12:42:26 

1/4 
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Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos) 

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora RegIstro 

R$ 37.150,0000 00.467.916/0001-56 

R$ 37.150,0000 05.524.862/0001-37 

R$ 37.150,0000 05.157.606/0001-59 

R$ 37.000,0000 05.524.862/0001-37 

R$ 36.900,0000 05.157.606/0001-59 

R$ 36.850,0000 05.524.862/0001-37 

R$ 36.750,0000 05.157.606/0001-59 

R$ 36.700,0000 05.524.862/0001-37 

R$ 36.701,0000 00.467.916/0001-56 

R$ 36.600,0000 05.157.606/0001-59 

R$ 36.550,0000 05.524.862/0001-37 

R$ 33.800,0000 05.157.606/0001-59 

R$ 34.500,0000 00.467.916/0001-56 07/11/2022 09:06 

N5o existem lances de desempate ME/EPP para o item 

:Eventos do Item 

Evento Data 

.Encerramento 07/11/2022 
:análise de 08:40:40 
: propostas 

Item com análise de propostas finalizada. 

Observações 

07/11/2022 08:40::0:763 

07/11/2022 08:40:)0:763 

07/11/2022 08:40:J0:763 

07/11/2022 08:48: 

07/11/2022 08:51: 

07/11/2022 08:52: 

07/11/2022 08:57 

07/11/2022 08:58 

07/11/2022 09:00 

07/11/2022 09:01 

07/11/2022 09:02 

07/11/2022 09:04 55:903  

0:757 

9:507 

8:433 

2:563 

3:837 

4:850 

17:563 

36:747 

17:137 

lAbertura 107/11/2022 
08:46: 00 , 

Encerramento 07/11/2022: 
etapa aberta 09:04:20 Item com etapa aberta encerrada. : 1 

Inicio  la 07/11/2022 Convocados os fornecedores para a 10  etapa fechada que apresentaram lance e 
etapa fechada 09:04:20 e R$ 36.701,0000. 

Encerramento 07/11/2022 Item encerrado para lances. 09:09:21 

Encerramento 07/11/2022 Item com etapa fechada encerrada. 
09:09:21 

Convocado para envio de anexo o fornecedor RS MEDICA LTDA, CNPJ/CPF: 05.1 

do prazo - 07/11/2022 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RS MEDICA LTDA, 
Convocação 09:24:10 05.157.606/0001-59. 
anexo 

•-• 

Item aberto para lances. 

;etapa fechada 

lAbertura do 
I prazo - 107/11/2022 
:Convocação 09:17:59 
lanexo 

:Encerramento 

tre R$ 36.550,0000 

7.606/0001-59. 

NPJ/CPF: 

Abertura do 
prazo - 11/11/2022 
Convocação • 09:10:17 
anexo 

Encerramento 
do prazo - 
Convocação 
anexo 

Aceite de 
proposta 

Convocado para envio de anexo o fornecedor RS MEDICA LTDA, CNPJ/CPF: 05 

11/11/2022 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RS MEDICA LTDA, 
09:24:39 05.157.606/0001-59. 

17/11/2022 Aceite individual da proposta. Fornecedor: RS MEDICA LTDA, CNPJ/CPF: 05.15 
16:02:15 melhor lance de R$ 33.800,0000. 

Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: RS MEDICA LTDA, CNPJ/CPF 
17/11/2022 59, pelo melhor lance de R$ 33.800,0000 e com valor negociado a R$ 33.496, 
188318  Resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empres 

condições editalicias, seja quanto a entrega de documentos, seja quanto aos r 
produto. Valor negociado conforme proposta anexa. 

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RS MEDICA LTDA - CNPJ/CPF: 

Não existem intenções de recurso para o item 

Troca de Mensagens 

Negociação 
de valor 

I, 

.1' 

1Habilitação de 
1fornecedor  

17/11/2022 
16:04:14  

7.606/0001-59. 

NPJ/CPF: 

606/0001-59, pelo 

05.157.606/0001-
00. Motivo: 
respeitou todas as 
uisitos técnicos do 

5.157.606/0001-59 

Sistema 

Sistema 

Data Mensagem 
07/11/2022 A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período 
08:40:01 análise de propostas e após este período os itens serão disponibili 

lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e 
para disputa será entre 08:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de a 

minutos. Mantenham-se conectados. 
07/11/2022 Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens par.  

, 1  
l
ara a realização da 
ados para o inicio dos 
• período de abertura 
ertura dos itens de 1 

disputa será iniciada. 

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp  2/4 
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Mantenham-se conectados. 

 

Sistema 07/11/2022 A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se 
08:45:00 conectados. 

07/11/2022 0 item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. 
08:46:00 

Sistema 07/11/2022 Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. 
08:46:00 

Sistema 07/11/2022 A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 
09:04:20 36.550,0000 e R$ 36.701,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:09:20 

do dia 07/11/2022. 
Sistema 07/11/2022 A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos 

09:09:21 fornecedores convocados: R$ 33.800,0000 e R$ 34.500,0000. 
Sistema 07/11/2022 0 item 1 esta encerrado, 

09:09:21 

Sistema 07/11/2022 A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na 
09:09:24 funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade". 

Pregoeiro 07/11/2022 Bom dia srs. licitantes, iniciarei a etapa de negociação! 
09:10:09 

Pregoeiro 07/11/2022 Para RS MEDICA LTDA - Sr. licitante, seria possível reduzir sua proposta final para 
09:11:24 33.500,00? 

07/11/2022 Bom dia! 
09:12:39 

18/11/2022 13:13 

Sistema 

05.157.606/0001- 
59 

05.157.606/0001- 07/11/2022 Vou verificar um momento 
59 09:12:48 

05.157.606/0001- 07/11/2022 Temos sim, como chegarmos nesse valor! 
59 09:16:09 

Pregoeiro 07/11/2022 Para RS MEDICA LTDA - Agradeço! Dessa forma, abro o prazo de 02 horas para o envio 
09:17:17 da proposta atualizada, conforme modelo de proposta do edital de embasamento! 

Sistema 07/11/2022 Senhor fornecedor RS MEDICA LTDA, CNPJ/CPF: 05.157.606/0001-59, solicito o envio do 
09:17:59 anexo referente ao item 1. 

Sistema 07/11/2022 Senhor Pregoeiro, o fornecedor RS MEDICA LTDA, CNPJ/CPF: 05.157.606/0001-59, 
09:24:10 enviou o anexo para o item 1. 

Pregoeiro 10/11/2022 Srs. Licitantes, a proposta e documentações está para análise de adequabilidade pelo 
15:03:57 setor técnico da  Fees.  Assim que esta análise estiver concluída os senhores serão 

comunicados. 

Pregoeiro 11/11/2022 Para RS MEDICA LTDA - Prezados licitantes, em face do Acórdão n. 1211/2021 - Plenário 
09:06:44 do TCU, abro o prazo de 24 horas, conforme solicitação do setor técnico da Feas, para 

que a empresa RS apresente atestado de capacidade técnica de acordo com o descrito no 
termo de referência: 

Pregoeiro 11/11/2022 Para RS MEDICA LTDA - ...que comprove ter a licitante fornecido, instalado e prestado o 
09:07:59 serviço de manutenção seladoras de plástico e plasteril utilizados em central de material; 

tal solicitação se deve ao fato de não ter ficado evidente a carta de atestado de 
capacidade técnica apresentada. 

