
1 R$ 36.075,9400 R$ 36.075,9400 27/02/2023 
23:06:15 

Sim 

1 R$ 36.076,0000 R$ 36.076,0000,27/02/2023 
18:13:55 

Sim Sim 
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ID Pregão/Concorrência  Eletrônica  

J38 
UA 

928285.302023 .4343 .4338 .669627399  

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE/PR 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
No 00030/2023 

As 08:40 horas do dia 28 de fevereiro de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da 
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 96/2022 de 17/11/2022, 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 309.2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão No 00030/2023. Modo de disputa: 
Aberto/Fechado. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e desinfecção de 
caixas d'água das unidades sob gerência da Feas, para suprir as necessidades da Fundação Estatal de Atenção à Saúde 
- Feas pelo período de 12 meses.. 0 Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, 
divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente 
aos lances ofertados.  

(kern:  1 
Descrição: Manutenção / Higienização de Reservatório de Agua Potável 
Descrição Complementar: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e 
desinfecção de caixas d'água das unidades sob gerência da Feas, para suprir as necessidades da Fundação Estatal de 
Atenção à Saúde - Feas pelo período de 12 meses. Demais especificações conforme Edital de Embasamento. 
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada 
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE 
Valor Máximo Aceitável: R$ 36.076,0000 Situação: Aceito e Habilitado 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Intervalo mínimo entre lances: - 

Aceito para: VALTER  JOSE  DUARTE IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, pelo melhor lance de R$ 
10.470,0000 . 

Histórico- 
, 

Item: 1 Manutenção / Higienização de Resêniatorio de Agua Potavel 

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

ME/EPP  CNI33/CPF Fornecedor Equiparada Declaração Quantidade Valor  Unit. Valor Global Data/Hora
ME/EPP Registro 

18.850.814/0001-80 VALTER  JOSE Sim 
DUARTE 
IMUNIZACAO E 
CONTROLE DE 
PRAGAS 
URBANAS 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
de limpeza e desinfecção de caixas d'água das unidades sob gerência da Feas, para suprir as necessidades da 
Fundação Estatal de Atenção à Saúde - Feas pelo período de 12 meses. Demais especificações conforme Edital de 
Embasamento. 
Porte da empresa: ME/EPP 

,33.614.013/0001-00 SECO Sim Sim 
AMBIENTAL, 
SERVICOS, 
PESQUISAS E 
CONSTRUTORA 
LTDA 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços• 
de limpeza e desinfecção de caixas d'água das unidades sob gerência da Feas, para suprir as necessidades da 
Fundação Estatal de Atenção à Saúde - Feas pelo período de 12 meses. 
Porte da empresa: ME/EPP 

R$ 36.076,0000 R$ 36.076,0000 27/02/2023' 
12:12:49 

07.961.465/0001-58 ANINSETO 
DEDETIZADORA 
LTDA  

]Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços' 
¡de limpeza e desinfecção de caixas d'água das unidades sob gerência da Feas, para suprir as necessidades da 
Fundação Estatal de Atenção à Saúde - Feas pelo período de 12 meses." 

!Porte da empresa: ME/EPP 

40.000.029/0001-98 ORION Sim Sim 
DEDETIZADORA 

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp  

R$ 36.076,0000 R$ 36.076,0000 28/02/2023 
08¡:30:00 
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LTDA 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
de limpeza e desinfecção de caixas d'água das unidades sob gerência da Feas, para suprir as necessidades da 
Fundação Estatal de Atenção à Saúde — Feas pelo período de 12 meses. Demais especificações conforme Edital de 
Embasamento. 
Porte da empresa: ME/EPP 

‘Lances (Obs: lances com ;1‘ na frente indicam que foram excluido)- . 
CNI)3/CPF Data/Hora Registro 

33.614.013/0001-00 28/02/2023 08:40:00:317 

40.000.029/0001-98 28/02/2023 08:40:00:317 

07.961.465/0001-58 28/02/2023 08:40:00:317 

Valor do Lance 

R$ 36.076,0000 

R$ 36.076,0000 

R$ 36.076,0000 

R$ 36.075,9400 

R$ 36.075,9500 

R$ 36.075,9300 

R$ 35.500,0000 

R$ 35.500,0100 

R$ 35.490,0000 

R$ 35.000,0000 

R$ 35.001,0000 

R$ 34.990,0000 

R$ 34.991,0000 

R$ 34.500,0000 

R$ 34.000,0000 

R$ 34.001,0000 

R$ 33.990,0000 

R$ 33.991,0000 

R$ 33.500,0000 

R$ 33.000,0000 

R$ 33.001,0000 

R$ 32.900,0000 

R$ 32.500,0000 

R$ 32.501,0000 

R$ 32.000,0000 

R$ 32.001,0000 

R$ 31.800,0000 

R$ 31.801,0000 

R$ 31.000,0000 

R$ 31.001,0000 

R$ 30.900,0000 

R$ 30.901,0000 

R$ 30.000,0000 

R$ 30.500,0000 

R$ 29.990,0000 

R$ 30.000,0000 

R$ 28.000,0000 

R$ 29.000,0000 

R$ 27.990,0000 

R$ 27.000,0000 

R$ 27.500,0000 

R$ 26.500,0000 

R$ 26.000,0000 

R$ 26.001,0000 

R$ 25.000,0000 

R$ 25.100,0000 

R$ 24.000,0000 

R$ 25.000,0000 

R$ 24.100,0000 

R$ 23.000,0000 

R$ 23.100,0000 

R$ 22.000,0000 

; 

33.614.013/0001-00 

40.000.029/0001-98 

18.850.814/0001-80 

33.614.013/0001-00 

40.000.029/0001-98 

33.614.013/0001-00 

18.850.814/0001-80 28/02/2023 08:40:00:317 

33.614.013/0001-00 28/02/2023 08:51:38:917 

40.000.029/0001-98 28/02/2023 09:00:50:410 

18.850.814/0001-80 28/02/2023 09:01:50:740 

33.614.013/0001-00 28/02/2023 09:02:56:030 

40.000.029/0001-98 28/02/2023 09:03:25:997 

18.850.814/0001-80 28/02/2023 09:03:49:800 

33.614.013/0001-00 28/02/2023 09:03:59:780 

40.000.029/0001-98 28/02/2023 09:04:51:713 

33.614.013/0001-00 28/02/2023 09:05:05:250 

18.850.814/0001-80 28/02/2023 09:05:15:983 

07.961.465/0001-58 28/02/2023 09:05:21:513 

33.614.013/0001-00 28/02/2023 09:05:24:373 

40.000.029/0001-98 28/02/2023 09:05:28:660 

33.614.013/0001-00 28/02/2023 09:05:34:350 

18.850.814/0001-80 28/02/2023 09:05:40:127 

07.961.465/0001-58 28/02/2023 09:05:40:470 

28/02/2023 09:05:44:493 

28/02/2023 09: 05:49 :840 

28/02/2023 09:05:49:960 

28/02/2023 09: 05: 54 : 047 

07.961.465/0001-58 28/02/2023 09:05:54:513 

33.614.013/0001-00 28/02/2023 09:05:58:310 

40.000.029/0001-98 28/02/2023 09:06:00:510 

33.614.013/0001-00 28/02/2023 09:06:05:033 

18.850.814/0001-80 28/02/2023 09:06:12:377 

33.614.013/0001-00 28/02/2023 09:06:19:387 

40.000.029/0001-98 28/02/2023 09:06:21:747 

33.614.013/0001-00 28/02/2023 09:06:26:403 

07.961.465/0001-58 28/02/2023 09:06:27:087 

18.850.814/0001-80 28/02/2023 09:06:33:753 

28/02/2023 09: 06:37 :357 

28/02/2023 09:06:41:917 

18.850.814/0001-80 28/02/2023 09:06:44:400 

07.961.465/0001-58 28/02/2023 09:06:44:610 

40.000.029/0001-98 28/02/2023 09: 06:55:343 

07.961.465/0001-58 28/02/2023 09:07:08:097 

18.850.814/0001-80 28/02/2023 09:07:08:680 

18.850.814/0001-80 28/02/2023 09: 07:22:170 

40.000.029/0001-98 28/02/2023 09:07:34:667 

33.614.013/0001-00 28/02/2023 09:07:38:233 

18.850.814/0001-80 28/02/2023 09: 07: 39: 930 

40.000.029/0001-98 28/02/2023 09:07:51:630 

07.961.465/0001-58 28/02/2023 09:07:55:963 

33.614.013/0001-00 28/02/2023 09:08:02:587 

40.000.029/0001-98 28/02/2023 09:08:04:030 

18.850.814/0001-80 28/02/2023 09:08:14 :157 

40.000.029/0001-98 28/02/2023 09:08:18:800 

07.961.465/0001-58 28/02/2023 09:08:39:237 

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 2/5 
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Item com análise de propostas finalizada. 

Item aberto para lances. 

Item com etapa aberta encerrada. 

Convocados os fornecedores para a 10  etapa fechada que apresentaram lance entre R 
18.000,0000 e R$ 18.800,0000. 

Compras.gov.br  - 0  SITE  DE COMPRAS DO GOVERNO 

R$ 22.100,0000 

R$ 21.900,0000 

R$ 21.000,0000 

R$ 21.100,0000 

R$ 19.800,0000 

R$ 19.900,0000 

R$ 19.000,0000 

R$ 19.100,0000 

R$ 18.800,0000 

R$ 18.000,0000 

R$ 18.100,0000 

R$ 17.440,0000 

R$ 10.470,0000 

R$ 17.000,0000  

40.000.029/0001-98 

18.850.814/0001-80 

07.961.465/0001-58 

40.000.029/0001-98 

18.850.814/0001-80 

40.000.029/0001-98 

07.961.465/0001-58 

40.000.029/0001-98 

18.850.814/0001-80 

07.961.465/0001-58 

40.000.029/0001-98 

40.000.029/0001-98 

18.850.814/0001-80 

07.961.465/0001-58  

28/02/2023 09:09 :00: 270 

28/02/2023 09:09 :44 :047 

28/02/2023 09 :10 :11: 230 

28/02/2023 09: 10:16:600 

28/02/2023 09: 10:44:073 

28/02/2023 09:10:52:723 

28/02/2023 09:11:06:917 

28/02/2023 09:11:15:383 

28/02/2023 09:11:44:723 

28/02/2023 09:12:12:013 

28/02/2023 09:12:21 : 567 

28/02/2023 09:14:27:150 

28/02/2023 09 : 15 :25:067 

28/02/2023 09:17:11:160  

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item 

Eventos do Item 

Evento Data 

Encerramento 
28/02/2023 análise de 
08:42:40 propostas 

• Abertura 

Observações 

28/02/2023 
08:51:00 

Encerramento 28/02/2023 
etapa aberta 09:13:24 

Inicio  la 28/02/2023 
etapa fechada 09:13:24 

Encerramento 28/02/2023  
09:18:25 

Encerramento 28/02/2023 
etapa fechada 09:18:25 

Abertura do 
prazo - 
Convocação 
anexo 

Item encerrado para lances. 

28/02/2023 
09:24:02  

Convocado para envio de anexo o fornecedor VALTER  JOSE  DUARTE IMUNIZACAO E CONTROLE DE 
PRAGAS URBANAS, CNPJ/CPF: 18.850.814/0001-80. 

Encerramento 
do prazo - 28/02/2023 
Convocação 10:06:17 
anexo 

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VALTER  JOSE  DUARTE IMUNIZACAO E 
CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, CNPJ/CPF: 18.850.814/0001-80. 

Aceite individual da proposta. Fornecedor: VALTER  JOSE  DUARTE IMUNIZACAO E CONTROLE DE 
10/03/2023:PRAGAS URBANAS, CNPJ/CPF: 18.850.814/0001-80, pelo melhor lance de R$ 10.470,0000. 

161438 'Motivo: Após a análise dos documentos de qualificação técnica da empresa, conclui-se que a 
documentação técnica ATENDE o exigido no item 13.17. "Qualificação técnica" do edital de Pregão 
Eletrônico N° 30/2023 — FEAS. Desta forma, a empresa resta-se classificada. „ „ 

Habilitação de 10/03/2023 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VALTER  JOSE  DUARTE IMUNIZACAO E CONTROLE 
fornecedor 16:15:18 DE PRAGAS URBANAS - CNPJ/CPF: 18.850.814/0001-80 

Não existem intenções de recurso para o item 

Troca de Mensagens 

Sistema 

Data • • .. 

28/02/2023 
08:40: 00 

Mensagem 

A sessão pública esta aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da 
análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o inicio 
dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de 

abertura para disputa  sera  entre 08:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos 
itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados. 

Aceite de 

e ,proposta 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

28/02/2023 
08:50:00 

28/02/2023 
08:50:00 

28/02/2023 
08:51:00  

• Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa  sera  iniciada. 
Mantenham-se conectados. 

A abertura do item 1 para lances esta agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se 
conectados. 

0 item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. 

28/02/2023 A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 
09:13:24 18.000,0000 e R$ 18.800,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 

09:18:24 do dia 28/02/2023. 

28/02/2023 A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos 

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp  3/5 
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Sistema 

Sistema 

Pregoeiro 

18.850.814/0001- 
80 

Pregoeiro 

Sistema 

Pregoeiro 

09:18:25 

28/02/2023 
09:18:25 

28/02/2023 
09:18:32 

28/02/2023 
09:20:23 

28/02/2023 
09:22:42 

28/02/2023 
09:23:47 

28/02/2023 
09:24:02 

28/02/2023 
09:24:50 

Sistema 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Sistema 

Pregoeiro 

28/02/2023 
10 :06:17 

28/02/2023 
10:17:51 

08/03/2023 
13:56:13 

09/03/2023 
16:23:17 

10/03/2023 
16:15:20 

10/03/2023 
16:15:51 

Eventos da Licitação 

Evento Data/Hora 

: Alteração equipe 13/02/2023  
11:52:01 

ObSeiiiktieS' 

Alteração equipe 

Abertura da sessão 
pública 

Encerramento da 
análise de 
propostas 

Julgamento de 
propostas 

Suspensão 
administrativa 

13/02/2023 
11:52:06 

28/02/2023 Abertura da sessão pública 
08:40:00 

• • •• • •••• • •••••••••••••,» •• 

08:50:00 Etapa de análise de propostas encerrada. 

28/02/2023 !Inicio da etapa de julgamento de propostas 
09:18:32 

08/03/2023 ¡ Previsão de reabertura: 09/03/2023 16:00:00; Em virtude da conclusão dos 
13:58:01 procedimentos de julgamento. 

28/02/2023 

Compras.gov.br  - 0  SITE  DE COMPRAS DO GOVERNO 

fornecedores convocados: R$ 10.470,0000, R$ 17.Õ00,0000 e R$ 17.440,0000. 

0 item 1 está encerrado. 

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na 
funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade". 

Para VALTER  JOSE  DUARTE IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS - 
Licitante, bom dia. Em que pese a Etapa de Lance, indago acerca da possibilidade de 

oferecimento de desconto sobre valor ofertado, abro o prazo de 10 minutos para 
manifestação. 

Bom dia  sr  pregoeiro, ja estamos no limite de nossos pregos. 

Bom dia, ok. Obrigado pelo retorno. 

Senhor fornecedor VALTER  JOSE  DUARTE IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS 
URBANAS, CNPJ/CPF: 18.850.814/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao item 

Para VALTER  JOSE  DUARTE IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS - Prezado, 
informo que, conforme estabelecido em Edital de Embasamento, a empresa melhor 

classificada terá o prazo de 2 h para apresentar a Proposta atualizada da Contratada. 
Os documentos deverão ser anexados na Plataforma. Caso não seja enviada a 

documentação dentro do prazo solicitado a empresa será desclassificada conforme item 
11.3 do Edital. 

Senhor Pregoeiro, o fornecedor VALTER  JOSE  DUARTE IMUNIZACAO E CONTROLE DE 
PRAGAS URBANAS, CNPJ/CPF: 18.850.814/0001-80, enviou o anexo para o item 1. 

Senhores Licitantes: Enviarei a proposta e documentações para analise de 
adequabilidade a ser realizada pelo setor técnico da Feas. Assim que esta análise 

estiver concluída os senhores serão comunicados e a data para divulgação do resulta o 
de julgamento  sera  estipulada. Até breve. 

Prezados licitantes. Previsão de reabertura: Informamos que a divulgação do resultado 
de julgamento se dará na data de 09/03/2023 às 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. 

Prezados licitantes, o resultado do julgamento será informado na data de 10/03 às 16h 
por motivos de  forge  maior. 

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os 
itens/grupos na situação de "aceito e habilitado' ou "cancelado no julgamento'. 

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 13/03/2023 às 
12:00:00. 

Reativação 

Abertura do prazo 1 
„ 

Fechamento do 
prazo 

09/03/2023 
16:21:52 

10/03/2023 
16:15:20 

10/03/2023 
16:15:51  

!Abertura de prazo para intenção de recurso 

!Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 13/03/2023 as 12:00:00. 

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. 
Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto No 
10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 12:08 horas do dia 13 de março 
de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.  

