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Da: Diretoria Administrativa 
Para: Diretoria Financeira 
Providências a Tomar: Indicação dos Recursos Orçamentários 

Programa de Trabalho Elemento de Despesa Desdobramento Fonte de Recursos 

'J c.(-4jL J3 .rc:J .c,-:J 31 •c 65 ci 
Fonte de Recurso Valor Dotação Orçamentária Valor Empenhado Valor Disponível Empenhado Desdobramento 

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

Saldo Orçado Desdobramento por Despesa 
Disponível 

Indicação dos valores empenhados no desdobramento do elemento de despesa até: 
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Data: 1 / C ) Flávia GaILardi Soares 

CRC: 050380/0-1 

Janilson Marcos Donasan 

Secretário Executivo 

De acordo com as informações acir»a, AUTORIZO a despesa. 
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Nívea C sti,. de Paiva Sarri 

Diretora Administrativa 

a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia fixa 

\~~ale-1- Vv'Ir- - 

Do: Setor de Recepção Administrativa 

Para: Compras e Licitações 

Justificativa: Solicitamos autorização para 

comutada para o CISAMUSEP. 

Da: Compras e Licitações 

Para: Diretoria Administrativa 

Justificativa: Autorização para a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia fixa comutada para 

o CISAMUSEP. 

Sim i1 Anexo 

Valor Menor: R$ 21.588,00 Data: 31/08/2021 

Valor Médio: R$ 39.969,50 

Ráfaela Koga Petruj9magae 

Gerente de Compras e Licitação 
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DE: 1  

TERMO DE REFERÊNCIA 

Maringá, 16 de julho de 2021. 

De: Recepção Administrativa 
Para: Diretoria Administrativa 

1. OBJETO 
1.1 Contratação de Pesssoa Jurídica especializada em telecomunicações, devidamente 

autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, para prestação 
de serviço de telefonia fixa comutada (STFC com instalação, com portabilidade de 
número já extente conforme demanda, com serviço de 100 (cem) ramais para 
discagem direta a ramal (DDR), 01 (um) link digital El, com 30 (trinta) canais 
(tronco) digitais, para cobertura de chamadas na modalidade local, longa distância 
nacional (LDN) fixo e móvel, com instalação de terminais de assinante comum e 
compatível com a central telefônica de pabx digital marca Intbrás, modelo Impacta 
300, a ser executado de forma contínua e ininterrupta La  fim de atender as 
necessidades de telecomunicação do CISAMUSEP. 

1.2 Perfil de tráfego e estimativas de consumo: 

li 

2. JUSTIFICATIVA 
2.1 A contratação faz-se necessária em razão do término do III Aditivo do Contrato n° 

94/2017 com vigência até o dia 13/11/2021. 
2.2 Para justificar a referida solititaçã1nformamos que o serviço de telefonia é de 

grande importância para proporcionar a comunicação do CISAMUSEP com os 
membros de outros órgãos, inclusive dos municípios consorciados, entre os próprios 
funcionários, fornecedores, prestadores de serviços e usuários, os quais precisam 
ser constantemente contatados. 

2.3 A escolha por um serviço do tipo ilimitado, onde é realizada a cobrança de um valor 
fixo mensal independente da quantidade de minutos utilizados, vai ao encontro com 
práticas atuais de mercado, que também reforçam o princípio da economicidade. 
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Item Código Descrição Unid. Quant. 
ASSINATURA MENSAL OU MENSALIDADE PARA 100 (CEM) 
RAMAIS DDR COM CAPACIDADE DE 01 (UM) 
ENTRONCAMENTO DIGITAL (El), TOTALIZANDO 30 (TRINTA) 
LINHAS (CANAIS), COM LIGAÇÕES ILIMITADAS PARA 
QUALQUER OPERADORA E DEVERÁ ESTAR CONTEMPLADO 
OS SERVIÇOS ABAIXO: 

. SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO FIXO-FIXO LOCAL E MENSAL 12 
LONGA DISTÂNCIA NACIONAL INTRAREGIONAL E DE INTER-
REGIONAL (INTRASETORIAL E INTER SETORIAL), PARA 
TERMINAIS DAS LOCALIDADES SITUADAS DENTO DAS 
REGIÕES 1, II E III DO PLANO GERAL DE OUTORGAS - PGO; 

SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO FIXO-MÓVEL LOCAL 
(VC-1) E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (VC-2 E VC-3). 

2
TAXA ÚNICA DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ATIVAÇÃO

SERV 01 13 DE LINHAS E RAMAIS DDR. 
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3. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
.1 A empresa a ser Contratada deverá realizar, caso necessário, a portabilidade do 

atual numero (44) 3123-8300, bem como apresentar a mesma sequência numérica 
para as demais linhas incluídas no pacote. 

3.2 A empresa a ser Contratada deverá prestar assistência técnica durante todo o 
período de vigência contratual, conforme as características abaixo descritas: 

a) prestar suporte técnico em tempo integral, ou seja, 24 (vinte e quatro) horas por dia e 
07 (sete) dias por semana, para atendimento em caso de falha de sistemas, linhas, 
cabeamentos e quaisquer outros serviços ou equipamentos de conexão fornecidos pela 
empresa a ser Contratada e instalados nas dependências físicas do CISAMUSEP: 

Ç9 b) oferecer suporte técnico gratuito por telefone e/ou correio eletrônico, para dúvidas e 
solução de problemas; 
c) a prestação de assistência técnica nas dependências do CISAMUSEP deverá ser feita 
pela própria empresa a ser Contratada ou por técnicos comprovadamente credenciados 
por esta, mediante autorização do fiscal do Contrato designado pelo CISAMUSEP; 
d) havendo eventual paralisação do serviço, a empresa a ser Contratada se compromete 
a realizar as correções necessárias à reativação dos serviços. Entende-se por reativação 
dos serviços, a série de procedimentos destinados a recolocar estes serviços em seu 
perfeito estado de uso, compreendendo, inclusive, substituição de equipamentos, 
materiais e ajustes ou reparos nos equipamentos da empresa a ser Contratada; 
e) o prazo máximo para o término do atendimento não deverá ultrapassar 04 (quatro) 
horas corridas, contadas a partir da solicitação. Em caso de substituição de qualquer 
equipamento de propriedade da empresa a ser Contratada, o atendimento não deverá 
ultrapassar 04 (quatro) horas, contadas da abertura do chamado técnico; 
f) entende-se por início do atendimento a hora da abertura do chamado por telefone, 
correio eletrônico, ou qualquer outro meio de abertura de chamado,- 
g) entende-se por término do atendimento o momento a partir do qual o serviço estiver 
disponível, em perfeitas condições de funcionamento, atestado e entregue ao fiscal do 
contrato designado pelo CISAMUSEP para acompanhamento do atendimento; 
h) quando da solicitação de atendimento, por telefone ou outro meio de comunicação, o 
CISAMUSEP fornecerá à empresa a ser Contratada, para fins de abertura de chamado 
técnico, as seguintes informações: 

i) código de identificação do cliente fornecido pela empresa a ser Contratada; 
descrição da anormalidade observada; 
nome e telefones do responsável pela solicitação do serviço,- 

i) a empresa a ser Contratada deverá manter um telefone franqueado (0800), gratuito, 7 
(sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia, para a solicitação de serviços 
e/ou reparos e quaisquer outras solicitações previstas; 
j) quando da solicitação de atendimento por e-mail ou outro meio, a empresa a ser 
Contratada fornecerá ao CISAMUSEP, para fins de acompanhamento do chamado 
técnico, as seguintes informações: 

.> protocolo de abertura do chamado técnico; 
tempo estimado para resolução do problema, com prazo máximo de 04 (quatro) 
horas para solução após a abertura do chamado técnico. 

k) após a conclusão do atendimento a empresa a ser Contratada deverá apresentar um 
relatório de assistência técnica para cada atendimento feito, tenha sido nas 
dependências do CISAMUSEP ou nas instalações da própria empresa a ser Contratada, 
contendo data, hora de chamada, início e término do atendimento, identificação do 
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3 Os serviços objeto deste contrato deverão ser prestados na sede do CISAMUSEP, 
situado na Rua Pioneiro Antônio Paulo da Silva, n° 1.275 esquina com a Rua 
Adolpho Contessoto, no 620, Jardim Ipanema, Maringá/PR; 

3.4 A empresa a ser Contratada deve ter ciência da localidade onde deverá prestar o 
serviço, ficando sob sua responsabilidade qualquer custo referente a adequações 
de rede, cabeamento e demais peculiaridades necessárias para a oferta do serviço 
sem gerar ônus ao CISAMUSEP, de forma que os serviços estejam disponíveis sem 
restrições para a utilização total dos serviços contratados no prazo máximo de 20 
(vinte) dias após a assinatura do contrato; 

