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AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - N° 04/2020 
Consórao Público Intermunicipal de Saúde do Setentdblo Paranaense 

oco 

de serviço de coleta, 

De: Compras e Licitações 
Para: Diretoria Administrativa 
Justificativa: Solicitamos autorização para a contratação de empresa especializada para prestação 
transporte, separação, lavagem e devolução da rouparia hospitalar e odontológica do CISAMUSEP. 
Consulta de Preços junto á 3 (três) empresas, visando levantar preço: 

lS im Anexo 

Valor Médio: R$ 42.864,00 
Menor Preço: R$ 37.920,00 
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Assistente Administrativa 
Thaís Gnça'lves 

AUTORIZAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS: Data: tjci  U W,40 '7't9tO 

Data: c, / CcQu/QO,fl 

contratação de empresa especializada para prestação de serviço de coleta, 
rouparia hospitalar e odontológica do 1 'f US P. R - 

Data: )ÇO..L / • .ÇJjJeíJ 
mara Bessani Paixão Zucoloto 

G7nte de Serviços de Enfermagem 

: Serviços de Enfermagem 
Compras e Licitações 

Justificativa: Solicitamos autorização para a 
transporte, separação, lavagem e devolução da 

Da: Diretoria Administrativa 
Para: Diretoria Financeira 
Providências a tomar: 

Indicação dos Recursos Orçamentários 
Programa de trabalho Elemento de Despesa Desdobramento Fonte de Recursos 

• . . tÇai-. ço3 3 3 Çc5' . uô .kÇ 

Fonte de Recursos Valor Dotação Orçamentária Valor Empenhado Valor Disponível Empenhado Desdobramento 
o J33.' X), 

Fonte de Recursos Valor Dotação Orçamentária Valor Empenhado Valor Disponível Empenhado Desdobramento 

Saldo Orçado Desdobramento 
Disponível .3 . ac' 00 por Dispensa C( f 

Indicação dos valores empenhados no desdobramento do elemento de despesa até: 
Data: JC / o .ó /W.,Jo / 

/ Fl4a G iWárdiSoares 
CRC: 050380/0-1 

Da: Diretoria Financeira 
Para: Assessoria Jurídica 
Providências a tomar: 

* Regime de Adiantamento LI 
* Consulta de Preços com Parecer de Dispensa (Art. 24, 1 e II lei n° 8.666/93) E 
* Formalizar parecer - N° do parecer: []Anexo 
* Ratificação da dispensa E 
* Inexigibilidade E - N° do parecer: LJAnexo 
* Licitação - Pregão E 
* Contrato - E Sim E Não 

Data: O '(93 / dl! 
nto o Car os ornes 

OAB/PR no 26.262 

Da: Assessoria Jurídica 
Para: Comissão de Licitação 
Providências a tomar: A Referida despesa será efetuada através de Licitação. 

a) Elaboração do Edital de Chamamento Público: ESim EAnexo 
b) Minuta do contrato, as quais deverão se submeter ao exame de aprovação pela Asses 'sf. uríd c: 
[]Sim EAnexo 

Data: / 03 / ruW1j3 : À— 
A1essan a dei veiraBorgonhoni Cardoso 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

Prezada Senhora, 

Marimgá,15 de Janeiro de 2020. 

Vimos pelo presente solicitar a contratação de empresa especializada para 

prestação de serviço de coleta, transporte, separação, lavagem e devolução da 

rouparia hospitalar e odontológica ao Consórcio Público lntermunicipal de Saúde do 

Setentrião Paranaense - CISAMUSEP. 

Considerando o término, em 12 de fevereiro de 2020, do Contrato n°. 01/2017, 

firmado com a empresa HOSPITALAV DO BRASIL EIRELI - ME, solicitamos assim nova 

contratualização para este serviço por um período de 12 meses. 

Itens Cód. Descrição Unid. Quant. 

Prestação de serviço de coleta, transporte, 

01 ~aúseparação, lavagem e devolução da rouparia KG 4800 

hospitalar e odontológica. 

CONDIÇÕES GERAIS 

1.1:A prestação de serviço de coleta e entrega de rouparia deverá ser realizada 

quatro vezes por semana, no endereço da contratante situada na Rua Pioneiro 

Antônio Paulo da Silva,n° 1275, Jardim Ipanema, Maringá/PR, as segundas, 

terças e quintas-feiras no período vespertino das 13h às 16 h e as sextas-

feiras no período matutino das 07h às 09h; 

1 .2'O funcionário da empresa contrata que realiza a coleta e o transporte da roupa 

suja deverá utilizar luva de procedimento durante o processo de coleta da 

roupa suja (EPI); 

1.3.A roupa suja deverá ser pesada pelo Fiscal do Contrato ou funcionário 

designado por ele na presença do(s) funcionário(s) da CONTRATADA; 



14. A roupa suja deve ser transportada de tal forma que seu conteúdo não 

contamine o ambiente ou o trabalhador que a manuseia. Deverá ser coletada 

no próprio saco de hamper, fechando-o adequadamente para impedir abertura 

durante o transporte; 

1 .5. Deverá ser elaborado um relatório, pela CONTRATADA para a 

CONTRATANTE, emitido em 02 (duas) vias, informando: o peso da roupa e 

tecidos em geral sujos retirada em quilogramas (kg), data e horário da coleta e 

nome legível do funcionário responsável pela coleta, conferidas e assinadas 

pelos responsáveis pela coleta da CONTRATADA e CONTRATANTE. Uma 

via deverá ficar com o Fiscal do Contrato ou funcionário que acompanhou a 

entrega. 

1.6. A coleta devera ser feita com a utilização de carro de transporte exclusivo para 

esse fim, identificado e com tampa, não excedendo a capacidade do mesmo, 

permitindo assim o fechamento total da tampa. 

1.7. O transporte da roupa limpa e suja deverá ser efetuado de forma separada de 

maneira que as roupas sujas e limpas não tenham contato umas com as 

outras. 

1.8. Para viabilizar a prestação de serviço de coleta e entrega da rouparia a 

contratada deverá utilizar-se do acesso pela garagem no endereço Rua 

Pioneiro Antônio Paulo da Silva,n° 1275, Jardim Ipanema, Maringá/PR, a fim 

de minimizar a circulação no interior do Ambulatório: 

1.9. O serviço de coleta e entrega deverá ser acompanhado exclusivamente por 

funcionário designado pelo Setor de Enfermagem do CISAMUSEP e pelo 

funcionário designado pela CONTRATADA; 

1.10. Somente serão aceitas e recebidas a rouparia declarada em perfeitas 

condições e conferidas pelo Fiscal do Contrato ou funcionário designado por 

ele na presença do(s) funcionário(s) da CONTRATADA; 

1.11,Toda roupa limpa que apresentar qualidade de limpeza insatisfatória será 

separada, e devolvida a CONTRATADA para que seja feito um novo processo 

de lavagem ou remoção de manchas, e desinfecção, ficando isento de nova 

pesagem, não havendo ônus para o CONTRATANTE. 

1.12.A rouparia deverá ser entregue em embalagem plástica lacrada; 

1.13.As roupas limpas, quando de sua entrega, deverão vir acompanhadas de uma 

relação geral, na qual conste o rol da roupa entregue (número total de cada 

peça) e peso da roupa limpa; As relações deverão ser emitidas em 02 (duas) 

vias, conferidas e assinadas pelos responsáveis da entrega da CONTRATADA 
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e do CONTRATANTE. Uma via deverá ficar com o Fiscal do Contrato ou 

funcionário que acompanhou a entrega. 

1.14. Verificada a devolução de número inferior àquela coletada, as peças 

deverão ser devolvidas no prazo de 2 (dois) dias, contados da notificação 

expedida pelo Fiscal de Contrato; 

1.15. A prestação de serviço de lavagem de rouparia hospitalar e 

odontológica deverá estar de acordo com as recomendações exigidas Anvisa e 

em Cumprimento a Resolução da Anvisa - RDC 06/2012 de 30/01/2012 e o 

Manual de Processamento de Roupas de Serviços de Saúde, 2009-Anvisa.-

normas e manutenção técnica - Ministério da Saúde - 1986 e suas atualizações. 

1.16. A CONTRATADA deverá se responsabilizar pela adequação dos 

processos de lavagem utilizado, sempre que comprovadamente se fizer 

necessário, sem ônus para o CONTRATANTE; 

1.17. Os custos advindos do consumo de produtos químicos e demais 

insumos do processo de lavagem são de responsabilidade da CONTRATADA; 

1.18. Executar os serviços, objeto do presente termo, nas condições 

estabelecidas, por intermédio de pessoas idôneas, habilitadas e tecnicamente 

capacitadas. 