WILLIAM CESAR BARBOZA 
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Pregoeiro Oficial 

MIRELLE PEREIRA FONSECA 
Equipe de Apoio 

SILVIA  ANDREA  MIRANDA RIBEIRO 
Equipe de Apoio 

VERIDIANE DE PAULA MACEDO  SOTTO  MAIOR 
Equipe de Apoio 

 Imprimir o 
Relatório 

earro2 

• 
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Documento assinado digitalmente 

ALESSANDRA DOS SANTOS PADOAN 
Data: 07/03/2023 16:38:13-0300 
Verifique em https://verificador.iti.br  

Documento assinado digitalmente 

DOUGLAS  ROVER  BARBOSA 
Data: 07703/2023 16:25:42-0300 
Verifique em https://verificador.itlbr  

Alessandra dos Santos Padoan 
Gerente de Engenharia 

Matricula: 2534 
Engenharia e Manutenção I  FEAS 

Douglas  Rover  Barbosa 
Engenheiro Civil 

Matricula: 10123 
Engenharia e Manutenção I  FEAS 

Engenharia e Manutenção 
Fundação Estatal de Atenção à Saúde de 

Curitiba — FEAS 
Rua Lothário  Boutin,  90 

Pinheirinho 
Curitiba / PR 

CEP 81.110-522 
(41) 3316-5909 

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

Memorando n.° 006/2023 — Engenharia e Manutenção / FEAS 

Curitiba, 07 de março de 2023. 

De: Engenharia e Manutenção I FEAS. 

Para: Comissão Permanente de Licitações -  CPL  I  FEAS 

A/C Sr.  William Cesar  Barboza; 

Referente: Pregão Eletrônico n° 30/2023 — "Contratação de empresa especializada para prestação de 

serviços de limpeza e desinfecção de caixas d'água das unidades sob gerência da Feas, para suprir as 

necessidades da Fundação Estatal de Atenção 5 Saúde — Feas pelo período de 12 meses." 

Após análise das documentações exigidas no item 13.17. "Qualificação técnica", informo: 

A empresa VALTER  JOSE  DUARTE IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS — ME anexou a 

documentação exigida no Edital de Embasamento. Após a análise dos documentos de qualificação técnica 

da empresa, conclui-se que a documentação técnica ATENDE o exigido no item 13.17. "Qualificação técnica" 

do edital de Pregão Eletrônico IV' 30/2023 — FEAS. Desta forma, a empresa resta-se classificada.  

Atenciosamente, 

1 



141 08/03/2023 11:35 Zimbra 

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

Re: Análise documentação PE 30/2023 - Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de limpeza e desinfecção de caixas d'água das unidades 
sob gerência da Feas, para suprir as necessidades da Fundação Estatal de Atenção 

Saúde — Feas pelo período de 12 meses." 

De : Douglas  Rover  Barbosa 
<doubarbosa@feaes.curitiba.pr.gov.br> 

Assunto : Re: Análise documentação PE 30/2023 - 
Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de limpeza e desinfecção de 
caixas d'água das unidades sob gerência da Feas, 
para suprir as necessidades da Fundação Estatal 
de Atenção h Saúde — Feas pelo período de 12 
meses." 

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

Cc  :Alessandra dos Santos Padoan 
<apadoan@feaes.curitiba.pr.gov.br>, Manutencao 
Feaes 
<manutencao.hiza@feaes.curitiba.pr.gov.br> 

Bom dia. 
Segue memorando em anexo. 

Atenciosamente 

qua., 08 de mar. de 2023 09:34 

0 4  anexos  

Douglas  Rover  Barbosa 
Engenheiro Civil 

Engenharia e Manutencao I FEAS 

141) 3316 5909 jdoubarbosa@feaes.curitiba.pr.gov.br  

De:  "William Cesar  Barboza" <wbarboza@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Para: "Alessandra dos Santos Padoan" <apadoan@feaes.curitiba.pr.gov.br>  
Cc:  "Douglas  Rover  Barbosa" <doubarbosa@feaes.curitiba.pr.gov.br>, "Manutencao 
Feaes" <manutencao.hiza@feaes.curitiba.prgov.br> 
Enviadas: Terça-feira, 7 de março de 2023 9:57:41 
Assunto: Re: Analise documentação PE 30/2023 - Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de limpeza e desinfecção de caixas d'água das 
unidades sob gerência da Feas, para suprir as necessidades da Fundação Estatal de 
Atenção à Saúde — Feas pelo período de 12 meses." 

Prezados, bom dia. 

Aguardo retorno. 

Atenciosamente, 

https://webmail.curitiba.pr.gov.br/h/printmessage?id=213938az=America/Sao_Paulo&xim=1 1/2 



08/03/2023 11:35 Zimbra  

William  César Barboza 
Pregoeiro 

Comissão Permanente de Lidtações 

(41) 3316-5967 I feaes.curitiba.pr.gov.br  

De:  "William Cesar  Barboza" <wbarboza@feaes.curitiba.prgov.br> 
Para: "Alessandra dos Santos Padoan" <apadoan@feaes.curitiba.pr.gov.br>  
Cc:  "Douglas  Rover  Barbosa" <doubarbosa@feaes.curitiba.prgov.br> 
Enviadas: Terça-feira, 28 de fevereiro de 2023 10:21:13 
Assunto: Análise documentação PE 30/2023 - Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de limpeza e desinfecção de caixas d'água das unidades sob gerência da 
Feas, para suprir as necessidades da Fundação Estatal de Atenção à Saúde — Feas pelo período 
de 12 meses." 

Prezados, bom dia. 

Informo que ocorreu hoje o pregão n.o 30/2023 para "Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de limpeza e desinfecção de caixas d'água das 
unidades sob gerência da Feas, para suprir as necessidades da Fundação Estatal de 
Atenção à Saúde — Feas pelo período de 12 meses." • 
Abaixo  link  com os documentos para análise. 

http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?ur1=/livre/Pregao/lista   pregao filtro.asp?Opc=2 

Para acessar a documentação,  clique  em "Realizar Habilitação/ Em análise". Abrir-se-6 
uma janela com os documentos para consulta. 

Atenciosamente,  

William  Cisar Barboza 
Pregoeiro 

Comissão Permanente de Licitações 

(41) 3316-59671feaes.curitiba.pr.gov,br 

40:14'stO 

doubarbosa.png 
33 KB 

MEMO_006_2023_da_Engenharia_e_Manutencao_para_CPL-FEAS_PE_30- 
7 2023-Desinfeccao_assinado_assinado.pdf 

240 KB 

https://webmail.curitiba. pr.gov. br/h/printmessage?id=21393&tz=America/Sao_Pau lo&xi m=1 2/2 



Valter Jose Duarte Imunização e Controle de Pragas Urbanas - ME 
CNPJ: 18.850.814/0001-80 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90641997-11 
Rua Irmãs Klosienski, 135 - Vila Velha - Wenceslau Braz/PR  
E-mail:  actbiodedetizadoraftgmail.com  
Fones: (43) 3528-3533 (43) 99967-6375 

.113  

PROPOSTA COMERCIAL 

Pregão Eletrônico n° 030/2023. 

Nome da Licitante: Valter Jose Duarte Imunização e Controle de Pragas Urbanas - ME 
Nome Fantasia:  ACT-B10 DEDETIZADORA CNPJ: 18.850.814/0001-80 INSC. ESTADUAL: 90641997-11 
N° do Reg. no Contrato Social: 20192654314 Data do Reg. no Contrato Social: 30/04/2019 
Endereço: Rua Irmãs Klosienski, 135 - Vila Velha - Wenceslau Braz -PR CEP 84950-000 
Fone: (43) 3528-3533 (43) 99967-6375  E-mail:  actbiodedetizadoraqmail.com   

Informamos os dados para assinatura do Contrato e Ata de Registro de Pregos 
Nome: Valter Jose Duarte CPF: 076.334.929-10 RG: 12.888.585-4 SSP/PR Data Nasc.: 15/06/1992 
Estado Civil: Solteiro Nacionalidade: Brasileiro Cargo/Função: Administrador 
Endereço Residencial:Senador Souza Naves, 72 - Vila Formosa -Wenceslau Braz PR 

Informamos dados da conta bancária da empresa para futuros pagamentos, no caso de contratação: 
Razão Social: Valter Jose Duarte Imunização e Controle de Pragas Urbanas- ME 
Banco: 748 SICREDI Agência: 0720 Conta Corrente: 90434-1 
Endereço da Agencia: Rua Barão do Rio Branco - Centro - Wenceslau Braz - PR 
Gerente da Agência:  Elvis  Ribeiro Telefone da agência: (43) 3528-4090 

Fundação Estatal De Atenção À Saúde - FeasProcesso 

Administrativo N° 309/2022. 

Pregão Eletrônico N° 30/2023. 

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

1) Esta proposta é baseada nas condições estabelecidas no Edital de Embasamento do Pregão 
Eletrônico em epígrafe, bem como em seu Termo de Referência, cujo objeto é a "Contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e desinfecção de caixas d'água das 
unidades sob gerência da Feas, a fim de atender as necessidades das unidades assistenciais da 
Fundação Estatal de Atenção á Saúde - Feas, pelo período de 12 (doze) meses". 

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

JAIR 
HENRIQUE DE 
PAULA:57448 
710982 

Assinado de forma 
digital por JAIR 
HENRIQUE DE 
PAULA:57448710982 
Dados: 2023.02.28 
10:01:27-0300 



Valter Jose Duarte Imunização e Controle de Pragas Urbanas - ME 
CNPJ: 18.850.814/0001-80 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90641997-11 
Rua Irmãs Klosienski, 135 - Vila Velha - Wenceslau Braz/PR  
E-mail:  actbiodedetizadora@gmail.com  
Fones: (43) 3528-3533 (43) 99967-6375 

MATERIAL LOCAL DESCRIÇÃO 

PERIODICIDADE „ , 
DOS SERVIÇOS 
(QUANTIDADE 

'DE 
PRESTAÇÕES) „ 

VALORES  MAXIMS   : 

' VALOR 
MENSAL ' 

VALOR 
, ANUAL 

Limpeza e 
Desinfecção 

de Caixa 
D'Agua 

Hospital 
Municipal do 
Idoso Zilda 

Arns 

01 (uma) cistena 
térrea, com 3 (três) 

células, com 
2 vezes 

(bimestral) 
670,00 1.340,00 

Centro Médico 
Comunitário 
Bairro Novo 

01 (uma) Cisterna 
térrea com 

capacidade total 
de 

2 vezes 
(bimestral) 

580,00 1.160,00 

Centro de 
Atenção 

Psicossocial - 
Infantil - 

Centro Vida 

05 (Cinco) Caixa 
' d Agua com

Capacidade de 
1  .000L 

2 vezes 
(bimestral) 

275,00 550,00 

UEP - Unidade 
de 

Estabilização 
de Psiquiatria 

07 (sete) Caixa 
d'Agua com 

capacidade 1.000L 
2 vezes 

(bimestral) 
675,00 1.350,00 

CAPS  
Boqueirão 

03 (três) Caixa 
d'Agua com  

capacidade de 
1  .000L 

2 vezes 
(bimestral) 

165,00 330,00 

CAPS 
Infantil Boa 

Vista 

03 (três) ) Caixa 
d'Agua com 

capacidade 1.000L 
2 vezes 

(bimestral) 
165,00 330,00 

CAPS  
Portão 

02 (duas) Caixa  
d'Agua com 

capacidade 1.000L 
2 vezes 

(bimestral) 
165,00 330,00 

CAPS  Boa 
Vista 

Caixas d'Agua com  
capacidade 

totalizando 2.000L 
2 vezes 

(bimestral) 
110,00 220,00 

UPA 
Boqueirão 

02 (duas) Caixa 
d'Agua com 

capacidade 5.000L 
2 vezes 

(bimestral) 
440,00 880,00 

JAIR Assinado de forma 

HENRIQUE digital por JAIR 
HENRIQUE DE 

DE PAULA:574487109 

PAULA:574 8D2ados: 2023.02.28 

48710982 10:01:49 -03'00' 

• 

• 



Valter Jose Duarte Imunização e Controle de Pragas Urbanas - ME 
CNPJ: 18.850.814/0001-80 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90641997-11 
Rua Irmãs Klosienski, 135 - Vila Velha — Wenceslau Braz/PR  
E-mail:  actbiodedetizadoraPgmail.com   
Fones: (43) 3528-3533 (43) 99967-6375 

10 

UPA 
Fazendinha 

02 (duas) Caixa 
d'Agua com 

capacidade 5.000L 
2 vezes 

(bimestral) 
440,00 880,00 

UPA 
Tatuquara 

02 (duas) Caixa 
d'Água com 

capacidade 5.000L 
2 vezes 

(bimestral) 
220,00 440,00 

UPA CIC 
02 (duas) Caixa 

d'Água com 
capacidade 5.000L  

2 vezes 
(bimestral) 440,00 880,00 

Caps  
territorial 

Pinheirinho 

Caixas d'Água com 
capacidade 

totalizando 3.000L 
2 vezes 

(bimestral)  
75,00 150,00 

Caps  
Territorial 

Cajuru 

Caixas d'Água com 
capacidade de 

totalizando 5.300L 
2 vezes 

(bimestral)  
290,00 580,00 

Caps  
Infantil 

Pinheirinho 

Caixas d'Água com 
capacidade 

totalizando 2.500L 
2 vezes 

(bimestral)  
75,00 150,00 

Caps  
Territorial 

Bairro Novo 

Caixas d'Água com 
capacidade 

totalizando 3.200L 
2 vezes 

(bimestral)  
75,00 150,00 

Caps  
Territorial 

CIC  

Caixas d'Água com 
capacidade 

totalizando 2.000L 
2 vezes 

(bimestral) 
75,00 150,00 

Caps  
Territorial 

Matriz  

Caixas d'Água com 
capacidade 

totalizando 3.000L 
2 vezes 

(bimestral) 
75,00 150,00 

Caps  
Territorial 

Santa 
Felicidade  

Caixas d'Água com 
capacidade 

totalizando 3.000L 
2 vezes 

(bimestral) 
75,00 150,00 

Caps  
Territorial 
Tatuquara 

02 (uma) Caixa 
d'Água com 

capacidade 500L, 
2 vezes 

(bimestral) 
150,00 300,00 

•TOTAL DO LOTE R$ 10.470,00 _j  

Valor Total da Proposta: R$ 10.470,00 (Dez mil quatrocentos e setenta reais) 

1) 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 ta- xas, impostos e contribuições fiscais, e os demais custos 

que incidam sobre o contrato. 

JAIR . Assinado deforma 

HENRIQUE DE 
digital por JAIR 

E IQUE DE 

PAULA:57448 PAULA:57448710982 

710982 10:02:09 -03'00' 



Valter Jose Duarte Imunização e Controle de Pragas Urbanas - ME 
CNPJ: 18.850.814/0001-80 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90641997-11 
Rua Irmãs Klosienski, 135 - Vila Velha - Wenceslau Braz/PR  
E-mail:  actbiodedetizadoraPgmail.com   
Fones: (43) 3528-3533 (43) 99967-6375 

2) A presente Proposta é válida por no mil-limo 60 (sessenta) dias contados da assinatura da presente. 

3) Termos lido e compreendido os termos do Edital em pauta e que os produtos e serviços ofertados 

atendem integralmente es especificações requeridas, constantes no seu Anexo I - Termo de Referência e 

demais documentos vincu -lantes. 

4) 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 estamos de acordo com todas as normas do edital e seus anexos - que são 

complementares entre si. 

5) Possuímos plena capacidade técnica, operacional e administrativa para exe-  cuter  os serviços, 

comprometendo-se a prestá-los; estamos cientes de todos osdetalhes, especificações e condições de execução 

do objeto do Pregão Ele- trônico e que assumiremos integral responsabilidade por eventuais erros e omissões 

no preenchimento desta proposta de pregos e ainda, que estamos de pleno acordo com todas as exigências 

técnicas. 

6) Se vencedora do certame, nos comprometemos a assinar o contrato advindoda licitação. 

Wenceslau Braz/PR, 27 de fevereiro de 2023. 

JAIR HENRIQUE DE 
Assinado de forma digital porJAIR 
HENRIQUE DE 

PAULA:57448710982 PAULA:57448710982 
Dados: 2023.02.28 10:02:29 -0300' 

Jair Henrique de Paula - Representante Legal 
CPF n°574.487.109-82 - RG n° 4.078.061-0 SSP/PR • 

• 



Validade: 
Validade: 
Validade: 

Municipal (Possui 

Validade: 
Validade: 

20/03/2023/  
20/03/2023' 
29/05/2023 
Pendência) Al\OCQ' 
26/07/2022 (*) tera14.41(igk (`) 
26/06/2022 (") 

Validade: 30/04/2023 /r 

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

Secretaria de Gestão 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

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

Dados do Fornecedor 
CNPJ: 
Razão Social: 

likorne Fantasia: 
Situação do Fornecedor: 
Natureza Jurídica:  
MET:  
Porte da Empresa:  

18.850.814/0001-80  DUNK):  902269453 
VALTER  JOSE  DUARTE IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS 
URBANAS 
ACT-BIO 
Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 14/12/2023 
EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL) 
Mc) 
Micro Empresa 

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

Níveis cadastrados: 

Nada Consta 
Nada Consta 
Nada Consta 
Nada Consta 

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s). 
Fornecedor possui alguma pendencia no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendencias 

nas funcionalidades de consulta. 