Sistema 11/11/2022 Senhor fornecedor RS MEDICA LTDA, CNPJ/CPF: 05.157.606/0001-59, solicito o envio do 
09:10:17 anexo referente ao item 1. 

11/11/2022 Bom dia, iremos providenciar, mas enviaremos os mesmos atestados, visto que nas 
09:23:51 páginas 09,11 e 14, pode ser comprovado que em nosso entendimento a empresa 

prestou serviço de complexidade similar ao objeto licitado. 

Sistema 11/11/2022 Senhor Pregoeiro, o fornecedor RS MEDICA LTDA, CNPJ/CPF: 05.157.606/0001-59, 
09:24:39 enviou o anexo para o item 1. 

Pregoeiro 16/11/2022 Bom dia Srs. Licitantes, informamos que a divulgação do resultado desse certame será 
08:25:36 em 17/11/22, a partir das 16:00 h, em virtude da conclusão dos procedimentos de 

julgamento. Por conseguinte, a partir desta data se contarão os prazos para interposição 
de recursos conforme item 14 do edital de embasamento. 

Sistema 17/11/2022 Srs. Fornecedores, esta aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os 
16:04:15 itens/grupos na situação de "aceito e habilitado ou 'cancelado rio julgamento '. 

Pregoeiro 17/11/2022 Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 18/11/2022 às 
16:04:37 12:00:00. 

Eventos da Licitação 

Evento Data/Hora Observações 

Alteração equipe 21/10/2022  
08:27:09 

Abertura da sessão 07/11/2022,  Abertura da sessão pública 
pública 08:40:00 

Encerramento da 07/11/2022  
08:45:00 Etapa de análise de propostas encerrada. análise de 

propostas 

Julgamento de 07/11/2022 Inicio da etapa de julgamento de propostas 

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 3/4 
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o do resultado 
são dos  
go  os prazos para 

2:00:00. 
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propostas • 09:09:24 

Previsão de reabertura: 17/11/2022 16:00:00; Informamos que a divulgag 
Suspensão 16/11/2022 desse certame  sera  em 17/11/22, a partir das 16:00 h, em virtude da conc 

administrativa 08:26:32 procedimentos de julgamento. Por conseguinte, a partir desta data se cont 
interposição de recursos conforme item 14 do edital de embasamento. 

17/11/2022 
16:00:25 

17/11/2022 Abertura de prazo para intenção de recurso 
16:04:15 

Fechamento do 17/11/2022 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 18/11/2022 as 
prazo 16:04:37 

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos 
divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , d 
de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 13:13 horas do diz 
2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. 

Reativação 

Abertura do prazo 

espectivos itens. Foi 
Decreto No 10.024 

18 de novembro de 

VERIDIANE DE PAULA MACEDO  SOTTO  MAIOR 
Pregoeiro Oficial 

MIRELLE PEREIRA FONSECA 
Equipe de Apoio 

SILVIA  ANDREA  MIRANDA RIBEIRO 
Equipe de Apoio  

WILLIAM  CESAR BARBOZA 
Equipe de Apoio 

 Iwrimiro 
Relatório 

Lfil. 
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0) Resultado por Fornecedor 

Compras.gov.br  

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE/PR 

Pregão No 00164/2022 - (Decreto No 10.024/2019) 

RESULTADO POR FORNECEDOR 

05.157.606/0001-59 - RS MEDICA LTDA , 
Unidade de Critério de Valor Valor 

Item Descrição 
Fornecimento (*) -Unithri

° 
Valor Global  Quantidade 

1 Manutenção Material UNIDADE 1 R$ 37.150,6000 R$ ' R$ 
, Hospitalar 33.496,0000 33.496,0000 
Marca: I 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção comi 
troca de pegas e manuteng6es preventivas com emissão de laudos de calibração de máquinas seladoras" 

Total do Fornecedor:1 R$ 
43.496,0000 ....... 

--A -^^ -.•, 

R$ 
Valor Global da Ata 44,49 6,0000" 

,C1E necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor age é utilizado: Estimado ou Referência ou M62d.rno 

a,  Imprimir 
 Relatório 

o ta 

https://www.comprasnet.gov.bilseguro/indexgov.asp 1 /1 
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ObservaçÕes 

Eventos do Item 

Evento Data 

Adjudicado 18/11/2022 Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: RS MEDICA LTDA, CNPJ/CPF: 
13:14:37 05.157.606/0001-59, Melhor lance: R$ 33.800,0000, Valor Negociado: R$ 33.496,0000 

18/11/202213:14 Compras.gov.br  - 0  SITE  DE COMPRAS DO GOVERNO 

Pregão/Concorrência Eletrônica 

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE/PR 

Termo de Adjudicação do Pregão 

No 00164/2022 

As 13:14 horas do dia 18 de novembro de 2022, após analisado o resultado do Pregão no 00164/2022, referente ao 
Processo no 260/2022, o Pregoeiro, Sr(a) VERIDIANE DE PAULA MACEDO  SOTTO  MAIOR, ADJUDICA aos licitantes 
vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação. 

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento. 

Resultado da Adjudicação 

Item: 1 
Descrição: Manutenção de Material Hospitalar 
Descrição Complementar: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção com 
troca de pegas e manuteng6es preventivas com emissão de laudos de calibração, dos seguintes equipamentos 
listados abaixo, para suprir as necessidades da Fundação Estatal de Atenção à Saúde - Feas pelo período de 12 
(doze) meses: - 9 seladora Marca  Ron  Modelo RSMC 250; - 3 seladora Marca  Ron  Modelo RSR 2000; - 2 seladora com 
Pedal Marca Selamack; - 1 seladora de mesa Marca Selaplast. 
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada 

Aplicabilidade Decreto 7174: Não 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE 

Valor Máximo Aceitável: R$ 37.150,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: - 

Situação: Adjudicado 

Adjudicado para: RS MEDICA LTDA , pelo melhor lance de R$ 33.800,0000 , com valor negociado a R$ 

33.496,0000 . 

Fim do documento 

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/ata/TermoJulg.asp?prgCod=1090758&acao=A&tipo=t 1/1 
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Feas 

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

Capão Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 

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

Relatório de adjudicação 

Encaminhamos o presente processo para analise e posicionamento jurídico com 

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

Pregão Eletrônico n° 164/2022. 

Objeto: 'Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de 

manutenção com troca de pegas e manutenções preventivas com emissão de laudos de  

calibragão de máquinas seladoras.." 

Introdução: o compras.gov.br  

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

disponibilizada pelo Governo Federal (www.compras.gov.br). Essa plataforma é a mais 

utilizada no território nacional para compras públicas: consiste na mais avançada plataforma 

do ponto de vista do acompanhamento das inovações legislativas, doutrinais e 

jurisprudenciais; bem como, é a plataforma que o próprio Tribunal de Contas do  Parana  

utiliza em seus pregões e recomenda  seu uso a seus jurisdicionadosi. Ademais, a 

plataforma é totalmente gratuita para a Feas e para os licitantes. Todos estes tópicos foram 

levados em conta quando da escolha da plataforma de compras em questão para a 

realização das licitações da Feas: gratuidade, número de licitantes cadastrados — o que gera 

economicidade, recomendação do TCE/PR para seu uso, bem como avançado 

acompanhamento das inovações legais, doutrinais e jurisprudenciais. 