.5 Responsabilizar-se por todos os custos operacionais da atividade, isto é, as 
despesas com material, mão de obra, acidentes de trabalho, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais, transportes, materiais, seguros operacionais, 
taxas, tributos, contribuições de qualquer natureza ou espécie e quaisquer outras 
despesas necessárias à perfeita execução dos serviços contratados, não havendo 
qualquer relação empregatícia entre o CONTRATANTE e os empregados da 

1' CONTRATADA; 
A instalação dos equipamentos e a prestação dos serviços deverão observar as 
exigências da Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL. 
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problema, as providências adotadas e as informações pertinentes, para 
acompanhamento e controle da execução do Contrato; 

a empresa a ser Contratada deverá disponibilizar o nome e telefone de um 
C.  -'responsável para um contato pessoal e/ou telefônico personalizado, quando houver 

necessidade; 

Ç m) a empresa a ser Contratada deverá atender a solicitação de serviços de mudança de 
0,endereço de usuário em 30 (trinta) dias, contados a partir de sua solicitação, dentro de 

sua área de atuação; 
face às necessidades operacionais do CISAMUSEP, o dia indicado para os serviços 

de assistência técnica poderá ser dia não útil. mediante solicitação do fiscal do contrato 
por ele designado; 

(,Yo) a empresa a ser Contratada deverá manter a qualidade e operacionalidade dos 
circuitos, conforme especificações estabelecidas pelo Plano Geral de Metas de 
Qualidade para o Serviço Telefônico Fixo Comutado e o Regulamento do Serviço 
Telefônico Fixo Comutado (STFC), bem como demais regulamentos, resoluções e 
normas da ANATEL. 

4. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
.1 Proporcionar as condições necessárias para que a Contratada possa cumprir suas 

obrigações dentro das normas e condições deste Termo de Referência; 

3 4.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada; 
Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por fiscal especialmente 
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 

4.4 Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso 
da execução dos serviços conforme prazos estipulados na letra e do item 

4.5 Aplicar as penalidades, quando verificado o inadimplemento de obrigações 
contratuais; 

3 

IN- 



Consórcio Público Interrriirncipel de Saúde do Setentrião Paranaense 

DE 

0111-À  - 6 Requisitar a prestação dos serviços de acordo com as condições estabelecidas 
neste Termo de Referência; 

(J4.7 Prestar as informações e os esclarecimentos necessários ao bom desempenho da 
prestação do serviço; 

('4.8 Observar que, durante a vigência contratual, sejam mantidas todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas para contratação, bem como sua compatibilidade 
com as obrigações assumidas; 

4.9 Solicitar à Contratada, sempre que necessário, a adoção de medidas efetivas de 
correção ou adequação dos serviços prestados; 

4.10 Assegurar o livre acesso dos empregados da Contratada, quando 
devidamente identificados, utilizando crachá e/ou uniforme, às suas dependências 
para execução de serviços referentes ao objeto deste Termo de Referência, quando 
necessário; 

(4.11 Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as 
especificações constantes do Termo de Referência; 

(4.12 Conferir, receber e atestar as Notas Fiscais/Faturas de cobrança emitidas 
pela Contratada; 

13 Efetuar o pagamento das Notas Fiscais/Faturas apresentadas pela 
Contratada e atestadas, nos prazos e condições estabelecidos. 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
Prestar os serviços conforme estabelecido neste Termo de Referência, obedecendo 
à regulamentação aplicável descrita neste documento e, em especial, à 
regulamentação de telecomunicações da ANATEL referente à qualidade dos 
serviços, bem como às recomendações e parâmetros aceitos pela boa técnica; 

5.2 Iniciar a prestação do Serviço de Telefonia Fixa Comutada - STFC, em prazo não 
superior a 20 (vinte) dias, contados após a assinatura do contrato; 

5.3 Disponibilizar um número de telefone 0800 que possibilite um atendimento 24 (vinte 
e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana para Help Desk, ou através do 
contato direto com o consultor técnico designado para atender ao contrato; 

5.4 Manter e fornecer, sempre que solicitados, documentos que comprovem a 
manutenção das condições de habilitação exigidas para a contratação; 

5.5 Atender de imediato as solicitações de reparo, corrigindo no prazo máximo de 04 
(quatro) horas, qualquer ocorrência de interrupção na prestação do serviço 
contratado, a contar do horário da chamada técnica; 
Indicar preposto, para representá-la, sempre que for necessário, durante o período 
de vigência do Contrato; 

(5.7 Apresentar nota fiscal/fatura mensal consolidada de utilização dos serviços, na qual 
constarão as indicações referentes ao serviço, quantidade, procedência e registro,- 

.8 Os serviços cobrados indevidamente deverão ser descontados na fatura seguinte, 
obedecidos os prazos para pagamento; 
Realizar a portabilidade do número existente em conformidade com o item deste 
Termo de Referência; 

10 Manter disponível, durante toda a vigência do contrato, telefones e endereço 
eletrônico do preposto (consultor técnico e comercial), formalmente designados, 
para solicitação dos serviços pelo fiscal do contrato, bem como, informar, no prazo 
máximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer alteração dos referidos contatos; 

4 
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5.11 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pelo Contratante, atendendo em até 48 (quarenta e oito) horas, através de um 
consultor designado para acompanhamento do contrato, conforme determinação 
deste Termo de Referência; 

5.12 Garantir a prestação dos serviços continuamente, sem interrupções, de 
acordo com as normas técnicas e legais aplicáveis ao ramo de negócio da 
contratação: 

J. 5.13 Comunicar, imediatamente, o Contratante, por escrito, qualquer fato 
extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do objeto contratado, para 
adoção das medidas cabíveis; 

Ç .14 Informar a necessidade de eventuais interrupções programadas dos serviços, 
com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis; 

)5.15 Responder por danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços e/ou reparos; 

.16 Acatar as orientações do Contratante, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita 
fiscalização, prestando esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações 
formuladas; 

(5.17 Garantir sigilo e inviolabilidade das conversações realizadas, bem como das 
transferências de dados realizadas, conforme objeto de cada contrato; 

(5.18 Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, prestando-os sem 
interrupção, 24 horas por dia, sete dias por semana, durante todo o período de 
vigência contratual; 

E 5.19 Responsabilizar-se por todos os custos operacionais da atividade, isto é, as 
". despesas com material, mão de obra, acidentes de trabalho, encargos trabalhistas, 

previdenciá rios, fiscais e comerciais, transportes, materiais, seguros operacionais, 
taxas, tributos, contribuições de qualquer natureza ou espécie e quaisquer outras 
despesas necessárias à perfeita execução dos serviços contratados, não havendo 
qualquer relação empregatícia entre o CONTRATANTE e os empregados da 
CONTRATADA; 

5.20 Disponibilizar e manter ao longo da duração do contrato os serviços ofertados 
na proposta comercial, estendendo aos planos do CISAMUSER qualquer serviço 
tecnológico tido como básico não disponibilizado pela empresa à época da 
contratação, sem ônus adicionais; 

5.21 Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência, 
com a alocação dos empregados, fornecimento de materiais, equipamentos, 
ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade necessárias ao 
perfeito cumprimento das condições deste; 

5.22 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 (EPI's) necessários conforme a natureza da tarefa: 

5.23 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em 
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais 
empregados; 

5.24 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a 
serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 
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(35.25 Cumprir e fazer cumprir, por seus prepostos ou empregados, as leis, 
regulamentos e posturas compatíveis, bem como quaisquer determinações 
emanadas das autoridades competentes, pertinentes à matéria objeto deste Termo 
de Referência, cabendo-lhe única e exclusiva responsabilidade pelas 
consequências de qualquer transgressão sua ou de seus prepostos ou empregados; 

5.26 Relatar ao Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer 
da prestação dos serviços; 

5.27 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o firmado com o Contratante, 
sem sua prévia e expressa anuência; 

5.28 Possuir concessão ou autorização da ANATEL para prestar o serviço 
contratado, bem como responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes, 
assegurando os direitos e o cumprimento de todas as obrigações estabelecidas por 
regulamentação da ANATEL, inclusive quanto aos preços praticados. 

6. CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO 

cí36.1 A empresa a ser Contratada deverá emitir as Notas Fiscais mensais com base nos 
valores de consumo do mês de referência, observada a legislação em vigor, bem 
como as tarifas fixadas pelo Poder Concedente, com os ajustes previstos; 
O pagamento da taxa de instalação será efetuado uma única vez, quando do início 
da vigência contratual por ocasião da instalação, configuração e ativação das linhas 
e ramais DDR, não havendo a repetição do pagamento desta taxa nos demais 
meses durante a vigência contratual; 
As ligações de âmbito internacional (DDI) que porventura ocorrerem deverão ser 
cobradas conforme tarifário da licitante vencedora, atendendo legislação específica; 

r6.4 A licitante vencedora deverá providenciar a portabilidade e manter em atividade a 
mesma faixa de numeração dos 100 Ramais DDR, considerando a linha atual como 
base (44) 3123-8300: 

6.5 O pagamento somente será liberado após conferência da fatura telefônica e, caso 
haja dúvidas quanto à tarifação, após os devidos esclarecimentos por parte da 
empresa a ser Contratada; 

6.6 A empresa a ser Contratada deverá estipular prazo mínimo de 20 (vinte) dias para 
pagamento após recebimento da Nota Fiscal e fatura detalhada. 

7. DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
Apresentar, no mínimo. 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica fornecido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, em papel timbrado, contendo CNPJ da 
empresa, nome legível, assinatura e telefone, comprovando que o licitante executou 
ou executa serviços da mesma natureza do objeto desta contratação e que esteja 
ou tenha cumprido de modo satisfatório; 

£7.1.1 O Atestado de Capacidade Técnica deverá ser apresentado em original ou 
cópia autenticada; 

Cópia autenticada do contrato de concessão ou do termo de autorização para 
exploração do Serviço de Telefonia Fixa Comutada - STFC, outorgada pelo poder 
concedente nos termos da legislação vigente. Como opção, a empresa poderá 
apresentar a publicação no DOU dos extratos dos contratos e aditivos de concessão 
ou autorização. 
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[INFRAÇÕES SANÇÃO 

Impedimento/Suspensão 
de 2 a 5 anos 

' Fraudar o procedimento de licitação. 

Não firmar o instrumento de contrato, quando convocado 
dentro do prazo previsto no Edital (até 05 dias úteis, a contar 
da data da convocação). 

Impedimento/Suspensão 
por até 2 anos 

Apresentar declaração ou informação falsa, bem como 
adulterar documentos. 

Impedimento/Suspensão 
de 2 a 5 anos 

Não promover a entrega do objeto da contratação no prazo 
estipulado no contrato ou entregá-lo em desacordo com as 
especificações previstas em contrato 

Multa de 10% e/ou 
Impedimento/Suspensão 
por até 2 anos 

Consórcio Público lntermunicp de Saúde do Selentribo Paranaense 
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8. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
Pela inexecução total ou parcial, o Consórcio Público lntermunicipal de Saúde do 

01-	
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 
adjudicado; 

8.2 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: 

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; 

.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; 

.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; 

8.6 As sanções previstas neste instrumento são independentes, podendo ser aplicadas 
de forma isolada ou, em casos de multas, cumulativamente com outras de maior 
gravidade. 

9. REAJUSTE 
9.1 O preço da franquia pelo qual será contratado o objeto da presente licitação não 

sofrerá reajustes pelo período de vigência de 12 (doze) meses. Após o período de 
vigência, caso se decida pela prorrogação do contrato, o preço contratado da 
franquia será revisado mediante índice de plano de serviços correspondente, 
homologado junto à ANATEL; 

9.2 Os preços poderão ser revistos desde que comprovado o desequilíbrio econômico- 
(c financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou 
'-' previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da 

7 

Ik 



Consórcio Público IntermunicpaJ de Saúde do Setentçiãa Paranaense 

EI5 

execução do ajustado:  ou ainda em caso de força maior:  caso fortuito ou fato do 
príncipe, configurando álea econômica extraordinária ou extracontratual. 

9.3 Qualquer outro reajuste poderá ser aplicado com periodicidade inferior se assim vier 
a ser determinado pela ANATEL:  de acordo com o disposto no art. 28, § 50, da Lei 
n° 9.069, de 29/06/95, desde que observado o que preceitua o art. 19, inciso VII, da 
Lei n° 9.472, de 16 de julho de 1997. Caso o órgão regulador (ANATEL) venha a 
determinar a redução de tarifas por ela controladas, essas serão, de imediato, 
estendidas ao Contratante; 

9.4 A Contratada deverá informar por escrito, ao Contratante, o reajuste ou redução de 
tarifas, juntando ao expediente os respectivos atos constando os novos valores 
tarifários homologados e divulgados pela ANATEL; 

9.5 Na hipótese da tarifa mensal vier a ser majorada ou reduzida, o Contratante passará 
a pagar os novos valores a partir da data de sua vigência. 

10. VIGÊNCIA CONTRATUAL 
.10 .1 O contrato efetuado a partir deste Termo de Referência terá vigência de 12 

(doze) meses. 
10.2 Caso o Contrato seja aditado, o CONTRATANTE terá direito as mesmas 

condições do Contrato aos seus aditivos. 

LWCia ao Ca rmo da ïÍva 
Assitente Administrativa 

Autorizado em: C5/ .jo202  Fiscal do Contrato 

cer 
Assinatura arimbo 

ecesLD em: 

gdálk Cez 
C.PF: 0141  

Assistente dm!n'.' 
cISAMJ3 
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compras@cisamusep.org.br  

De: 

Enviado em: 

Para: 

Assunto: 

Anexos: 

Sinalizador de acompanhamento: 

Status do sinalizador: 

Luis Fernando Borro <Iuis.borro@telefonica.com > 

sexta-feira, 13 de agosto de 2021 15:43 

compras@c'isamusep.org.br 

RES: Orçamento Telefonia Fixa - CISAMUSEP 

CISAMUSEP - ORÇAMENTO FIXA 2021 30 CANAIS 100 RAMAIS 13_08.pdf 

Acompanhar 

Sinalizada 

Olá Rafaeta boa tarde. 

Segue o orçamento conforme solicitado. 

Att. 

Ao final de cada contato, pode ser que você receba um LINK para responder uma pesquisa sobre meu atendimento como sua Gerente de Negócios, 
por gentileza responda as questões, pesquisa de satisfação. Sua avaliação é muito importante para o desenvolvimento do meu trabalho. 

Luis Fernando Borro 
Gerente de Negócios Governo 1 PWCCE 
Diretoria Governo 1 Telefônica Brasil 
Aveda João Pauhno Vieira Filho, 752 Centro 
87.020-015 , Maringá - Paraná 
Cel . 5544 )9185•2 544 

luis. borro©tetefonica.com  

www.telefonica.com.br  www.vivo.com.br  

vivo * EMPRESAS 

De: compras@cisamusep.org.br  <compras@cisamusep.org.br> 

Enviada em: quarta-feira, 11 de agosto de 202116:55 

Para: compras@cisamusep.org.br  

Assunto: Orçamento Telefonia Fixa - CISAMUSEP 

Boa Tarde, 

Segue anexo descritivo para orçamento (estimativa de preço) para contratação de empresa para prestação de 

serviço de telefonia fixa. 

Contamos com sua colaboração. 

Atenciosamente, 

Rafaela Koga 

Gerente de Compras e Licitação 

ElE 

(44) 3123-8303 
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Maringá, 13/08/2021 
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 

Luis Fernando Borro 
Gerente de Negócios Governo 

I_S  (•., 

TdWinául 
e 

VIVO 

CONSULTA DE PREÇOS N° 057/2021 
Data: 06/08/2021 

Fornecedor: TELEFONICA BRASIL S/A 
Endereço: AV. ENG LUIS CARLOS BERRINI, 1376 
Cidade: SÃO PAULO / SP 
CNPJ: 02.558.157/0001-62 

Telefonica Brasil S/A 
CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62 

Inscrição Estadual: 108.383.949.112 

Item	 Descrição Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total 
ASSINATURA MENSAL OU MENSALIDADE PARA 
100 (CEM) RAMAIS DOR COM CAPACIDADE DE 01 
(UM) ENTRONCAMENTO DIGITAL (El), 
TOTALIZANDO 30 (TRINTA) LINHAS (CANAIS), COM 
LIGAÇÕES ILIMITADAS PARA QUALQUER 
OPERADORA E DEVERÁ ESTAR CONTEMPLADO 
OS SERVIÇOS ABAIXO: 

SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO FIXO- 
FIXO LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL MENSAL 12 R$1.799,00 R$21.588,00 
INTRARREGIONAL E DE INTER-REGIONAL 
(INTRASETORIAL E INTER SETORIAL), PARA 
TERMINAIS DAS LOCALIDADES SITUADAS DENTO 
DAS REGIÕES 1, II E III DO PLANO GERAL DE 
OUTORGAS - PGO; 

SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO FIXO- 
MÓVEL LOCAL (VC-1) E LONGA DISTÂNCIA 
NACIONAL (VC-2 E VC-3). 

2 TAXA ÚNICA DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E SERV 01 R$ O 00 R$ O 00 ATIVAÇÃO DE LINHAS E RAMAIS DOR. 
VALOR R$ 21.588,00 TOTAL 

End. Correspondência: Av. Dr. Chucri Zaidan, 860, 3andar - Lado A— CEP 04583-110 —Itaim Bibi - São Paulo/SP. 

End. Sede: Av. Eng. Luis Carlos Berrini, 1376, 16andar - CEP 04571-000 - Cidade Monções - São Paulo/SP. 



TdWinául vivo 

 

   

1 

02.558.157/0001-62 
lnsc. Estadual: 108383949112 

TELEFÔNICA BRASIL S/A. 