I - Credenciamento 

II - Habilitação Juridica  

III  - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal 

Receita Federal e PGFN 
FGTS 
Trabalhista (http://www.tst.jus.bricertidao) 

- Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e 

Receita Estadual/Distrital 
Receita Municipal 

V - Qualificação Técnica 

VI - Qualificação Econômico-Financeira 

Emitido  em: 08/03/2023 11:38 1 de 1 
CPF: 057.683.759-88 Nome: WILLIAM CESAR BARBOZA 
Ass:  



Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Receita Estadual do Paraná 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual 

N° 029652157-97 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 18.850.814/0001-80 
Nome: VALTER  JOSE  DUARTE IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, 
nesta data. 

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de 
• natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

Válida até 06/07/2023 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via  Internet  
www.fazenda.pr.gov.br  

Pagina 1 de 1 
Emitido via  Internet  Pública (08/03/2023 13:51:00) 



rVALTER  JOSE  DUARTE IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS CNPJ: 18850814000180 

Nome / Razão Social  

Paraná 
PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ 
SECRETARIA DE FINANÇAS 

Data: 14/02/2023 12h01min  

Número Validade 

c•-•  245 T15/04/202-3) 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

Aviso  

Sem débitos pendentes até a presente data. 

Comprovação Junto à Finalidade  

ORGÃOS PUBLICOS LICITAÇÃO 

 Mensagem  

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição 
abaixo caracterizada. 

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, 
mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão. 

Códi o de Controle 

CWIMP4XQ9G1QC8L1 

A validade do documento pode ser consultada no  site  da prefeitura por meio do código de controle informado. 
http://www.wenceslaubraz.pr.gov.br  

Wenceslau Braz (PR), 14 de Fevereiro de 2023 

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 271 - CENTRO 
Wenceslau Braz (PR) - CEP: 84950000- Fone:4335281010 

Página 1 de 1 



C0,41405q,!+0 PirTr tpaial r OfiCIO  OE  REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS  (WORMS  41 
ETABELIDIATO DE IOU S -Catilgo etdJ.06 47 .87. 

7Atitéblic4iii.:Digif  al  
aportn a7.4.1 e, 

do d000moeto geoes,dlad,g contando cede 
 

Coata 

Cifid.,AUtefitiC456i:1023696220142601 ' 05457 7  4; Dat6.e.10142iiii20  
• Selo Dgl!pl..c.le.:Fl.acaliza06 Rio.j?1, ormalC L I

ado Aluna Sn L_ 

 

- 
00 Ira 08 dados do ato em: hftps:ilsslod,eutal.fjpb.Jus.L 

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARANÁ 
Rua Victório Viezzer, 84, Vista Alegre, CEP 80810-340, Curitiba-PR 

Fone: (41) 3240-4000 I Fax: (41) 3240-4001 I  protocolo@crmpr.org.br  I www.crmpr.org.br  

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

0 Conselho Regional de Medicina do Paraná — CRM-PR, inscrito no CNPJ sob o n2  

75.060.129/0001-94, estabelecido na Rua Victório Viezzer, n2  84, Vista Alegre, em Curitiba/PR, 

atesta para fins de capacidade técnica que a empresa VALTER JOSÉ DUARTE IMUNIZAÇÃO E 

CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, inscrita no CNPJ sob o n2  18.850.814/0001-80, estabelecida na 

Rua Irmãs Klosienski, n°135, Bairro Vila Velha, na Cidade de Wenceslau Braz, Estado do Paraná, 

executou serviços constantes do Contrato n2  41/2019 do Pregão Eletrônico n2 17/2019, 

cumprindo satisfatoriamente os serviços prestados. Atestamos que os produtos foram entregues 

satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, ate a presente data, fatos que desabonem 

sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas. 

Objeto: Conforme descrito abaixo: 

• DESRATIZAÇÃO EM UMA  AREA  TOTAL DE 4.070,74 m2  

• DESINSETIZAÇÃO EM UMA  AREA  TOTAL DE 4.070,74 m2  

• LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 1 CAIXA DE AGUA COM VOLUME TOTAL DE 
38.000 LITROS E CISTERNA COM VOLUME TOTAL DE 15.000 LITROS 

• DESCUPINIZAÇÃO EM UMA  AREA  TOTAL DE 2.070,74 m2  

• AFUGENTAMENTO DE POMBOS E MORCEGOS EM UMA  AREA  TOTAL DE 

2.000 m2  

Por ser verdade, firmamos o presente. 

Curitiba, 18 de fevereiro de 2019.  

Cons 0 PUJOL. 

Secretário-Geral 

CRM-PR I  Departamento Comercial I Setor de Gesno de Contratos 

Página 1 de 1 



08/03/2023 11:54 about:blank 

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

• CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

NOMERO DE INSCRIÇÃO 

18.850.814/0001-80 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

09/09/2013 

NOME EMPRESARIAL 

VALTER  JOSE  DUARTE IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

ACT-B10 
PORTE  
ME 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 

1111 
 CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

213-5 - Empresário (Individual) 

LOGRADOURO 

R IRMAS KLOSIENSKI 
NÚMERO 

135 
COMPLEMENTO 

SALA B 

CEP 

84.950-000 
BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

MUNICÍPIO 
WENCESLAU BRAZ 

UF 
PR 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

ACTBIODEDETIZADORA§GMAIL.COM  
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TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESÁRIO INDIVIDUAL 

MORAIS E DUARTE IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LIDA 
CNPJ: 18.850.814/0001-80 

Os sócios abaixo identificados e qualificados: 

GILSON DE MORAIS, brasileiro, natural de Francisco Beltrao/PR, solteiro, 
nascido em 15/07/1977, empresário, portador do CPF n °  195.364.258-66 e da 
Cedula de Identidade R.G. 29.423.918-2. SSP/SP, residente e domiciliado no Sitio 
Barbosa Zona Rural - Bairro Ribeirão  Sao  Pedro - Wenceslau Braz/PR, CEP 
84950-000 e VALTER  JOSE  DUARTE, brasileiro, natural de Carlopolis/PR. „ 
solteiro, nascido em 15/06/1992. empresário, portador do CPF n.° 076.334.929-1e 
e da Cédula de identidade R.G. 12.888.585-4/SESP/PR, emitida em 01/12/2009, 
resodente e domiciliado à Rua Senador Souza Naves, n° 72 - Vila Formosa - 
Wenceslau Braz/PR. CEP 84950-000, únicos sócios componentes da sociedade 
empresária limitada sob o nome de MORAIS E DUARTE IMUNIZAÇÃO E 
CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LIDA,  corn  sede na Rua Irmãs klosienski, 
n° 135 - Sala B - Centro - Wenceslau Braz - PR, CEP: 84.950-000, registrada na 
Junta Comercial do  Parana  sob o NIRE n° 41207702903. inscrita no CNPJ sob o 
n°  18,850.814/0001-80, resolve transformar o contrato social mediante as 
condições estabelecidas nas clausulas seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - O socio GILSON DE MORAIS, que possui 9.900 (Nove 
mil e novecentas) quotas no valor de R$ 9.900,00 (nove Mil e novecentos  rears)  
do capital da empresa. retira-se da sociedade, cedendo e transferindo de forma 
onerosa ao sócio acima qualificado VALTER  JOSE  DUARTE, dando a este 
Ultimo, plena, geral e rasa quitação pela cessão das referidas quotas: 

CLAUSULA SEGUNDA - Com a retirada do sócio GILSON DE MORAIS. passa o 
capital social da empresa a ser de R$ 10,000,00 (Dez Mil Reais), divido em 10.000 
(Dez Mil) quotas, concentrado todas as cotas da sociedade da seguinte forma: 

SOCIO  

VALTER JOSE  DUARTE  

TOTAL 

QUOT VALOR  

10.000 10.000,00 

10.000 10.000,00 

riMMINLIMMINI suo
f
1
A,

co tom. I 
_ 

CERTIPICO 0 R8GISTRo Ix 30/04/2019 09,35 SOB X' 20192654314.  

PROTOCOLO:  112654314 OM 21/04/2011. 000100 OR 0WRIVICACAO: 
11901927310. SIRE: 41207702,03.  
MORAIS DUARTE  IMUNIZACAO 1 CUNIkyLis DS PRAOAS 1RBANA3 LTDA  

LEANDRO MARCOS RAYSIIL BISCA1A 
SICUTAmo-OnAL 

CURITIBA, 30/04/2019 
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TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESÁRIO INDIVIDUAL 

MORA'S E DUARTE IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA 
CNPJ: 18.850_814/0001-80 

CLAUSULA TERCEIRA - A administração da sodedaee caberá ao sócio VALTER  
JOSE  DUARTE  corn  os poderes e atribusçbes de administradores, autorizado o 
uso do nome empresarial. em separado ou isolarlamente, vedado, no entanto, em 
atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de 
qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou  Wiener  bens imóveis 
da sociedade, sem autorização do  Otero  socio 

CLAUSULA QUARTA - O Administrador declare, sob as penas  Oa  lei, de que nao 
esta impedido de exercer a administração da sociedade. por 104 especial, ou em 
virtude de condenaçao criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena 
que vede ainda que temporariamente o acesso a cargos públecos. ou por crime 
fahmentar. de prevaricação, peita ou suborno. concusseo, peculato, ou contra a 
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa 
da concorrência, contra as relações de consumo,  fa  pública, ou a propriedade 

CLAUSULA QUINTA - A sociedade  due  tem o nome empresarial MORAIS E 
DUARTE IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA, passa a 
ser øe VALTER  JOSE  DUARTE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS 
URBANAS: 

CLAUSULA SEXTA - Fica transformada esta Sociedade Limitada em Empresario 
Individual, Sob  la  nome empresarial de VALTER  JOSE  DUARTE IMUNIZAÇÃO E 
CONTROLE DE PRAGAS URBANAS,  corn  sub-rogação de todos os direitos e 
obrigações pertinentes 

CLAUSULA SETIMA acervo desta sociedade, no valor de R$ 10.000.00 (Dez 
Mil Reais), passa a constituir o capital do Empresário Individual a partir da presente 
data. 

Para tanto, firma nesta mesma data, em documento separado, a solicitação de 
sua inscrição como ernpresaric ridividual, mediante formulário de Requerimento de 

resárice 

PR, Wer,ceslau Braz, 16 de Abril de 

• -----'•..,..,. 

2 

GILSON DE MORAIS ER JOSE  DUARTE  
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W ceslau (31- z, 09 de Agosto de 2.0 

VALTER  JOSE  DUARTE 

SEGUNDA ALTERAC "AO DE CONTRATO SOCIAL 
GILSON DE MORAIS E CIA LTDA- ME  

CNPJ: 18.850.814/0001-80  

GILSON DE MORAIS, brasileiro, natural de Francisco Beltdo/PR. solteiro, nascido em 
15/0711977. empresário, portador do CPF n." 195.364.258-66 e da Cédula de ldentidade 
R.G. 29:423.918-2, SSP/SP, residente e domiciliado no Sitio Barbosa - Zona Rural - 
Bairro Ribeiro  Sao  Pedro - Wenceslau Braz/PR. CEP 84950-000, e VALTER  JOSE  
DUARTE. brasileiro, natural de Carlopolis/PR, solteiro, nascido em 15/06/1992. 
empresário, portador do CPF n.° 076.334.929-10 e da Cédula de Identidade R.G. 
12.888.585-4/S ESP/P R. emitida em 01112/2009, residente e domiciliado ti Rua Senador 
Souza Naves, e 72 - Vila Formosa - Wencetlati EirazJPR, CEP 84950-000. únicos sócios 
componentes da sociedade mercantil que gira sob o nome empresarial GILSON DE 
MORAIS E CIA LIDA - ME, com sede na Rua Irmis Klosienski, n° 135 - Sala 13 - 
Centro - Wenceslau Braz/PEL CEP: 84.950-000, devidamente registrada na Junta 
Comercial do Para,* sob o N1RE n° 41207702903 e inscrita no CNPJ sob o ne 

18.850.814/0001-80. resolvem assim alterar o contrato social mediante as cláusulas 
seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade que tem o nome empresarial de GILSON DE 

MORAIS E CIA LIDA - ME. passa a ser de  MORALS  E DUARTE IMUNIZACAO E 
CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA. 

CLAUSULA .SEGUNDA: O objeto social da empresa passarii a ser de Limpeza de caixas 

de agua; Comércio varejista de artigos de uso pessoal e domistico.. Imunização e controle 
de pragas urbanas: Transporte rodoviário de produtos perigosos: 

CLAUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas. 

S 

E por estarem assim justos C contratados, lavram. datam e assinam 
o presente .:.tintr,ato, obrigandto-ie fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo. • 

C8.8.TIP1C0 O RRUISTRO 11/08/2018 1800  SOS  N .  20184770084. 
PROTOCOLO: 184770084 DIC 29/08/2018. cómoo OS VERIFICACAO: 
11803641216. 04I1t14 412077003.  
WORMS  E DUARTE ENUN/EACAO E CONTROLE DE PkAORE URRANA14 LTDA 

Libertad Bogus 
SECRETARLA-011RAL 

CM/TT:BA. 31/08/2012 
irow.omproasiscil.pr.gor.br  

JUNTA COMERCUa 
DO PARANA _ 

A valideds cleats document°, es improve°, lice stiletto A comproomelo do sus auteeticidado nos rospectivos  partais.  
Informendo  seus  rompoctiree vddlgoe de vorifiased° 



BeltAkes:  

NATIVIDADE  FITNESS  ACADEMIA LTDA - ME  
CNPJ: 18.850.814/0001-80 

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 
FOLHA 0 i  

GILSON DE MORAIS, brasileiro, natural de Francisco Beltrão/PR, solteiro, nascido em 
15/07/1977, empresário, portador do CPF rt.° 195.364.258-66 e da Cédula de Identidade 
R.G. 29.423.918-2, SSP/SP, residente e domiciliado no Sitio Barbosa - Bairro  Ribeirao  
São Pedro - Wenceslau Braz/PR, CEP 84950-000, e GILSON GUILHERME MORAIS, 
brasileiro, natural de Wenceslau Braz/PR, solteiro, nascido em 12108/2000, estudante, 
portador do CPF n.° 051.367.209-56 e da Cédula de Identidade R.G. 13227.305-7, 
SESP/PR, residente e domiciliado no Sitio Barbosa - Bairro Ribeirão São Pedro - 
Wenceslau Braz/PR, CEP 84950-000, menor púbere representado pelo seu pai GILSON 
DE MORAIS, acima qualificado e por sua mãe JOELMA MARIA LOPES, brasileira, 
natural de Wenceslau Braz/PR, solteira, nascida em 27/08/1979, assistente administrativa, 
portadora do CPF n° 289.143.438-20 e da Cédula de Identidade RG n° 35.914.822-0 
SSP/SP, únicos sócios componentes da sociedade mercantil que gira sob o nome 
empresarial NATIVIDADE  FITNESS  ACADEMIA LTDA - ME, com sede na Rua 
Barão do Rio Branco, n.° 177 - Centro - Wenceslau Braz/PR, CEP 84950-000, registrada 
na Junta Comercial do  Parana,  sob o N1RE n.° 41207702903 e inscrita no CHPJ sob o n.° 
18.850.814/0001-80 resolvem, assim, alterar o contrato social! 