1.19. No caso da empresa CONTRATADA vir, como resultado de suas 

operações, a prejudicar ou sujar áreas incluídas ou não no setor de seu 

trabalho, deverá recuperá-las ou limpá-las, deixando-as em seu estado 

original; 

1.20. Ficará a cargo da empresa CONTRATADA o fornecimento a seus 

profissionais as ferramentas, produtos ou materiais, manuais e instrumentos 

necessários para a execução dos serviços sem custo para o CISAMUSEP; 

1.21. Deverão ser considerados pelos proponentes todos os custos para o 

cumprimento das obrigações exigidas, incluindo mão de obra, seguros, 

deslocamento, encargos sociais, tributos, transporte, alimentação, 

hospedagem, equipamentos e outras despesas necessárias à perfeita 

execução do objeto./: 



DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

1.22. Cópia autenticada da Licença Sanitária da empresa dentro do prazo de 

validade; 

1.23. Cópia autenticada da Licença Sanitária do veículo de transporte da 

rouparia, dentro do prazo de validade. 

1.24. Cópia autenticada da Licença de Operação (Ambiental) emitida pelo IAP 

- Instituto Ambiental do Paraná ou licença ambiental de outro estado caso a 

mesma esteja sediada em outro estado; 

1.25. Cópia autenticada do Alvará de funcionamento da empresa proponente, 

com ramo de atividade compatível com o objeto contratual; 

1.26. Apresentar, no mínimo,01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, 

emitido por Pessoa Jurídica de direito público ou privado, em papel timbrado, 

contendo CNPJ da empresa, nome legível, telefone para contato, assinada e 

carimbada, comprovando que o licitante executou ou executa serviços 

compatíveis ao objeto contratual; 

1.27. O(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica deverá(ão)ser 

apresentado(s)em original ou cópia autenticada. 

2. DAS GARANTIAS 

2.1. Os prazos e as condições de garantia dos produtos e dos serviços 

necessários à execução do objeto do presente são as definidas pela 

legislação (Código Civil Brasileiro e Código de Defesa do Consumidor) em 

vigor. 

3. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

3.1. A CONTRATADA deverá utilizar profissionais especializados na execução do 

serviço; 

3.2. Responder pelos métodos utilizados nos serviços, pela organização e 

qualidade dos trabalhos e previsão de equipamentos e materiais necessários; 

3.3. Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais ou materiais decorrentes de 

dolo ou culpa de seus empregados e/ou prepostos; 

3.4. Respeitar a legislação vigente sobre segurança e higiene do trabalho, 

acatando outras recomendações que nesse sentido, que lhes sejam feitas 

pelo CONTRATANTE, utilizando no local de prestação dos serviços, 
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equipamentos de proteção individual necessários, conforme legislação vigente 

e a natureza da tarefa; 

3.5. Todos os funcionários da CONTRATADA que estiverem prestando serviços 

deverão estar devidamente identificados, mediante utilização de crachá e/ou 

uniforme; 

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

3.6 Efetuar o pagamento ajustado; 

3.7 Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do 

Contrato; 

3.8 Prestar as informações e esclarecimentos necessários ao desenvolvimento das 

tarefas, tais como: indicar os locais, mudança no cronograma, especificar 

problemas apresentados na prestação do serviço entre outros que se fizerem 

necessários à perfeita execução do serviço; 

3.9 Assegurar o acesso dos empregados da CONTRATADA, quando devidamente 

identificados e uniformizados, aos locais em que devam executar as tarefas; 

4.0 Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa 

desempenhar seu serviço dentro das especificações do presente Contrato. 

4. DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 

4.1. O pagamento será efetuado através de Transferência ou Boleto Bancário, no 

prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a entrega da Nota Fiscal, devidamente 

conferida por membro da Comissão de Recebimento de Bens e Serviços do 

CISAMUSEP. 

4.2. A CONTRATADA deverá faturar a Nota Fiscal em nome do Consórcio Público 

Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense - podendo ser abreviado, 

da seguinte forma - Consórcio P. Int. de Saúde do Set. Pr, inscrito no CNPJ 

sob o n° 04.956.153/0001-68, com sede na Rua Adolpho Contessotto, n° 620, 

Zona 28, Maringá/PR, CEP: 87.053-285, bem como informar no corpo da 

respectiva Nota Fiscal os dados bancários (Banco, Agência e Número da 

Conta Corrente) em nome da pessoa jurídica para efetivação do pagamento; 

4.3. A Nota Fiscal deverá discriminar o serviço prestado, a quantidade, os valores 

unitários e totais do item. A empresa deverá mencionar na respectiva Nota 

Fiscal o número e a modalidade da Licitação, o número do Empenho e o 

número do Convênio, se for o caso. 



4.4. No caso de constatação de erros ou irregularidades do documento fiscal, o 

prazo de pagamento será suspenso e somente voltará a fluir após a 

apresentação de nova Nota Fiscal / Boleto Bancário correto(a); 

4.5. No caso de abertura de procedimento administrativo, o prazo de pagamento 

será suspenso e somente voltará a fluir após a decisão do referido processo: 

5. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

5.1. Pela inexecução total ou parcial. o Consórcio Público lntermunicipal de Saúde 

do Setentrião Paranaense - CISAMUSEP, garantida a ampla defesa, poderá 

aplicar á CONTRATADA as sanções previstas no artigo art. 70  da Lei Federal 

n° 10.520/2002, e, subsidiariamente, aquelas previstas no artigo 87, da Lei 

Federal n° 8.666/93, e multa correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o 

valor total do objeto; 

5.2. Para fins de imposição de penalidades são consideradas infrações as 

condutas abaixo elencadas, sendo certo que o rol abaixo é exemplificativo, 

podendo outras ocorrerem, e da mesma forma serão passíveis de punição 

conforme prevê as disposições normativas que regem a matéria: 

INFRAÇÕES SANÇÃO 

Não firmar o instrumento de contrato, quando 
Impedimento/Suspensão 

convocado dentro do prazo previsto (até 05 dias úteis, a 
por ate 2 anos 

contar da data da convocação). 

Fraudar o procedimento de licitação.
Impedimento/Suspensão de 

2 a 5 anos 

Apresentar declaração ou informação falsa, bem como Impedimento/Suspensão de 

adulterar documentos. 2 a 5 anos 

Não promover a prestação de serviço do objeto da Multa de 10% e/ou 

licitação no prazo estipulado no contrato ou no prazo Impedimento/Suspensão 

designado pelo Contratante. por até 02 anos 

5.3. As penalidades aplicadas deverão sempre ser precedidas do devido processo 

legal, garantindo ao infrator o contraditório e a ampla defesa, cujo 

procedimento a ser observado será o previsto na Lei Federal n° 8.666/93; 

5.4. Para aplicação das penalidades deverão ser observados os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ser considerados no momento 
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5.5. As multas aplicadas serão deduzidas do valor do saldo remanescente do 

contrato que ainda não foi repassado para a CONTRATADA, sendo que na 

ausência de saldo, a multa deverá ser paga no prazo de até 15 (quinze) dias, 

contados da notificação oficial, e não o sendo feito poderá ser cobrada pela 

via judicial; 

5.6. As sanções previstas neste instrumento são independentes, podendo ser 

aplicadas de forma isolada ou, em casos de multas, cumulativamente com 

outras de maior gravidade. 

6. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATUAL 

8.1 A vigência do contrato a ser firmado será de 12 (doze) meses. 

Atenciosamente, 

Fiscal do Contrato: 

er1 ~~101 / 
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Bom dia, 

Estamos encaminhando planilha de cotação de preço, para serviços de lavanderia para o CISAMUSEP. 

Contamos com a Vossa colaboração. 

Favor confirmar o recebimento deste e-mail. 

De: Iicitacao@cisamusep.org.br  [mailto:Iicitacao@cisamusep.org.br]  
Enviada em: segunda-feira, 20 de janeiro de 2020 09:29 

Para: adm@lavwell.com.br  
Assunto: ENC: ORÇAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - CISAMUSEP 

LL v 

  

Licitacao 

 

  

De: LavaweH <adm@lavwell.com.br> 
Enviado em: terça-feira, 21 de janeiro de 2020 11:18 
Para: licitacao@cisamusep.org.br  
Assunto: RES: ORÇAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - 

CISAMUSEP 
Anexos: ORÇAMENTO CISAMUSEP - LAVWELL.pdf 

Bom dia, 

Segue em anexo orçamento solicitado. 