Av. Eng. Luiz Carlos Berrini, 1376 

Cidade Monções - CEP 04571-936 

SÃO PAULO - SP 

 

Telefonica Brasil S/A 
CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62 

Inscrição Estadual: 108.383.949.112 

End. Correspondõncia: Av. Dr. Chucri Zaidan, 860, 3'andar- Lado A - CEP 04583-110 —Itaim Bibi - São Paulo/SP. 

End. Sede: Av. Eng. Luis Carlos Berrini, 1376, 16'andar - CEP 04571-000 - Cidade Monções- São Paulo/SP. 



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

Emitido no dia 16/08/2021 às 09:40:53 (data e hora de Brasília). 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NúMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO JRTURA 

MATRIZ CADASTRAL 

NOME EMPRESARIAL 
TELEFONICA BRASIL S.A. 

T)TULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE DEMAIS 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
61.10-8-01 - Serviços de telefonia fixa comutada - STFC 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 
33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente 
42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 
42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações 
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 
61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM 
61.20-5-99 - Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente 
61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente 
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação 
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 
63.11-9-00 -Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 
63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet 
63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente 
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 
71.12-0-00 - Serviços de engenharia 
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem 
operador 
77.40-3-00 - Gestão de ativos intangíveis não-financeiros 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURiDICA 
204-6 - Sociedade Anônima Aberta 

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO 
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376 

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNIC)PIO UF 
04.571-936 CIDADE MONCOES SÃO PAULO SP 

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 
TELEFONICA@TELEFONICA.COM (11) 3430-0000 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO DASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA / 30/11/2018 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Página: 1/2 



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

Emitido no dia 16/08/2021 às 09:40:53 (data e hora de Brasília). 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA D/EABE8RTURA 
MATRIZ CADASTRAL 

NOME EMPRESARIAL 
TELEFONICA BRASIL S.A. 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 
82.91-1-00 -Atividades de cobranças e informações cadastrais 
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 
95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação 
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
204-6 - Sociedade Anônima Aberta 

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO 
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376 

CEP BAIRRO/DISTRITO - MUNICiPIO UF 
04.571-936 CIDADE MONCOES SAO PAULO SP 

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 
TELEFONICA@TELEFONICA.COM (11) 3430-0000 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 30/11/2018 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATADA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Página: 2/2 



ÜiO 
com pras@cisamusep.org.br  

De: Ricardo De Almeida A Cassis <ricardo.cassis@sercomtelnet.br> 
Enviado em: sexta-feira, 13 de agosto de 2021 16:12 
Para: compras@cisamusep.org.br  
Assunto: Proposta Telefonia Fixa 
Anexos: Untitled_20210813_155321.pdf 

Sinalizador de acompanhamento: 

Acompanhar 
Status do sinalizador: Sinalizada 

Rafaela, boa tarde! 
Conforme solicitado, segue para análise, proposta para telefonia fixa com produto DDR El. 
A disposição para esclarecimentos, 

RICARDO OE4LMODA LkNDEROS CASSIS 

Coordenadoria de Grandes Contas e Governo 

Telefone: (43)3375-1603 1 Celular: (43M99 3-4111 1 Fax: 143)3375-1550 
ris: ardocassis@sercorntel.net.br  

S:ERCOMTEL 

1 



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

Emitido no dia 16/08/2021 às 09:44:45 (data e hora de Brasília). 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

é Q* r 
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 01.371.41610001-89 3110711996 
MATRIZ CADASTRAL 

NOME EMPRESARIAL 
SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICACOES 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE 
SERCOMTEL DEMAIS 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
61.10-8-01 - Serviços de telefonia fixa comutada - STFC 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
61.41-8-00 - Operadoras de televisão por assinatura por cabo 
61.43-4-00 - Operadoras de televisão por assinatura por satélite 
61.42-6-00 - Operadoras de televisão por assinatura por microondas 
61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente 
61.10-8-02 - Serviços de redes de transportes de telecomunicações - SRTT 
61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM 
61.10-8-99 - Serviços de telecomunicações por fio não especificados anteriormente 
61.20-5-01 -Telefonia móvel celular 
61.20-5-99 - Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente 
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 
42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações 
64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings 
71.12-0-00 - Serviços de engenharia 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
205-4 - Sociedade Anônima Fechada 

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO 
R PROFESSOR JOAO CANDIDO 555 * 

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO UF 
86.010-000 CENTRO LONDRINA PR 

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 
PRESIDENCIA@SERCOMTEL.NET.BR (43) 3375-1100 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO DASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA // 14/05/2005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATADA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Página: 1/1 
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EI5 

Rua Adolpho Contessotto, n°620, Zona 28, CEP 87053-285 Fone (44) 3123-8300 MARINGÁ PARANÁ 
CNPJ/MF no. 04956.153/0001-68 

CONSULTA DE PREÇOS N° 57/2021 
Data: 06/08/2021 

Fornecedor: Sercomtel S/A Telecomunicações 
Endereço: Rua: Professor João Cândido n° 555 
Cidade: Londrina Pr. 
CNPJ: 01.371.416.0001-89 

NOS PREÇOS DEVERAO ESTAR INCLUSOS IMPOSTOS, LEIS SOCIAIS E DEMAIS DESPESAS 

Observações 
001 - Apresentar proposta através do e-mail comprascisamusep.org.br, licitacaocisamusep.org.br  ou 
IicitacisamusepgmaiI.com. 
002 - FORMA DE PAGAMENTO: Mensal, em conta ou boleto bancário em nome da Pessoa Jurídica. 
003 - Informações e/ou esclarecimentos pelo Fone (44) 3123-8300 ou e-mail: compras@cisamusep.org.br,  
Iicitacao©cisamusep.org.br  ou licitacisamusepgmail.com  com Maiko ou Thaís. 

1. OBJETO 
1.1. Contratação de Pessoa Jurídica especializada em telecomunicações, devidamente autorizada pela 
Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, para prestação de serviço de telefonia fixa 
comutada (STFC), com instalação, com portabilidade de número já existente conforme demanda, com 
serviço de 100 (cem) ramais para discagem direta a ramal (DDR), 01 (um) link digital El, com 30 (trinta) 
canais (tronco) digitais, para cobertura de chamadas na modalidade local, longa distância nacional 
(LDN) fixo e móvel, com instalação de terminais de assinante comum e compatível com a central 
telefônica de pabx digital marca InteIbrás, modelo Impacta 300, a ser executado de forma contínua e 
ininterrupta a fim de atender as necessidades de telecomunicação do CISAMUSEP. 

Item Descrição Unid. Quant. ValorValor Total 
Unitário 

ASSINATURA MENSAL OU MENSALIDADE 
PARA 100 (CEM) RAMAIS DDR COM 
CAPACIDADE DE 01 (UM) ENTRONCAMENTO 
DIGITAL (El), TOTALIZANDO 30 (TRINTA) 
LINHAS (CANAIS), COM LIGAÇÕES ILIMITADAS 
PARA QUALQUER OPERADORA E DEVERÁ 
ESTAR CONTEMPLADO OS SERVIÇOS ABAIXO: 

SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO FIXO- 
FIXO LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL MENSAL 12 R$3.499,00 R$41.988,00 

INTRARREGIONAL E DE INTER-REGIONAL 
(INTRASETORIAL E INTER SETORIAL), PARA 
TERMINAIS DAS LOCALIDADES SITUADAS 
DENTO DAS REGIÕES 1, II E III DO PLANO 
GERAL DE OUTORGAS - PGO; 

SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO FIXO- 
MÓVEL LOCAL (VC-1) E LONGA DISTÂNCIA 
NACIONAL (VC-2 E VC-3). 

TAXA ÚNICA DE INSTALAÇÃO, 
2 CONFIGURAÇÃO E ATIVAÇÃO DE LINHAS E SERV 1 R$ 750,00 R$ 750,00 

RAMAIS DDR. 