CLAUSULA PRIMEIRA: O endereço da empresa acima mencionada na Rua Barão do Rio 
Branco, n° 177 -Centro - Wenceslau Braz/PR, CEP: 84950-000, passa a ser na Rua Irmãs 
Klosienski, n° 135 - Sala B Centro - Wenceslau Braz/PR, CEP: 84950-000: 

CLAUSULA SEGUNDA: A sociedade que rem o nome empresarial de NATIVIDADE  
FITNESS  ACADEMIA LTDA - ME passa a ser de GILSON DE MORAIS E CIA 
LTDA; 

CLAUSULA TERCEIRA: 0 sócio GILSON GULLHERIVIE MORAIS, acima 
qualificado, que possui na sociedade 100 (Cem) quotas no valor de RS 100,00 (Cem Reais) 
do capital da empresa, retira-se da sociedade, cedendo e transferindo de forma onerosa em 
moeda corrente do pais 100 (Cem) quotas no valor de RS 100,00 (Cem Reais) a VALTER  
JOSE  DUARTE, brasileiro, natural de Carlopcilis/PR, solteiro, nascido em 15/06/1991 
empresário, portador do CPF n.° 076.334.929-10 e da C6du1a de Identidade R.G. 
12.888.585-4, emitida em 01/12/2009, SESP/PR, residente e domiciliado na Rua Senador 
Souza Naves, n.° 72 - Vila Formosa - Wenceslan Braz/PR, CEP 84950-000, dando a estes 
últimos, plena, geral e rasa quitação pela cessão das referidas quotas; 

CERTITZCO O REGISTRO EM 09/03/2018 09,05 80B V 20180940139. 
PROTOOOLOs 180940139 DE 05/03/2010. COMO° DB vimxprcAglko, 
1leoos2532s. 103M, 41207702903.  
=WOK  22 202228 2 CIA LTDA 

Libes tad Bogus 
SECesrABTA.004BAL 

CUBIT/BA, 09/03/2018 
www.ampresalacil.pr.gov.br  

A validade  deists document°,  se impresso. fica sujeito I comprovado de sua antecticidede nos respoctilms portais. 
Informando  Dena  respectivos cOdisme de verificado 



E por estarem assim justos e contratados. lavram, datam e assinam 
o presente contrato, em via única, obrigando-se fielmente per si e seus benieiros a cumpri-lo 

*er au 
44afi

ttavl 

SVf 1,0i4 

A.4•14.'t  

UTLHERME MORAIS 
- 

siau Braz, 19 de Fevereiro de 2.018 

jiP-44/4/' 
$(45)64/ is  por  on 

-"" 
VXLTER 

MORAIS  
de Morals 

• P, 

LLAMA;  

DUARTE  

GUSON GUILHERME MORAIS 
Assistido por Joelma Maria Lopes 

GI 

NATIVIDADE  FITNESS  ACADEMIA LTDA - ME  
CNPJ: 18.850.814/0001-80 

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 

foLHA9.21a2 

CLAUSULA QUARTA: Em decorrência da presente alteração o capital social no valor de 
R$ 10.000,90 (Dez Mil Reais) dividido  ern  10.000 (Dez Mil) quotas no valor de R$ 1,00  
(Urn  Real) cada, fica assim distribuído entre os stScios: 

SOC/0 QUOTAS CAPITAL 

GILSON DE MORAIS 9.900 9.900,00 

VALTER  JOSE  DUARTE 100 100,00 

TOTAL 10.000 10.000,00  

CLAUSULA QUINTA: 0 objeto social passa a ser Limpeza de caixas de agua; Comércio 
varejista de artigos de uso pessoal e doméstico; Imunização e controle de pragas urbanas; 

CLAUSULA SEXTA: Fica eleito o foro  dc  Wencestau Braz/Pr para o exercicio e o 
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

A validade 

CARTIFICO * P.801.12TRO  SM  09/03/2018 0905  SOO  V' 201809402.39.  

PROTOCOLO;  180940139 Da 05/03/2014. c60100 DX 0101XFICAÇA*1  

11800825328. WIRAs 4120/702903. 
0MLS0M DS MORASS K CIA 1.111111 

?Abu tad Bogus 
staurridwk-aanua. 

CURVTISA. 09/03/2018 
wsn.asapresafacil.pr.pov.br  

;lest*  documento,  se impreseo.  fica sujeito  tromprovaclo  da  ens  autenticidade  nos reapectivos portaia.  
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NATIVIDADE  FITNESS  ACADEMIA LTDA 
CONTRATO SOCIAL 

GILSON DE MORAIS, brasileiro, natural de Francisco Beth/do/PR, solteiro, nascido em 
15/07/1977, empresário, portador do CPF a.° .195.364.258-66 e da Cédula de Identidade 
R.O. 29A23.918-2, SSP/SP., residente e domiciliado no •Sitio Barixisa Bairro Ribeiro 
Silo Pedro - Wencestau Bra.z/PR, CEP 84950-000, e GILSON GUILHERMEMORAIS. 
brasileiro, natural de Wenceslau Braz/PR, solteiro, nascido em 12/08/2000, estudante, 
portador do CPF fl.0  051.367209-56 . e da Cédula de Identidade R.G. 13.227.305-7, 
SESP/PR, residente e domiciliado no - Sitio Barbosa Bairro Ribeirão Silo -Pedro — 
Wenceslau Brat/PR, CEP 84950-000, menor impúbere representado pelo Sr. GILSON DE 
MORAIS, acima qualificado, constituem unta sociedade limitada, mediante, as seguintes 
cláusulas: 

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob o nome empresarial 
NATIVIDADE  FITNESS  ACADEMIA LTDA, e terá sede e dõrhicilio-na Rua Barão do 
Rio Branco, n.° 177 — Centro — Wenceslau Braz/PR, CEP 8495000.  (art.  997. II, 
CC/2002) 

CLAUSULA SEGUNDA: 0 capital. social  sera  R$ 10.009,00 (Dez Mil Reais), dividido  ern  
10.000 (Dez Mil)..quotas de valor nominal R$ 1,00. (Um Real) cada Uma, integralizadas, 
neste ato  ern  moeda corrente do. Pais, pelos sócios: 

SOCIO QUOTAS CAPITAL  

GILSON DE MORAIS 9.900 9.000,00 

GILSON GUILHERME MORAIS 100 100,00 

TOTAL 10.000 10.000,00  

(art,  997, Ill, CC/2002)  (art.  1.055 CC/2002) 

CLAUSULA TERCEIRA:. O objeto  sera  Academia de Atividade de 
Condicionamento Físico. Comércio Varejista de Bebidas Comercio Varejista de Artigos 
EsportivOs — Comercio Varejista dó Produtos Alimentícios ou Especializado em Produtos 
Alitnentieios, Suplementos Alimentícios; 

CLAUSULA QUARTA: A sociedade iniciara suas atividades a partir da data do registro 
na Junta Comercial do  Parana  e seu prazo de duragito..é indeterminado.  (art.  997, II, 
CC/2002) 

CLAUSULA QUINTA:  Á.s  quotas $o indivisíveis e.  reo poderao ser cedidas ou 
transferidas a terceiros  sent  o consentimento do outro sócio, a quem .fica assegurado, em 
igualdade de condições e prego direito de preferência para a sua aquisição se postas 
venda, formalizando, se realizada a cessao delas, .a alteraçao contratual pertinente.  (art.  
1.056,  art.  L057, CC/2002) 
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NATIVIDADE  FITNESS  ACADEMIA LTDA 
CONTRATO SOCIAL  

CLAUSULA SEXTA:  A responsabilidade de coda sócio é restrita ao valor  dc  suas 
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital social  (art.  
1.052, CC/200.2) 

CLAUSULA %ETNA: A administração da sociedade caberá ao  stick)  GILSON DE. 
MORAIS com Os poderes e atribuições de Administrador, autorizado o uso do nome 
empresarial, vedado, no entantO, em atividades estranhas ao intereste social ou assumir 
obrigações .seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros. hem como onerar ou 
alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigos 997, VI; 1.013. 
1.015,1664, CC/2002) 

CLAUSULA OITAVA: Ao termino  du  cada exercício social em $1 de dezembro. o 
administrador prestará comas justificadas de sua administração. procedendo  it  elaboração do 
inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico... cabendo aos 
socios, na proporção de suas quotas. os lucros ou perdas apurados.  tart  1.0654  CC/20021 

CLAL.SULA NONA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício sociaL os 
socios deliberarão sobre as contas e deSignarão administrador(esi quando for o  also. (arts.  
L07I e L072,.§ 20  e  art.  1.078, CC/2002) 

CLAUSULA DECIMA: A sociedade poderá a qualquer  WAIN.  .abrir  on  Ibebar flhlúl Ou 
outra dependência, mediante alteração  contratual assinada por todos os sécios.. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: Os sodas poderão. de comum acordo. fixar uma 
retirada mensal, a título de  "pro  labore". observadas as disposigAes regulamentares 
pertinentes. 

CLAUSULA DECIMA Falecendo ou: interditado qualquer socio, a 
socieclade continuará suas atividades  corn  os herdeiros4 sucessores  co  incapaz. Não sendo 
possivel ou inexistindo interesse destes ou do(s) itacici(s) remanescente(s), o. valor de seu 
haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da 
resolução. verificada em balanço especialmente levantado. 
Panigrafo único - O mesmo procedimento será adotado cm outros casos  ern  que a sociedade 
se resolve em relação a seu sócio;  (art.  1.028 e art.1.031. CC/2002) 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: Os Administradores declaram, sob as penas da lei. 
de que não estão. impedidos 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, 
aindu que temporariamente. o acesso .a cargos • públicos: ou por crime falimentar, de 
prevaricação. peita ou suborno. concussão. peculato.  On  contra a economia Npular..contra .0 
sistema financeiro nacional. contra normas de defesa da concorrencia, contra as relações de 
consumo. fé público, ou a propriedade. (art..1.011, § 1°, ccr2002) 
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NATIVIDADE  FITNESS  ACADEMIA LTDA 
CONTRATO SOCIAL 

CLAUSULA DECIMA QUARTA: Fica cleito o foro de Wences!au Braztl'r para o 
exercício e 0.cuiriprimento dos direitos e obrieu6es resultantes deste contrato. 

E por estarem  assign  justos e contratados.  Imam.  datam e assinam 
o presente contrato juntamente com duas testernunhas, etri tre's de igual teor e .fornia. obrigando-sc 
fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo. 

PR.. Wenceslau Braz. 27 de Agosto de 2.013 
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TES.IIMUNILTS; -N. 

LAU1O D TOS  JUNIOR 
RU. N t' •18 4 0 /PR • t  .6?85 - 
CIT. N."145.843.129-91 

„ 

L.„." 
GILSOS GUtCHERME MORAIS 

Representado por Gilson de Morais 
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ADRIANO AUGUSTO DA SILVA 
RU. N. 8.042.816-2/PR 
CPF. N.° 008.761.299-20 

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ 
AGENDA REGIONAL DE SANTO  ANTONIO  DA PLATINA • 
CERTIFICO 0 REGISTRO EM. O /1'./.  9/30 Si I 
SOB 0.4061ERO  ill::  07702903  
Protocol°.  13/509811-4 DE 02109(2013 

SE RASTIA0 MOITA 
SECRETARIO GERAL 



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO  OA  PARAIBA 

CARTÓRIO AZEVEDO  BASIC*  
FUNDADO EM 1E413 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOAO PESSOA 

Av. Epitecio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00,  Joao  Pessoa  PEI 
Tel.:  (83) 3244-5404 / Fax: (83) 32443404. 

hapArmsv.ezevedohastos.notiar 
E-frieiV cartorioalazovedobastas.nothr 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 
•• • ...... ... • 

0  Bel. Mather  Azevédisda Miranda Catisfaaral.  °tidal  do Ptimeiro Registro Civil do Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdicóes e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer  
fames  as Comarca de  Joao  Pessoa  Capitalist  Estado da  Paraiba,  em virtude de Lei,  etc._ . 

DECLARA  pars  Os devidos rins de direito  qua.  o documento em anexo tdentificado individualmente em coda Código de Autenticayao Digit.,if ou na referida sequência, foi autenticados de acordo  corn  as 
LogeJacões e normas verdes. 

DECLARO ainda  qua,  pare garantir transpménom e segurança istridida de todos os ratos•criundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da  Paraiba,  a Cotregedorla Geral de Justiça 
editou o Provimento CGJPB N. 003/2014, determinando a inserção de  we  rairdipa,.ent  MOOS  os atos notariais  e registrais. assim, cada Selo Digital de F1scalizacao Extrajudicial contem um código único 
(por exemplo:  SW*  Digital: A8C12345.4(00) edessa forma.  cads  atileirticatglo:piParisaada  pale  nossa Serventia pode ser confirmada e verificada moles vezes quanta for necessário através do  site  do 
Tribunal de  Joshes  do Estado da Parelha, endereço http:11COITSOCIdOfffLePtqUtttAti40"digftif 

A autenticaçao digital do  document°  faz prova de que, na data a hora em  qua  ela foi  melodic  a empresa VALTER  JOSE  DUARTE IMUNMACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS tinha passe de 
um documento PM as mesmas caraeteriskas que foram reproduzidas na cópia ardentleada,  send°  da empresa VALTER  JOSE  DUARTE IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS a 
respoceahitidade, única c exclusive, peia idaineklade do  document°  apresentado a SuAe.Cartório. 

Este DECLARAVi0 NI eindida em 30/0412020 11:15:57  (hose  local)  &raves  do sistema de sulenticaçao digital do Cartório Alevédo  Basics,  de acordo com o  Art,  I', Ur e seus 5§ 1° o 2 da  MP  
2200/2001. como também. o documenbs eletranIco autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevado Bastos. poderá ser solicitado diretamente a empresa VALTER  JOSE  DUARTE 
IMUN12ACAO E CONTROLE  OE  PRAGAS URBANAS ou ao Cartório peto endereço de  e-mail  autenticseazevadobastos.notbr 

nformacões mais detalhadas deste ato, soasse 0 tare  hires  itautiligitei.azavedobastosetot,br e informe o Código de  Consults cleats  Declaração. 40 
Codigo de  Consults  desta Declaração: 1201033 

A consulta desta Gelder/3;5o estará chsponlvel em nosso  site  até 27103/2021 16:54:24  (hors  local). 

'Códlgo de Autenticação Digital: 102301903190830t905-4.3-1 a 102301903190Z30100643-3 
'Legislações Vigentes! Lei Federal ri" 8,335194, Lei Federal  it',  10.406/2002, Medida Provisória nr 2200/2001, Lei Federal n.13.105/2015, Lei Estadual nr 8,72y2008, Lei Ealadual rir 10.131/2013 e 
Provimento COJ N' 003/2014. 

O referida é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

0000501d734MDMOSTTAISMeabe.05bitifirtaant861 al 0338e0773ele229e5g1d821e6Se2c1092brAr2f108012c30.84a952ddedahtrieZc20744052e728e55940cdec870SdcaOtaf995b9917d38281bf 

•••••••••••••••• 
0•••••••  • Pasitlinoss Is Thopiiose. 

ammo 
Pormigesk.92 740.4. 

iialdearimed•2011. 



A F
tout , 
rolcasziw $ang., tat 21/4.0/202S  

Z 

-C> 
= 

GNI tn.:1'14M 

kGS GPI» 
sammolabogailven• 

• *MIA uvRAf 1101 it'A s  ri  

u , Ry..10.114 A 0E. airs-iffi • - 

...a 4,1 
¡g at 

cs.1 
111  e <= 

r 0g/5012  427, }F.;Zo-/ioao 2..zo3t.2011.  

re gwvvicgi 04,7 rtet-131!Vot ' ' 
3.291111995-4 6664 66 

G

ruit 66=4640 
C0;6.334.929-1 15/06/19923  
•-•-Ft•000  

.11)31 22WirertcSo otrAkell 1 

LC-CLA /1PAIsz212.1 
CM:WO 
Pcionaix.4 04x re. kw 

•  

CIACIO DE  REGISTRO  CAM OAS PEEWEE NATUAAIS 
E TABEUONATO DE ROTAS - Cidip Ol$7041 

48,11.101016tazookraturve•Td It4D14.4.•,(111112.4841 

• —•••.,..-•"*.;t'.+N.4,,,. • .1,  
M-_,Vig•C*.f.iS• -•- 910 60,1/1  

*OVA,  Wpm Am‘,1 da:ienina • - • •,% 
*Itil'afiõrdigle4.0b444,4r  

sr.  
;1471:E'.114,, 

Cod. Autentici'  , 

1:4 suety. EpEilifE: 

191417560014.4;DinigSalkWktili  

°Vtr4464,1.1041F4:7::Vt'f 40. Aif y 410,4? 
1

-
40
9 mt1K4 

j51 
UA3  



mprobidade Administrativa e Inelegibilidade 

Certidão Negativa 

Certifico que nesta data (08/03/2023 às 11:51) NÃO CONSTA no Cadastro 

Nacional de Condenações Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa 

quanto ao CPF n° 076.334.929-10. 

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 

6408.A0EF.CA7C.5087 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade  adm/autenticar certidao.php 

• 

Gerado em: 08/03/2023 as 11:51:27 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Pagina 1/1 



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

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

Consulta realizada em: 08/03/2023 12:01:14 

Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: VALTER  JOSE  DUARTE IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 
CNPJ: 18.850.814/0001-80 

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

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

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

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

Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidaneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

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

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

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

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização 
de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n° 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei n° 13.460, de 26 
de junho de 2017, Lei n° 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto e 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 
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) Resultado por Fornecedor 

Compras.gov.br  

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE/PR 

Pregão No 00030/2023 - (Decreto No 10.024/2019) 

RESULTADO POR FORNECEDOR 

18.850.814/0001-80 - VALTER  JOSE  DUARTE 

Item Descrição" 

1 Manutenção / Higienização  
.Reservatório de Agua Potável  

Marca: 
'fabricante: 
Modelo / Versão: 
'Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e 
desinfecção de caixas d'água das unidades sob gerência da Feas, para suprir as necessidades da Fundação Estatal de Atenção 
Saúde - Feas pelo período de 12 meses. Demais especificações conforme Edital de Embasamento. 

Total do Fornecedor! 

Valor Global da Ata: 
,10 470 0000 • r 

necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou  Maximo  Aceitável.  