Não obstante, o decreto municipal que regulamenta o pregão eletrônico em 

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

tecnológico  versus  legislação com quase vinte anos — geraria alguns tensionamentos2. 

Além disso todos os requisitos constantes nesse decreto municipal 1.235/2003 

foram respeitados. Ainda assim, cremos que tal tensionamento seria — e foi — resolvido com 

https://www.google.com/url?   
sa=t&ret=j&q=&esre=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjTspfB6 j3AhXNupUCHSOBA20QFnoECA  
MOAQ&url=https%3A%2F%2Fwwwl tce.prov.br%2Fnoticias%2Ftce-pr-orienta-jurisdicionados-a-realizar-pregao-
eletronico-em-vez-de-presencial%2F7688%2FN&usg=A0vVawOxbzkeCEG5QfzNe6R148Ki  
2  Esse tensionamento, de certa forma, sempre foi vivenciado pela Feas, que optou por utilizar a plataforma 
Publinexo desde 2012/13. Plataforma essa, que já possuía significativas diferenças para com o referido decreto 
municipal. 
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a Feas foi 

. Portanto, 

rdinario ou 

dos órgãos 

o. Ademais, 

ua posição: 

lei entre as 

uma simples questão: a vinculação ao instrumento convocatório: o edital 

preparado com base nas orientações da AGU, da PGM e do próprio TC 

claramente anuncia-se que a Feas não realiza neste certame nada extra 

incomum, muito pelo contrario, esta alinhada aos mais avançados e respeit 

nacionais, no que diz respeito a compras públicas por meio de pregão eletrôni 

o próprio edital ao mencionar os referidos decreto municipais, já adianta 

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

partes, preenche e sana esta possível tensão. 

• 
Relatório 

Em 07/10 a Ajur/Feas emitiu o parecer 468/2022 aprovando 

embasamento deste pregão eletrônico e opinando favoravelmente ao pross 

processo (fls. 72-74)3: opinou pela legalidade do intento do ponto de vista juricli 

Em 10/10 o Diretor-Geral da Feas tomou ciência deste parecer 

publicação do Edital de Embasamento  (fl.  75). 

o edital de 

uimento do 

-formal. 

autorizou a 

Em 21/10 o aviso de licitação deste Pregão Eletrônico foi publicado em DOM, 

obedecendo aos prazos legais, estipulou-se um prazo mínimo de oito dias 

recebimento de propostas, ou seja, 07/11  (fl.  76-77). 

O edital de embasamento encontra-se as folhas 78-1120. 

Não houve pedidos de esclarecimentos ao edital, de sorte que nc 

deu-se a abertura da sessão pública. A documentação de proposta e habilitag 

via plataforma pelas empresas e avaliada pela Feas5. 

úteis para o fri 

dia marcado 

o foi enviada 

3  Obedecendo assim ao decreto municipal 1235/2005,  art.  34, VI. 
4  Obedecendo assim ao decreto municipal 1235/2005,  art.  34, VII. 
sEsta documentação está disponível para ampla e irrestrita consulta no portal compras.gov.br, io seguinte  link:  
http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?   
co  no uasg=928285&numprp=5820228d IstSrp---&f Uf=&f numPrp=582022&f codUasg=92 285&f tpPrega 
o=vh&f lstICMS=&f dtAberturaIni=&f dtAberturaFim=. Há também um  link  direto no  site  da Feas: 
www.faes. curitiba.pr. gov.br   
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A partir da documentação anexada pelas empresas, o setor técnico da Feas 

realizou a análise técnica dos documentos e constatou a adequabilidade das propostas. (fls. 

113-115)6. 

Após a análise das propostas, passamos ã verificação da documentação de 

habilitação das empresas com propostas classificadas (fls. 116-138)7. 

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

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

deste certame para o dia 17/11 conforme informado no  chat  da sessão (fls. 140v)8. 

Importante salientar que o sistema compras.gov.br  envia um  e-mail  a todos os participantes 

informando a data de reabertura da sessão pública em que ocorrera a divulgação do 

resultado de julgamento. 

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

motivadamente no sistema cada decisão tomada: este resultado está disponível nos campos 

"eventos do item" e "eventos do pregão" na ata da sessão. Um importante parêntese aqui: o 

sistema compras.gov.br  não possui campo para anexação de documentos para além do 

edital de embasamento. Dessa forma, não é possível anexar uma ata de resultado ou um 

edital de resultado. Entretanto salientamos que, se não é possível pela forma, é sim 

possível pelo conteúdo. Vejamos. 

6  Dessa forma, obedecemos peremptória e seguramente o decreto municipal 1235/2005,  art.  34, caput, e seu 
inciso IX. Assim o e, pelo simples fato do pregão eletrônico ser híbrido: ele se dá em papel, mas também e 
privilegiadamente eletronicamente.  Ou seja, se nosso decreto municipal faz menção a processo, por óbvio, já 
que o próprio nome "pregão eletrônico" diz, aquilo que ocorre na sessão eletrônica é parte indissociável deste 
mesmo processo e, estando na rede mundial de computadores, faz parte do processo em si. Ou seja, nosso ponto 
é simples: o processo do pregão eletrônico é duplo: a Feas ainda utiliza o papel, entretanto, o núcleo, a essência, 
a própria natureza do pregão eletrônico leva 6. conclusão de que, aquilo que ocorre na sessão pública de disputa, 
e está salvo  ad  eternum na rede mundial de computadores, já faz parte do processo e está documentado; portanto, 
obedece A. legislação municipal. 

Obedecendo assim ao decreto municipal 1235/2005,  art.  34, IX. 
Obedecendo assim ao decreto municipal 1235/2005,  art.  27, § 8°. 
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Ora, a ata de resultado nada mais é do que a descrição detalhada  di  julgamento 

de cada item. E isso está clara e perfeitamente disponível na ata da sessão: ali constam 

individualmente as (des)classificações de propostas e habilitações e i abilitações. 

Reforcemos: todo o conteúdo da ata de resultado de julgamento está disponiv I na ata da 

sessão pública do pregão. 

Exatamente o mesmo ocorre com o edital de resultado de julga ento. Esse 

documento nada mais é do que a informação das empresas e respectivos ite s vencidos. 

Tais informações encontram-se detalhadamente à folha 141. 

Dessa forma, forçoso se concluir que obedecemos integralment ao decreto 

municipal 1235/2005,  art.  30, § 6°. Em uma palavra: todas as inforrnaç es sobre o 

julgamento das propostas, das habilitações, da análise de amostras, entre o tros, enfim, 

todas as informações acerca do julgamento estão clara e precisamente d poniveis 

ampla e irrestrita consulta'. 

