
e para prestação de serviços de m i nção preventiva 

Do: Setor de Patrimônio 
Compras e Licitações 

Justificativa: Solicitamos autorização para a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva, calibração e medição com fornecimento de peças, acessórios e • ponentes, 
caso necessário, nos equipamentos de fonoaudiologia do CISAMUSEP. 

Data: 10/09/2020 ' 
Giséli Na 100   ao Carmona 

Assistente inistrativo 
De: Compras e Licitações 
Para: Diretoria Administrativa 
Justificativa: Contratação de empresa especializada 
corretiva, calibração e medição com fornecimento 
equipamentos de fonoaudiologia do CISAMUSEP. 
Consulta de Preços junto a no mínimo 3 (três) empresas, visando levantar preçg 

Sim MAnexo 
Data: 20/10/2020 

Valor Médio: R$ 4.266,67 
Menor Preço: R$ 3.500,00 

AUTORIZAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS: Data: eZ / LO / cJ 

de peças, acessórios e compon so -- - n - ec o, nos LS, c .  

'Maiko lOW  Paulino 
Assistente Admiiistrativo 

Nívea Cristina,i 
Diretora 

e Paiva Sarri 
dministrativa 

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 Asse 

ESim []Anexo 
Data: /i4 / W  ao 

r Borgonhoni Cardoso 
omissão de Licitação 

De acord com as informações acima, AUTORIZO a Despesa. 
Data 2* Y/ 10 /  -20 Z-1c2  

____ 
s Donasan 

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

Indicação dos Recursos Orçamentários 
Programa de trabalho Elemento de Despesa Desdobr/ mento Fonte de Recursos 

. o. .3 9 ooJ o o 

Fonte de R cursos Valor Dota o Orçamentia Valor Empenhado Valor Dis onível Empenhado Desdobramento 

F nte de Recursos Valor Dotaçao Or a tá a Valor Em enhado Valor Disponível Empenhado Desdobramento 
y9W %z?2? éé6 

Saldo Orçado / Desdobramento 
Disponível '.2''o //500/,00  por Dispensa 

Indicação dos valores empenha 46s no desdobramento do elemento de despesa até: / 
Data: 2 0/10  

r Adalberto Pavan 
•CRC: 039.031/0-41 

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

* Regime de Adiantamento 
* 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: []Anexo 
* Licitação - Pregão E J 

j 
__ 

* Contrato - E Sim E Não / 

Antonio anos imes 
OAB/PR n'26. 62 

Secretário Executivo 

Consdeoo Púbaco IoteroordcipaI de Saúde do Setentrião Paranaense 
5 5 5tS 50005 AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - N° 91/2020 UU 



(j 

2C1. 
,f) Z10 



jbRco ntermuncpe! de Sa(de do Seteotrkdo Para'eeise sórcn 

r J .  

TERMO DE REFERÊNCIA 

Maringá, 10 de setembro de 2020. 

Vimos pelo presente solicitar a contratação de empresa especializada para prestação 

de serviços de manutenção preventiva, corretiva, calibração e medição com fornecimentos de 

peças, acessórios e componentes, caso necessário, nos equipamentos de Fonoaudiologia do 

Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense - CISAMUSEP, uma vez 

que a validade da calibração e medição expirou em agosto de 2020 e informamos ainda que foi 

realizado dois procedimentos licitatórios, Pregões Eletrônicos n° 20/2020, 24/2020 cujo objetivo 

era a contratação de tais serviços, os quais restaram desertos. 

A presente solicitação se justifica pela necessidade de realizar as manutenções, 

calibrações e medição nos equipamentos para mantê-los em perfeito funcionamento, além de 

atender as recomendações das Relações do Conselho Federal de Fonoaudiologia: 

• Resolução CFFa no 364 de 30 de março de 2009: 

Art. 11  O ambiente acústico para realização de avaliações audiológicas 

deve atender os níveis estabelecidos pela Norma ISO 8253- (Tabela 1 - 

Anexo 1) como referência para os níveis de ruído ambiental máximos 

permitidos na cabine/sala de teste, 

• Resolução CFFa no  n°365 de 30 de março de 2009: 

Art. 11  Os audiômetros devem ser calibrados a cada 12 (doze) meses. 