Imprimir 
Relatório 

olta 

• 

IMUNIZACAO E 
Unidade de 

Fornecimento 
UNIDADE 

CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 
Critério de Valor 

Quantidade Ubitirio Valor Global 
Valor (*)  

1 R$1 R$ R$ 
, 36.076,0000:10.470,0000, 10.470,0000, 

• 

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



Adjudicado 

13/03/2023 14:37 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 00030/2023 

As 14:36 horas do dia 13 de março de 2023, após analisado o resultado do Pregão no 00030/2023, referente ao 
Processo no 309.2022, o Pregoeiro, Sr(a)  WILLIAM  CESAR BARBOZA, 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 / Higienização de Reservatório de Agua Potável 
Descrição Complementar: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e 
desinfecção de caixas d'água das unidades sob gerência da Feas, para suprir as necessidades da Fundação Estatal de 
Atenção à Saúde - Feas pelo período de 12 meses. Demais especificações conforme Edital de Embasamento. 
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada 

Aplicabilidade Decreto 7174: Não 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Quantidade: 1 
Valor Máximo Aceitável: R$ 36.076,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: - 

Situação: Adjudicado 

Adjudicado para: VALTER  JOSE  DUARTE IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, pelo melhor lance de 
R$ 10.470,0000 . 

Eventos do Item 

Evento Data Observações 

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: VALTER  JOSE  DUARTE IMUNIZACAO E 
CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, CNPJ/CPF: 18.850.814/0001-80, Melhor lance: R$ 
10.470,0000, Motivo: Respeitando as formalidades legais, e uma vez que não houve 
intenções de recursos, adjudico o item. 

Fim do documento 

Unidade de fornecimento: UNIDADE 

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/ata/TermoJulg.asp?prgCod=1118074&acao=A&tipo=t 1/1 



Feas 

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

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

www.feaes.curitiba.pr.gov.br  

Relatório de adjudicação 

Encaminhamos o presente processo para análise e posicionamento 

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

Pregão Eletrônico n° 30/2023. 

Objeto: "Contratação de empresa especializada para prestação de 

serviços de limpeza e desinfecção de caixas d'água das unidades sob gerência da 

Feas, para suprir as necessidades da Fundação Estatal de Atenção à Saúde — Feas 

pelo período de 12 meses." 

Introdução: o compras.gov.br  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 

1  https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=ria&uact=8&ved=2ahUKEwjTspfB6  j3 A-
hXNup UCHS oBA20QFnoECAMOAQ&url=httris%3 A%2F%2Fwwwl. tce.pr. gov.br%2Fn oti ci as%2Ftee-pr-ori enta-j uri sdi ci- 
onados-a-real izar-pregao-eletronico-em-vez-de-presencial%2F7688%2FN&usg=A0vVawOxbzkeCEG5OfzNe6R1481(i  
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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 uma simples questão: a vinculação ao instrumento convocatório: 

o edital da Feas foi preparado com base nas orientações da AGU, da PGM e do 

próprio TCE. Portanto, claramente anuncia-se que a Feas não realiza neste certame 

nada extraordinário ou incomum, muito pelo contrário, está alinhada aos mais 

avançados e respeitados órgãos nacionais, no que diz respeito a compras públicas 

por meio de pregão eletrônico. Ademais, o próprio edital ao mencionar os referidos 

decreto municipais, já adianta sua posição: "naquilo que lhes for compatível". Ou 

seja, o edital de embasamento, ao se fazer lei entre as partes, preenche e sana esta 

possível tensão. 

Relatório 

Em 20/01 a Ajur/Feas emitiu o parecer 23/2023 aprovando o edital de 

embasamento deste pregão eletrônico e opinando favoravelmente ao 

prosseguimento do processo (fls. 92-94)3: opinou pela legalidade do intento do ponto 

de vista jurídico-formal. 

Em 31/01 o Diretor-Geral da Feas tomou ciência deste parecer e 

autorizou a publicação do Edital de Embasamento  (fl.  95). 

Em 13/02 o aviso de licitação deste Pregão Eletrônico foi publicado em 

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

ateis para o recebimento de propostas, ou seja, 28/02  (fl.  96-97). 

2.  Esse tensionamento, de certa forma, sempre foi vivenciado pela Feas, que optou por utilizar a plataforma Publi-
nexo desde 2012/13. Plataforma essa, que já possuía significativas diferenças para com o referido decreto muni-
cipal. 
3  Obedecendo assim ao decreto municipal 1235/2005,  art.  34, VI. 
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O edital de embasamento encontra-se As folhas 98-137v4. 

Não houve questionamentos ao edital, de sorte que no dia marcado deu-

se a abertura de propostas e sessão de lances. A ata da sessão encontra-se, em 

sua totalidade, As folhas 138-140. A documentação de proposta e habilitação foi 

enviada via plataforma pelas empresas e avaliada pela Feas6. 

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. 141-142)6. 

Após a análise das propostas, passamos à verificação da documentação 

de habilitação das empresas com propostas classificadas (fls.145-159)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 10/03 conforme informado no  chat  da sessão  

(fl.  139vv)8. Importante salientar que o sistema compras.gov.br  envia um  e-mail  a 

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

ocorrerá a divulgação do resultado de julgamento. 

4  Obedecendo assim ao decreto municipal 1235/2005,  art.  34, VII. 
8Esta documentação está disponível para ampla e irrestrita consulta no portal compras.gov.br, no seguinte  link:  
http://comprasnet.g0v.br/livre/Pregao/ata2.asp?   
co  no uasg=928285&numprp=1112022&f lstSro=&f Uf=&f numPro=1112022&f codUasg=928285&f v-
Pregao—E&f lstICMS=&f dtAberturaIni=&f dtAberturaFim= 
6  Dessa forma, obedecemos peremptória e seguramente o decreto municipal 1235/2005,  art.  34, caput, e seu inci-
so IX. Assim o 6, pelo simples fato do pregão eletrônico ser híbrido: ele se dá em papel, mas também e privilegi-
adamente eletronicamente.  Ou seja, se nosso decreto municipal faz menção a processo, por obvio, já que o pró-
prio nome "pregão eletrônico" diz, aquilo que ocorre na sessão eletrônica é parte indissociável deste mesmo pro-
cesso e, estando na rede mundial de computadores, faz parte do processo em si. Ou seja, nosso ponto é simples: 
o processo do pregão eletrônico é duplo: a Feas ainda utiliza o papel, entretanto, o núcleo, a essência, a própria 
natureza do pregão eletrônico leva à conclusão de que, aquilo que ocorre na sessão pública de disputa, e está sal-
vo  ad  eternum na rede mundial de computadores, já faz parte do processo e está documentado; portanto, obedece 
à legislação municipal. 

Obedecendo assim ao decreto municipal 1235/2005,  art.  34, IX. 
Obedecendo assim ao decreto municipal 1235/2005,  art.  27, § 8°. 
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E no dia marcado divulgamos o resultado de julgamento do certame, 

informando motivadamente no sistema cada decisão tomada: este resultado está 

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

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

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

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

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

Vejamos. 

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

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

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

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

julgamento está disponível na ata da sessão pública do pregão. 

Exatamente o mesmo ocorre com o edital de resultado de julgamento. 

Esse documento nada mais é do que a informação das empresas e respectivos itens e  
vencidos. Tais informações encontram-se detalhadamente à folha 141. 

Dessa forma, forçoso se concluir que obedecemos integralmente ao 

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

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

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

precisamente disponíveis à ampla e irrestrita consulta9. 

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

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

9  Orientamos que a consulta a ata se de de forma eletrônica, apesar de ela estar inteiramente no processo físico. 
Eletronicamente as informações estão mais intuitivas, dado que na hora da impressão houve certa desconfigura-
ção, sem, é claro, alteração no conteúdo. 
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publicado em Diário Oficial. Frisemos: os órgãos municipais são desobrigados pela 

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

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

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

aprazado tal resultado foi publicado. 

A ata da sessão encontra-se, em sua totalidade, ás folhas 138-140v. 

Prossigamos 

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

10/03 o prazo para recurso seria até as 12:00 h do dia 13/0310. Como não houve 

manifestação de intenção de recorrer, adjudicamos (A  fl.  161) no dia 13/03 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 preço proposto. Ou melhor, 

considerável redução foi observada além do preço editalicio. 

• Desconto geral: 70,98% 

• Redução de R$ 25.606,00, conforme detalhamento abaixo. 

Valor inicial do 

pregão 

Valor dos itens 

desertos/ 

fracassados 

Valor inicial dos 
itens com 

sucesso 

Valor 

adjudicado 

Valor 

de 

economia 

Percentual de 

economia 

R$ 
36.076,00 

R$ 

0,00 

R$ 

36.076,00 

R$ 
10.470,00 

R$ 
25.606,00 

70,98 % 

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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Diante do exposto reiteramos que todos os atos praticados respeitaram a 

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

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

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

isonomia. Ademais, a vantajosidade das contratações fica evidente na medida em 

que os preços respeitaram o estipulado em edital, e mais, tiveram alguma redução. 

Permanecemos A disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos 

que se fizerem necessários. 

Curitiba, 13 de março de 2023 

Respeitosamente, 

WiWkÍV) NWN/ 41141i  
William Cesar Barboza  

Pregoeiro  
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Protocolo:  

Interessada: 

Parecer n2:  

P.A. n2  309/2022 

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE - FEAS 

098/2023 - AJUR 

Trata-se de processo licitatório instaurado na modalidade de 

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

limpeza e desinfecção de caixas d'água das unidades da FEAS, conforme termo de referência de 

fls.04/11 v. 

Na  fl.  96 consta aviso de licitação do processo publicado em 

DOM. 

Nas fls. 98/137 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. 

Nas fls. 138/140 v. consta Ata de Realização do Pregão 

Eletrônico; nas fls. 141/159 constam documentações de empresas licitantes, na  fl.  160 consta o 

Resultado por Fornecedor; na  fl.  161 consta o Termo de Adjudicação do Pregão; ás fls. 162/164 

consta o Relatório de Adjudicação, 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 a homologação do Pregão Eletrônico n2  030/2023. 

É o parecer. 

Curitiba, 13 de março de 2023. 

PEDRO HENRIQUE NO BORGES 

ASSESSOR JURÍDICO - FEAS 

1 



Sezifredo aulo Alves Paz 
Diretor-Geral Feas 
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• 

Termo de homologação 
Ao Pregoeiro — Feas.  
Ref.:  Processo Administrativo n°: 309/2022. 
Pregão Eletrônico n°: 30/2023. 

De acordo com a decisão do Pregoeiro e parecer jurídico n° 98/2023 — 
Ajur, homologo o Pregão Eletrônico n°: 30/2023, cujo objeto 6: "Contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e desinfecção de 
caixas d'água das unidades sob gerência da Feas, para suprir as necessidades 
da Fundação Estatal de Atenção à Saúde — Feas pelo período de 12 meses.", 
conforme ata de julgamento em favor da empresa: 

Empresa: Valter Jose Duarte Imunização e Controle De Pragas Urbanas 
— CNPJ: 18.850.814/0001-80. 
Total fornecedor: R$ R$ 10.470,0000. 

Valor total do Pregão Eletrônico n°: 30/2023 — R$ 10.470,0000. 

Para as demais providências, respeitando as formalidades legais. 

Curitiba, 15 de março de 2023. 
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N° 53 - ANO XII 

CURITIBA, SEGUNDA-FEIRA, 20 DE MARÇO DE 2023 

DIÁRIO OFICIAL ELETRONICO 

ATOS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

Licitante: RBR Comércio De Produtos Médico liospitalares Ltda. 
Marca: STERICONTROL. 

Valor unitário: R$ 0,9500. 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde, 17 de março de 2023. 

Sezifredo Paulo Alves Paz : Diretor Geral 

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Processo Administrativo n.° 39/2023 

Dispensa de Licitação n° 05/2023. 

Objeto da contrata cão: Aquisição de Amicacina 500mg (250mg/m1) 

Ampola 2m1. 

Aprovo o parecer 87/2023 Ajur — Feas. Ratifico o ato de contratação da empresa Pharma  Log  Produtos Farmaceuticos Lida, 
CNPJ: 13.485.130/00001-03, mediante dispensa de licitação prevista no artigo 75, inciso VIII, da Lei 14.133/2021, lastreada 
em posicionamento  juridic()  parecer n.° 87/2023, conforme o processo administrativo n.° 39/2023 — Feas, de 28/02/2023, 
Dispensa de Licitação n° 05/2023. 

Objeto da contratação: Aquisição de Amicacina 500mg (250mg/m1) Ampola 2m1. 

Item 

: 

Código Códig0 PR Material 
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Preço 
escolhido 

lietior 
total 

1 712 BR0268381 Amicacina 500mg (250mghnl) Ampola 2m1 _  amp  600 6,2900 6,2900 3.774,00 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde, 20 de março de 2023. 

Sezifredo Paulo Alves Paz: Diretor Geral 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO 

Processo Administrativo n°: 309/2022. 

Pregão Eletrônico n°: 30/2023. 

Objeto 6: "Contratação de empresa especializada para prestação de 

serviços de limpeza e desinfecção de caixas d'água das unidades sob 

gerência da Feas, para suprir as necessidades da Fundação Estatal de 

Atenção 6 Saúde — Feas pelo período de 12 meses." 

De acordo com a decisão do Pregoeiro e parecer  juridic°  n° 98/2023 — Ajur, homologo o Pregão Eletrônico n°: 30/2023, cujo 
objeto 6: "Contratação de empresa especializada para presta cão de serviços de limpeza e desinfecção de caixas 
d'água das unidades sob gerência da Feas, para suprir as necessidades da Fundação Estatal de Atenção à Saúde — 
Feas pelo período de 12 meses.", conforme ata de julgamento em favor da empresa: 
Empresa: Valter Jose Duarte Imunização e Controle De Pragas Urbanas — CNPJ: 18.850.814/0001-80. 
Total fornecedor: R$ R$ 10.470,0000. 
Valor total do Pregão Eletrônico n°: 30/2023 — R$ 10.470,0000 
Para as demais providências, respeitando as formalidades legais. 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde, 20 de março de 2023. 

Sezifredo Paulo Alves Paz: Diretor Geral 

INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA - IPPUC 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - REPUBLICAÇÃO 

TORNA público a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n° 1108 - PE 

02/2022 

0 PRESIDENTE do INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA - IPPUC, no uso das atribuições 
conferidas pelo Decreto n°404/2021, 
RESOLVE: 

TORNAR público a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n° 1108— PE 02/2022, conforme anexo. 

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, 20 de março de 2023. 

Luiz Fernando de Souza Jamur : Presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 13/2023 — FEAS 

Contrato Administrativo n° 13/2023-FEAS 

para Contratação de empresa especializada 

para prestação de serviços de limpeza e 

desinfecção de caixas d'água das •unidades sob 

gerência da  Fees,  a fim de atender as 

necessidades das unidades assistenciais da 

Fundação Estatal de Atengão à.Saúde —  Peas,  

pelo  period()  de 12 (doze) meses, que entre sl 

celebram a Feas Fundação Estatal de 

Atenção à  Seale  e a empresa  Vetter  Jose 

Duarte imunização e  Controls  de Pragas 

Urbanas-ME. 

Aos vinte  dies  do més de março do ano de dois mil e vinte e três, nesta 

cidade de Curitiba, Capital do Estado do  Parana,  presentes de um lado a 

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO À SAÚDE, doravante denominada 

CONTRATANTE, inscrita no CNPJ sob n.° 14.814.139/0001-83i neste ato 

representada pelo seu Diretor Gerai, Sezifredo Paulo Alves Paz, CPF/MF 

366,713.809-10 e pela Diretor Administrativo Financeiro Olavo .Gasparin, CPF/MF 

n.° 477.837.539-49, assistidos pelo Assessor  Juridic()  Pedro Henrique  !gin°  Borges, 

OAB/PR rt.' 50.529, e de outro lado a empresa Valter Jose Duarte Imunização e 

Controle de Pragas Urbanas, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNRI/MF sob n.° 18.850.814/000140,  cam  sede na Rua Irmãs klosienski, m° 135, 

Vila Velha, Wenceslau Braz/PR, neste ato representada pelo Sr. Jair Henrique de 

Paula, inscrito no CPF/MF  rick  574A87.109-82,  corn  fundamento nas informações 

contidas no Processo Adrninistrativo  "re  309/2022 — Feas., Pregão Eletrânico n.° 

30/2023 e Termo de Referência, resolveram e acordaram ar o .presentp contrato, 

mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 

.P4gitut 1 de 22 
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Tem o presente por objeto 4 Contratação de empresa especializada para 

prestação de serviços de limpeza e desinfecção de caixas d'água das unidades sob 

gerência da Feas, a fim de atender as necessidades das unidades assistenciais da 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde— Feas, pelo perfodo de 14 (doze) mesas. 