Uma última informação acerca do edital de resultado: não há a legislação 

municipal a obrigação de que o resultado do pregão eletrônico seja publica mo em Diário 

Oficial. Frisemos: os órgãos municipais são desobrigados pela legislação a publicar em 

DOM o resultado do certame, mas sim, somente nas respectivas plataformas oe disputa. E 

isso foi realizado nesse certame: as licitantes foram avisadas antecipa samente da 

divulgação do resultado de julgamento e no dia aprazado tal resultado foi  public  do. 

A ata da sessão encontra-se, em sua totalidade, ás folhas 139-140. 

Prossigamos 

rocesso fisico. 
houve certa 

9  Orientamos que a consulta A. ata se de de forma eletrônica, apesar de ela estar inteiramente no 
Eletronicamente as informações estão mais intuitivas, dado que na hora da  impress  
desconfiguraçd'o, sem, é claro, alteração no conteúdo. 
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Neste sentido, em sendo dado o resultado de julgamento do pregão em 17/11 o 

prazo para recurso seria até as 12:00 h do dia 18/1110. Como não houve manifestação de 

intenção de recorrer, adjudicamos (a  fl.  142) no dia 18/11 os itens deste certame. 

Algumas estatísticas deste pregão: 

• 01 item licitado; 01 item adjudicado; 100% de sucesso na aquisição. 

• Os itens foram adquiridos dentro do prego proposto. Ou melhor, considerável 

redução foi observada além do prego editalicio. 

• Desconto geral: 9,84 % 

• Redução de R$ 3.654,00, conforme detalhamento abaixo. 

Valor inicial do 
pregão 

Valor dos 
itens 

desertos/fraca 
ssados 

Valor inicial dos itens 
com sucesso 

Valor adjudicado Valor de 
economia 

Percentual de 
economia 

R$ 37.150,00 R$ 0,00 R$ 37.150,00 R$ 33.496,00 R$ 3.654,00 9,84 % 

Diante do exposto reiteramos que todos os atos praticados respeitaram a 

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

interregno para recebimento de propostas e sessão de lances, seja a vinculação ao 

instrumento convocatório, seja a previsibilidade das ações e a isonomia. Ademais, a 

vantajosidade das contratações fica evidente na medida em que os pregos respeitaram o 

estipulado em edital, e mais, tiveram alguma redução. 

Permanecemos à disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos que se 

fizerem necessários. 

Curitiba, 18 de novembro de 2022 

Respeitosamente, 

Documento assinado digitalmente 

VERIDIANE DE PAULA MACEDO  SOTTO  MAR 
Data: 1e/11/2022 13:34:38-0300 
Verifique em https://verificador.iti.br  

Veridiane de Paula Macedo  Sotto  Maior 

Pregoeira 

1°  Cf. Decreto Municipal 1.235/2003,  art.  33 e cláusula 13 do edital de embasamento. Tal prazo foi devidamente 
registrado no sistema (fls. 268). 
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Protocolo:  

Interessada: 

Parecer ng:  

Assessoria Jurídica 
Rua  Cap.  Argemiro Monteiro 

Wanderley, 161, 3° andar. 
Capão Raso — Curitiba/PR 

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

P.A. n° 260/2022 

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃOSAÚDE - FEAS 

528/2022 - AJUR 

Trata-se de processo licitatório instaurado na modalidade de 

Pregão Eletrônico, para contratação de empresa especializada em serviços de manutenção com 

troca de pegas e manutenções preventivas com emissão de laudos de calibração de máquinas 

seladoras, destinado a suprir as necessidades das unidades sob gestão da FEAS, conforme 

termo de referência de fls. 04/08 v. 

A  fl.  77 consta aviso de licitação do processo publicada em 

DOM. 

As fls. 78/112 v. consta edital de embasamento do certame e 

seus anexos, sendo este descritivo técnico dos itens, condições gerais para cotação, listagem 

dos documentos exigidos para classificação da empresa. 

As fls. 113/138 v. constam documentos relacionados a 

habilitações ou inabilitações da empresa; às fls. 139/140 v. consta a ata de realização do 

pregão; à  fl.  141 consta resultado por fornecedor; às fls. 142. consta o termo de adjudicação do 

pregão; às fls. 143/145 v. o Relatório de Adjudicação e Homologação, o qual aponta que de um 

item licitado, um item foi adjudicado, resultando em 100% (cem por cento) de sucesso nas 

aquisições. 

Portanto, verifico que o certame observou as formalidades 

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

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

entendendo, portanto, que inexiste óbice à homologação do Pregão Eletrônico n° 164/2022. 

É o parecer. 

Curitiba, 18 n embro de 2022. 

PEDRO  HEN IQU INS  BORGES  

ASSESSOR JURfD CO - FEAS 

1 
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Termo de homologação 

Ao Pregoeiro — Feas.  
Ref.:  Processo Administrativo n°: 260/2022. 
Pregão Eletrônico n°: 164/2022. 

De acordo com a decisão do pregoeiro e parecer jurídico n° 528/2022 — 

Ajur, homologo o pregão eletrônico n°: 164/2022, cujo objeto 6: "Contratação de 

empresa especializada em prestação de serviços de manutenção com troca de pegas 

e manutenções preventivas com emissão de laudos de calibra ção de máquinas 

seladoras", a fim de suprir as necessidades das unidades geridas pela Fundação 

Estatal de Atenção à Saúde— Feas pelo período de 12 (doze) meses", conforme ata de 

Julgamento em favor da empresa: 

RS MEDICA LTDA. — Valor R$ 33.496,00; 

Valor total do pregão eletrônico n°: 164/2022 — R$ 33.496,00. 

Para as demais providências, respeitando as formalidades legais. 

Curitiba, 23 de novembro de 2022. 

Sezifredo Paulo Alves Paz 

Diretor-Geral Feas 
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N°220 - ANO XI 

CURITIBA, QUARTA-FEIRA, 23 DE NOVEMBRO DE 2022 

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 

ATOS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

Objeto: "Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de exames de anatomia patológica, pek 
período de 12 meses." 
Valor total estimado do pregão: R$ 180.749,91 
Data/horário para envio de proposta(s): a partir do dia 23/11/2022 As 08:00 h até o dia 07/12/2022 As 08:30 h. 
Abertura da sessão pública: dia 07/12/2022 — As 08:40 h. 

•As propostas e lances deverão ser encaminhados via internet respeitando a data e horários determinados acima. 0 portal em 

que ocorrerá a disputa é o compras governamentais (www.compras.gov.br). 

•Catal está A disposição dos interessados no portal de compras "compras governamentais" (www.compras.gov.br), bem 

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

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

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

•Informações pelos fones: (41) 3316-5927; 3316-5967; 33165728. 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde, 21 de novembro de 2022. 

Sezifredo Paulo Alves Paz: Diretor Geral 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO 

Processo Administrativo n°: 260/2022. 

Pregão Eletrônico n°: 164/2022. 

Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de 

manutenção com troca de pegas e manutenções preventivas com 

411.são de laudos de calibra ção de máquinas sela doras 

De acordo com a decisão do pregoeiro e parecer jurídico n° 528/2022 — Ajur, homologo o pregão eletrônico n°: 164/2022, cujc 

objeto 6: "Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção com troca de pegas E 

manutenções preventivas com emissão de laudos de calibra ção de máquinas se/adoras", a fim de suprir as necessidades da5. 

unidades geridas pela Fundação Estatal de Atenção à Saúde— Feas pelo período de 12 (doze) meses", conforme ata dE 
Julgamento em favor da empresa: 
RS MEDICA LTDA. — Valor R$ 33.496,00; 
Valor total do pregão eletrônico n°: 164/2022 — R$ 33.496,00. 
Para as demais providências, respeitando as formalidades legais. 

Fundação Estatal de Atenção A Saúde, 22 de novembro de 2022. 

Sezifredo Paulo Alves Paz: Diretor Geral 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO 
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CONTRATO  AD INISTRATIVON0  0 /2022 -- FE.AS  

Contrato Administrativo n° 099/2022-FEAS Para, 
Contratação de empresa especializada em prestação de 
serviços de manutenção com troca de pegas 
manutenções preventivas  corn  emissão de laudos de 
calibração, de seladoras, para suprir as necessidades da 
Fundação  Estate'  de Atenção à Saúde —  Fees  pelo 
período de 12 (doze) meses, que entre si celebram a  Fees  

Fundação  Estate)  de Atenção à Saúde e a empresa 
RS Médica Ltda. 

Aos 01  dies  db, miSe• de dezembrO io ano de 2622, nesta eidade -Ctititiba,-

Capitel.dOEstado do  Parana,  presentes  debit  ledoefUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO 

SAÚDE, doravante denominada CONTRATANTEi.: inscrita no CNPJ sob )•ri, 

14:Z14.139/0001-83, neste  atop  representada pelo  sett  Diretor Geral, Sezifredo Paulo Alves  

Pat,  CPF/IVIF 368,713.80940 e pela Diretora  Administrative  Financeira Olavo Gasparin, 

OPFIIVIF 'm*477.837.589444, assistidos pelo Assessor JuriclicO Pedm Henilque Igitio Borges, 

OAB/PR.n.° 50 529, -6 de•  OW°  lado a empresa RS  Modica.  Ltda, pessoa jurldita da.direito 

privado, insole no CNN/ME sob  Ito'  05.187:606/0001-894  .corn  sede na fRUa .Edrriundo-

Bastian, 116 -- Cristo Redentot peste ato representede. pelo 8r Marco. Antonio Barretti, 

Orataiielror  Inaba°  no CPFIMF.ti° 261.358.330-49, otimfUndament0 flas inforrnações contidas 

nb Processo,.Mministrativo ri° 260/2022 — F0aa,, Pregão Eletrônico TO 164/2022 e Termo de 

rieferaricia, resolveram e acorderam  terrier.  presente Contra4 .mediante: As ditosules e. 

condições a seguir eatabelecida.,%.  

CLÁUSULA PRIMEIRA—'DO OBJETO  

Tern  ci presente por ôbjéfo a Contratação de empresa especializada em prestação 

de servigos de manutenção com trace de pegas emanutengões preventivas com ernissão de 

laudos- calibração, de seladoras, para 5UP1118S  necessidades da Fundação Estatal de 

Aten0o..6 Saúde  —Fees  pelo período de 12 (dozeymeses. 

Estão contemplados neste termo tis seguintes equ1pamentose4mantidades: 

-9 seladora Marca WM MbdeloRSMC 250;: 

seladore Marca  Ron Model()  RSR 200 

- 2 seladoraS oorn Pedal Marca Selernac4; 
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- 1 seladora de mesa Marca Selaplast; 

Parágrafo Primeiro 

Os serviços contratados serão prestados no Hospital Municipal do doso Zilda 

Arns, Centro Médico Comunitário Bairro Novo e UPA CIC, nos locais a serem d4terminados 

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

Referência. 

Para fins de esclarecimento, os endereços das unidades são: 

Rua  Lathan° Boutin,  n° 90, Bairro Pinheirinho, Curitiba/PR — Hospital Municipal d Idoso Zilda 

Arns (HMIZA); 

Rua Jussara, 2234 - Sitio Cercado, Curitiba — PR - Centro Médico Comunitário airro Novo 

(CMCBN); 

R. Jorn.  Emilio Zola  Florenzano, 835 - Tatuquara, Curitiba — PR - UPA Tatuquar 

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

Rua Professora Maria de Assumpção, 2590 - Boqueirão, Curitiba — PR — UPA Beueir5o. 

Parágrafo Segundo  

Os serviços deverão ser prestados nas dependências da contratada. 

Parágrafo Terceiro 

Fazem parte do presente Contrato, como se nele houvessem sido tr scritos, 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 6sta titular e 

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

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

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

em serviço na forma expressa e considerada nos artigos 19 a 21 da Lei 8.213/19q1, cujo ônus 

e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para a CONTOATANTE, e 

ainda, a prestação dos serviços ora contratàd não implica em exclusividade de olaboração 

entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA. 



Contratilq': 
R. Captào ArgernirOMontairo Wanderley, 161' 

.Pinheirinha - Curitiba/ PR 
CEP 81,312-170 
(41) 3316-5721 

contlatosfeaes@feaes.k.utitiba.pr.govAr 

Paragrafo Quinto 

A CONTRATADA somente Manterá na execuçàodds serviços objeto da presente 

contrataçãoprofissionais que apresentem o seguinte perfil; 

Maiores de laanos; 

PortadoreS de atestado de boa saúde. 

CLAUSULA SEGUNDA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

0 obje d:éste:torrnb  contpreende a prestação dos seguirites serviços: 

a. Manutenção PreVentiVa*, 

Mariutenção Corretiva. 

g1:4„ Daimenutengão:preventfra:.A •Manutenção.PreVeritiva consiste  ern  OrtipOitiOnar os 

;ServiçOs de,inspeçãO e::viStOria, 'previainente agendacia  'coot  .a:.Contratarite, .nos  locals  

Onde os ::equipamentos se encontram instaladodeloõados etdii o envio dos mesmos As 

iriStalações da Contratad%, a qual ocorrerá  En  dias Oteis e horário cperciaRie  trabalho. 

Esta  sera quando houver :a solicitação da CONTRATANTE.,, por escrito ou 

ipor  *tercet  

.a) À. CONTRATADA efetuará a manutenção preventiva no menor prazo após a 

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

COnforraidade; 

4). Mantel" os equipamentos  dented  das condições tbrmais de 

utilização/furicionamento e aparência  corn  ::objetivo de feduzir possibilidades 

odorrências de defeitos por desgastes i-Ju envelhecimentos dos seus componente% 

constituindo,  ials serviços: em limpeza, ajustes, regulagens e testes, 

conforme recomendações do fabricante.  

ii  Da reienuterigão cOrretilVa•: A Menutert o CorretMI:I  Maisie ern  proVorOopar s 

serviços de reparos para eliminar defeitos,ocorridos nos equipa os, hem com 

testes operacionais após reparos para garantir o perfeito funcion en.0 destes. Este 
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ANTE, por sera  executada sempre que necessário, mediante solicitação da CONTRA 

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

manutenção corretiva no menor  pr  

o equipamento retornar para a  con  

a) A CONTRATADA efetuará a 

aprovação do serviço, devendo 

conformidade; 

b) Os serviços de manutenção corretiva poderão ser executados nas d i)endências 

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

despesas decorrentes serão custeadas pela CONTRATADA; 

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

anormal das peças utilizadas na manutenção corretiva, pelo período, no inferior a 

90 (noventa)  dies,  obrigando-se a reparar o dano e substituir as pegas qu‘ se fizerem 

necessárias, sem  Onus  a contratante; 

d) A CONTRATADA fornecera ao final de cede manutenção corretiva 

técnico dos serviços executados no equipamento. 