Qualquer dúvida estamos à disposição. 

Atenciosamente, 

Luana J. O. Josepetti 
Gerente Administrativo 

Lavanderia Lavwel 
Tel (44) 3222-3040 

CeI/Whatsapp (44) 98815-0699 

Atenciosamente, 

Maiko Paulino 
Setor de Compras e Licitações 

1 
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(44) 31238317 
(44) 3123-8300 
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çon,00,,ço Púbhco nto,mun,ç,po do Saúda <ia Soteo(ubo Pra, o,00, 

Rua Adolpho Contessotto, 620, Zona 28, CEP 87053-285, fone (44) 3123-8300, MARINGÁ - PARANÁ 
CNPJ/MF no. 04.956.153/0001-68 

CONSULTA DE PREÇOS N° 04/2020 
Data: 17/01/2020 

Fornecedor: LAVWELL LAVANDERIA LAVWELL IND E HOSP LTDA 
Endereço: RUA SANTOS DUMONT, 1352 - ZONA 03 
Cidade: MARINGÁ - PR 
CNPJ: 06.164.436/0001-00 

NOS PREÇOS DEVERÃO ESTAR INCLUSOS IMPOSTOS, LEIS SOCIAIS E DEMAIS DESPESAS. 

1. CONDIÇÕES GERAIS 
1.1. A prestação de serviço de coleta e entrega de rouparia deverá ser realizada quatro vezes por 
semana, no endereço da contratante situada na Rua Pioneiro Antônio Paulo da Silva, n° 1275, Jardim 
Ipanema, Maringá/PR, as segundas, terças e quintas-feiras no período vespertino das 13h às 16 h e 
as sextas-feiras no período matutino das 07h às 09h; 

1.2. O funcionário da empresa a ser contrata que realiza a coleta e o transporte da roupa suja, 
deverá utilizar luva de procedimento durante o processo de coleta (EPI); 

1.3. A roupa suja deverá ser pesada pelo Fiscal do Contrato ou funcionário designado por ele, na 
presença do (s) funcionário (s) da empresa a ser contratada; 

1.4. A roupa suja deve ser transportada de tal forma que seu conteúdo não contamine o ambiente ou 
o trabalhador que a manuseia. Deverá ser coletada no próprio saco de hamper, fechando-o 
adequadamente para impedir abertura durante o transporte; 

1.5. Deverá ser elaborado um relatório, pela empresa a ser contratada para o CISAMUSEP, emitido 
em 02 (duas) vias, informando: o peso da roupa e tecidos em geral, sujos retirada em quilogramas 
(kg), data e horário da coleta e nome legível do funcionário responsável pela coleta, conferidas e 
assinadas pelos responsáveis pela coleta da empresa a ser contratada e o CISAMUSEP. Uma via 
deverá ficar com o Fiscal do Contrato ou funcionário que acompanhou a entrega; 
1.6. A coleta devera ser feita com a utilização de carro de transporte exclusivo para esse fim, 
identificado e com tampa, não excedendo a capacidade do mesmo, permitindo assim o fechamento 
total da tampa; 

1.7. O transporte da roupa limpa e suja deverá ser efetuado de forma separada de maneira que as 
roupas sujas e limpas não tenham contato umas com as outras.; 

1.8. Para viabilizar a prestação de serviço de coleta e entrega da rouparia a empresa a ser 
contratada, deverá utilizar-se do acesso pela garagem no endereço Rua Pioneiro Antônio Paulo da 
Silva, n° 1275, Jardim Ipanema, Maringá/PR, a fim de minimizar a circulação no interior do 
Ambulatório; 

1.9. O serviço de coleta e entrega deverá ser acompanhado exclusivamente por funcionário 
designado pelo Setor de Enfermagem do CISAMUSEP e pelo funcionário designado pela empresa a 
ser contratada; 

Item Descrço Unid. Quant. Preço Unit. Preço Total 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, 
TRANSPORTE, SEPARAÇÃO, LAVAGEM 

1 E DEVOLUÇÃO DA ROUPARIA KG 4.800 9,00 43.200,00 

HOSPITALAR E ODONTOLÓGICA. 

Observações 
001 - Apresentar proposta através do e-mail Iicitacaocisamusep.orq.br, com prascisamusep.orq.br, ou 
licitacisam usepqmail .com 
002 - FORMA DE PAGAMENTO: Mensal, em conta ou boleto bancário em nome da Pessoa Jurídica. 

003- A empresa vencedora deverá apresentar as seguintes certidões: INSS e FGTS. 
004 - Informações e/ou esclarecimentos pelo Fone: (44) 3123-8300 ou e-mail: licitacaocisamusep.org.br, 
com prascisamusep. org. br ou IicitacisamusepqmaiI.com  com Maiko. 
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CNPJ/MF n°. 04.956.53/0001-68 

1.10. Somente serão aceitas e recebidas a rouparia declarada em perfeitas condições e conferidas 
pelo Fiscal do Contrato ou funcionário designado por ele na presença do (s) funcionário (s) da 
empresa a ser contratada; 

1.11. Toda roupa limpa que apresentar qualidade de limpeza insatisfatória será separada e devolvida 
a empresa a ser contratada, para que seja feito um novo processo de lavagem ou remoção de 
manchas e desinfecção, ficando isento de nova pesagem, não havendo ônus para o CISAMUSEP; 

1.12. A rouparia deverá ser entregue em embalagem plástica lacrada; 
1.13. As roupas limpas, quando de sua entrega, deverão vir acompanhadas de uma relação geral, na 
qual conste o rol da roupa entregue (número total de cada peça) e peso da roupa limpa; As relações 
deverão ser emitidas em 02 (duas) vias, conferidas e assinadas pelos responsáveis da entrega da 
empresa a ser contratada e do CISAMUSEP. Uma via deverá ficar com o Fiscal do Contrato ou 
funcionário que acompanhou a entrega; 
1.14. Verificada a devolução de número inferior àquela coletada, as peças deverão ser devolvidas no 
prazo de 2 (dois) dias, contados da notificação expedida pelo Fiscal de Contrato; 

1.15. A prestação de serviço de lavagem de rouparia hospitalar e odontológica deverá estar de acordo 
com as recomendações exigidas pela ANVISA e em Cumprimento a Resolução da Anvisa - RDC 
06/2012 de 30/01/2012 e o Manual de Processamento de Roupas de Serviços de Saúde, 2009-Anvisa 
- normas e manutenção técnica - Ministério da Saúde - 1986 e suas atualizações; 
1.16. A empresa a ser contratada deverá se responsabilizar pela adequação dos processos de 
lavagem utilizada, sempre que comprovadamente se fizer necessário, sem ônus para o CISAMUSEP; 

1.17. Os custos advindos do consumo de produtos químicos e demais insumos do processo de 
lavagem são de responsabilidade da empresa a ser contratada; 

1.18. Executar os serviços, objeto do presente termo, nas condições estabelecidas, por intermédio de 
pessoas idôneas, habilitadas e tecnicamente capacitadas; 

1.19. No caso da empresa a ser contratada, vir como resultado de suas operações, a prejudicar ou 
sujar áreas incluídas ou não no setor de seu trabalho, deverá recuperá-las ou limpá-las, deixando-as 
em seu estado original; 

1.20. Ficará a cargo da empresa a ser contratada o fornecimento os seus profissionais as 
ferramentas, produtos ou materiais, manuais e instrumentos necessários para a execução dos 
serviços sem custo para o CISAMUSEP; 

1.21. Deverão ser considerados pelos proponentes todos os custos para o cumprimento das 
obrigações exigidas, incluindo mão de obra, seguros, deslocamento, encargos sociais, tributos, 
transporte, alimentação, hospedagem, equipamentos e outras despesas necessárias à perfeita 
execução do objeto. 

2. DAS GARANTIAS 
2.1. Os prazos e as condições de garantia dos produtos e dos serviços necessários à execução do 
objeto do presente são as definidas pela legislação (Código Civil Brasileiro e Código de Defesa do 
Consumidor) em vigor. 

3. DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA A SER CONTRATADA 
3.1. Utilizar profissionais especializados, habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a 
serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

3.2. Responder pelos métodos utilizados nos serviços, pela organização e qualidade dos trabalhos e 
previsão de equipamentos e materiais necessários; 

3.3. Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais ou materiais decorrentes de dolo ou culpa de 
seus empregados e/ou prepostos; 
3.4. Respeitar a legislação vigente sobre segurança e higiene do trabalho, acatando outras 
recomendações que nesse sentido, que lhes sejam feitas pelo CISAMUSEP, utilizando no local de 
prestação dos serviços, equipamentos de proteção individual necessários, conforme natureza da 
tarefa;; 

3.5. Todos os funcionários da empresa a ser contratada que estiverem prestando serviços deverão 
estar devidamente identificados, mediante utilização de crachá e/ou uniforme; 

3.6. Refazer, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços que apresentarem defeitos ou 
incorreções; 
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3.7. Providenciar documento que comprove a responsabilidade técnica dos serviços prestados ao 
CISAMUSEP (ART, TRT, entre outros), de acordo com a vigência do contrato, no prazo de até 10 
(dez) dias úteis da assinatura do contrato; 

4. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
4.1. Efetuar o pagamento ajustado; 

Dar à empresa a ser contratada as condições necessárias à regular execução do Contrato; 
4.2. Prestar as informações e esclarecimentos necessários ao desenvolvimento das tarefas, tais 
como: indicar os locais, mudança no cronograma, especificar problemas apresentados na prestação 
do serviço entre outros que se fizerem necessários à perfeita execução do serviço; 

4.3. Assegurar o acesso dos empregados da empresa a ser contratada, quando devidamente 
identificados e uniformizados, aos locais em que devam executar as tarefas; 

4.4. O proporcionar todas as facilidades para que a empresa a ser contratada possa desempenhar 
seu serviço dentro das especificações do presente Contrato. 

Maringá, 21 / 01! 2020 
PROPOMOS O FORNECIMENTO DAS 
AQUISIÇÕES E/OU DOS SERVIÇOS NOS 
VALORES MENCIONADOS SOB AS CONDIÇÕES 
GERAIS ESPECIFICADAS NESTE FORMULÁRIO, 
COM AS QUAIS CONCORDAMOS. 

LOCAL ATENDIMENTO 

60 DIAS 
VALIDADE DA PROPOSTA 
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RUA SANTOS DUMONT 1352- ZO4A 03 
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FONE (44) 3222-3040  

GEP
RNGÁ - PR 

CARIMBO DO CNPJ DA EMPRESA 

NOME LEGÍVEL E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 
PELA PROPOSTA DA EMPRESA 



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Cidadão, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua 

atualização cadastral. 

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte. 

Aproado pela Instrução Normativa RFB no  1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 29/01/2020 às 15:13:47 (data e hora de Brasília). 

  

 

Página: 1/1 

  

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

NUMERO DE INSCRJÇAO DATA DE COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  06.164.436/0001-00
ABERTURA 

1010312004 
MATRIZ CADASTRAL 

NOME EMPRESARIAL 
LAVWELL LAVANDERIA LAVWELL INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA( PORTE 
ME 

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÕMICA PRINCIPAL 
96.01-7-01 Lavanderias 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS AIIVIL)ADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
Não informada 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA I*..I ASEZA. ARíSÍCA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO 
RSANTOS DUM ONT 1352 

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO SE 
87.050-100 ZONA 03 MARINGA J PR 

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL lETAl 

SITSAÇÁO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 03/11/2005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUA ÇSO ESPECIAL =DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

CONSULTAR OSA :: VOLTAR O IMPRIMIR 

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, gilgue aqui. 

Passo a passo para o CNPJ Consultas CNPJ Estatísticas Parceiros Serviços CNPJ 
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Licitacao 

De: 
Enviado em: 
Para: 
Assunto: 
Anexos: 

LAVANDERIA LAV CERTER <Iavanderialavcenter@gmail.com > 
quarta-feira, 29 de janeiro de 2020 15:02 

Iicitacao@cisamusep.org.br  
Re: ORÇAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - CISAMUSEP 
Orçamento c1samusep04_Serviço de Lavanderia.doc 

Ola !! Segue anexo, orçamento solicitado 

Att: Pedro 

Rua Joinville , 175, Parque industrial 
99972 9147 Pedro watMs) (99919 4664 Ricardo 

Mariaha-Pr, (.Icp:86990-O00 FONE 44 3232 

Em seg., 20 dejan. de 2020 às 08:57, <licitacaooa escreveu: 

Bom dia. 

Estamos encaminhando planilha de cotação de preço, para serviços de lavanderia para o CISAMUSEP. 

Contamos com a Vossa colaboração. 

Favor confirmar  o recebimento deste e-mail. 

Atenciosamente, 

Maiko Paulino 

Setor de Compras e Licitações 
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(44) 3123-8317 

(44) 3123-8300 
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Rua Adolpho Contessotto, 620, Zona 28. CEP 87053-285, fone (44)3123-8300, MARINGÁ - PARANÁ 
CNPJ/M F no. 04.956.153/0001-68 

CONSULTA DE PREÇOS N° 04/2020 
Data: 17/01/2020 

Fornecedor: LAVANDERIA LAV CENTER ( PEDRO V.S. IGNACIO-SUCESSOR DE VAIRTON IGNACIO) 
Endereço :RUA JOINVILLE,175- P0 INDUSTRIAL JANDIR PEREIRA DE CARVALHO 
Cidade : MARIALVA-PR 
CNPJ : 09 183 221/0001-17 

NOS PREÇOS DEVERÃb ESTAR INCLUSOS IMPOSTOS, LEIS SOCIAIS E DEMAIS DESPESAS. 

1. CONDIÇÕES GERAIS 
1.1. A prestação de serviço de coleta e entrega de rouparia deverá ser realizada quatro vezes por 
semana, no endereço da contratante situada na Rua Pioneiro Antônio Paulo da Silva, n° 1275, Jardim 
Ipanema, Maringá/PR, as segundas, terças e quintas-feiras no período vespertino das 13h às 16 h e 
as sextas-feiras no período matutino das 07h às 09h; 

1.2. O funcionário da empresa a ser contrata que realiza a coleta e o transporte da roupa suja, 
deverá utilizar luva de procedimento durante o processo de coleta (EPI); 

1.3. A roupa suja deverá ser pesada pelo Fiscal do Contrato ou funcionário designado por ele, na 
presença do(s) funcionário(s) da empresa a ser contratada; 

1.4. A roupa suja deve ser transportada de tal forma que seu conteúdo não contamine o ambiente ou 
o trabalhador que a manuseia. Deverá ser coletada no próprio saco de hamper, fechando-o 
adequadamente para impedir abertura durante o transporte; 

1.5. Deverá ser elaborado um relatório, pela empresa a ser contratada para o CISAMUSEP, emitido 
em 02 (duas) vias, informando: o peso da roupa e tecidos em geral, sujos retirada em quilogramas 
(kg), data e horário da coleta e nome legível do funcionário responsável pela coleta, conferidas e 
assinadas pelos responsáveis pela coleta da empresa a ser contratada e o CISAMUSEP. Uma via 
deverá ficar com o Fiscal do Contrato ou funcionário que acompanhou a entrega; 

1.6. A coleta devera ser feita com a utilização de carro de transporte exclusivo para esse fim, 
identificado e com tampa, não excedendo a capacidade do mesmo, permitindo assim o fechamento 
total da tampa; 

1.7. O transporte da roupa limpa e suja deverá ser efetuado de forma separada de maneira que as 
roupas SL1JSS e limpas não tenham contato umas com as outras.; 

1.8. Para viabilizar a prestação de serviço de coleta e entrega da rouparia a empresa a ser 
contratada, deverá utilizar-se do acesso pela garagem no endereço Rua Pioneiro Antônio Paulo da 
Silva, n° 1275, Jardim Ipanema, Maringá/PR, a fim de minimizar a circulação no interior do 
Ambulatório; 

1.9. O serviço de coleta e entrega deverá ser acompanhado exclusivamente por funcionário 
designado pelo Setor de Enfermagem do CISAMUSEP e pelo funcionário designado pela empresa a 
ser contratada; 

1.10. Somente serão aceitas e recebidas a rouparia declarada em perfeitas condições e conferidas 
pelo Fiscal do Contrato OU funcionário designado por ele na presença do(s) funcionário(s) da empresa 
a ser contratada; 

Item Descrição Unid. Quant. Preço Unit. Preço Total 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, 
TRANSPORTE, SEPARAÇÃO, LAVAGEM 

1 E DEVOLUÇÃO DA ROUPARIA KG 4.800 R$7,90 R$37.920,00 

HOSPITALAR E ODONTOLÓGICA. 