Parágrafo Primeiro  

Os serviços contratados serão prestados nas seguintes unidades de ne- 

gócio da Feas: 

6.1i0Ão IND EPOMq 
LIMPEZA-E DESINFEC O DE CAIS DA 

....0,UANTIOADE APROXIMADA DE CAIXAEC" AOLIA PP.ESTA 

Hospital Municipal 04. 
Wine  :Zida- Ama 

O'Ldifba?to.00pare. irvp-,  emit°,  
pinexiiitritio4 biarititUilPR 

01 .(uma) cistena térrea. com:8  (tolls).  dailies;  corri 
*Opacidade tatal de 60.000Le 61 (um) feet.4r,...e-t6ne ¡ova&  

constituido por 62 ( duas) calulas  cam'  capacidade.rie 
2.5.7501.,.Cade•InIel 51.5001, .Totalizando: 111..5004, 

• 
•Oarged..med)co

,.... 
 

ObrIsinitarid0airritt • 
.i•i(3,43 

..nue, jussam  ..re,  2234 •.aktó.s.w.0  
• - ' • • • .:--• - • • •.. '.8 do .. :cerca, ouptibaieR -• 

pi  turns) Cisterns  tr.reli c..-,;re  capacidade - tetal. de .100.40.0t. 
e tii--(ire-e) ResenratOno elakede  coot  cepacidadelotatda 

80,.0601, Totatizandet 180.01.38L 

•Centna de Aterição ! 
psif,..,$digli - infint8- , 

. Catlin.)  Vida 
• .Ria Cai -. é Pedra Plessan" 
4 . eima. iia .Laisel, Curitiba/PR 

6,6400Pa) C.:,4 .,..k) .d'.6“:4Lta comdepadidede 
1.806L-cacta totailz.ando 4;0001.,. 

LJEP ..,k)nidade de 
Edistaiiireoso de. 

.Petetgettle. . 

Ruo Cedes Munhoz da Rocha, 
r0.e/ri. Daino-Tatuquare, 
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Contratos 
R. Capitte Argemiro Monteiro Wanderley, 

CapSo Raso.— Curitiba/ PR 
CEP 81.312-170 
(41.)3316572l 

oontra¡osfeas@Fowa,curiiiba.pr.gov.:br 

Parágrafo Segundo  

Os serviços deverão ser prestados nas dependências da cOntratada. 

Parágrafo Terceiro  

Fazem parte do presente Contra-to,  colt°  te nele houNiesseM tido 

transcritos, o Termo de Referência e a Proposta da CONTRATADA, 

Parágrafo Quarto  

As pessoas que venham a executor os serviços decorrentes deste 

inttrumento possuirão vinculo empregaticio exclusivamente  corn  a CONTRATADA, 

sendo esta titular e única responsável pelos direitos, obrigações e ações 

decorrentes, pagamentos dos salários e demais vantagens recolhi anjo  de todas 

as obrigações  socials  e tributos pertinentes, indenização por quaisquer acidentes de 

que seus empregados possam ser  Alines  quando em servi9o,  na forma .expressa e 

considerada nos artigos 19 a,21 da Lei 8.213/1991, cujo ônus e obrigações em 

nenhuma hipótese poderão ser transferidos para a. CONTRATANTE, e ainda, a 

prestação dos serviços ora contratados não implica em exclusividade de 

colaboração entre 'a . CONTRATANTE e a CONTRATADA. 

Parágrafo Quinto  

A CONTRATADA somente :manterá execução dos servigos.objeto 

presente contratação, profissionais que apresentem o seguinte perfil; 

s) Maiores de 18 anos; 

b) Portadores de atestado de boa saCide. 

CLAUSULA SEGUNDA — DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

I • A'prestação  (id  serviço de litriVeza e dessinfactão de otli*a ua 'se dará 

por duas vezes, em cada unidade, durante a vigência do contrato, e ainda, na 

ocorrência de acidentes que possam cbtaminar a  ague,  tais como queda de 

animais, sujeira, enchentes, entre autos;  

-stlg 22 



•Car:11%31os  
Ft-00015o Argerniro Moriteiro Wanderiey, 

Capão Rasa — Curitiba/ PR 
CEP 81,312-1/0 
(41) 3316-5721 

cont ato  

VALTER 
DUARTÉ::-

076334Ei2q1 

A CONTRATADA devera realizar a limpeza e desinfecção dos reservatórios 

de  ague  das unidades da  Fees  especificadas, acompanhados de um 

responsável da CONTRATANTE, respeitando as dates e horários, previamente. 

estabelecidos pela  Fees;  de acordo  corn  cronograma preestabelecido entre 

as partes; 

111.A empresa vericedora devera apresentar laudo analitito ffsico-quimico e 

exame bacteriológico final; 

IV. Atender ao disposto: nas Portarias 518/2004 e 2.914/2011 ambas do 

MS/ANVISA; na Lei Federal n.° 8,078/90, na Lei Estadual n° 13331/a1, na Lei 

Municipal n° 9000/96 e demais legislações vigentes; 

V. Elaborar cronograrna de limpeza ei desinfecção de Caixas d'águe em 

conjunto com a CONTRATANTE; 

VI. Apresentar a equipe responsável pela execução dos serviços ao 

responsável de dada Unidade da  Peas,  respeitando a data e o horário 

preestabelecido. Esta equipe devera  ester  devidamente identificada por meio 

de uniforme e crachá com nome e foto atual do trabalhador; 

VII. Atender as situações emergenciais que venham  demander  a 

reall •zação de limpeza e desinfecção dos reservatórios de  ague  em situações 

de risco ou demais situações que venham a ocorrer; 

VilE Utilizer  sistema de comunicação (telefone celular), que possibilite o 

contato com a equipe responsável, durante os trabalhos. A CONTRATADA 

deverá disponibilizar endereço compieto e telefone fixo pare contato, visando 

atendimento rápido, ou se for de outro Estado ou Municfpio apresentar 

representante para possibilitar contato imediato; 

fL Fornecer os materiais a serem empregados e todos os custos de 

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

contra-WOO,  ás Suas  expenses,  da mão de obra necessária á execução dos 

serviços determinados. 

X.  Utilizer-se de mão de obra necessária, devidamente qualificada ao 

desempenho dos serviços contratados, correndo por sua conta os encargos. 

demais exigências das leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e 
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Contratos 
dapitla Argerniro Monteiro Wandertay, 

Capo Raso — Curitiba/ PR 
CEP 81.312-170' 

(41) 3316-5721 
contratosfeas@Peaaxpritiba.pr.gov.br  

ur)  

outros, bem como indenização de acidentes trabalho de qualquer natureza, 

respondendo pelos danos causados  pot  seus empregados, auxiliares e 

prepostos ao patrimônio público  cue outwit  

XL Responsabilizar-se polo transpotte diAho de seus funelOnrios para 

o trabalho de campo,. Os quals deverão apresentar-se, nos locais de trabalho, 

identificados com crachá contendo fotografia atualizada, devidamente 

asseados. ,uniformizados e com os equipamentos necessários á  parfaits  

execução dos serviços: 

XII Manter um Responsávet Técnico devidamente habilitado, conforme 

previsto no artigo 191 da Lei Estadual 11°. 13n1/01 regulamentada -no Decreto 

Estadual n° iid.l nfoorte o anexo: I da  Let  Municipal n° 9000/96 

Responsável Técnico o profissional devidamente inscrito tio respectivo Órgdo 

de classe com atribuições específicas de garantir a qualidade dos produtos e 

sersigos ofettados populagào em :conformidade,cOrne Legislagâo Sanitáriai. 

Verificar o padrão de potabilidade defmiclo pela Portaria MS no 

2914/2011, em cada reservatório após a limpeza e desinfecção, .01 quat deverá 

ser realizado mediante- análise de Cloro Residual Livre (CRL), assiM como, a 

coleta de amostra de Agua para análise miembiológica quantitativas (pesquisa 

de Coliformes totais  (QT))  e na presença deles, pesquisar Escherichia  toll.  Nos 

resultados das análises laborateriaie de Agua realizadas: apás a limpeza e 

desinfecção dos reservatórios, deverá constat 0 quantitativo  dõ  parâmetro 

analisado  Saab warms  alusâo sua presença; 

Caso resultados analíticos sejam insatisfatótlos, os 

procedimentos adotados deverão ser os seguintes: 

a. Análise microbiológica: quando alguma análise de água se apresentar fora 

do padrão Microbiolágico estabelecido  pals:  Portaria 2944111 do IVIIniste'rio da 

Saúde, comunicar  argils!)  máximo em 72 horas apás a data de entrada da 

amostra no laboratório, os resultados analiticos fora do padrão microbiológico 

estabelecido pela Portaria 2914/11 do Ministério da Saúde. A comunicação 

deverá ser feita là.  Fees,  pelo telefohe 01) 3316-5909.; e  Oa:  seqUancia via  

mail  (manutencao feaescuritiba.pr,gov.brl, Desencadear nova limpeza e 



Dontretos 
R. Capitão Argemiro Monteiro 4Vanderley, 

Cap6o Raso — Curitiba/ PR 
CEP 81.312-170 

<41)3316-5721 
rietitoefeas Fries,Writiea.tat gov.br  

desinfecção do reservatório em caso de resultado rniCrobiolágico insatisfatório 

en't datas ser estabelecida pela  Peas.  Este procedimento deverá ser realizado 

até que as novas amostras revetern resultados satisfatórios. Este serviço  sera'  

executado sem ônus adicionais Feas. 

,Cloro Residual Livre: quando 'algum resultado analftioo do Ciõro Residual 

Livre se apresentar fora do padrão, comunicar a CONTRATANTE. Caso os 

resultados se apresentem acima do Valor Máximo Permitido — VMP 

estabelecidos pela referida portaria, a contratada de Verá esgotar o(s) 

reservatário(s) e preenchê-los  aid  que os valores de Cloro Residual Livre 

estabelecido pela portaria sejam alcançados. Este serviço será executado sem 

..ônus adicionais FEAS. 

XV: mos os resultados de medição de Cloro Residual Livre (CRL) 

devem ser registrados em um Formulário/Quadro de controle de CRL, 

contendo no mínimo .o  name  da Unidade, descrição do ponto de coleta, data da 

coleta, velar enbõritrado no cavalete, .valor encontra:do após limpeza e 

desinfecção, interpretação dos resultados (amostras em conformidade e 

amostras em não conformidades), nome legível, e assinatura do amostrador. 

Deverá conter também o nome legiveL assinatura do funcionário 

acomparthante da  Fees;  

XVI. Utilizer  o método DPD p. fenilendiamiria) para verificação do 

teor de Cloro Residual Livre na água. equipamento poderá ser o disco 

colorimétrico ou outro equipamento com motor nível de precisão disponivel no 

mercacio. Não serão aceitos equipamentos cUjo reagente seja a ortotolidina; 

XVII Os parâmetros de  pH  e Cloro Residual Livre (RCL) poderão ser 

verificados pelos funcionários responsáveis pela limpeza desde que autorizado, 

via declaração/certificação,  or  escrito e emitido pelo Responsável Técnico da 

CONTRATADA; 

XVIII Apresentar dentro de 10  dies  úteis após a limpeza de todos OS 

reservatórios o Relatório de Execução do Serviço preenchido e Assinado pel 

responsável da CONTRATADA de coda Unidade, os laudos das análises 

VALTE 
Jr.A3E 

DUARTE: 
07633492b-.1 
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Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, respeitando as 

condições ou exigências contidas neste Termo de Referência, de acordo  corn  
os padrões dealidade= exigidos pela CONTRATANTE e as normas técnicas e 
legais vigentes;  
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Contratos 
R. Capit5b Angemiro Monteiro Wanderiey, 

Capo Raso — COritiba/ PR 
CEP 81.312-170 

(41) 3316-5721 
contratosfeas©Feas.ouritiba.pr.gov:br 

• .....*Asegt 

realizadas em cada reservatório, a(s) .nota(s) fisca(ls) da prestação dos 

serviços. Esses documentos deverão ser encaminhados à Feas, para análise; 

XIX. Deixar por escrito junto ao responsável da Unidade, .todas as 

recomendações necessárias  ern  'relaggo .limpeza das caixas de água, bem 

como quaisquer irregularidades encontradas coma: caixa d'água sem tampa, 

apresentando rachaduras, bolas  coin  problemas,  etc.;  

XX. Contratar um Laboratotid:para realizar as análises microbiológicas 

da eigua. Não sendo permitido qua a própria contratada realize as analises 

microbiológicas da  Ague.  

XXI Disponibilizar todas as FISPQ'S (FiCha de Segurança do Produto 

Químico) dos produtos. ili2 doiS o.  vat  deverá ser especifico para cada 

unidade da  Peas;  as quais serão savahados  pela equipe do SESMT da 

EMPRESA CONTRATANTE. 

XXII Comprovar a capacitação dos trabaihadores para realização de 

trabalhos em altura, atendendo aos requisitos minimos da N R-35 (Curso 

básico, EPI's para trabalho em Mura. rnissão de  APR, etc.)  e ainda 

comprovar capacitação dos trabalhadores para trabalhos em espaço confinado, 

atendendo aos requisitos minimos da  NR-33 (Curso básico, Permissão de 

Entrada, Vigia do Espago Confinado, att.), o qual  sera  avaliado pela equipe do 

SESMT da EMPRESA CONTRATANTE. Para ambos os casos, os profissionais 

devem possuir ASO (Atestado de Sef.tde Ocupacional) compatível com a 

atividade de risco. 

CLAUSULA TERCEIRA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Sâo obrigações da CONTRATADA: 

%/ALTER 
JOSE  

DUARTE:  
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Contratos 
R. CapitãO , Argemiro Monteiro Wanclerkly, 

CaOei Raso — Curitiba! PR 
CEP 81,312-170 
(41) 3316-5721 

contratosfeast@Feos.turitiOa,pr.gov,br  

IL  Fornecer números telefônicos, números de  pager  ou outros meios para 

contato da CONTRATANTE  corn  o responsável, rnesrno fora do horário de 

expediente, sem que  cam  isso ocorra qualquer ônus extra;  

III  Atender prontamente as solicitaçães que se fizerem  necessaries  referentes 

aos serviços prestados; 

IV. Selecionar rigorosarnente os empregados que prestarão os serviços 

contratados, encaminhando elementos de boa conduta e demais referências e 

tendo suas funções profissionals legalmente registradas em suas carteiras de 

trabalho; 

V.. Não veicular publicidade acerca da contratação; 

VI Responsabilizar-se pelo integral cumprimento do avençado, não 

transferindo total ou parcialmente seu objeto, sem prévia e expressa anuência 

da CONTRATANTE; 

VII. Instruir seus empregados quanto as necessidades de acatar as orientações 

da CONTRATANTE, inclusive quanto ao curnprimento das Normas Internas e 

de Seguranga e Medicine do Trabalho; 

VIII Executer  os serviços nos  locals  determinados pela  Fees,  em 

confcirmidade com o disposto neste termo, livre de quaisquer outros encargos; 

IX. Comunicar por escrito a Contratante;  corn  no minimo 48 horas de 

antecedência, a data e o horario da execução dos serviços, para esta realizar o 

devido preparo do ambiente, quando for o caso, quanto aos procedimentos a 

serem adotados nos  locals,  COnternplando.: objetos a serem embalados para 

preservá-los de qualquer dontato otirn o produto usado para a prestação dos 

serviços por parte da contratada, cuidados para evitar intoxicações, 

procedimentos  ern oasis  de intoxicações,  etc.  

X. Apresentar a equipe responsável pela execução dos serviços ao 

responsável da Contratante, respeitando a data e horário preestabelecido; 

XL Fornecer os  materials  a serem empregados e todos os custos de sua 

aquisição, transporte, arrriazenarnento e utilização, bem como a contratação as 

suas expens a mão de obra necessária à execução dos serviços 

cleterrninados; 
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Contratos 
!s. Capitão Angemiro Monteiro Wanderiey, 

Capo  Paso  Curitiba/ PR 
CEP 81,.312-170 
(41.)3316572i 

oadratosfaas@Faas.curitiba.pr.gov.br  

Xfl.litilikar4se de  Tao  de obra necessAria, devidamente qualificada 

desempanho dos serviços contratados, correndo vor sua conta os encargos e 

demais exiganoias das leis trabalhistas, previdenciárias, fiscal% comerciais e 

outros, bem ,corno indenização de acidentes de trabalho de :,qualquernatureza, 

respondendõ pelos danos causados por seus ernpregados, auxiliares e 

prepostos ao patrimânio público ou a outrem; 

Responsabilizar-se pelos :ancargos soda* securitário,, taxas• , 

impostos e quaisquer outros que venham incidir Sobre o quadro funcional 

necessário A execugão dos serviços; 

XIV. Responsabilizar-se pelo transporte diário de seus funcionarios para 

o trabalho de campo sem ânua à Contratante; 

XV, Responsabilizar-se por .todos os danos ou mail-A.2os  qua Oar  a causar 

contratante OU terceiros, tando POttio agentia a ekoritratada,, .ria pessoa de 

preposto.-ou estranhos; 

XVI Mantet.urnprofissional como Responsfivel T4criloo.:(RT), habilitado e 

regularizado junto ao seu respectivo conselho regional, com conhecimento 

técnico no área objeto deste Pregão Eletrônico, , para supervisionar a execução 

dos serviços contratados. 

a. Na ocasião da assinatura do contrato, o RI deverá possuir vincula com 

empresa CONTRATADA, comprovado através de carteira de trabalho, se 

-funcionario, ou contrato de prestação de serviço, se for ,autônomo, ou contrato 

social, se for sócio otkproprietario da empresa; 

b. As empresas oriundas de :outros estados deverão estar capacitadas 

tecnicaMente e:atender As exigências legais para o transporte de saneantes 

dontissanitário% .segurança do trabalhador e. .proteçAO ,do meio ambiente, 

particularrnente quanta ao descarte de embalagern.:Deverão ainda, cumprir ao 

disposto ria:RDC 62/2009; 

C. Estar ciente de que o seu Responsável Taonloo devera sempre acompanhar, 

orientar,_ Instrujr e fiscalizar a execução dos :serviços e prestar todos os 

esclareciMentos Feas, sempre que necessário, ale e responder 

legalmente, pelos problemas civindos da execução dos serviços. 