VALOR
R$ 42.738,00  

TOTAL  
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2. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
3.1. A empresa a ser Contratada deverá realizar, caso necessário, a portabilidade do atual número (44) 
3123-8300, bem como apresentar a mesma sequência numérica para as demais linhas incluídas no 
pacote. 
3.2. A empresa a ser Contratada deverá prestar assistência técnica durante todo o período de vigência 
contratual, conforme as características abaixo descritas: 

a) Prestar suporte técnico em tempo integral, ou seja, 24 (vinte e quatro) horas por dia e 07 (sete) 
dias por semana, para atendimento em caso de falha de sistemas, linhas, cabeamentos e 
quaisquer outros serviços ou equipamentos de conexão fornecidos pela empresa a ser Contratada 
e instalados nas dependências físicas do CISAMUSEP; 
b) Oferecer suporte técnico gratuito por telefone e/ou correio eletrônico, para dúvidas e solução de 
problemas 
c) A prestação de assistência técnica nas dependências do CISAMUSEP deverá ser feita pela 
própria empresa a ser Contratada ou por técnicos comprovadamente credenciados por esta, 
mediante autorização do fiscal do Contrato designado pelo CISAMUSEP; 
d) Havendo eventual paralisação do serviço, a empresa a ser Contratada se compromete a realizar 
as correções necessárias à reativação dos serviços. Entende-se por reativação dos serviços, a 
série de procedimentos destinados a recolocar estes serviços em seu perfeito estado de uso, 
compreendendo, inclusive, substituição de equipamentos, materiais e ajustes ou reparos nos 
equipamentos da empresa a ser Contratada; 
e) O prazo máximo para o término do atendimento não deverá ultrapassar 04 (quatro) horas 
corridas, contadas a partir da solicitação. Em caso de substituição de qualquer equipamento de 
propriedade da empresa a ser Contratada, o atendimento não deverá ultrapassar 04 (quatro) horas. 
contadas da abertura do chamado técnico; 
f) Entende-se por início do atendimento a hora da abertura do chamado por telefone, correio 
eletrônico, ou qualquer outro meio de abertura de chamado; 
g) Entende-se por término do atendimento o momento a partir do qual o serviço estiver disponível, 
em perfeitas condições de funcionamento, atestado e entregue ao fiscal do contrato designado pelo 
CISAMUSEP para acompanhamento do atendimento; 
h) Quando da solicitação de atendimento, por telefone ou outro meio de comunicação, o 
CISAMUSEP fornecerá à empresa a ser Contratada, para fins de abertura de chamado técnico, as 
seguintes informações: 

código de identificação do cliente fornecido pela empresa a ser Contratada; 
> descrição da anormalidade observada; 
> nome e telefones do responsável pela solicitação do serviço; 

i) A empresa a ser Contratada deverá manter um telefone franqueado (0800), gratuito, 7 (sete) dias 
por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia, para a solicitação de serviços e/ou reparos e 
quaisquer outras solicitações previstas; 
j) Quando da solicitação de atendimento por e-mail ou outro meio, a empresa a ser Contratada 
fornecerá ao CISAMUSEP, para fins de acompanhamento do chamado técnico, as seguintes 
informações: 

,- protocolo de abertura do chamado técnico; 
.è tempo estimado para resolução do problema, com prazo máximo de 04 (quatro) horas 

para solução após a abertura do chamado técnico. 
k) Após a conclusão do atendimento a empresa a ser Contratada deverá apresentar um relatório de 
assistência técnica para cada atendimento feito, tenha sido nas dependências do CISAMUSEP ou 
nas instalações da própria empresa a ser Contratada, contendo data, hora de chamada, início e 
término do atendimento, identificação do problema, as providências adotadas e as informações 
pertinentes, para acompanhamento e controle da execução do Contrato; 
1) A empresa a ser Contratada deverá disponibilizar o nome e telefone de um responsável para um 
contato pessoal e/ou telefônico personalizado, quando houver necessidade; 
m) A empresa a ser Contratada deverá atender a solicitação de serviços de mudança de endereço 
de usuário em 30 (trinta) dias, contados a partir de sua solicitação, dentro de sua área de atuação; 
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n) Face às necessidades operacionais do CISAMUSEP, o dia indicado para os serviços de 
assistência técnica poderá ser dia não útil, mediante solicitação do fiscal do contrato por ele 
designado; 
o) A empresa a ser Contratada deverá manter a qualidade e operacionalidade dos circuitos, 
conforme especificações estabelecidas pelo Plano Geral de Metas de Qualidade para o Serviço 
Telefônico Fixo Comutado e o Regulamento do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), bem 
como demais regulamentos, resoluções e normas da ANATEL. 

3.3. Os serviços objeto deste Termo deverão ser prestados na sede do CISAMUSEP, situado na Rua 
Pioneiro Antônio Paulo da Silva, no 1,275 esquina com a Rua Adolpho Contessoto, n° 620. Jardim 
Ipanema, Maringá/PR; 
3.4. A empresa a ser Contratada deve ter ciência da localidade onde deverá prestar o serviço, ficando 
sob sua responsabilidade qualquer custo referente a adequações de rede, cabeamento e demais 
peculiaridades necessárias para a oferta do serviço sem gerar ônus ao CISAMUSEP, de forma que os 
serviços estejam disponíveis sem restrições para a utilização total dos serviços contratados no prazo 
máximo de 20 (vinte) dias após a assinatura do contrato; 
3.5. Responsabilizar-se por todos os custos operacionais da atividade, isto é, as despesas com 
material, mão de obra, acidentes de trabalho, encargos trabalhistas, previ denciários, fiscais e 
comerciais, transportes, materíais, seguros operacionais, taxas, tributos, contribuições de qualquer 
natureza ou espécie e quaisquer outras despesas necessárias à perfeita execução dos serviços 
contratados, não havendo qualquer relação empregatícia entre o CISAMUSEP e os empregados da 
empresa a ser Contratada; 
3.6 A instalação dos equipamentos e a prestação dos serviços deverão observar as exigências da 
Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL. 

4. OBRIGAÇÕES DO CISAMUSEP 
4.1. Proporcionar as condições necessárias para que a empresa a ser Contratada possa cumprir suas 
obrigações dentro das normas e condições deste Termo; 
4.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela empresa a ser Contratada: 
4.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por fiscal especialmente designado, 
anotando em registro próprio as falhas detectadas, encaminhando os apontamentos à autoridade 
competente para as providências cabíveis; 
4.4. Notificar a empresa a ser Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso 
da execução dos serviços conforme prazos estipulados na letra e do item 3.2,- 
4.5, Aplicar as penalidades, quando verificado o inadimplemento de obrigações contratuais; 
4.6. Requisitar a prestação dos serviços de acordo com as condições estabelecidas neste Termo; 
4.7. Prestar as informações e os esclarecimentos necessários ao bom desempenho da prestação do 
serviço; 
4.8. Observar que, durante a vigência contratual, sejam mantidas todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas para contratação, bem como sua compatibilidade com as obrigações assumidas; 
4.9. Solicitar à empresa a ser Contratada, sempre que necessário, a adoção de medidas efetivas de 
correção ou adequação dos serviços prestados; 
4.10. Assegurar o livre acesso dos empregados da empresa a ser Contratada, quando devidamente 
identificados, utilizando crachá e/ou uniforme, às suas dependências para execução de serviços 
referentes ao objeto deste Termo, quando necessário; 
411. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as especificações 
constantes do Termo; 
4.12. Conferir, receber e atestar as Notas Fiscais/Faturas de cobrança emitidas pela empresa a ser 
Contratada; 
4.13. Efetuar o pagamento das Notas Fiscais/Faturas apresentadas pela empresa a ser Contratada e 
atestadas, nos prazos e condições estabelecidos. 

5. OBRIGAÇÕES DA EMPRESA A SER CONTRATADA 
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5.1. Prestar os serviços conforme estabelecido neste Termo>  obedecendo à regulamentação aplicável 
descrita neste documento e>  em especial, à regulamentação de telecomunicações da ANATEL referente 
à qualidade dos serviços, bem como às recomendações e parâmetros aceitos pela boa técnica, 
5.2. Iniciar a prestação do Serviço de Telefonia Fixa Comutada - STFC, em prazo não superior a 20 
(vinte) dias, contados após a assinatura do contrato; 
5.3. Disponibilizar um número de telefone 0800 que possibilite um atendimento 24 (vinte e quatro) horas 
por dia. 07 (sete) dias por semana para Help Desk, ou através do contato direto com o consultor técnico 
designado para atender ao contrato: 
5.4. Manter e fornecer, sempre que solicitados, documentos que comprovem a manutenção das 
condições de habilitação exigidas para a contratação; 
5.5. Atender de imediato as solicitações de reparo, corrigindo no prazo máximo de 04 (quatro) horas, 
qualquer ocorrência de interrupção na prestação do serviço contratado>  a contar do horário da chamada 
técnica; 
5.6. Indicar preposto, para representá-la >  sempre que for necessário>  durante o período de vigência do 
Contrato,- 
5.7. Apresentar nota fiscal/fatura mensal consolidada de utilização dos serviços, na qual constarão as 
indicações referentes ao serviço, quantidade>  procedência e registro; 
5.8. Os serviços cobrados indevidamente deverão ser descontados na fatura seguinte>  obedecidos os 
prazos para pagamento; 
5.9. Realizar a portabilidade do número existente em conformidade com o item 3.1 deste Termo; 
5.10. Manter disponivel. durante toda a vigência do contrato, telefones e endereço eletrônico do 
preposto (consultor técnico e comercial), formalmente designados, para solicitação dos serviços pelo 
fiscal do contrato>  bem como>  informar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 
alteração dos referidos contatos: 
5,11. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo CISAMUSEP, 
atendendo em até 48 (quarenta e oito) horas, através de um consultor designado para 
acompanhamento do contrato>  conforme determinação deste Termo de Referência; 
5.12. Garantir a prestação dos serviços continuamente, sem interrupções>  de acordo com as normas 
técnicas e legais aplicáveis ao ramo de negócio da contratação; 
5.13. Comunicar>  imediatamente>  o Contratante, por escrito>  qualquer fato extraordinário ou anormal 
que ocorrer na execução do objeto contratado, para adoção das medidas cabíveis; 
5.14. Informar a necessidade de eventuais interrupções programadas dos serviços>  com antecedência 
mínima de 02 (dois) dias úteis: 
515. Responder por danos causados diretamente ao CISAMUSEP ou a terceiros>  decorrentes de sua 
culpa ou dolo, quando da execução dos serviços e/ou reparos; 
5.16. Acatar as orientações do CISAMUSEP, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, 
prestando esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas; 
5.17. Garantir sigilo e inviolabilídade das conversações realizadas, bem como das transferências de 
dados realizadas, conforme objeto de cada contrato; 
5.18. Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, prestando-os sem interrupção, 24 horas 
por dia. sete dias por semana, durante todo o período de vigência contratual; 
5.19. Responsabilizar-se por todos os custos operacionais da atividade, isto é, as despesas com 
material, mão de obra>  acidentes de trabalho>  encargos trabalhistas>  previdenciários, fiscais e 
comerciais, transportes, materiais>  seguros operacionais, taxas, tributos, contribuições de qualquer 
natureza ou espécie e quaisquer outras despesas necessárias à perfeita execução dos serviços 
contratados, não havendo qualquer relação empregaticia entre o CISAMUSEP e os empregados da 
empresa a ser Contratada; 
5.20. Disponibilizar e manter ao longo da duração do contrato os serviços ofertados na proposta 
comercial, estendendo aos planos do CISAMUSEP qualquer serviço tecnológico tido como básico não 
disponibilizado pela empresa à época da contratação>  sem ônus adicionais; 
5.21. Executar os serviços conforme especificações deste Termo>  com a alocação dos empregados, 
fornecimento de materiais, equipamentos>  ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e 
quantidade necessárias ao perfeito cumprimento das condições deste; 