Observações 
001 - Apresentar proposta através do e-mail Iicitacaocisamusep.org.br, com rras(cisamusep.orq.br, ou 
licitacisamusepqmail.com  
002 - FORMA DE PAGAMENTO: Mensal, em conta ou boleto bancário em nome da Pessoa Jurídica. 
3- A empresa vencedora deverá apresentar as seguintes certidões: INSS e FGTS. 
4- Informações e/ou esclarecimentos pelo Fone: (44) 3123-8300 ou e-mail: licitacao@cisamusep.org.br,  
comprascisamusep.orq.br  ou licitacisamusepgmaiI.com  com Maiko. 
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1.11. Toda roupa limpa que apresentar qualidade de limpeza insatisfatória será separada e devolvida 
a empresa a ser contratada, para que seja feito um novo processo de lavagem ou remoção de 
manchas e desinfecção, ficando isento de nova pesagem, não havendo ônus para o CISAMUSEP; 

1.12. A rouparia deverá ser entregue em embalagem plástica lacrada; 
1.13. As roupas limpas, quando de sua entrega, deverão vir acompanhadas de uma relação geral, na 
qual conste o rol da roupa entregue (número total de cada peça) e peso da roupa limpa; As relações 
deverão ser emitidas em 02 (duas) vias, conferidas e assinadas pelos responsáveis da entrega da 
empresa a ser contratada e do CISAMUSEP. Uma via deverá ficar com o Fiscal do Contrato ou 
funcionário que acompanhou a entrega; 
1.14. Verificada a devolução de número inferior àquela coletada, as peças deverão ser devolvidas no 
prazo de 2 (dois) dias, contados da notificação expedida pelo Fiscal de Contrato; 

1.15. A prestação de serviço de lavagem de rouparia hospitalar e odontológica deverá estar de acordo 
com as recomendações exigidas pela ANVISA e em Cumprimento a Resolução da Anvisa - RDC 
06/2012 de 30/01/2012 e o Manual de Processamento de Roupas de Serviços de Saúde, 2009-Anvisa 
- normas e manutenção técnica - Ministério da Saúde - 1986 e suas atualizações; 

1.16. A empresa a ser contratada deverá se responsabilizar pela adequação dos processos de 
lavagem utilizada, sempre que comprovadamente se fizer necessário, sem ônus para o CISAMUSEP; 
1.17. Os custos advindos do consumo de produtos químicos e demais insumos do processo de 
lavagem são de responsabilidade da empresa a ser contratada; 

1.18. Executar os serviços, objeto do presente termo, nas condições estabelecidas, por intermédio de 
pessoas idôneas, habilitadas e tecnicamente capacitadas; 

1.19. No caso da empresa a ser contratada, vir como resultado de suas operações, a prejudicar ou 
sujar áreas incluídas ou não no setor de seu trabalho, deverá recuperá-las ou limpá-las, deixando-as 
em seu estado original; 

1.20. Ficará a cargo da empresa a ser contratada o fornecimento os seus profissionais as 
ferramentas, produtos ou materiais, manuais e instrumentos necessários para a execução dos 
serviços sem custo para o CISAMUSEP; 

1.21. Deverão ser considerados pelos proponentes todos os custos para o cumprimento das 
obrigações exigidas, incluindo mão de obra, seguros, deslocamento, encargos sociais, tributos, 
transporte, alimentação, hospedagem, equipamentos e outras despesas necessárias à perfeita 
execução do objeto. 

2. DAS GARANTIAS 
2.1. Os prazos e as condições de garantia dos produtos e dos serviços necessários à execução do 
objeto do presente são as definidas pela legislação (Código Civil Brasileiro e Código de Defesa do 
Consumidor) em vigor. 

3. DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA A SER CONTRATADA 
3.1. Utilizar profissionais especializados, habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a 
serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

3.2. Responder pelos métodos utilizados nos serviços, pela organização e qualidade dos trabalhos e 
previsão de equipamentos e materiais necessários; 

3.3. Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais ou materiais decorrentes de dolo ou culpa de 
seus empregados e/ou prepostos; 

3.4. Respeitar a legislação vigente sobre segurança e higiene do trabalho, acatando outras 
recomendações que nesse sentido, que lhes sejam feitas pelo CISAMUSEP, utilizando no local de 
prestação dos serviços, equipamentos de proteção individual necessários, conforme natureza da 
tarefa;; 
3.5. Todos os funcionários da empresa a ser contratada que estiverem prestando serviços deverão 
estar devidamente identificados, mediante utilização de crachá e/ou uniforme; 
3.6. Refazer, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços que apresentarem defeitos ou 
incorreções; 
3.7. Providenciar documento que comprove a responsabilidade técnica dos serviços prestados ao 
CISAMUSEP (ART, TRT, entre outros), de acordo com a vigência do contrato, no prazo de até 10 
(dez) dias úteis da assinatura do contrato; 
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PEDRO VANDERLEI.S. IGNA CIO 
NOME LEGíVEL E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 
PELA PROPOSTA DA EMPRESA 

CARIMBO DO CNPJ DA EMPRESA 

Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Seteniriao Paranaense 

I9Rrflu! 
Rua Adolpho Contessotto, 620, Zona 28, CEP 87053-285, fone (44) 3123-8300, MARINGÁ— PARANÁ 

CNPJ/MF n°. 04.956.153/0001-68 

4. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
4.1. Efetuar o pagamento ajustado; 

Dar à empresa a ser contratada as condições necessárias à regular execução do Contrato; 
4.2. Prestar as informações e esclarecimentos necessários ao desenvolvimento das tarefas, tais 
como: indicar os locais, mudança no cronograma, especificar problemas apresentados na prestação 
do serviço entre outros que se fizerem necessários à perfeita execução do serviço; 

4.3. Assegurar o acesso dos empregados da empresa a ser contratada, quando devidamente 
identificados e uniformizados, aos locais em que devam executar as tarefas; 

4.4. O Proporcionar todas as facilidades para que a empresa a ser contratada possa desempenhar 
seu serviço dentro das especificações do presente Contrato. 

Maringá, 29 /01 /2020 
PROPOMOS O FORNECIMENTO DAS 
AQUISIÇÕES E/OU DOS SERVIÇOS NOS 
VALORES MENCIONADOS SOB AS CONDIÇÕES 
GERAIS ESPECIFICADAS NESTE FORMULÁRIO, 
CCM AS QUAIS CONCORDAMOS. 

LOCAL ATENDIMENTO 

60 DIAS 
VALIDADE DA PROPOSTA 
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u. 
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Cidadão, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua 
atualização cadastral. 

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte. 

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

Emitido no dia 29/0112020 às 15:12:12 (data e hora de Brasília). 
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CONSULTAR QSA 

  

1 VOLrAR IMPRIMIR 

     

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, cij_qgLaggj. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NO 
83.22110001-17 COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 2TUEA 007 

MATRIZ CADASTRAL 

NOME EMPRESARIAL 
P6/RO VANDERLO SCATAM BULO IGNACIO -SUCESSOR DE VAIRTON IGNACIO 

TI-TULO DO ESTABELECIMENTO NOME DE FANTASIA) POSTE 
LAVANDERIA LAV CENTER ME 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATISOADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
96.01-7-01 - Lavanderias 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
96.01-7-02 - Tinturarias 
96.01-7-03 - Toalheiros 

CÓDIGO E DESCAIÇÀO DA NATUREZA JURISICA 
213-5 - Empresário (Individual) 

LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO 
RJOINVILLE 175 TERREO 

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO 
86.990-000 P0. INOL. JANDIR PEREIRA DE MARIALVA PR 

CARVALHO 

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 
(44) 3015-2533/)44) 3015-2302 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL IEER) 

SITUAÇÃO CACASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 06/11/2007 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL OATAOA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Passo a passo para o CNPJ Consultas CNPJ Estatísticas ParceiTos Serviços CNPJ 



CLAÚSULA IV - DOS PREÇOS E DOS FORNECEDORES 

 

MUNICIPIO DE CÓRREGO FUNDO 

CNPJ: 01,614.86210001-77 j  Telefax: (37) 3322-9144 

Rua: Joaquim Gonçalves da Fonseca, 493 Mizael Sernardes 

CEP: 35.568-0001 Córrego Fundo * Minas Gerais 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N ° 12019 

PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2019 — REGISTRO DE PREÇOS 
PROCESSO LICITATÕRIO N° 062/2019 
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 

Aos dez dias do mês de julho do ano de 2019, O MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO/MG, pessoa 
jurídica de direito público, com sede administrativa à Rua Joaquim Gonçalves da Fonseca, no 493, 
Bairro Mizael Bemardes, CÓRREGO FUNDO/MG, CEP 35.578-000, inscrito no CNPJ sob o número 
01614.862/0001-77, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Erica Maria Leão Costa, por 
intermédio da Pregoeira e Equipe de Apoio, lavra apresente Ata de Registro de Preços, referente ao 
Preqão Presencial 030/2019, que objetiva o Registro de Preços para Futura e Eventual 
Contratação de Serviços Especializados de Lavanderia Hospitalar para atendimento da 
demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Córrego Fundo/MG, observados as 
especificações, os preços, os quantitativos e os fornecedores classificados na licitação supracitada, 
bem como, as cláusulas e condições abaixo estabelecidas, constituindo-se esta ata em documento 
vinculativo e obrigacional às partes. 