Págiigt,' • deI2 VALTER 
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Contratos 
t;g1pitito Argemiro Monteiro Wanderiey, 

Capo Raso — Curitiba/ PR 
CEP 8'í,312-17O 
;(41) 3318-5721 

oontratosfeas@Foacotiritiba.pLgov-br 

XVII. Garantir a, cada empregado, na execuçãoI dos serVicos todas as 

tondiçõe% não só para proteger a saúde,  barn  corno ::prevenir acidentes de 

trabalho adotando as determinações da  Podolia  321.4178 do Ministério do 

Trabalho; 

Em relação aos Equipamentos de Proteção tridividual (EPI), a 

empresa devera: 

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

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

materiais adequados ao serviço, com qualidade para garantir a segurança e 

bem estar dos empregados; 

b. Garantir que os uniformes e EPi's serão de usb contemplando 

luvas, botas, deulOS..de proteção, máscaras e demais constantes no 

PPRA (Programa de ..Prevenção da Riscos AmbientalS); 

c. Ainda seguir as nántas exigidas pela legislação vigentelMinisterio da Saúde 

e do Ministério do Trabalho Emprego),  send()  que  sera'  de inteira 

responsabilidade da eMpresa, a falta ou uso inadequado dos mesmos; 

d. Responsabilizar-se pela higienização dos mesmos, conforme letra T do item 

6.6.1 da  NR  6. 

XIX. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações 

estabelecidas na legislação especifica de acidentes do trabalho, quando este 

ocorrer, e foram vitimas os seus empregados no desempenho dos serviços, ou 

em conexão  corn  eles, ainda que verificada em dependências da unidade onde 

estiver prestando-os serviços; 

XX..FOrnetert tOdos os produtos saneantet: domissanitatios e todos os 

equipamentos necessários para execução do servico. 

XXI. PrOvidenciar de imediato a substituição dos Equipamentos de 

Proteção Individual— EFTs, que estejam avariados. 

A execução dos servigos poderá ser realizada  ern  dias úteis, finais 

de semana e feriados, não caben ' Contratante custo adicional, por horário 

ou data da solicitação dos mesmos.  



VALTER .' 
JOSE 

' 
-076.3s49:2sis  

Contratos 
R. Capitão Argemiro MiOnteiro Vtlanderley„ 

depãO Raso - Curitiba' PR 
CEP 81.312-176 
(41) 3316-5721 

contratosfeas@Fetia,Oloritiba.pnoov.br  

UI)  

XXIII A equipe da empresa executora deverá ser qualificada para utilizar 

produtos e equipamentos, assirn extraindo• os melhores resultados nas 

atividades propostas. 

XXIV. Não permitida a SUB  

CONTRATAÇÃO/TERCEIRIZAÇÃO/CONSORCIO dos serviços. 

XXV. A contratada deverá cumprir todas as Normas Regulamentais de 

Segurança e Medicina do Trabalho prevista na Lei Federal n°6514/77 e suas 

Normas Regulamentadoras  .(NR)  — Portaria 3214/78, bem como a Lei Federal 

na 8.666/93, sob  perm  de multa pelo não cumprimento. 
XXVI A conclusão dos serviços será atestada/acompanhada pelo 

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

motivo de ma aplicação/defeito/dano, o mesmo deverá ser refeito e OS produtos 

novamente fornecidos pela empresa, semi ónus adicionais Para a  Few:.  

CLAUSULA QUARTA— DAS OBFUGAÇÕES DA CONTRATANTE 

São agbas da CghlTIWANT, 

I. Acompanhar; 'fiscalizar; controlar o. recebimentO, ficando tambérd, 

responsável pela validação do objeto entregue peia Contratada 

11. FOrhecer a qualquer tempo e  corn  a ,máxima presteza, madiante solicitação 

escrita da CONTRATADA, ressalvados 6s casos de urgência, informações 

adicionais para dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos OtTliSSOS, do 

presente ajusta 

IILNotificar por escrito a CONTRATADA SO verificado qUalquer problema nos 

serviços prestados. Poderá ser ordenada à suspensão cios serviços e 

respectivos pagarnentos, se dentro de 48 i(quarenta e. oito) ficitats  a dentar de 

entrega de notificação, não for atendida a reclamação, sem prejuízo das 

penalidades a que ficar sujeita, 

CLAUSULA QUINTA — DO VALOR 

Página  ii de 22 



 

Conittatos 
R.CapitioArgémirõ Montalto Wander*, 

Cap Aci  Raso  —Curitiba/ PR 
CEP 81 .12-17() 
(41) 3315-5721 

OtintnstutfaaSaFaati.citritiba.pt,gpv..br  

 

Pela prestação dos serviçOs constantes neste contrato esta previsto o 

valor máximo de R$ R$ 10A70,0000 (dez mil, quatrocentos e setenta reais), o qual  

sera  pago de acordo  corn  os serviços efetivamente prestados, em seis parcelas, 

conforme tabela abaixo, obedecendo-se em todo o caso o valor efetivamente 

homologado: 

Parágrafo Onico  

As despesas decorrentes dos serviços ora contratados correrão por conta 

de recursos próprios da CONTRATANTE, previstos em seu orçamento, recebivels 

através de Contrato de Gestão celebrado com o Município de Curitiba, para atender 

as metes definidas. 

CLAUSULA SEXTA— DO PAGAMENTO 

0 pagamento  sera  efetuado em até 15 (quinze) dias apõs a emissão• da 

note fiscal correspondente ao mês de referência, que devera ser encaminhada ate o 

01° (primeiro) dia útil do mês subsequente ao da prestação do serviço, sem 

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

apresentação da seguinte documentação: 

Certidões de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e 

Municipal; 

b) Certidões de regularidade com o recolhimento de 

c) Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT). 

 

VAL .E R 
JO

DUAFTE 
 

./  
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Contratos 
R. Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, 

Capão Raso - Curitiba/ PR 
CEP 81.312-170 

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

TASY MATERIAL 
- -- - • 

" LOCAL " DESCRIÇÃO 

PERsCioierpeOe DO-  
.. _ . sERvigtts 

-;MALcaigs sakillite& . • _ . 
'' (CIUANTIDACE  Oa  
. ..PRESTAÇÓES) VALOR MENSf,tt'.1;_ 

• 
.. VALOR. ANUAL , 

214757 

Limpez a e 
Desinfeccao 

de Caixa 
D'Agua 

Hos pital 

Idoso Lida
célules 

Ams 

01 furna) ctstena tértee;oorn 3 
Was) células.  corn  capacidade toisil 
de 60.000L -u1 (um) reservaafaio 
eiavado constituido por 02 ( duas) 

com capacidade de 
25.750L cada total 51,500L, 

To  tit-  ando: 111.5001 

2 vezes (bimestral) R$ 670,00 RS 1 340,00 

Coraufatiaio  
a  aims  Novo 

Md Centr° "capacidade ico 
01 (urna) Cisterna Itirrea.com  

total de 100.000L e  at  
(um) Reserailarto elevado  corn  

Wade  total de 30.000L, 
°a  Tolardando: 130.000L 

2 vaZas (olmaatral) RS 580,00 R$ 1.180.00 

.Centro de 
Atenlib 

-  &cos  social 
- Infantil. 

Centro Vida 

OS (Cneo) eakeeitrAgua  corn  
Capacidade de 

1.0001. cada totalizanclo 5.0001. 
2 vazes (bimesval) RS 275,00 RS-550.00 

UEP - 
Unidede de 

, 
Estgla

L
ilittaCti 

o de 
Psiquattria 

07 (seta) Catice.d'Agua  corn  ... . capaciaeoe 1-000L eada a 01 
..._.. _. _ . . (um) resarvauting  *wad°  oe 

60,0001. totallZando 57.000L 
' 

2 vezes (bimestral)  Ft$  675,00 RS 1.350,00 

CAPS  
Botassidas 

03  (Vas) Cake  d'Agua  coot 
capacidade de 1.0001. cede. 

totalizando 3.000L  
Zvezes (bimastrai) RS 18400 RS 330,00 

CAPS  
Infanta Boa 

Vista 

03 (Irilia) ) Caixa dalgua,com 
Capacidade 1.0001.  cads.  

totaidando 3.000). 
2 vezes (bintestral) RS 16-100 RS 330,00 

CAPS  
Partao 

02 (dues)*Caixe trAgue Pat5  
capacidade 1.0001 cada e 01 

(uma) Caixa d'Agua com 
capacidade tia 500L, totalizando 

2500L  

avezes (bimestral) R$16q.00 FtS 330,00 

CAPS  Boa 
Vista 

Caixas d'Agua  corn  capacidade 
totalizando 2.000L 2 vazes (bar:astral) RS 110.00 RS 220.00 

UPA 
Boqueirao 

02 (duas) Cabra d'Ague com 
capacidade 5.000L  cads  e02 

(duas) Cabta d'Agua  corn  
-capooldada de 10.000L  cads,  

totalizando 30.000L 

2 vezeS (bimestral)al) RS.  440.00 RS 880,00 

UPA 
Fazendir ata 

02  (dues)  Caixa d'Agua com 
 capacidade 5.0001_ cada 002 

(dues) Cabal' d'Agua com 
capacidade de 10.000L  cads.  

totalizando 30.0001 

Z vezes (bimestral) RS 440,) 0C RS as0.00 

UPA 
Tatitqu 

 ern  

02 (duas) Caixa d'Agua  corn  
capacidade 5.0001- cada e 02 

(duas)Cabm d'Agua com 
capacidade de 25.0001.  cads.  

totalizando 60.0001 

2 vezes (bimestral) RS 220,00 R$ 440,00 

UPA CIC 

02 (duos)  Calve  d'Agua com 
capacidade 5.0001. coda a 02 

(duas) Calca d'Agua  coin  
capacidade de lo:ogoi.. cada. 

totalizando 30.000L.  

. 
.2ve2es (bimmoran RS440;00 RS  mimeo  

Caps  
tern 

 
Pinheirinho  

.  C
t
•ore,' - alxas d Agua  corn  capacidade 

totalizando 3.000L 
:zvezes  #iismstroo ta$ 75,00 R$ 150,00 

Caps  
Territorial 

Csiuru 

Caixas d'Água com capacidade de 
totalizando 5.300L Calca  externs  
em eontreto (2,10X2,10X1 20)-:  

2 vezes (bimestraa R$ 200,00 R$ 580.00 

Ceps  inrtiniil 
Pinheirinho 

Caixas d'Agua  corn  capacidade. 
totalizando 2.600L 

2 vezes.(bimastral) R$ 75,00 RS 150.00 

-CIttte  Territorial 
Bairro Novo  

Caixati d'A,gua com capacidade  
totalizando 3.200L a  yeses  (lamina-ad  R$ 75,00  Rs  150.00 

Caps  
Territortal 

LIC  

craxas d'Agua  eon)  capacidade 
totanzando 2.000L 

2  vomits  (bimestral) 
- -- 

RS 75.00 RS 150.00 

Caps 
Territodat 

lihatrii 

Caicos  d'Agua com capacidade 
totallzando 3.000L 2 veZals (011oostra0 RS 75.00 RS 1,50.00 

.  Caps  
Territorial  

Santa 
Pallet:lade  

Cabals  d'Agua  corn  capacidade 
totallzando 3.000L 

2 vozes (btmestroo  
RS 75.60 R$ 150,00 

Ceps  
Ten-Hai-Lai  
Tatuquara 

02 (urna) Cabal d'Agua  corn 
capacidede 5004, totalizando 

1.0001 
' "I '. "" ....,lr,:iiliitteMazt •  

2 vezes (bimestral) R$ 150,00  Ft  $ 300.00 

10 47 o i...x...y- r , 

VA). TER 
JOSE  

DUARTE:  
07633.192310."7:r.  
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Contratos 
R.:,Cajtiltao Argerniro Monteiro Wandeney, 

' • " Cap-lo  Raso — Curitiba/ PR 
.CEP 81.312-170 

(41) 3316-571 
,gontratosfeas@FOas,ediltiba.pr.gov.br  

Paragrafo Primeiro  

Sendo identificada pela CONTRATANTE a cobrança de valor indevidO 

nas faturas apresentadas, esta comunicará por escrito à CONTRATADA, em ate 10 

(dez) dias, contados a partir  dõ  primeira dia  Ott  após a protocolização das Notas 

Fiscais/Fatura. Neste caso, o prazo previsto no caputdesta Clausula  sera  suspenso, 

ate que haja a regularização da cobrança, sendo reiniciado o prazo para pagamento 

da fatura a partir dessa nova data, aern a oporrência Cift quaisquer encargos 

CONTRATANTE, seja a  qua  tftulo for, 

Parágrafo Segundo 

Em sendo constatada pala CONTRATANTE a cobrança de valor indevido 

apás o pagamento da Nota Fiscal/Fatuna, a CONTRATANTE comunicará por escrito 

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

faturamento do mês subsequente ao da comunicação. 

CLAUSULA SÉTIMA— A ORA 

Na inexistência de outra regra contratual, quando da ocorrência de 

eventuais atrasos de pagamento provocaclos exclusivamente pela contratante, o 

valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se  fare  

desde a data de seu vencimento ate a data do efetivo pagamento, em que os juros 

de mora  sotto  calculados taxa de 0,5% ,(fneio par canto) ao mês, ou 6% (seis por 

canto) ao ano, mediante aplica 04) daa seguintesfOrmulas: 

I=(TX/100) 

365 

EM N x  VP,  onde; 

I = índice de atualização financeira;  

TX  = Percentual da taxa d 

EM = Encargos moratOips,. 

yALTER 
JOSE 

OUARTE:.  
•076.3349291a:Sr.? 

as de mora anual; 

Pagina t4de 22 



Conti-atos 
R. Capo ArgefTliM ktionteiro Wandertey, 

Car:do Rase.) — Curitiba/ PR 
CEP 81.512-170 
(41) 3316-5721-

tontratosfeasaFead.ouritiba.pr.govibx 

N Número de  dies  entre a data ptevista para a pagamento e. a do efetivo 
pagamento;  
VP  = Valor da parcela em atraso, 

C:LALISO OITAVA—DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 

Os pregos acordados poderão ser alterados, par reajuste ou repactuagão, 

ap6s decorridos 12 (doze) meses, contados da data da apresentação da proposta„ 

nos termos da Lei  OP•  10.192, ,de 14 de ifevereiro de 2001, Artigo da  Let  •n° 
8.666/9a„:  de 21 de jUftha de 1993, Decio Municipal  OP  6102019 .e Instrugão  
Normative  n° 02/2021 SMF,  au  seja, será adotado como Critérie de reajuste o IPC-
A. 

CLAUSULA NONA— DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

A contratada fica  ()brigade  a aceitar, nas mesmas condições: ,contratuais, 

as acrétaimasque se fizerem necessArios na prestagão de serviços ate' 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, de acordo  comp art.  65  la  
Lei 8666/93. 

Parágrafo único  

Nenhum acréscimo ou supressão poderá excederás limites estabelecidos 

no item anterior, exceto supressões resultantes de ac,ordo celebrado entre is 

contratantes. 

CLÁUSULA DÉCIMA DAS PENALIDADES 

Na hipótese de a 'CONTRATADA deixar de  executer  osservigos por 

qualquer motivo, ou o'fizer fora das especificações e condições pré-determinadas e 
ainda, emoualqueroutra hipótese de inexectu;ao parolel ou total do corItç estará 

sujeita As seguintes penalidade% u. depen4ente de outras previstas  ern  ler 

VALTE.R JÓS 
DUARTE.. 

076334g2c041  
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MARI-4:: ;1:- 

07,63349291-0  

Contratos 
Rtapitão Argentiro Monteiro Wantieriey; 

Capão Raso - Curitiba( PR 
CEP 81.312-179 
(41) 3316-5721 

teintratesfeal(Vé#0.euri:tibaiw.goir.t3r 

Advertência. 