4 
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5,22. 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 (EPI's) necessários conforme a natureza 
da tarefa: 
5.23. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado 
pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou dos materiais empregados; 
5.24. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, 
em conformidade com as normas e determinações em vigor,- 
5.25 Cumprir e fazer cumprir, por seus prepostos ou empregados, as leis, regulamentos e posturas 
compatíveis, bem como quaisquer determinações emanadas das autoridades competentes, pertinentes 
à matéria objeto deste Termo, cabendo-lhe única e exclusiva responsabilidade pelas consequências de 
qualquer transgressão sua ou de seus prepostos ou empregados; 
5.26 Relatar ao CISAMUSEP toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos 
serviços; 
5.27 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o firmado com o CISAMUSEP, sem sua prévia e 
expressa anuência; 
5.28 Possuir concessão ou autorização da ANATEL para prestar o serviço contratado, bem como 
responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes, assegurando os direitos e o cumprimento 
de todas as obrigações estabelecidas por regulamentação da ANATEL. inclusive quanto aos preços 
praticados. 

6. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
6.1. 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 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 
adjudicado; 
6.2. 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; 

6.3. 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; 
6.4. 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- 
6 5, As multas aplicadas serão deduzidas do valor do saldo remanescente do contrato que ainda não foi 
repassado para a empresa a ser 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; 

INFRAÇÕES , SAN ÇÂO 
Não firmar o instrumento de contrato, quando convocado dentro do Impedimento/Suspensão por 
prazo previsto no Edital (até 05 dias úteis, a contar da data da até 2 anos 
convocação). 

Fraudar o procedimento de licitação.
Impedimento/Suspensão de 2
a 5 anos 

Apresentar declaração ou informação falsa, bem como adulterar Impedimento/Suspensão de 2 
documentos. a 5 anos 
Não promover a entrega do objeto da contratação no prazo Multa de 10% e/ou 
estipulado no contrato ou entregá-lo em desacordo com as Impedimento/Suspensão por 
especificaçõesprevistas em contrato até 2 anos 

ci 



Londrina, 13 de Agosto de 2021 

(LOCAL E DATA) 

60 DIAS' 
(VALIDADE DA PROPOSTA) 

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

(NOME LÊGiVEL E ASSINATURA) (CARIMBO DO CNPJ DA EMPRESA) 
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6.6. As sanções previstas neste instrumento são independentes, podendo ser aplicadas de forma 
isolada ou, em casos de multas, cumulativamente com outras de maior gravidade. 

7. REAJUSTE 
7.1. O preço da franquia pelo qual será contratado o objeto da presente licitação não sofrerá reajustes 
pelo período de vigência de 12 (doze) meses. Após o período de vigência, caso se decida pela 
prorrogação do contrato, o preço contratado da franquia será revisado mediante índice de plano de 
serviços correspondente, homologado junto á ANATEL; 
7.2. Os preços poderão ser revistos desde que comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro inicial 
do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências 
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda em caso de força maior, 
caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária ou extracontratual. 
7.3. Qualquer outro reajuste poderá ser aplicado com periodicidade inferior se assim vier a ser 

determinado pela ANATEL, de acordo com o disposto no art. 28, § 50, da Lei n° 9.069, de 29/06/95, 
desde que observado o que preceitua o art. 19, inciso VII. da Lei n°9.472, de 16 de julho de 1997. Caso 
o órgão regulador (ANATEL) venha a determinar a redução de tarifas por ela controladas, essas serão, 
de imediato, estendidas ao Contratante: 
7.4. A empresa a ser Contratada deverá informar por escrito, ao CISAMUSEP, o reajuste ou redução de 
tarifas, juntando ao expediente os respectivos atos constando os novos valores tarifários homologados 
e divulgados pela ANATEL: 
7.5. Na hipótese da tarifa mensal vier a ser majorada ou reduzida, o Contratante passará a pagar os 
novos valores a partir da data de sua vigência. 

8. VIGÊNCIA CONTRATUAL 
8.1. A vigência do contrato a ser firmado será de 12 (doze) meses. 
8.2. Caso o Contrato seja prorrogado. o CISAMUSEP terá direito às mesmas condições do Contrato 
para cada ano de vigência de seus aditivos. 
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Eng. ELPIDIO VIRGILIO LUIZ CINTRA 

Gerente De Contas Corporativas /Governo 

Coordenação Regional - Paraná 

(34) 9 9662-2935 
E-mail:elpidio(algarteIecom.com.br  

Central de Atendimento: 0800 9412822 
Suporte Técnico Corporativo: 0800 940 21,299 

Linkedln: https://www.linkedin.com/in/elpídio-

virgilioluizcintra-36531  5164 
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compras@cisamusep.org.br  

De: Elpidio Virgílio Luiz Cintra <elpidio@algartelecom.com.br > 

Enviado em: sexta-feira, 13 de agosto de 2021 15:36 

Para: compras@cisamusep.org.br  

Assunto: ***SPAM*** PROPOSTA ALGAR TELECOM - VOZ 

Anexos: Proposta-Comercial-VOZ TOTAL -CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE 

SAÚDE DO SETENTRIAO PARANAENSE - C_V1.pdf 

Boa Tarde, 

Prezada Rafaela, 

Conforme conversamos segue proposta. 

Qualquer dúvida estou à disposição. 

Obrigado 

Esta mensagem,incluindo seus anexos,pode conter informação confidencial e/ou privilegiada,sendo de uso 

exclusivo dos destinatários. Seu conteúdo não deve ser revelado.Caso você não seja o destinatário 

autorizado a receber esta mensagem,não poderá usar,copiar ou divulgar as informações nela contidas ou 

tomar qualquer ação baseada nesse e-mail,por favor,comunique ao remetente e a elimine 

imediatamente. Não nos responsabilizamos por opiniões e/ou declarações veiculadas por e-mail não 

ficando obrigada ao cumprimento de qualquer condição constante deste instrumento. 

This message,including its attachments,contains and/or may contain confidential and privileged 

information.If you are not the person authorized to receive this message,you may not use,copy or disclose 

- 
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Muito obrigado, 

Nos, da Algar Telecom, agradecemos o seu interesse pelo nosso portfoo de 
servlos e estamos muito orgulhosos em levar nossas soluções atê você. 

Com a gente, você conta com urna proposta que 5e encaixa à sua empresa e 
profissionais altamente qualificados pata realizar os mais diferentes serviços que 
oferecernos 

Não precisa pensar duas vezes. 
Qualquer dúvida, é só falar com a gente. 

OBJETIVO: Elaboração de um projeto em Telecom para o CONSORCIO PUBLICO 
INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIAO PARANAENSE - C buscando 
atender a entrega de serviço de Voz. 

Empresa: CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO 
SETENTRIAO PARANAENSE - C 

Contato: Rafaela Koga 

.LOCAL E DATA: MARINGÁ, 13 DE AGOSTO DE 2021. 

Atgar,  
Teec 
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1. Confidencial idade 

Todas as informações obtidas por meio dessa negociação são confidenciais e as 
partes se obrigam a manter o mais absoluto sigilo com relação a toda e qualquer 
informação, dados, sistemas, dentre outros, que venha a ter acesso, a partir do 
recebimento dessa proposta comercial. 