CLAÚSULA 1- DO OBJETO 

a) Fica registrado neste Município de CÓRREGO FUNDO/MG o preço do (s) fornecedor (s) abaixo 
relacionado objetivando o Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Serviços 
Especializados de Lavanderia Hospitalar para atendimento da demanda da Secretaria 
Municipal de Saúde do Município de Córego Fundo/MG, conforme especificações constantes dos 
anexos do Edital, e nas quantidades solicitad,as em cada "Ordem de Fornecimento", 

CLAÚSULA II— DA VALIDADE DOS PREÇOS 

a) A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, com termo inicial 
em ( L:: 11 ,) e termo final em J(  /1 1/ :, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 
8.666193. 
b) Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o Município de Córrego Fundo/MG 
não será obrigado a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de 
licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do Registro 
preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

CLAÚSULA III — DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

a) Poderá utilizar-se da Ata de registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração 
que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que 
devidamente comprovada a vantagem e, respeitada no que couber, as condições e as regras 
estabelecidas na Lei n° 8.666/93 e demais legislações pertinentes relativas à utilização do Sistema 
de Registro de Preços. 



MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO 

CNPJ: 01.614.86210001-11 1 Telefax: {37) 3322.9144 
Rua: Joaquim Gonçalves da Fonseca, 493 MzaeI Bernarde 

CEP: 35.568000 Córrego Fundo Minas Gerais 

Serviços especializados de lavanderia 
hospitalar, envolvendo o processamento de 
roupas e tecidos em geral em todas as suas 
etapas, desde sua utilização até seu retomo, em 
ideais condições de reuso e em situação 
higiênico-sanitária adequada incluindo coleta e 
entrega. 

01 SERVIÇO 5.500 R$990 R$54.450,00 

Valor médio Total - estimativo R$54.450,00 

a) O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é o 
especificado na tabela abaixo, de acordo com a respectiva classificação no PREGÃO PRESENCIAL 
N° 030/2019. 

b) Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e 
condições constantes do Edital PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2019, que a precedeu e integra o 
presente instrumento de compromisso, 
c) Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago é o constante da proposta apresentada, no 
PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2019, pela(s) empresa(s) detentora(s) da presente Ata, os quais 
estão expressos na Tabela acima. 

CLÁUSULA V - DO PREPARO, DOS PEDIDOS E DA FORMA DE ENTREGA 

1. O objeto desta licitação deverá ser executado em estrito acordo com o previsto no Termo de 
Referência e nos exatos termos da Licitação PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2019. 
2. A empresa vencedora do certame deverá fazer a COLETA/DEVOLUÇÃO no mínimo três vezes 
por semana, preferencialmente as segundas, quartas e sextas- feira, sendo o ponto de coleta a 
Unidade de Pronto Atendimento do Município, situado a Rua Santa Cruz, n0535, Bairro Santa 
Tereza. 
3. A entrega deverá ocorrer sempre na unidade de pronto atendimento, nos horários e condições 
previamente estabelecidos, 
4. Em nenhuma hipótese, o licitante poderá realizar a entrega/fornecimento fora do local indicado 
e para pessoa não autorizada. 
S. Todas as despesas relativas ao fornecimento, tais como mão de obra, transportes correrão às 
custas da Licitante vencedora; 
6. O Município de Córrego Fundo/MG reserva-se o direito de não aceitar o objeto em desacordo 
com o previsto neste instrumento convocatório, podendo cancelar o contrato e aplicar o disposto no 
art. 24, inciso Xl da Lei Federal n 8,666/93; 
7. A licitante vencedora deverá emitir comanda em duas vias, indicando o Município como 
requisitante e o número do contrato, tipo de serviço prestado (peso total das peças por lavagem) e a 
quantidade pertinente, correspondente a cada entrega; 
8. As comandas serão conferidas no ato da entrega, por servidor responsável pelo recebimento, 
sendo rubricadas as duas vias tanto pela licitante vencedora como pelo Município, ficando uma via 
com cada uma das partes; 
9. Após a entrega da ordem de fornecimento, a licitante vencedora emitirá a Nota Fiscal 
correspondente ao período de entrega, e anexará um relatório, com todas as comandas e 
encaminhará ao Município para conferência das quantidades, valores e entregas; 
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10. Conferido o relatório, se de acordo, será encaminhada a Nota Fiscal devidamente atestada para 
o Setor de Compras, para posterior pagamento. Se em desacordo, devolvido com justificativa, para a 
licitante vencedora providenciar a retificação; 
11. O pagamento será efetuado mensalmente de acordo com as quantidades fornecidas no mês, em 
até 15 (quinze) dias a contar da emissão, apresentação e aceitação da Nota fiscal; 
12. A Administração pagará o preço homologado conforme Ata de Registro de Preço firmada 
fiscalizará a execução do contrato e valores contratados e registrará todas as ocorrências e as 
deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada a licitante vencedora, objetivando 
a imediata correção das irregularidades apontadas. 
13. Os serviços, objeto deste, deverão ser executados mantendo os padrões exigidos pela ANVISA. 

CLAÚSULA Vi— DA FISCALIZAÇÃO 

1. O Município de CÓRREGO FUNDO/MG, através da Secretária de Saúde, Keli Cristina da Silva 
exercerá a fiscalização, e registrará todas as ocorrências e as deficiências caso encontradas, em 
relatório, cuja cópia será encaminhada à licitante vencedora, objetivando a imediata correção das 
irregularidades apontadas. 
2. A entrega do objeto será fiscalizada por funcionário a ser indicado pela Secretaria Municipal de 
Saúde o que não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade pelo fornecimento, notadamente nos 
aspectos de qualidade, validade, estado de conservação, acondicionamento e transportes, ou 
quaisquer outras alterações que venham interferir na qualidade do objeto ofertado. 
3. As exigências e a atuação da fiscalização interna em nada restringem a responsabilidade, 
única, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que concerne à execução do objeto. 

CLÁUSULA Vil — DO PAGAMENTO 

1. O pagamento será efetuado parcelado, mensalmente de acordo com as quantidades fornecidas 
no mês, em até 15 (quinze) dias a contar da emissão, apresentação e aceitação da Nota fiscal; 
2. A Administração pagará o preço homologado conforme Ata de Registro de Preço firmada 
fiscalizará a execução do contrato e valores contratados e registrará todas as ocorrências e as 
deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada a licitante vencedora, objetivando 
a imediata correção das irregularidades apontadas. 

CLÁUSULA VIII— DAS PENALIDADES 

a) Aos fornecedores que descumprirem total ou parcialmente os contratos celebrados com a 
Administração Pública Municipal, e aos licitantes que cometam atos visando a frustrar os objetivos da 
licitação, serão aplicadas as sanções legais. 
b) O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, sem 
justificativa aceita pelo representante do Município de Córrego Fundo, inclusive a entrega do produto 
em desacordo com as especificações, alterações de qualidade, quantidade, rendimento, 
resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar nas seguintes sanções: 

1. Advertência; 
2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, devidamente atualizado pelo 

Indice Geral de Preços de Mercado - lGPM/FGV; 
3. Suspensão temporária de participação em licitação com o Município de CORREGO 

FUNDO pelo prazo de 02 (dois) anos; 