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

rd de atél% ao  dip  sobre o valor da parcela ou etapa inadimplicia do 

aontratado, ObtervadO o prakti máximo de 10 dias, conforme artigo 112, inciso I 

do Decreto Municipal .610/2019; ficando a CONTRATADA sujeita As 

penalidades previstas nos artigos 86, 87 s88 da Lei e 8666/93. 

no caso ‘de inadimplernento do contrato, poderá ser aplicada multa 

punitiva de 10% 

4, sobre o valor remanescente da contratação,..ainfOrme artigo 112, incise I 

do Decreto Municipal 610/2019, de acordo  corn  o artigo 87, inciso  ID,  da Lei n.° 

8.666/93. 

Suspensão do direito de licitar ou contratar  Om  a Feas, pelo prazo não 

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

competente, segundo a natureza da falta e a prejuízo causado administragba 

pública, de acordo  corn  a Lei .n.° 8666/93 

f. Declaragâo de inidoneidade para licitar na Administração  Pub Ica,  com 

publicação  Oa  imprensa cíficiat de acordo com a  Let  6.08666193. 

Parágrafo Primeiro  

A multa moratária (item .11) e a multa .compensatória (item  Jo  poderão ser 

curnuladas. 

Parágrafo Segundo  

Quaisquer das penalidades aplicaclas serão transcritas na ficha cadastral 

da CONTRATADA na Feas. 

Parágrafo Terceiro  

A CONTRATANTE poderá motivadamente aplicar as penalidades 

. estabelecidas ern tai. n° 8.666/93 independentemente da ordem arn que estejam 

. previstas, considerando sempre a gravidade ntuais prejuízos causados ao 

Erário e os princípios que regem Administragão. 
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em devidos em decorrência  dc  objetc desta contratação, ou vierem a taxas que 

sOrcriados. 

Contratos 
caieo Argen-tiro Monteiro Wanclefty, 

Cap5p Rato Curititla/ PR 
CEP 81.312-170 
(41) 3316-5721 

COntratQsfeas@Feas.curitiba.pr.goVtr 

Paráarafo Quarto  

A aplicação de penalidades não prejudica o direito da CONTRATANTE de 

recorrer As garantias contratuais, com a objetivo de ressarcir-se dos prejuizos 

causados pelo inadimplente, podendb, ainde, reter créditos decorrentes do contrato, 

ou promover a cobrança judicial ou extrajudicial de eventuais perdas e danos. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIIVIEIRA— DA fISCAk.IZAÇÂO DOs SERVIÇOS 

A empresa contratada  sera  a úni. e exclusiva responsável pela entrega 

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

completa fiscalizaçAo dosserviges, designando, para tanto, um servidglfr para 

acompanhamento.,  qua  podera entre outros: 

) Notificar aMpresa contratada,  pot  ascritb, pela ocorrência de etrantuais 

Imperfeições na execução do contrato, fixando prazo parasua correção; 

b) Solicitar à empresa contratada, a substituição de qualquer produto forneddo  

qua  esteja em desacordo insatisfatório; 

•c) .,Acompanhai :e atestar o recebirrtento definitivo da execução dos sell/Os. 

Parágrafo único  

A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela CONTRATANTE, 
durante o  period°  de vigência do contrato, para representa-la sempre que 

necessário. 

.CtAUSULA DÉCIMA SEGUNDA,DO RECCOOMENTO DE IMPOSTOS 

Correrão por conta exclusivos da CONTRATADA, todos os impostos e 

VALTER: 
Jose 

DUARTE:, 
016334S2910' •Pfigim 174022 
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.,Contratos 
R.coottio Afgerniro Monteiro Wanderley, 

Papaia Raso — Curitibaf PR 
.CEP O.:312-17d 

(41) 3316-5721 
Ogées@Fèas.eviitiOa.pr.,gov.br 

CLAUSULA DÉCiMA TERCEIRA— DA RENÚNCIA 

'CONTRATADA, por •si e  pot.  aeu.$ eVentUait sucessores, renuncia 

expressamente a, quatqw ação,  quest  onamento ou pedido de devolução judicial ou 

administrativo relativamente aos tributos .municipais incidentes sobre o presente 

contrato 

CatiSULA DÉC1MA:0UARTA— DA RESCISÃO 

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

entre as partes ou Uhilateralmente, nas condições e hipóteses previstas nos artigos 

78, 79 e 80 da Lei. 8.666/93, 

Parágrafo Primeiro  

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

coritinuar prestando os servigos contratados por período a ser estipulado pela 

CONTRATANTE, a  tenter  do recebimento da notificação. 

Parágrafo Segundo 

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

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

fica o presente contrato automaticamente rescindido, sem prejuizo da resolução de 

eventuais pendências. 

Parágrafo Terceiro 

Em qualquer .hipótese de rescisão, caberá única e exclusivamente 

CONTRATADA o recolhimento das verbas rescisórias e demais encargos 

trabalhistas, independentemente do período de comunicação da rescisão formulado 

pela CONTRATANTE. 

Página IS de 22 



Contratos 
Oapit5o Ar:gemia) Monteiro VVanderley, 

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

tziantratosfeas@Feitis.curitibe.pr.gov.br  

inadimplemento de qualquer clausula do presente contrato poderá ser 

motivo de sua imediata rescisão, independentemente de notificação  .op  interpelação 

judicial ou extrajudicial, além de responder CONTRATADA por perdas •e danos, 
quando esta: 

a- Não cumprir as obrigações assumidas; 

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

c- Transferir o contrato a terceiros, nó todo ou em  path,*  sem a prévia e 

expressa anuênda da CONTRATANTE;: 
d- Tiver sua atividade  suspense  por determinação de autoridades 

competentes, de acordo  torn  e legislação em vigor; 

interromper prestação dos serviços por mais de 02 (dois)  dies  

Conedeutivds, sem justo motivo aceito pela CONTRATANTE. 

CMUSIII4 DECIMA OPINTA—  OA  OBSERVÂNCIA ik LEI ELc6w9.3 

O presente instrUmentb sujeita o CONTRATANTE e a CONTRATADA as 

normas contidas na Le4 n° 8.666/93 bem como demais legislações aplictiveis 

espécie. 

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA, DOS GESTORES 

Para assunção das Obrigações constantes tto artig0 17 do decreto 

municipal a.° 610/2019 e demais correlatos, ficam designados os servidores 

Alessandra dos Santos Padoan (matricula funcional n.° .2,534) e .Douglas  Rover  

Barbosa (mat funcional n.° 10:123) como gestor e:suplente, respectivamente,  corn  a 
ciência dos envolvidos. 

CLAUSULA DÉCIMA AVIGÉNC1A 

0 contrato vigera pcir'12 :theses:  a:COntar da data da eua assinatu 
podendo ser prorrogado a  after'  das partes nos termos do artigo 57 da Lei n: 
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DUARtr. 
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.Contratos 
R. Capitão Argerniro tvlonteiro Wanderley, 

Capão Rasa — Curitiba/ PR 
CEP 81.312-17Q 
01) 3316,5721 

contratosfeaa@Feas.quatibaipcgav.br  

8.666/93 e demais alterações. 

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA DA PROTEÇÃO DE DADOS 

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

presente Contrato  ern  cor formidacle cam a. Legislação vigente sobre Proteção de 

Dados Pessoais e as determinações  (le  órgãos reguladorealfiscalizadores sobre 

matétia, em especial a Lei 13,109/20183  alem das demais normas e políticas de 

proteção de dados de cada  pals  onde houver qualquer tipo de tratamento dos dados 

dos clientes, a que incluí •... dados da CONTRATANTE. No  Mantles+)  dos dados a 

CONTRATADA deverd: 

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  Ott  consultados/transmitidos 

eletronicamente, para garantir a proteção classes dados contra acesso não 

autorizado, destruição, uso, modificação, divulgação ou perda acidental ou 

indevida;  
IL  Acessar dados dentro de  set,'•  escopo e na medida abrangida por sua 

permissão de acesso (autorização) a que os dados pessoais não podem ser 

lidos, copiados, modificados ou removidos sem autorização expressa e por 

escrito da CONTRATANTE;  
ill.  Garantir, que as-dadris.pessoais não poderão ser revelados a terceiros, com 

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

indiretamente. Caso a CONTRATADA seja obrigada por determinação legal a 

fornecer dados pessoais a uma autoridade pública, devera informar 

previamente a CONTRATANTE para que esta tome as medidas que julgar 

cabíveis; 

tV Notificar a CONTRATANTE em ate 24 (vinte e quatro) horas a respeito da 

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

disposições legais relativas proteçâo de Dados Pessoais pela 



Contratos • • Capitão Argemiro Monteiro Wanderlay, 
Cap2e Raso — Curitiba/ PR 

CEP 81.312-170 
(41) 3316-S721 

4blitratosfeas0eas.OPritiba-PrtOov.br  

CONTRATADA, seus funcionários,  co  terceiros autorizados de que venha 
a arconheoimento:  otksuspeita. 

Paragrafõ prirneiro 

A CONTRATADA  sera  integralmente responsável pelo pagamento de 

perdas e danos de ordem moral a material, bem pomo pelo ressarcimento do 

pagamento de qualquer  MUM. penalidade  impost°  à CONTRATANTE eteu a 

terceiros diretamente resultantes do descumprimento pela CONTRATADA de 

qualquer das clausulas previstas neste capitulo quanto à proteção e uso dos dados 

pessoais. 

paragráfo SeOtirido. 

Encerrada •a vigência do contrato ou não havendo  mats  necessidade de 

utilização dos dados pessoais, sensiveis OU não, a CONTRATADA interrompera o 

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

determinado pela CONTRATANTE, eliminara completamente  QS  Dados Pessoais e 

todas as cópias porventura existentes  (ern format°  digital, fisirti Ou OUtrb.qualquer), 

salvo quando necessite rnantê-los para cumprimento de obrigação legal  op  outra 

hiPótaselegal PrevisW.no 

Paragrafo terceiro  

A CONTRATADA declara, por meio deste instrumento, que 

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

especialmente a Lei 1.3.709/2018 ("Lei Gerai de Proteção de Dado? ou 

"L.GPD"), .Sern. exclusão das .dernais normas setorials ou ,gerais sobre o tema; 

implementando todas as medidas técnicas de segurança da informação 

medidas org izacionals para controle de acesso aos 
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disponíveis, a 

Dados Pessoais; 

VALTER 
JOSE- 

DUARTF.: 
076:334929i' 



Sezifr do Paulo Alves Paz  

iro Feas 

o LiapParl 

Diretor Administrativo-Fir- 

Pedro Henrique1gino Borges 

Assessor ..it,rridico Feas 

1„(  
i.  Testemunh 2' Testemunha 

Diretor-Geral  Fees  Controle de Pragas Urbanas-ME. 

o U.4f1 G 330141\  

C.OTFATADA 

contratos 
'Gapitão Argernro tt4Oriiélro Wanderisy, 

9060 Raso Curitiba/ PR 
CEP 81.312-170 
(41) 3316-5721 

OgintniikafenS440,o0Fititia,prow.lbr 

Atua como Controladora de Dados Pessoais, de forma autônoma e 

independente, nos terrnos da  WPC),  respondendo pelas atividades de 

Tratamento a que tenha ingerãncia, induidas aquelas conduzidas por seus 

empregados e, em nenhuma hipótese a CONTRATANTE  sera  

responsabilizada pelo Tratamento de Dados Pessoais realizados pela 

OONTRATADA.  

MAMMA  DECIMA NONA- DO FORO DE ELEIÇÃO 

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

para as agôes que porventura decorram do presente contrato, Com renúncia 

expressa a qualquer outro;  por mais privilegiado  due  seja.. 

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

lido e :v5t por todos assinados, na presenga de duas testemunhas, 

em uma Única -Via, de onde serão extrafdas as copias necessárias. 

Curitiba, 20 de março de 2023. 

VALTER  JOSE  
DUARTE 

07633492910 ”- 

Valter José Duarte Imunizagão e 

pitgitian do 22 
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N° 57 - ANO XII 

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 

ATOS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

TORNAR público o Extrato de Contrato constante abaixo: 

Partes: Fundação Estatal De Atenção A Saúde — FEAS e a empresa GUAPORE  CONTAINERS  EIRELI. 

Objeto: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n.° 025/2022 — FEAS - Contratação de empresa para prestação de 
serviço de locação de conteiner, modelo para estoque de materiais hospitalares, pelo período de doze meses, fazendo 

necessário o presente aditivo, a fim de que não restem prejudicados, faz-se necessário o presente aditivo. 

Data: 23.03.2023. 
Prazo de vigência: 24.03.2023 até 23.03.2024. 
Valor aditivado: Até R$ 17.419,80 (dezessete mil, quatrocentos e dezenove reais e oitenta centavos) 
Previsão financeira: Previsão financeira: As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta de recursos 
próprios da FEAS, previstos em seu orçamento, recebrveis através de Contrato de Gestão celebrado com o Municfpio de 

Curitiba, nos termos do disposto no artigo 5°, inciso I, da Lei Municipal n° 13.663/2010, para atender as metas definidas 

Processo administrativo n.° 37/2022 - FEAS. 
Pregão Eletrônico n.° 30/2022 - FEAS. 

Fundação Estatal de Atenção á Saúde, 23 de março de 2023. 

Sezifredo Paulo Alves Paz : Diretor Geral 

CONTRATOS - AVISO DE PUBLICAÇÃO N° 27 

A Funda cão Estatal de Atenção à Saúde torna público 

Extratos de Contratos, Convênios, Acordos e outros 

Ajustes (Contrato 13/2023). 

Objeto: Contrato Administrativo n.° 13/2023, visando a 

contratação de empresa especializada para prestação 

de serviços de limpeza e desinfecção de caixas d'dgua 

das unidades sob gerência da Feas, a fim de atender 

as necessidades das unidades assistenciais da 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde — Feas, pelo 

período de 12 (doze) meses. 

A Fundação Estatal de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições constantes na Lei n° 13.663/10, de 21 de dezembro de 

2010 e Decreto n° 2.028, de 05 de janeiro de 2012, resolve: 
TORNAR público o Extrato de Contrato constante abaixo: 
Partes: Fundação Estatal de Atenção h Saúde — Feas e a empresa Valter José Duarte Imunização e Controle de Pragas 

Urbanas-ME. 
Objeto: Contrato Administrativo n.° 13/2023, visando a contratação de empresa especializada para prestação de serviços 

de limpeza e desinfecção de caixas d'água das unidades sob gerência da Feas, a fim de atender as necessidades das 

unidades assistenciais da Fundação Estatal de Atenção à Saúde — Feas, pelo período de 12 (doze) meses. 

Data: 20/03/2023. 

Prazo de Vigência: 12 meses. 
Valor total: R$ 10.470,00 (dez mil quatrocentos e setenta reais). 
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Previsão Financeira: As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta de recursos próprios da Feas, 

previstos em seu orçamento, recebiveis através de Contrato de Gestão celebrado com o Município de Curitiba, nos termos do 

disposto no artigo 5°, inciso I, da Lei Municipal n° 13.663/2010, para atender as metas definidas. 

Processo administrativo n° 309/2022. 

Pregão Eletrônico n. ° 30/2023. 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde, 24 de março de 2023. 

Sezifredo Paulo Alves Paz: Diretor Geral 

CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA - CMC 

CONTRATOS - AVISO DE PUBLICAÇÃO N° 10 

Torna público Extratos de Contratos, Convênios, 

Acordos e outros Ajustes. 

A Pregoeira da Câmara Municipal de Curitiba, no uso de suas atribuições constantes na Portaria n° 36, de 03 de março 

de 2023, 
RESOLVE 
TORNAR público os extratos de Contratos, Acordos e outros Ajustes, constantes abaixo. 

EXTRATO DE CONTRATO - 2023 - Contrato n° 008/2022— 1° Alteração Contratual 

Partes: CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA e WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI 
Objeto: Fica prorrogado, por mais 12 (doze) meses, a partir de 30/03/2023, o Contrato n° 008/2022, que tem por objeto a 
prestação de serviços de agenciamento de viagens, para assessoramento, cotação, reserva, marcação, remarcação e 

cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, 
bem como os serviços correlatos, compreendendo a cotação e reserva de hotéis,no território nacional e internacional, 
translados, passagens terrestres e a contratação de serviços de transfer/receptivo nos aeroportos e rodoviárias, por meio de 

atendimento remoto  (e-mail  e/ou telefone), conforme previsão constante na Cláusula Segunda, item 2.2 do contrato primitivo, 

com fundamento no  art.  57, II, da Lei Federal n°8,666/1993. 
Valor: R$ 104.400,00 (Cento e quatro mil e quatrocentos reais). 

Prazo: 12 (doze) meses. 
Dotação orçamentária: 

01.001.031.0008.2203 - Manutenção da Estrutura Funcional do Poder Legislativo 

3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 
01.001.01.031.0008.2204 - Manutenção das Atividades Político/Parlamentares 

3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 

01.001.01.031.0008.2206 - Manutenção da Escola do Legislativo 

3.3.90.33.00.00 - Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica 

PALÁCIO RIO BRANCO, 24 de março de 2023.  

Marilyn  Lisboa de Miranda : Pregoeiro 

Convénios 

PROCURADORIA GERAL.00 MUNICIPIO - PGM • 
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