2. Objetivo e especificações 

Através desta proposta, a ALGAR TELECOM apresenta para sua empresa a solução de 
um novo pacote de Serviços para o tráfego de voz baseado na tecnologia IP. Esta 
solução tornará seus negócios ainda mais competitivos no seu segmento de 
atuação. 

O Voz Total Executivo trata-se de uma solução em Telefonia IP que possibilita um 
melhor atendimento e uma melhoria substancial dos recursos em 
telecomunicações. O serviço Voz Total Executivo consiste no fornecimento Troncos 
Analógicos, para clientes que desejam utilizá-los diretamente à empresa sem um 
equipamento de PABX, ou para interligá-los à um PABX Analógico; ou Troncos 
Digitais de DDR (discagem direta a ramal) com tecnologia IP, e Troncos IP para 
interligá-los ao PABX IP, para ligações Local, LDN (Longa distância Nacional), LDI 
(Longa Distância Internacional) e Ligações para Celular. 

O Voz Total Executivo é ideal para empresa que está satisfeita com sua infra-
estrutura e não deseja investir ou substituir o seu PABX, ou para empresas que 
desejam substituir seu PABX convencional por um PABX IP. 

O Voz Total Executivo é fornecido através dos produtos de acesso à Internet. 

Com  o Voz Total Executivo sua empresa ganha Mobilidade e Virtualidade. 

Virtualidade: sua empresa contrata um Número Virtual em uma localidade. Este 
número poderá efetuar e receber ligações e serve para que sua empresa realize 
ligações de Longa Distância Nacional - LDN com o CSP 12, para a localidade do 
número virtual, com os valores de ligações diferenciadas. 

Mobilidade: O cliente pode utilizar seu numero, ou seja, efetuar ligações, 
bastando que tenha seu computador conectado na Internet pública (qualquer lugar 
do Brasil e do Mundo) e que possua um softphone instalado no compucr. Este 
softphone deve ser homologado pela ALGAR TELECOM. AUa  
O Voz Total Executivo oferece, entre outros, os seguintes benefícios para sua 
empresa: 
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Preços e condições de pagamento 

Pela prestação do(s) serviço(s) o CLIENTE deverá pagar à Algar Telecom: Condições 
de preços e pagamento: (Estão sujeitas a análise técnica e financeira ao termino da validade da 
proposta.) 

Fornecedor: ALGAR TELECOM S/A 
CNPJ: 71.208.516/0001-74 

- . Valor 
Item Descrição Untd. Quant. Valor Total Unitário 

ASSINATURA MENSAL OU MENSALIDADE 
PARA 100 (CEM) RAMAIS DDR COM 
CAPACIDADE DE 01 (UM) ENTRONCAMENTO 
DIGITAL (El), TOTALIZANDO 30 (TRINTA) 
LINHAS (CANAIS), COM LIGAÇÕES ILIMITADAS 
PARA QUALQUER OPERADORA E DEVERÁ 
ESTAR CONTEMPLADO OS SERVIÇOS ABAIXO: 

SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO FIXO- 
FIXO LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL MENSAL 12 R$ 2.750,00 R$ 33.000,00 

INTRARREGIONAL E DE INTER-REGIONAL 
(INTRASETORIAL E INTER SETORIAL), PARA 
TERMINAIS DAS LOCALIDADES SITUADAS 
DENTO DAS REGIÕES 1, II E III DO PLANO 
GERAL DE OUTORGAS - PGO; 

SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO FIXO- 
MÓVEL LOCAL (VC-1) E LONGA DISTÂNCIA 
NACIONAL (VC-2 E VC-3). 

TAXA ÚNICA DE INSTALAÇÃO, 
2 CONFIGURAÇÃO E ATIVAÇÃO DE LINHAS E SERV 1 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 

RAMAIS DDR. 

VALOR R$ 35.000,00 TOTAL 

Atgar,11.1111k 
Te&orn 



razo Instalação: 

Prazo de ativação: o prazo para ativação é de 30 dias úteis, a partir da assinatura 
do contrato. O prazo está condicionado à existência da infraestrutura adequada no 
local de instalação informado pelo cliente. 

S. Considerações gerais 

Validade da proposta: a presente proposta será válida pelo prazo de 60 dias, 
contados a partir de sua emissão. 

Viabilidade técnica: o fornecimento do(s) serviço(s) está condicionado à 
viabilidade técnica do local de instalação do serviço. 

Na eventualidade de o(s) Serviço(s) ser(em) considerado(s) pela Algar Telecom 
inviável(is) por quaisquer das razões indicadas neste documento, a presente 
Proposta será tida como cancelada, sem a incidência de quaisquer penalidades para 
as Partes. 

Análise financeira: o fornecimento do(s) serviço(s) está condicionado à análise de 
crédito e demais análises de viabilidade financeira e econômica. 

Análise documental: o cliente deverá apresentar toda a documentação exigida a 
fim de possibilitar as análises necessárias pela ALGAR TELECOM. 

Os valores apresentados nesta proposta poderão ser reajustados anualmente, a 
partir da data de assinatura do Contrato, de acordo com a variação positiva do 
indice adotado pelo cliente Governo. 

6. Período de Permanência Contratual 

As Partes acordaram celebrar a presente Proposta Comercial que, juntamente com 
o Contrato de Prestação de Serviços e Condições Específicas do serviço, disponíveis 
no site www.algartelecom.com.br  regerá a presente contratação até que o Termo 
de Adesão/Contrato de Prestação de Serviços seja assinado entre as Partes. 

Com a aceitação da presente Proposta, bem como das condições gerais para 
fornecimento do serviço(s) e/ou da solução contratada(s), a Algar Telecom dará 
início a processo de avaliação de crédito bem como às necessárias verificações 
acerca da viabilidade técnica e econômica. 

Somente serão considerados contratados os serviços após a constatação de 
viabilidade técnica. 

Atgar..  
Telecom 



ONtATO TÉCNICO 

DADOS CONTRATUAIS 

Assinatura cliente: 

Nome: 

Cargo: 

 

DocuSigned by 

LfLÔ ÁfrIte (Â (ít&frc 
CA04B2FA40D8409... 

 

Assinatura ALGAR TELECOM: 

Nome: 

Cargo: 

Dados Complementares: 

Prestadora de Serviços 

CONTRATADA: ALGAR TELECOM S/A 
CNPJ: 71.208.516/0001-74 

Eng. ELPIDIO VtRGILIO LUIZ CINTRA 
Gerente De Contas Corporativas / Governo 
Coordenação Regional - Paraná 
(44) 9 9700-0127 
(34) 9 9662-2935 
-rniI;eIpidio @aIgarteIeccmcorn.br  

Nome Rafaela Koga 
Telefone (44) 3123-8303 

Prazo Contratual 12 MESES 
Validade da proposta 60 DIAS 

Atgar..
&01  

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

Emitido no dia 16/08/2021 às 16:51:27 (data e hora de Brasília). 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
: 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 71.208.51610001-74 3010411993 
MATRIZ CADASTRAL 

NOME EMPRESARIAL 
ALGAR TELECOM SIA 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE 
ALGAR TELECOM DEMAIS 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 
61.10-8-01 - Serviços de telefonia fixa comutada - STFC 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 
61.10-8-02 - Serviços de redes de transportes de telecomunicações - SRTT 
61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM 
61.20-5-01 -Telefonia móvel celular 
61.20-5-99 - Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente 
61.41-8-00 - Operadoras de televisão por assinatura por cabo 
61.43-4-00 - Operadoras de televisão por assinatura por satélite 
61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações 
61.90-6-02 - Provedores de voz sobre protocolo internet - VOlP 
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 
63.11-9-00 -Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 
63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet 
66.22-3-00 - Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde 
66.29-1-00 -Atividades auxiliares dos seguros, da previdência complementar e dos planos de saúde não especificadas 
anteriormente 
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
204-6 - Sociedade Anônima Aberta 

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO 
R JOSE ALVES GARCIA 415 

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO UF 
38.400-668 BRASIL UBERLANDIA MG 

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 
CADASTRO@CSCALGAR.COM.BR (34) 3256-3436 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Página: 1/2 



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

Emitido no dia 16/08/2021 às 16:51:27 (data e hora de Brasília). 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NúMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 71.208.51610001-74 3010411993 
MATRIZ CADASTRAL 

NOME EMPRESARIAL 
ALGAR TELECOM SIA 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem 
operador 
77.40-3-00 - Gestão de ativos intangíveis não-financeiros 
82.91-1 -00 -Atividades de cobranças e informações cadastrais 
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
204-6 - Sociedade Anônima Aberta 

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO 
R JOSE ALVES GARCIA 415 * 

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO UF 
38.400-668 BRASIL UBERLANDIA MG 

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 
CADASTROCSCALGAR.COM.BR (34) 3256-3436 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATADA SITUAÇÃO ESPECIAL 
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i-'rejeirura iviunicipai ae Manila 
Estado de São Paulo G019 

CST- 152/2o 

Contrato que o MUNICÍPIO DE 
MARÍLIA celebra com LIFE 
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 
MULTIMIDIA LTDA para a execução 
de serviço telefônico fixo comutado 
STFc) nas modalidades Local, Longa 
Distância lVacional (LDN) e 
internacional (LDJ), incluindo o 
fornecimento e instalação de acessos 
digitais El - R2 Digital ou SIP Trunk e 
faixa de numeração DDR e linhas avulsas 
para conexão da ('entra! Privada de 
Comunicação Telefônica (CPCT), 
destinados à Secretaria Municipal da 
Tecnologia da Informação. 