Informamos que este serviço tem como objetivo garantir qualidade nos serviços prestados 

na área da saúde auditiva, oferecendo segurança e fidegnidade nos resultados dos exames dos 

usuários dos 30 municípios assistidos pela 151  Regional de Saúde do Paraná. 

Item Cód. Descrição Unid. Quant. 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, 
1 9434 CALIBRAÇÃO E MEDIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SERV 01 

FONOAUDIOLOGIA CONFORME TABELA ABAIXO. 
PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPONENTES, PARA 

2 11506 MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA NOS UNIDADE 01 
EQUIPAMENTOS DE FONOAUDIOLOGIA. 

1. RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, MARCAS E MODELOS 

Item Quant. Descrição Marca Modelo 

1 01 CABINA AUDIOMÉTRICA INTERACOUSTICS - 

2 01 AUDIÔMETRO INTERACOUSTICS AC33 
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2. SERVIÇOS 

2.1. CONDIÇÕES GERAIS 

E	 O cronograma de execução será elaborado pelo CONTRATANTE e deverá ser 

aprovado pela CONTRATADA, no prazo de até 5 (cinco) dias contados a partir do 

recebimento do cronog rama; 

A prestação de serviço deverá ser realizada no local onde os equipamentos se 

encontram instalados e/ou alocados. Caso seja necessário a retirada de algum 

equipamento, no caso em que o serviço não puder ser realizado nas dependências 

do CONTRATANTE, todas as providências e encargos daí decorrentes correrão por 

conta da CONTRATADA, sendo que a CONTRATADA deverá devolver o 

equipamento consertado no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis; 

2.1.3. Para retirada de qualquer equipamento será necessária autorização expedida pelo 

Fiscal do Contrato. A partir do momento da desinstalação até a reinstalação, a 

empresa CONTRATADA será considerada fiel depositária do equipamento e dos 

componentes desinstalados; 

2.1.4. Os serviços deverão ser realizados de segunda a sexta-feira, no horário de 

07h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h30min ou excepcionalmente em 

horários diferenciados e/ou nos finais de semana, a critério exclusivo do 

CONTRATANTE; 

2.1.5. A empresa a ser CONTRATADA deverá fornecer planilha com detalhamento do 

valor individualizado da manutenção de cada item, no prazo de até 15 (quinze) dias 

após a assinatura do contrato; 

2.1.6. O CISAMUSEP poderá, durante a vigência do contrato, estender os serviços ora 

contratados para outros equipamentos do mesmo tipo, embora com tecnologia mais 

avançada, que venham a ser adquiridos, os quais passarão a integrá-lo, mediante a 

assinatura de Termo Aditivo, tanto por acréscimo, quanto por substituição; 

2.1.7. Os equipamentos que, de acordo com parecer da empresa CONTRATADA, 

3 01 IMITANCIOMETRO INTERACOUSTICS AT235 

restarem impossibilitados de serem consertados, serão alvo de análise pelo Fiscal do 

Contrato com vistas à ratificação ou não do parecer. Caso seja ratificado, o 

equipamento poderá ser retirado do contrato e os valores referentes a sua 

manutenção subtraídos do valor a pagar ou substituído por outro, de acordo com o 

interesse do CONTRATANTE; 

r2.1.8. Executar os serviços e intervenções técnicas, objeto do presente termo, nas 

condições estabelecidas, por intermédio de pessoas idôneas, habilitadas e 

tecnicamente capacitadas; 

1 
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21.9. 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; 

2.1.10. Ficará a cargo da empresa CONTRATADA o fornecimento, a seus profissionais, 

das ferramentas, manuais e instrumentos necessários para a execução dos serviços, 

bem como produtos ou materiais, indispensáveis à limpeza, manutenção e 

conservação dos equipamentos sem custo para o CISAMUSEP; 

2.1 .11. Ao final dos serviços, a CONTRATADA deverá promover testes com a finalidade de 

verificar as condições e operacionalidade dos equipamentos,- 

2.1.12. 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; 

2.1.13. Cientificar o CISAMUSEP do andamento dos serviços. 

2.2. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 

2.2.1. Considera-se MANUTENÇÃO PREVENTIVA a que visa recuperar os desgastes 

naturais que sofrem os equipamentos, efetuando serviços de trocas e reparos, em 

função do tempo de uso, determinado pelo fabricante, ou ocasionados por outros 

fatores já previstos e conhecidos, aumentar o tempo de vida útil dos equipamentos e 

evitar problemas de quebra ou desligamento dos equipamentos; 