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

em perfeitas condições de uso durante a vigência do contrato; 

f) As pegas e/ou acessórios a serem utilizados deverão, obrigatoriame 

preço de tabela apresentado pela CONTRATADA, em sua proposta. 

g) Caso seja constatada a necessidade de troca das pegas e/ou  ac  

equipamentos objeto deste contrato durante as manutenções 

preventivas, que estejam exclusas(os) da Tabela de Peças do 

CONTRATADA deverá apresentar 03 orçamentos para aprova 

CONTRATANTE. 

o após a 

rata nte em 

1 

ssários dos 

orretivas e 

te, seguir o 

m relatório 

ermanecer 

EXO II, a 

o junto à 410  

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

enviar ao CONTRATANTE, via  e-mail,  p orçamento que devera ser 

formulário próprio da CONTRATADA, assinado pelo responsável técnico, d 

a relação individualizada das pegas a serem substituidas, se necessan 

respectivos preços (considerando um desconto de 10% sobre os valores 

tabela de pregos da CONTRATADA); e o que mais for necessário 

funcionamento do equipamento. A CONTRATANTE avaliará o orçament 

coerente, o autorizara, encaminhando o , por  e-mail,  á CONT 

deverá efetuar o conserto em até 48 horas. 

conserto e 

emitido em 

criminando 

com seus 

nstantes na 

[ ao perfeito 

e julgando 

TADA que 

4 
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IV. Os materiais, equipamentos, recursos humanos e demais insumos necessários 

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

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

escrita do CONTRATANTE. 

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

ou recuperadas; 

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

possuirão vinculo empregaticio exclusivamente com a CONTRATADA, sendo esta 

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

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

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

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

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

a CONTRATANTE. 

CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

São obrigações da CONTRATADA: 

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

sublocação no todo ou em parte do objeto; 

II.Cumprir rigorosamente o prazo de execução dos serviços; 

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

CONTRATADA. 

1V.Realizar o atendimento em até 24 (vinte de quatro) horas após a abertura de chamado 

pela CONTRATADA. 

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

cada pega a ser utilizada, bem corno, descritivo justificando a necessidade da 

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

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

Técnica (TRT) referente aos serviços prestados; 

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

idôneas e especializadas, devidamente uniformizadas, assumindo qualqu 

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

5 
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i
- de suas funções, obrigando-se ainda a indenizar a CONTRATANTE p todos os 

prejuízos que eventualmente ocasionarem; 

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

entendimentos verbais determinados pela urgência da execução d serviços, 
I. 

prestando todo e qualquer esclarecimento solicitado, e obrigando-se. I a atender 
I prontamente as reclamações que porventura ocorrerem; 

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

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

prejuízos que eventualmente ocasionem, assumindo inclusive possíveis erdas e/ou 

danos, furtos ou roubos que porventura ocorram aos equipamentos. esde que, 

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

toda .e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos4 1  

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

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

responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento pela CONTRATANT , 

XI.Obrigar-se em reparar, corrigir, remover ou substituir, es suas  expenses,  n total ou em 

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

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

eletrônicos, mecânicos, necessários à recolocação dos equipamentos er condições 

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

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

sua aquisição, transporte, armazenamento e utilização, bem como a  cod  ratação, es 

sues  expenses,  da mão-de-obra necessária à execução dos serviços: I objetos do 

contrato; !I 

XIV.Fornecer todos os instrumentos, ferramentas e mão-de-obra necessária â 4ecução dos 

serviços contratados, sem nenhum ônus adicional a CONTRATANTE; 

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

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

CONTRATANTE; 

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

XVIII.Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servigos, conf e previsto 

neste Contrato, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso se -nal, greve, 

licença falta ao serviço e demissão de empregados. A demissão não terá m hit:Kites 

alguma, qualquer relação de emprego com a CONTRATANTE, sendo e exclusive,  

6 
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responsabilidade da CONTRATADA as despesas com todos encargos e obrigações 

sociais, trabalhistas e fiscais; 

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

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

prontamente as solicitações que  the  forem efetuadas; inclusive, permitir livre acesso em 

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

acompanhar os serviços relativos aos orçamentos aprovados; 

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

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

funcionamento dos equipamentos; 

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

clientes (pacientes/acompanhantes) do hospital; 

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

não transcritas no corpo do presente instrumento. 

CLAUSULA QUARTA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

São obrigações da CONTRATANTE: 

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

corpo funcional; 

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

serviços, dentro das normas do Contrato a ser assinado; 

Ill. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados; 

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

deste Termo e seus anexos; 

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

de execução dos serviços, fixando prazo para sua correção; 

VI. Comunicar de imediato à CONTRATADA quaisquer anormalidades de funcionamento 

dos equipamentos; 

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

CONTRATADA, ressalvados os casos de urgência, informações a 

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

pais para dirimir 
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Qtd 

3  
2 

Manut. Corradvs 
• (Valor da Nora Monica)  

about. 
fatevertdra 

R$20333 R33.168,06 
RI 263,33 RS 3 188,00 

CLAUSULA QUINTA - DO VALOR 

Peia entrega total do objeto, no quantitativo descrito na clausill primeira, 

recebera a CONTRATADA a importância de R$ 33.496,00 observando-se para ca entrega, 

os seguintes valores unitários para cada item: 

* Rwx10{..tt; t1 de Aancrvie 
41, 4t Sots* de Curafts  

Valor Moat Taco 
Equipantordal‘ 

Manotendlia 
Prirrendri • Corritara  

Rod REAdQ260 
2itS1 . ROO•RSR 2000 
3 

sWarlook Sedialast 
RI 263_33 R$ 3.188,00 
Rd 2d3,33 1 ft3 3.168.00.1: 1 

•TOTAI_: 
Rasaataimento hors tacaka (ago *Wets de Maputo) 

Reemattimorto de PONS loft ê  objeto  de die outlt)  
TOTAL GERM:.  

86l 6496.00 
RS 6 406.00 
R$8496,00 
R61498 00,.. 
RS COMO 
RS-7,0004_00 

RS iiMixeir 
RS 33488,00  

ParriP0M00# ago  com  

.  
1 

Manutenção preventiva anual: R$ 3.168,00 

Emissão de laudos: R$ 3.328,00 

Total preventiva + emissão de laudos (anual) = R$ 6.496,00 

Parágrafo Único  

As despesas decorrentes dos serviços ora contratados correrão por conta de 

recursos próprios da CONTRATANTE, previstos em seu orçamento, recebiveisli' através de 

Contrato de Gestão celebrado  corn  o Município de Curitiba, para atender as  met  S definidas. 