1. A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO 
CNPJ: 01.614.86210001-77 1 Telefax: (37) 33229144 

Rua: Joaquim Gonçalves da Fonseca, 493 Mizael Bernardas 

CEP 35.56M00 1 Córrego Fundo - Minas Gerais 

4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, na 
forma prevista no Inciso IV do art. 87 da Lei 8666/93, além do encaminhamento ao 
Ministério Público para aplicação das sanções criminais previstas nos artigos 89 a 99 
da referida Lei, salvo superveniência comprovada de motivo de força maior, desde 
que aceito pelo Município; 

c) A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui a possibilidade da aplicação de outras, 
previstas na lei 8.666/93, inclusive a responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e 
danos causados à Administração. 
d) A multa deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de CORREGO FUNDO, via Setor 
de Tributação, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da 
notificação enviada pelo Representante do Município de CORREGO FUNDO. 
e) O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente no Município de 
CÓRREGO FUNDO, em favor da licitante vencedora, sendo que, caso o valor da multa seja superior 
ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei, 
f) A licitante que convocada dentro do prazo de validade de sua proposta não celebrar o contrato, 
deixar de entregar a documentação exigida ou apresentar documentação falsa exigida, ensejar o 
retardamento da execução do objeto desta licitação, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de 
licitar e contratar com o Município de Córrego Fundo e será descredenciada do CRC Municipal, pelo 
período de 05 anos se credenciada for, sem prejuízo das multas previstas neste edital, no contrato e 
nas demais cominações legais. 
g) As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
h) Em qualquer hipótese e aplicações de sanções será assegurado à licitante vencedora o 
contraditório e a ampla defesa. 
i) Aplica-se no que couber, além das sanções acima, as sanções administrativas previstas na 
Seção II, Capitulo IV da Lei 8.666/93, bem como as penalidades previstas Seção III, Capitulo IV da 
Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA IX - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

a) Os valores registrados na Ata de Registro de Preços serão fixos e irreajustáveis, no entanto, 
poderão ser revistos mediante solicitação da contratada com vistas à manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 65, II 'd" da Lei 8.666/93, para tanto, as eventuais 
solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da superveniência do fato imprevisível ou 
previsível, porém de consequências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu 
impacto nos custos do Contrato. 
b) Excetuando-se o que dispõe a alínea anterior, o preço do objeto da presente licitação será fixo e 
irreajustável. 
c) A Ordem de Fornecimento substituirá, junto com a respectiva Nota de Empenho, o contrato nos 
termos do Art.62, § 40 da Lei 8.666/93. 

CLAÚSULA X - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito: 
a) Pela Administração, quando: 

9 ) 
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2. A detentora não assinar o contrato no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua 
justificativa; 
3. A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 
4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 
preços; 
S. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
6. Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Administração; 
7. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos,- casos previstos no edital, será feita 
pessoalmente ou por correspondência com aviso do recebimento, juntando-se o comprovante aos 
autos que deram origem ao registro de preços; 
8. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feira 
por publicação no Diário Oficial do Estado, considerando-se candelado o preço registrado após 1 (um) 
dia da publicação; 

II. Pelas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 
de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços: 

a) A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrado deverá ser formulada com 
antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 
Cláusula VIII, caso não aceita as razões do pedido. 

CLÁUSULA XI— DA AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE OF 

a) A contratação do objeto da presente Ata de Registro de Preços será autorizada, caso a caso, pelo 
Departamento de Compras, através de emissão de Ordem de Fornecimento que substituirá, junto 
com a respectiva Nota de Empenho, o contrato nos termos do Art.62, § 40 da Lei 8.666/93. 
b) A emissão de OF, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão igualmente autorizados 
pelo Departamento de Compras. 

CLÁUSULA XII DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

a) Fica eleito o Foro da Comarca de Formiga/MG, para dirimir dúvidas ou questões que não 
encontrem forma de resolução entre as partes, sendo esse foro irrenunciável pela CONTRATANTE, 
diante do que dispõe o art. 109, inciso 1, da Constituição Federal. 
As despesas decorrentes da presente licitação correrão a conta das seguintes dotações 
orçamentárias consignadas no Orçamento do Município no exerGício em curso: Ficha 365 
02.04.01 .10.122.1003,2600.3.3.90.39.00 - Recursos Próprios. 
b) Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 8.666/93, suas alterações e demais 
normas aplicáveis. 
c) O detentor desta Ata de Registro de Preços se obriga a aceitar, nas mesmas condições da 
proposta, os acréscimos ou supressões do valor inicial atualizado do objeto do contrato, nos termos 
do art. 65 da Lei n° 8,666/93. 
d) O detentor desta Ata de Registro de Preços tem pleno conhecimento de todo o conteúdo do Termo 
de Referência, bem como todos os itens e anexos expressos no PREGÃO PRESENCIAL N° 
030/2019, a eles se obrigando como se neste estivessem transcritos, inclusive quanto á 
obrigatoriedade de manter, durante todo o período de vigência desta Ata, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 
de acordo com o Art. 55, inc. XIII, da Lei 8.666/93 e suas alterações. E, por estarem assim justos e 
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Érica Maria Leão Costa 

Prefeita 
CONTRATANTE 

DINEUZA MARIA RODRIGUES LAVANDERIA 
CNPJ: 07812500/0001-77 

Dineuza Maria Rbdrigues - CPF: 985844996-87 
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acordados, assinam as partes o presente instrumento, em três vias de igual teor e forma na presença 
das testemunhas que abaixo, também, subscrevem. 

CÓRREGO FUNDO/MG, 10 de julho de 2019. 

Pregoeiro e Equipe de Apoio - Portaria n° 074/2019: 

Romário José da Costa 
Pregoeiro 

/ 

Aureci Cristina de Faria Borges 
Membro 

Kelien Kariny e Silva 
Membro 

Julianétosta Khouh 
Mmbro 

TESTEMUNHAS: 

CPF: /C2  4. A  

2) 
CPF: 
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Aprovado pela Instrução Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

  

     

 

Emitido no dia 05/02/2020 às 15:33:39 (data e hora de Brasília). 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRiÇÃO
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE2TURA 07.812.50010001-77 271011

MATRIZ CADASTRAL 

NOME EMPRESARIAL 
DINEUZA MARIA RODRIGUES LAVANDERIA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE 
LAVANDERIA BIL ME 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 
96.01-7-01 - Lavanderias 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
96.01-7-02 - Tinturarias 
96.01-7-03 - Toalheiros 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURíDICA 
213-5 - Empresário (Individual) 

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO 
R CARMELITA DE CASTRO 353 ******** 

CEP BAJRRO/DISTRITO MUNICíPIO UF 
35.570-000 JOSE HONORATO DE CASTRO FORMIGA MG 

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 
CANARINH0965@YAHOO.COM.BR (37)3322-6613 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 27/01/2006 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DASITUAÇÃO ESPECIAL 

1 of 1 05/02/2020 15:32 



S,I1ara Bessani Paixão Zucoloto 
Ge'rente de Serviços de Enfermagem 
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Diretor.. Promoção ? Saücie 
Cons. Púb. Lnter. de Saúde do Set Ease 

CISAMUSEP 

Consõrco Público iritermunopal de Saúde do Setenlríâo Paranaense 

ALTERAÇÃO ORÇAMENTO 2020 

Maringá, 07 de Fevereiro de 2020. 

Prezada Senhora, 

Tendo em vista que a solicitação de contratação de empresa com objeto de prestação 

de serviço de coleta, transporte, separação, lavagem e devolução da rouparia hospitalar e 

odontológica. 

Considerando que no orçamento de 2020 essa despesa está no Custeio do Estado e 

ainda não temos previsão de renovação desse Convênio. 

Solicitamos remanejar as seguintes despesas, a fim de compor o valor da 

solicitação de compra: 

-Energia Elétrica - R$ 37.920,00. 

Conforme orientação da Diretoria Financeira essa alteração de remanejamento 

deverá ser feita somente até o período de renovação do Custeio do Estado. 

Sem mais para o momento, agradecemos antecipadamente. 

Atenciosamente, 

Prezada Senhora, 
Laís Cristine Pilger 
Diretora de Promoção à Saúde 



. {di Estado do Paraná 

r

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO SETENT. PARANAENSE 

1
r R. Adolpho Contessotto, 620, zona 28 - Maringá - PR, 87053-285 

SOLICITAÇÃO DE DESPESA 

Solicitação n°: 387 / 2020 Data Emissão: 10/02/2020 

Cotação: 4 

Órgão: 01 Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense 

Unidade Orçamentária: 01.001. Secretaria Executiva 

Função: 10 Saúde 

Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 

Programa: 0003 Mais Saúde para os Municípios 

Projeto/Atividade: 2003 Manutenção dos Serviços de Saúde Para os Municípios 

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 

Desdobramento: 46 00 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 

Fonte de Recurso: 1069 CRCP DESTINADOS A OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

Fornecedor: A DEFINIR 

Justificativa: REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE COLETA, TRANPORTE, SEPARAÇÃO, LAVAGEM E DEVOLUÇÃO DA 
ROUPARIA HOSPITALAR E ODONTOLÓGICA DO CISAMUSEP. 