2.2.2. Constitui MANUTENÇÃO CORRETIVA a que tem por escopo reparos para eliminar 

defeitos ocorridos e decorrentes da utilização dos equipamentos, compreende os 

ajustes e correções necessárias das instalações ou peças danificadas bem como 

ajustes necessários ao perfeito funcionamento dos mesmos; 

2.2.3. Constituem tais serviços: 

a) Inspeção geral dos equipamentos e análise do seu estado geral; 

b) Lubrificação e limpeza das peças necessárias; 

c) Testes de funcionamento e verificação da parte elétrica; 

d) Verificação da capacidade de operação dos equipamentos; 

e) Outros procedimentos que se fizerem necessário ao correto funcionamento 

de acordo com manual técnico dos equipamentos, recomendações do 

fabricante e normas técnicas; 

2.2.4. A empresa CONTRATADA deverá emitir um Relatório de Atendimento Técnico 

(RAT) impresso para cada equipamento do serviço desenvolvido e entregar 1 (uma) 

via ao CONTRATANTE, o que deverá constar, no mínimo, os seguintes dados: 

a) Identificação do CONTRATANTE e da CONTRATADA; 

b) Identificação do bem, marca, modelo e n° de série, n° de tombamento patrimonial e 

localização; 
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c) Data da Manutenção; 

d) Descrição sumária dos problemas constatados, da provável causa do problema e da 

solução adotada, se for o caso; 

e) Descrição sumária dos serviços realizados, com relação das peças substituídas, 

quando for o caso; 

f) Condições inadequadas encontradas ou eminências de ocorrências que possam 

prejudicar o perfeito funcionamento dos equipamentos; 

g) Nome e Assinatura do Técnico que executou o serviço e do Fiscal do Contrato ou do 

profissional que acompanhou o serviço. 

2.3. CALIBRAÇÃO E MEDIÇÃO 

2.4. A CALIBRAÇÃO é um procedimento necessário para garantir que os equipamentos de 

fonoaudiologia utilizados estejam emitindo sinais de forma fidedigna durante a avaliação, 

traduzindo as reais condições auditivas do avaliado; 

2.5. A MEDIÇÃO é um procedimento necessário para garantir qualidade nos serviços 

prestados na área da saúde auditiva, para verificar se o ruído no ambiente pode interferir 

nos resultados de um exame audiológico e para que o ambiente em que os testes 

audiológicos são realizados tenham o nível de ruído controlado; 

2.6. A CONTRATADA deverá utilizar equipamentos e instrumentos específicos para calibração 

e medição os quais deverão estar calibrados pelo INMETRO ou estar com validade 

vigente; 

2.7. Apresentar certificado de calibração e ajuste contendo, no mínimo, os seguintes dados 

para cada equipamento: 

- nome e endereço do laboratório que realizou os procedimentos; 

II - número do certificado; 

III - data da realização da calibração e do ajuste; 

IV - identificação e endereço do CONTRATANTE; 

V - identificação dos equipamentos calibrado/ajustado, discriminando: marca, modelo, 

número de patrimônio e série e acessórios; 

VI - identificação dos equipamentos utilizados na calibração e ajustes dos 

equipamentos, inclusive dos adaptadores, discriminando: fabricante, modelo, número 

de série e dados de calibração (data e local); 

VII - identificação e assinatura do técnico executor da calibração e do responsável pelo 

laboratório; 

VIII - condições ambientais na ocasião em que a calibração foi realizada: temperatura e 

umidade; 

IX - características verificadas na calibração e ajustes realizados; 

X - frequências dos sinais de teste; 
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Xl - níveis de pressão sonora produzidos pelos fones em um acoplador acústico ou 

ouvido artificial; 

XII - níveis de força vibratória produzidas pelos vibradores ósseos em um acoplador 

mecânico; 

XIII - níveis de ruído mascarante; 

XIV - distorção harmônica; 

XV - a norma de referência utilizada, seus valores por frequência e a conformidade ou 

não dos resultados com a norma; 

XVI - O certificado de calibração deverá ter validade de 1 (um) ano. 

3. SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS 

3.1. Para os casos de substituição de peças a empresa CONTRATADA deverá apresentar, 

previamente, planilha de custos da peça a ser trocada, com no mínimo 3 (três) 

orçamentos para cada peça a ser substituída, ficando a cargo do Fiscal do Contrato, o 

deferimento da substituição da peça com base no orçamento de menor valor. Em caso de 

urgência, a determinação de substituição da peça poderá ser imediata com a 

apresentação da planilha e orçamentos posteriormente; 

13.11 .1. Caso seja verificado o sobrepreço sobre peças substituídas, este Consórcio poderá 

solicitar a nota fiscal de compra a CONTRATADA; 

O custo da eventual prestação dos serviços referente a troca das peças defeituosas 

está incluído no valor total do contrato, não sendo possível cobrança no momento da 

prestação; 

3.1.3. Os orçamentos deverão constar, no mínimo, os seguintes dados: 

a) Identificação do CONTRATANTE; 

b) Identificação do equipamento, marca e modelo; 

c) Especificação completa das peças a serem substituídas,- 

d) Preço unitário e global das peças; 

e) Prazo de validade do orçamento, não inferior a 20 (vinte) dias; 

3.1.4. O envio dos orçamentos prévios não deverá exceder 02 (dois) dias úteis a partir da 

verificação das peças a serem substituídas; 

3.1.5. O ressarcimento será feito por este Consórcio Público de Saúde seguindo os 

procedimentos a seguir: 

3.1.5.1.A CONTRATADA apresentará planilha detalhada de valores da peça a ser 

substituída juntamente com, no mínimo, 3 (três) orçamentos de empresas 

distintas e/ou cópia da nota fiscal de compra da peça a ser substituída; 

3.1.5.2. Os orçamentos poderão ser enviados por e-mail pela CONTRATADA desde 

que os mesmos sejam assinados, carimbados e escaneados, ou enviado por e-

mail pela empresa que orçou; 
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3.15.3.O Consórcio pagará o custo desta peça; 

3.1.6 Antes da aprovação do orçamento Consórcio poderá, a seu critério, fazer uma 

pesquisa de mercado para o custo da peça a ser substituída, fazendo o 

ressarcimento a partir do menor custo resultante de tal pesquisa ou solicitar nota 

fiscal de compra. 

3.1.6.1. Na opção pela adoção deste procedimento, será descartado os orçamentos 

apresentados pela CONTRATADA; 

3.1.7. As peças defeituosas que forem substituídas pela CONTRATADA, serão entregues 

ao CONTRATANTE, caso não haja interesse nas mesmas, estas serão recolhidas 

pela CONTRATADA para envio a fábrica, para evitar seu reaproveitamento em 

qualquer situação que seja, bem como para fins de controle de processo e análise de 

11 1

qualidade; 

r3.2. Todas as peças deverão ser fornecidas pela CONTRATADA; 

zr.3.''Quando necessária a sua substituição, deverão ser efetivada utilizando-se peças da 

mesma marca, qualidade e especificação da substituída, que deverão ser novas, originais, 

de primeiro uso e genuínas, salvo nos casos em que restar demonstrada a 

impossibilidade de assim proceder, em face de retirada de linha de fabricação; 

3.4. Comprovada a inexistência de peças originais no mercado, a empresa poderá substituí-

Ias por peças similares, devendo as mesmas ser novas e sem uso, desde que não venha 

comprometer o funcionamento do aparelho; 

!3.5 . Sempre  que solicitado pelo Fiscal do Contrato, apresentar documentos que comprovem a 

procedência das peças que necessitem ser substituídas; 

O preço estimado das peças a serem utilizadas, durante a vigência do contrato, será de 

R$ 1.000,00 (um mil reais). 

4. DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

4.1. Apresentar, no mínimo, 1 (um) Atestado de Capacidade Técnica fornecida por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, em papel timbrado, contendo CNPJ da empresa, 

telefone, nome legível e assinatura, comprovando que o licitante executou ou executa 

serviços de Calibração e Medição de Equipamentos de Fonouadiologia. 

4.1.1.0 Atestado de Capacidade Técnica deverá ser apresentado em original ou cópia 

autenticada; 

4.2. Documento que comprove o registro da empresa licitante no Órgão de Classe 

Competente; 

4.3. A empresa deverá comprovar a existência de Profissional legalmente habilitado 

(Responsabilidade Técnica), responsável pela empresa licitante perante o Órgão de 

Classe Competente; 
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4.3.1.0 vínculo do profissional com a empresa deverá ser comprovado através de cópia 

autenticada do registro profissional na carteira de trabalho ou do contrato de 

prestação de serviços. 