CLAUSULA SEXTA— DO PAGAMENTO 

O pagamento  sera  efetuado em até '15 (quinze) dias após a emissão nota fiscal 

correspondente ao mês de referência, que deverá ser encaminhada ate o 01° e rimeiro) dia  

OW  do mês subsequente ao da prestação do serviço, sem emendas ou ra ras, sendo 

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

a) Certidões de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual 

b) Certidões de regularidade com o recolhimento de FGTS; 

c) Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT). 

Municipal; 

Parágrafo Primeiro 

8 



CLAUSULA OITAVA — DO REAJUSTA ENTO DOS PREV)S 
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PçQ 

Sande  identificada pela.CONTRATANtE a cobrança deValOtindevido nasfaturas 

.apresentadas, esta comunicararpor escrito a CONTRATADA em até 10..(dez)-:tilatt,contados 

a partir do primeiro dia  edit  apds a protOcolização -doe Notas Fiscois/Fottra. Neste caso O.  

prazo previste no cappt desta ,Cláusula  pent  .suspenso, até 00e haja a regularização  oft  
cooraoo Sendo reiniciado opraZo:para pagartient0 dalaturaa partir dessa ,)nove data, sem 

a ocorrémia del:waist:per encargos à CONTRATANTE, seja dilattUitiftic. 

Paridrafo Segundo 

Em  seed°  tonstatacia pela CONTRATANTE a tcbranga de: valoy indevido  epos  o 

pagamento- da Nota Fiscal/Fatura, a CONTRATANTE comunicara par -:eSerito a 

CONTRATADA,ACual deverá efetuar o ressarcimento desses valores nofaturamento cici mds 

subsequenteaci4a comunicação. 

CLAUSUUVSTIMA— DA MORA 

Na inexistência de outra  rage  catitratUai quando da ocorrência de eVentualal 

atrasos de pagarrientoprovocados exclusivamente pela contratante, ovalor devido devera ser 

acrescido de atualizagao financeira, e sua apuração safará desde a data de seu vencimento 

ate a data 'do efetivo pagarnento, em  due  os juros de more serão caleulacloa taxa de 0,5%  

Oleic  por canto) ao mês, u 6% (seis  Or:  cento) tto  ago,  mediante aplicação das seguinte 

fórmulas: 

:1=(TX/100) 

365 

EM = I x N-x  VP,  onde; 

Indice de atUalização.finaneeim  

TX..::  Percentual da taxa dejuros de:Mora anuak: 

EM.: Eticargos mora  on;  

=  Wisner°  de dias  antra  a data prevista  pa  o pagamento a a 'do efetivo 

pagamento;  

VP  = Valor da parc.ela em atraso. 
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decorridos 12 (doze) meses, contados da data da apresentação da proposta, n 

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

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

adotado como critério de reajuste o IPC- A. 

termos da 

e junho de 

seja,  sera  

Parágrafo Único  

Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou 

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

determinado pela legislação então em vigor. Na ausência de previsão legal  qua  

substituto, as partes elegerão novo índice oficiai, para reajustamento do  pre  

remanescente. 

e qualquer 

vier a ser 

o ao índice 

o do valor 

CLAUSULA NONA — DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições  co  

acréscimos que se fizerem necessários na prestação de serviços até 25% (vint 

cento) do valor inicial atualizado do contrato, de acordo com o  art.  65 da Lei 866 

Parágrafo Único  

Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabele 

anterior, exceto supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratant 

CLÁUSULA DÉCIMA — DAS PENALIDADES 

Na hipótese de a CONTRATADA deixar de executar os serviços 

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

outra hipótese de inexecução parcial ou total do contrato, estará sujeita 

penalidades, independente de outras previstas em lei: 

a. Advertência. 

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

1% ao dia sobre o valor da parcela ou etapa inadimplida do contratado, obse 

máximo de 10 dias, conforme artigo 112, inciso I do Decreto Municipal 610/20 

CONTRATADA sujeita às penalidades previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei 

tratuais, os 

e cinco por 

/93. 

idos no item 

S. 

or  qualquer 

m qualquer 

S seguintes  

sera de  até  

ado o  prazo  

9. ficand 

.° 8666/93. 
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c. no caso de inadimplemento do contrato, poderá ser aplicada multa punitiva de 10% 

sobre o valor remanescente da contratação, conforme artigo 112, inciso I do Decreto Municipal 

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

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

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

da falta e o prejuízo causado 6 administração pública, de acordo com a Lei n.° 8666/93. 

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

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

Parágrafo Primeiro  

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

cumuladas. 

Parágrafo Segundo  

Quaisquer das penalidades aplicadas serão transcritas na ficha cadastral da 

CONTRATADA na Feas. 

Parágrafo Terceiro  

A CONTRATANTE poderá motivadamente aplicar as penalidades estabelecidas 

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

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

Administração. 

Parágrafo Quarto  

A aplicação de penalidades não prejudica o direito da CONTRATANTE de recorrer 

as garantias contratuais, com o objetivo de ressarcir-se dos prejuízos causados peio 

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

judicial ou extrajudicial de eventuais perdas e danos. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA— DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

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

objeto, todavia a CONTRATANTE reserva-se o direito de exercer a mais ampla e compl"ta 

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

11 
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poderá entre outros: 

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

na execução do contrato, fixando prazo para sua correção; 

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

em desacordo ou insatisfatório; 

c) Acompanhar e atestar o recebimento definitivo da execução dos serviçosi: 

Parágrafo Único 

A CONTRATADA devera manter preposto, aceito pela CONTRATANT1E, durante 

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

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS E TA 

Correrão por conta exclusivos da CONTRATADA, todos os impostos 

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

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA RENUNCIA 

taxas que 

S. 

A CONTRATADA, por si e por seus eventuais sucessore renuncia 

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

administrativo relativamente aos tributos municipais incidentes sobre o presente yntrato. 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA — DA RESCISÃO 

0 presente contrato poderá ser rescindido sem ônus, de comum a 

partes ou unilateralmente, nas condições e hipóteses previstas nos artigos 78, 7 

8.666/93. 

O entre as 

e 80 da Lei 

Parágrafo Primeiro 

Na hipótese de a CONTRATADA solicitar a rescisão, ficara obrigada Ira continuar 

prestando os serviços contratados por período a ser estipulado pela CONTI4ATANTE, a 

contar do recebimento da notificação. 

Parágrafo Segundo 

12 
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.Se, a Oualquer  tarried,  na vigência deste COntrato, a bitiNTRATA0A tiver decretada 

sua falência ou. vier a se dissolver, de pleno direito ou extrajudiciaimente;, fica o presente 

contrato automaticamente rescindido, semlprejufze da resolução de eventuais pendancias, 

Pa rafo Terceiro  

Ern  qualquer hipotese de rescisão, caberá única e exclusivamenté A CONTRATADA 

o retoltilitento das verbas rescisórias e demais encargos trabalhistas, independentemente do  

period°  de comunicação da rescisão fonnulado pela CONTRATANTE,. 