Item Descrição Unidade Ouantidade Vir. Unitário Vir. Total 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, KG 4.800,0000 8,9300 42.864,00 
TRANSPORTE, SEPARAÇÃO, LAVAGEM E 
DEVOLUÇÃO DA ROUPARIA HOSPITALAR E 
ODONTOLÓGICA. 

Total: 42.864,00 

Solicitante Secretário Executivo 
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Consórcio Público lntermunicipal de Saúde do Setentnão Paranaense ' 

DE jflU SE 
MEMORANDO N° 148/2020 

Maringá, 02 de março de 2020. 

De: Gerência de Compras e Licitação 
Para: Diretoria Administrativa 

Diante do recebimento da solicitação de compra, protocolo n° 016/2020, que originou 

a Autorização de Despesa n° 04/2020, que tem por objeto a seleção das melhores propostas 

para a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de coleta, 

transporte, separação, lavagem e devolução da rouparia hospitalar e odontológica ao 

CISAMUSEP, destinado exclusivamente à participação de Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte, conforme art. 48 e incisos da Lei Complementar n° 123/2006 com redação 

determinada pela Lei Complementar n° 147/2014, provenientes do setor de Enfermagem, 

entendemos que a presente contratação poderá ser realizada por meio de processo 

licitatório, na modalidade Pregão, realizado na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR 

PREÇO POR ITEM. 

O modo de disputa dos lances será o MODO ABERTO, conforme estabelece o artigo 

31, Ido Decreto n° 10.024 de 20 de setembro de 2019 e o valor estimado para a contratação 

não terá caráter sigiloso. 

O valor máximo estimado para a contratação foi apurado após o cálculo da média 

dos preços de mercado obtidos através de pesquisa de preços praticados junto aos 

fornecedores especializados e Ata de Registro de Preços. 

O presente certame licitatório observará o cumprimento dos princípios dispostos no 

art. 37 da Constituição Federal e os dispositivos legais previstos pela Lei Federal n° 

10.520/2002, pela Lei Complementar n° 123/2006 e suas alterações, Decreto n° 5.450/2005 

e, subsidiariamente, pela Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações. 

Com base no processo anexo e nas informações acima segue processo para 

decisão e autorização. 

Atenciosamente, 

RafaIa Koga PeruIi'4 agae 
Gerente de Compras e Licitações 

Rua Adolpho Contessotto, 620, Zona 28, CEP 87.053-285 - Maringá - Paraná 
Fone: (44) 3123-8300 
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Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense 

PARECER/ DESPACHO PARA PROVIDÊNCIAS. 

DE: ASSESSORIA JURÍDICA 

PARA: SECRETARIA EXECUTIVA. 

ORIGEM: Processo Administrativo de Licitação na Modalidade Pregão n° 06/2020 

INTERESSADO:- DIRETORIA ADMINISTRATIVA - GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO 

ASSUNTO: LICITAÇÃO. Parecer jurídico relativo no procedimento licitatório na modalidade 
pregão presencial, relativo á análise de edital e demais documentos acostados ao 
procedimento. 

PARECER N° 005/2020-INI 

o '. 

'1 
CAR 

VOGA'O—OA 
ISAMUSEP 

Senhor Secretário Executivo, 

DA CONSULTA 

Trata-se de consulta realizada para esta assessoria jurídica sobre a viabilidade e a 
conformidade legal para a abertura de procedimento licitatório na modalidade pregão eletrônico 
para a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de coleta, transporte, 
separação, lavagem e devolução da rouparia hospitalar e odontológica do CISAMUSEP, 
conforme solicitação de compras encaminhada pela Gerência de Serviços de Enfermagem. 

DA ANÁLISE DO PROCEDIMENTO 

De plano, cumpre destacar que a lei de licitação (Lei n°  8.666/93), em seu art. 38, enumera 
uma série de requisitos que devem compor o procedimento de licitação desde a sua 
instauração, sendo certo que o parecer jurídico é uma das exigências ali contidas, mais 
especificamente no inciso VI, quando exige a presença de parecer técnico ou jurídico sobre a 
licitação, sua dispensa ou inexigibilidade. 

A análise, neste momento, circunscreve-se á regularidade dos atos iniciais e preparatórios para 
a instauração do procedimento, mais precisamente da presença das solicitações necessárias e 
da conformidade das minutas de edital e do contrato com as regras e diretrizes trazidas pelas 
leis que regem essa espécie de licitação (Lei 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei 8.666/93). 

A instauração do processo licitatório veio precedido de prévia solicitação do setor de origem, 
demonstrando que a compra de bem ou contratação de serviço se faz necessária, bem como já 
instruído com a solicitação de despesa, onde se providenciou a reserva de numerário para a 
contratação. Percebe-se, ainda, a presença das cotações referente à pesquisa de melhor preço 
para formação de um preço base que irá orientar as propostas a serem ofertadas. Com  relação 
às minutas apresentadas denota-se a presença dos requisitos necessários exigidos, 
constatando-se, assim, a conformidade de ditos documentos com as exigências legais 
existentes nos diplomas normativos que regem as licitações (Lei 8.666/93). 

CONCLUSÃO 

Diante desta análise, esta assessoria é pela aprovação dos documentos encaminhados, 
encontrando-se o processo em condições de ser autorizado pela autoridade competente se 
assim entender conveniente ao Consórcio. 

É o parecer. 

Maringá/PR, 04 de março de 2020. 
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Rua Adolpho Contessotto, 620 - Zona 28 - CEP: 87.053-285 - Maringá - Paraná 
Fone: (44) 3123-8300 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 06/2020 

OBJETO: O presente Pregão Eletrônico tem por objeto a seleção das melhores propostas para 
a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de coleta, transporte, 
separação, lavagem e devolução da rouparia hospitalar e odontológica ao CISAMUSEP, 
destinado exclusivamente à participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, 
conforme art. 48 e incisos da Lei Complementar n° 123/2006 com redação determinada pela 
Lei Complementar n° 147/2014. 

ABERTURA DAS PROPOSTAS E RECEBIMENTO DOS LANCES: 31 de março de 2020, às 
09h. 

LOCAL: www. com  prasqovernamenta is. qov.br. 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço por Item. 

PREÇO MÁXIMO: R$ 42.864,00 (quarenta e dois mil, oitocentos e sessenta e quatro reais). 

Informações complementares e o Edital completo poderão ser adquiridos na Rua Adolpho 
Contessotto, n° 620 Maringá/PR - Fone: (44) 3123-8300— Gerência de Compras e Licitações 
ou pelo site www.cisamusep.orq.br  

/ 
Rua Adolpho Contessotto, 620, Zona 28, CEP 87.053-285 - Maringá - Paraná 
Fone: (44) 3123-8300 

IA 
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AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N'0512020 

OBJETO: O presente Pregão tem por objeto a seleção das melhores 
propostas para contratação de empresa para o fornecimento de 
Materiais de Expediente utilizados no CISAMUSEP, destinado 
exclusivamente à participação de Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte, conforme art. 48 e incisos da Lei Complementar n° 
123/2006 com redação determinada pela Lei Complementar n° 
147/2014. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS E RECEBIMENTO DOS LANCES: 
30 de março de 2020, às 09h. 
LOCAL: w.comrasovernamentais.qov.br. 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço por Item. 
PREÇO MÁXIMO: R$ 3.850,08 (três mil, oitocentos e cinquenta reais 
e oito centavos). 
Informações complementares e o Edital completo poderão ser 
adquiridos na Rua Adolpho Contessotto, no 620 Maringá/PR - Fone: 
(44) 3123-8300— Gerência de Compras e Licitações ou pelo site 
www.cisamusep.orq.br  

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N°06/2020 

OBJETO: O presente Pregão Eletrônico tem por objeto a seleção das 
melhores propostas para a contratação de empresa especializada para 
a prestação de serviço de coleta, transporte, separação, lavagem e 
devolução da rouparia hospitalar e odontológica ao CISAMUSEP, 
destinado exclusivamente à participação de Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte, conforme art. 48 e incisos da Lei 
Complementar n° 123/2006 com redação determinada pela Lei 
Complementar n° 147/2014. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS E RECEBIMENTO DOS LANCES: 
31 de março de 2020, às 09h. 
LOCAL: www.comprasciovernamentais .qov. br. 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço por Item. 
PREÇO MÁXIMO: R$ 42.864,00 (quarenta e dois mil, oitocentos e 
sessenta e quatro reais). 
Informações complementares e o Edital completo poderão ser 
adquiridos na Rua Adolpho Contessotto, no 620 Maringá/PR - Fone: 
(44) 3123-8300— Gerência de Compras e Licitações ou pelo site 
www.cisamusep.orq.br  