4.3.2. Em caso de substituição do técnico responsável informar ao fiscal do contrato e 

comprovar legalmente conforme item 4.3 e subitem 4.3.1. 

4.4. Deverá apresentar documento que comprove que é acreditada pela Rede Brasileira de 

Calibrações (RBC) para calibração e medição dos equipamentos; 

4.4.1.Caso a CONTRATADA não seja acreditada pela Rede Brasileira de Calibrações 

(RBC) deverá apresentar na assinatura do contrato os certificados de calibração 

emitido pelo INMETR0, com validade vigente, dos equipamentos que serão 

utilizados na manutenção. 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1. A CONTRATADA deverá utilizar profissionais especializados, habilitados e com 

conhecimentos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e 

determinações em vigor; 

5.2: Responder pelos métodos utilizados na execução dos serviços, pela organização e 

qualidade dos trabalhos e previsão de equipamentos e materiais necessários; 

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

culpa de seus empregados e/ou prepostos; 

5.4. Respeitar a legislação vigente sobre segurança e higiene do trabalho, acatando outras 

recomendações que nesse sentido, lhes sejam feitas pelo CONTRATANTE, utilizando no 

local de prestação dos serviços, equipamentos de proteção individual necessários, 

conforme natureza da tarefa; 

5.5. Cumprir fielmente o Termo de Referência, de modo que, os serviços avençados 

mantenham os equipamentos em condições de perfeito funcionamento; 

5.6. Todos os funcionários da CONTRATADA que estiverem prestando serviços deverão 

estar devidamente identificados, mediante utilização de crachá e/ou uniforme; 

5.7. Refazer, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços que apresentarem defeitos 

ou incorreções; 

5.8. Para solicitação de serviços, a CONTRATADA deverá fornecer no mínimo 01 (um) 

número de telefone fixo e 1 (um) móvel e endereço eletrônico (e-mail) para contato. 

6. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo 

com as condições deste Termo e de sua proposta; 

6.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por funcionário especialmente 

designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas sob os aspectos 
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quantitativos e qualitativos, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados 

eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente 

para as providências cabíveis; 

6.3 Prestar as informações e esclarecimentos necessários ao desenvolvimento das tarefas, 

tais como: indicar localização dos equipamentos, mudança no cronograma, especificar 

problemas apresentados nos equipamentos entre outros que se fizerem necessárias à 

perfeita execução do serviço; 

6.4. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seu 

serviço dentro das especificações do presente Termo de Referência; 

6.5. Permitir durante a vigência do Contrato, o acesso dos representantes/prepostos e 

empregados da CONTRATADA ao local de prestação dos serviços nas dependências do 

CISAMUSEP, desde que devidamente identificados e acompanhados por representante 

do CONTRATANTE; 

6.6. Comunicar à licitante vencedora, qualquer irregularidade na prestação dos serviços e 

interromper imediatamente a sua execução, se for o caso; 

16.7. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso 

da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, bem como sobre qualquer 

irregularidade encontrada quanto à qualidade dos produtos e/ou serviços; 

1-6.8. Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições 

estabelecidas no Termo de Referência. 

7. GARANTIAS 

7.1. 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. 

8. FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

8.1. O pagamento será efetuado após a realização da calibração, medição e entrega do 

certificado de calibração, através de Transferência ou Boleto Bancário, no prazo de até 05 

(cinco) dias úteis após o recebimento da Nota Fiscal devidamente conferida por membro 

da Comissão de Recebimento de Bens e Serviços do CISAMUSEP; 

8.2. A empresa 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; 

8.3. A Nota Fiscal deverá discriminar os serviços prestados e/ou as peças substituídas, bem 

como a quantidade, valores unitários e total. A empresa deverá mencionar na respectiva 



ni Púhco nrruc pá de Saúde d Sofemác. Para 

j ; 

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

Convênio, se for o caso, bem como os dados bancários (Banco, Agência e Número da 

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

8.4. 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); 

85. No caso de abertura de procedimento administrativo referente à aplicação das sanções o 

prazo de pagamento será suspenso e somente voltará a fluir após a decisão do referido 

processo. 

9. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
9.1. Pela inexecução total ou parcial, o Consórcio Público lntermunicipal de Saúde do 

Setentrião Paranaense - CISAMUSEP, garantida a ampla defesa, poderá aplicar à 

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; 

9.2. Para fins de imposição de penalidades são consideradas infrações as condutas abaixo 

elencadas, sendo certo que o rol abaixo é exemplificativo, podendo outras ocorrer, e da 

mesma forma serão passíveis de punição conforme prevê as disposições normativas que 

regem a matéria: 

9.3. 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; 

INFRAÇÕES SANÇÃO 

Não firmar o instrumento de contrato, quando convocado 
Impedimento/Suspensão 

dentro do prazo previsto no edital (até 05 dias úteis, a 
por até 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 
adulterar documentos, de 2 a 5 anos 

Multa de 10% e/ou 
Não promover a prestação de serviços no prazo estipulado Impedimento/Suspensão 
no contrato ou no prazo designado pelo Contratante. 

por até 02 anos 

Manter funcionário sem qualificação para a execução dos Multa
de 1,6% por 

funcionário e por 
serviços,

atendimento. 

Executar serviço incompleto, paliativo, substitutivo como por Multa
de 0,4% por 

caráter permanente, ou deixar de providenciar 
recomposição complementar.

ocorrencia. 
 

Recusar-se a executar o fornecimento determinado pela Multa de 3,2% por 
FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado. ocorrência. 



, se 

Ciente, 

J'&'t 4 
Lúcia Miwa Nagaf 

Gerente de Patrimônio 

Recebido em: 10 /O /?O3 

A'YH 
Maz&oCeza ÇPui' 

Assinatura Assisnte A minstrativc 
CISA USEP 

Fiscal do Contrato: 

,Consórcio Público rter cul de Saúde do Spdentrao PaPe 

DE, 
9.4. Para aplicação das penalidades deverão ser observados os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ser considerados no momento do 

julgamento a gravidade da conduta do infrator, bem como o resultado lesivo dela 

decorrente: 

9.5. 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. 

9.6. As sanções previstas neste instrumento são independentes, podendo ser aplicadas de 

forma isolada ou, em casos de multas, cumulativamente com outras de maior gravidade. 

10. PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 
10. 1.0 prazo da vigência do contrato a ser firmado será de 12 (doze) meses; 

10.2.Caso o Contrato seja prorrogado, o CONTRATANTE terá direito as mesmas condições 

para cada ano de vigência do Contrato aos seus Aditivos. 

Sem mais para o momento, agradecemos antecipadamente. 

Àw 
Gused'

.111 
- xao armona 

Assisten e Administrativa 

Autorizado em: 

1.4 

Mvea Ctitinadé "azva Sarri 
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Estado do Paraná 

a lã 15 CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN. DE SAIJDE DO SETENT. PARANAENSE 

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

SOLICITAÇÃO DE DESPESA 

Solicitação n°: 2651 /2020 Data Emissão: 20/10/2020 

Cotação: 91 

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: 3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO 

Desdobramento: 25 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 

Fonte de Recurso: 1069 CRCP DESTINADOS A OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

Fornecedor: A DEFINIR 

Justificativa: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA, CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E MEDIÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, 
ACESSÓRIOS E COMPONENTERS CASO NECESSÁRIO NOS EQUIPAMENTOS DE 
FONOAUDIOLOGIA DO CISAMUSEP. 

Item Descrição Unidade Quantidade Vir. Unitário Vir. Total 
PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPONENTES, CASO U1'IID 4,0000 250,0000 1.000,00 
NECESSÁRIO, PARÁ MANUTENÇÃO PREVENTIVA, 
CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE 
FONOAUDIOLOGIA 

Total: 1.000,00 

Solicitante Secretário Executivo 
Pág. 1/1 
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Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense 

DE  W ~_ W~ A --I 

MEMORANDO N° 582/2020 

Maringá, 26 de outubro de 2020. 

De: Gerência de Compras e Licitação 
Para: Diretoria Administrativa 

Diante do recebimento do termo de referência, protocolo n° 103/2020, que originou a 

Autorização de Despesa n° 91/2020, que tem por objeto a seleção das melhores propostas 

para a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção 

preventiva e corretiva, calibração e medição com fornecimento de peças, acessórios e 

componentes, caso necessário, nos equipamentos fonoaudiologia do 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, proveniente do setor de Patrimônio, entendemos que a 

presente contratação poderá ser realizada por meio de processo licitatório, na modalidade 

Pregão, realizado na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL. 