Parácirafo Quarto 

0 inedimplernentO de qualquer cláusula do presente contrato poderá ser motivo de 

sua  ¡mediate  rescisâti, independentemente de notificação  du  interpelação judicial ou 

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

a- Não curtiOn't es obrigações assumidas: 

.encontrar-se em Recuperação Judicial citt dissolver-Se; 

Transferir 0Ontrato a terceiros, no todo ou em parte, sem e.erevia e expressa anuência 

da CONTRATANT 

ci- Tiver sita atividade  suspense  por determinação de autoridades competentes, de acordo  

porn  a legislação em vigor; 

Interrompera prestação  Ads  serviços por  mars  de 02 (dois) dias consecutivos, sem juSto  

molly°  aceito pela PQNTRATANTE.  

MAMMA  DÉCIMA MANTA — DA OBSERVÂNCIA LEI 8.666/93 

0 presente instrumento sujeita CONTRATANTE a CONTRATADA normas 

c.ordidat na Lei n013.666/93 bom como demais legislações aPlicaveis a esPécie- 

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA,— DOS GESTORES 

Para assunção das.obrigações• constantes  tidal-46.17 do decreto municipal: n.0 

81012019 'e dentai$. correlatos,  Adam,  designadOrOaaervidores Roberto tiberato Dallagranns 

(matricula funcional ri 3557).e VViliam  Konen.  ArabOrl (matr Nuncuonal 2384) conto 

gestor e suplente, respectivamente,  corn  a ciência: dos envoivido. 
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CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DA VIGÊNCIA 

O contrato vigera por 12 (doze) meses, a contar da data da sua assinatti , podendo 

ser prorrogado a critério das partes e nos termos do artigo 57 da Lei n.° 8.666/ e demais 

alterações. .111 

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA — DA PROTEÇÃO DE DADOS 

A CONTRATADA, por si e por seus empregados, obriga-se a atuar rfr) presente 

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

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

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

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

CONTRATANTE. No manuseio dos dados a CONTRATADA deverá: 

I. Manter e utilizar medidas de segurança administrativas, técnicas e fisicaS propriadas 

e suficientes para proteger a confidencialidade e integridade de todos os da bs pessoais 
I 

mantidos ou consultados/transmitidos eletronicamente, para garantir a  pro  gao desses 

dados contra acesso não autorizado, destruição, uso, modificação, divulgatlão ou perda 

acidental ou indevida; 

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

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

modificados ou removidos sem autorização expressa e por escrito da CO RATANTE;  
III. Garantir, que os dados pessoais não poderão ser revelados a terceiros, m exceção 

da prévia autorização por escrito da CONTRATANTE, quer direta ou i "iretamente. 

sCaso a CONTRATADA seja obrigada por determinação legal a fornecer da o pessoais 
,1 

a uma autoridade pública, deverá informar previamente a CONTRATAM E para que 

esta tome as medidas que julgar cabíveis; 

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

de qualquer incidente que implique violação ou risco de violação d disp ições legais 

relativas á proteção  de Dados Pessoais pela CONTRATADA, s s f n ionarios, ou 

terceiros autorizados de que venha a ter conhecimento ou suspeita. 

14 



* knew& 563[4 de Aner3;13 
411 3 asiGar do 00233  

Contratos  
ft  Capitão Argemiro Monteiro Wanderiey, 161 

Pinheirinho - Curitiba/ PR 
CEP 81.312-170 
(41) 3316-5721 

contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br  

Parágrafo primeiro  

A CONTRATADA será integralmente responsável pelo pagamento de perdas e 

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

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

descumprimento pela CONTRATADA de qualquer das clausulas previstas neste capitulo 

quanto à proteção e uso dos dados pessoais. 

Parágrafo segundo 

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

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

prazo  maxima  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. 

Parácirafo 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; 

H. 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  sera  responsabilizada pelo Tratamento de Dados Pessoais 

realizados pela CONTRATADA. 

CLAUSULA DECIMA NONA — DO FORO DE ELEIÇÃO 

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

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

outro, por mais privilegiado que seja. 

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

Assessor Jurídico - Fe 

..Olavo •G.es rin  

Dire&  .Adrninistrativo Financeiro Feas 

ges gino B 

1111 Contratoa 
R. Capitão Argemiro Monteiro Vndefey, 161 

Pinheirinho. Curitiba/ PR 
C
r
: 81.312-170 t 
, ) 3316-5721 

contralcisteaes§reaes. loa.pr.4ov.br  

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

via, de onde serão extraídas as cópias necessárias. 

uma única 

Curitiba, 01 de dezem hb de 2022. 

Assiriado de forma 
MARCO digit I  por  MARCO 

ANTONIO ANT MO 

BARRETTI:26 B30
1:A OETTI:2613583 

.4 135833049 Diia:c s•:2022.11.25 
:59 -03'00' 11.  

Sezifredo Pàulo Alves Paz  

Diretor Geral - Feas 

Ordenador de Despesas 

RS Médica Ltda. 

CONTRATADA 

• 
\r\f-i\f 119./2‘ci  

16  Testemunha 26  Testemunha 

tzt4 • c-'t- TS Ztri351-  '+‘ 



N° 226 - ANO XI 

CURITIBA, QUINTA-FEIRA, 1 DE DEZEMBRO DE 2022 

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 

ATOS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

Processo Administrativo: 01-216134/2022 
Processo de lnexigibilidade: 41/2022-FCC  
Valor: R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) 
Dotação orçamentária: 28001.13392.0002.2061.339039.0.3.001 
Período de vigência: 25/11 a 30/12/2022 
Data da Assinatura: 25 de novembro de 2022 

Fundação Cultural de Curitiba, 1 de dezembro de 2022. 

*Cristina de Castro : Presidente da Fundação Cultural de Curitiba 

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO À SAÚDE - FEAS 

CONTRATOS - AVISO DE PUBLICAÇÃO N° 160 

A Fundação Estatal de Atenção 5 Saúde torna público 

Extratos de Contratos, Convênios, Acordos e outros 

Ajustes (Contrato 099/2022). Contratação de empresa 

especializada em prestação de serviços de 

manutenção, com troca de pegas, e manutenções 

preventivas com emissão de laudos de calibra ção, de 

se/adoras. 

A Fundação Estatal de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições constantes na Lei n° 13.663/10, de 21 de dezembro dE 

2010 e Decreto n° 2.028, de 05 de janeiro de 2012, resolve: 
TA" NAR público o Extrato de Contrato constante abaixo:  
Wes:  Fundação Estatal de Atenção à Saúde — Feas e a empresa RS Médica Ltda. 
Objeto: Contrato Administrativo n.° 099/2022, Contratação de empresa especializada em prestação de serviços dE 

manutenção, com troca de pegas, e manutenções preventivas com emissão de laudos de calibração, de seladoras. 
Data: 01/12/2022. 
Prazo de vigência: 12 meses. 
Valor total: R$ 33.496,00. 
Previsão Financeira: As despesas decorrentes da aquisição dos produtos correrão por conta de recursos próprios da Fea. 
provenientes de contrato de gestão, celebrado com o município de Curitiba, nos termos do disposto no artigo 5°, inciso I, da  le  

municipal n° 13.663/2010, para atender as metas definidas. 
Processo administrativo n° 260/2022. 
Pregão Eletrônico n° 164/2022. 

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

Sezifredo Paulo Alves Paz: Diretor Geral 

CONTRATOS -AVISO DE PUBLICAÇÃO N°161 
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