O critério de julgamento adotado será por lote em razão de tratar-se de itens 

correlatos entre si, torna-se inviável o fornecimento feito por mais de uma empresa. 

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 obtidas através de pesquisa de preços praticados junto aos 

fornecedores especializadas. 

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 na processa anexa e nas informações acima segue processo para 

decisão e autorização. 

Atenciosam 

Alessandra d9Iiveirã :ar. .'nhoni Cardoso 
Assessora Executiva 

"A 1  
Rua Adolpho Contessotto, 620, Zona 28, CEP 87.053-285 - Maringá - Paraná 
Fone: (44) 3123-8300 



Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense 

LA 
PARECER 

DE: ASSESSORIA JURÍDICA 

PARA: SECRETARIA EXECUTIVA. 

ORIGEM: Processo Administrativo de Licitação na Modalidade Pregão n° 
34/2020  

INTERESSADO:- DIRETORIA ADMINISTRATIVA -GERÊNCIA DE 
COMPRAS E LICITAÇÃO 

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

PARECER N° 034/2020-INI 

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 
para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, calibração e 
medição com fornecimento de peças, acessórios e componentes nos 
equipamentos de fonoaudiologia do CISAMUSEP, conforme Termo de 
Referência encaminhado pelo Setor Responsável. 

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 à 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 do bem se faz necessária.- 

"A presente solicitação se justifica pela necessidade de realizar 
as manutenções, calibrações e medição nos equipamentos 
para mantê-los em perfeito funcionamento, além de atender as 
recomendações da Relações do Conselho Federal de 
Fonoaudiologia: 

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



Consórcio Público lntermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense 

EISFA9MU5EP 

 

 

 

 

O procedimento veio, ainda, instruído com a solicitação de despesa, onde se 
providenciou a reserva de numerário para a contratação, conforme Ficha de 
Autorização de Despesa n° 9112020. 

Nota-se, ademais, a presença das cotações referente à pesquisa de melhor 
preço para formação de um preço base que irá orientar as propostas a serem 
ofertadas. 

Concorre, outrossim, a presença das prescrições contida no art. 30  da Lei 
10.520/2002. 

Com relação às minutas apresentadas, do Edital e do Contrato, denota-se a 
presença dos requisitos necessários exigidos, vindo o edital com todas as 
especificações inerentes à habitação, tanto jurídica, quanto técnica, quanto 
econômico-financeiro e de regularidade fiscal e de exigência do cumprimento 
no contido no art. 70, XXXIII da Constituição Federal. Ao passo que o contrato 
atende as exigências contidas no art. 55 da Lei 8.666/93, em relação às 
cláusulas necessárias arroladas no respectivo dispositivo legal. 

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, 29 de outubro de 

VOGADO 
CIS 

OMES 
OAB/PR. 26.262 

MUSE 

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 

1 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 34/2020 

OBJETO: O presente Pregão Eletrônico tem como objeto a seleção das melhores propostas para a 
contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva, 
calibração e medição com fornecimentos de peças, acessórios e componentes, caso necessário, nos 
equipamentos de Fonoaudiologia do 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: 13 de novembro de 2020, às 
09h00min. 

LOCAL: www.comprasqovernamentaisqovbr.  

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço Global. 

PREÇO MÁXIMO: R$ 4.266,67 (quatro mil duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete 
centavos). 

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.org.br  

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



ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO 
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO 

PARANAENSE - CISAMUSEP 
ESTADO DO PARANÁ 

Maringá - PR, sexta-feira, 30 de outubro de 2020 Ano VIII Edição n° 1257 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÓNICO N° 34/2020 

OBJETO: O presente Pregão Eletrônico tem como objeto a seleção 

das melhores propostas para a contratação de empresa especializada 

para prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva, 
calibração e medição com fornecimentos de peças, acessórios e 

componentes, caso necessário, nos equipamentos de Fonoaudiologia 

do 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: 

13 de novembro de 2020, às 09h00min. 
LOCAL: vww.comprasqovernamentaisqov.br. 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço Global. 

PREÇO MÁXIMO: R$ 4.266,67 (quatro mil duzentos e sessenta e seis 
reais e sessenta e sete centavos). 

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.org.br  