O MUNICÍPIO DE MA.RÍLIA, pessoa jurídica 

de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n.° 44.477.909/0001-00. com  sede na 

PREFEITURA MUNICIPAL, situada na Rua Bahia, n.° 40, por intermédio da 

Secretaria Municipal da Tecnologia da Informação representada pelo Secretário 

Municipal, EDUARDO YOITI DEL BIANCO YAMAMOTO, neste ato denominado 

CONTRATANTE e LJFE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍD1A 

LTDA, sediada na Rua Campos Salies, 949, nesta cidade de Marília, Estado de São 

Paulo, inscrita no CNPJ sob n.° 05.087.744/0001-09, representada por RAFAEL 

ALVES MACHADO, brasileiro, portador da cédula de identidade RG n.° 32.590.692-0, 

SSP/SP, inscrito no CPF(MF) sob o n.° 363.516.498-46. denominada CONTRATADA, 

partes ao final assinadas, celebram o presente Contrato, de acordo com as disposições 

nele contidas e em conformidade com o Pregão Eletrônico n° 201/20, sujeitando-se à 

Lei Federal n.° 10.520/02, ao Decreto Municipal n.° 11.001/13 e à Lei Federal n.° 

8.666/93, na forma das seguintes cláusulas e condições: 

1 
1 



rrejeuura iviunicipai ae iviariiia 
Estado de São Paulo 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS 
CARACTERÍSTICOS 

Constitui o objeto do presente contrato a prestação 
de serviço telefónico fixo comutado ÍSTF nas modalidades Local, Longa Distância 
Nacional í'LDN) e Internacional (LDD, incluindo o Jbrneciniento e instalação de 
acessos digitais El R2 Digital ou SIP Trunk e faixa de numeração DDR, e linhas 
avulsas para conexão da Central Privada de Comunicação Telefónica (CPCT), 
destinados à Secretaria Municjpal da Tecnologia da Informação,  conforme descrito no 
Pregão Eletrônico n° 201/20, bem corno proposta apresentada no mesmo processo 
licitatório, que passam a fazer parte integrante do presente contrato como se transcritos 
fossem. 

CLÁUSULA SEGUNDA: DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO 

O valor dos serviços, objeto do presente 
instrumento, é de R$ 521.808,00 (quinhentos e vinte e um mil, oitocentos e oito 
reais). 

Os preços unitários dos serviços são os constantes 
da proposta apresentada no Pregão Eletrônico n° 201/20 e estão assim discriminados: 

LOTE ÚNICo 

o- 

Item Código Qtde, Unid. Descrição Valor Valor Total 
Mensal 

1 2.04.01.0037-1 12 MIES Serviço de ASSINATURA RS 29.584,00 R$ 355.008.00 
para até 16 pontos de 
Acesso Digital E  

Serviço de assinatura para até 16 pontos de Acesso Digital El 
2 2.04.01.0038.0 12 MÊS Serviço de ASSINATURA R$ 13.900,00 R$ 166.800,00 

para até 200 Linhas 
telefônicas Avulsas 

Serviço de assinatura para até 200 Linhas telefônicas Avulsas 
3 2.04.01.0040-1 16 SERV Serviço de INSTALAÇÃO Não há taxa Não há taxa de 

IÇO para assinatura de Acesso de instalação instalação 
Digital El 

Serviço de instalação para assinatura de Acesso Digital El 
4 2.04.01.0039-8 200 SERV Serviço de INSTALAÇÃO Não há taxa No há taxa de 

IÇO de assinatura para linha de instalação instalação 
telefônica avulsa 

Serviço de instalação de assinatura para linha telefônica avulsa 
VALOR= R$ 521.808,00 

2 



rrejeitura Municipal ae Marília 
Estado de São Paulo 

iÜ2O 
O pagamento referente aos serviços prestados será 

efetuado pelo CONTRATANTE em até 30 (trinta) dias após o recebimento efetivo de 
todos os serviços constantes na Ordem de Serviços, conforme item 17 do Edital. 

Havendo atrasos nos pagamentos devidos pelo 
CONTRATANTE, poderá haver incidência de correção monetária com base no IGP-
M/FGV, calculados entre a data final do período de adimpleinento de cada parcela e a 
do efetivo pagamento, devendo, entretanto ser solicitado pela CONTRATADA, através 
de requerimento protocolado no Ganha Tempo Municipal. 

Os dados bancários da CONTRATADA. para 
efeito do disposto desta Cláusula, são os seguintes: 

Número do Banco: 001 

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A 

Número da Agência Bancária: 0328-X 

Número da Conta Corrente: 6464-5 

CLÁUSULA TERCEIRA: DA EXECUÇÃO 

A CONTRATADA deverá executar os serviços, 
rigorosamente de acordo com descrito no Pregão Eletrônico n.° 201/20 e proposta 
apresentada, após o recebimento da Ordem de Serviços (Empenho), conforme 
determinação do CONTRATANTE. 

De acordo com o estabelecido no item acima e as 
disposições contidas no Anexo 1-A do Edital, a CONTRATADA terá o prazo de 4 
(quarenta e cinco) dias corridos para a instalação da infraestrutura necessária para a 
viabilização dos serviços para uso do CONTRATANTE, podendo este prazo ser 
prorrogado desde que plenamente justificado, atendendo ao interesse e conveniência 
públicos. 

Será rejeitado pelo CONTRATANTE o 
fornecimento de serviços com especificações diferentes das constantes da proposta de 
preços apresentada no Pregão Eletrônico n° 201/20. 

A CONTRATADA se obriga, por ocasião do 
cumprimento do ajuste, a fornecer o documento fiscal respectivo, em duas vias. 

Para efeito de posterior verificação da 
conformidade dos serviços com as especificações exigidas, será emitido Termo de 
Recebimento Provisório. 

Após a verificação da quantidade e qualidade dos 
serviços fornecidos e aceitação dos mesmos, será emitido Termo de Recebimento 
Definitivo. 

1 
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rrejeuura iviunicipai ae Manha 
Estado de São Paulo 

CLÁUSULA QUARTA: DO REAJUSTE DOS PREÇOS 

O valor do presente contrato será fixo e 
irreajustável pelo período de 12 (doze) meses de acordo com a Lei Federal n.°  
9.069/95. 

Ultrapassado o período de 12 (doze) meses, 
contados da data de assinatura do Contrato, o mesmo poderá ser reajustado para 
reposição da perda inflacionária, mediante requerimento da CONTRATADA, pelo 
índice anual do lGPni fornecido pela FGV ou outro que vier a substituí-lo a fim de 
manter o valor real de mercado. 

O requerimento da CONTRATADA deverá ser 
protocolado no Ganha Tempo Municipal, será apreciado pelos setores técnicos 
competentes e, ao final decidido pelo Gestor do Contrato. 

CLÁUSULA QUINTA: DAS DOTAÇÕES 

As despesas decorrentes do pagamento e 
elaboração deste instrumento correrão por conta do CONTRATANTE, prevista no 
orçamento - Dotação Orçamentária: Órgão n.° 02; Unidade Orçamentária n." 02.19; 
('alegoria Econômica n. 03.3.90.40;  e Funcional Proramática n.° 19.126.0230.2.356. 

CLÁUSULA SEXTA: DAS RESPONSABILIDADES 

A CONTRATADA é a única responsável em 
qualquer caso, por dano ou prejuízo que eventualmente possa causar a terceiros, em 
decorrência dos serviços ora contratados, sem qualquer responsabilidade ou ônus para o 
CONTRATANTE pelo ressarcimento ou indenização devidos. 

A responsabilidade da CONTRATADA é integral 
para com a execução do objeto do presente contrato, nos termos do Código Civil 
Brasileiro, sendo que a presença da fiscalização do CONTRATANTE não diminui ou 
exclui essa responsabilidade. 

É de responsabilidade da CONTRATADA a 
vigilância dos materiais, equipamentos e local onde serão executados os serviços. 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES 

A CONTRATADA estará sujeita. em caso de 
inadimplemento de suas obrigações, definidas neste instrumento ou em outros que o 
complementem, às seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais: Art. 86 a 88 da 
Lei Federal n.° 8.666/93. 

1 
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rrejeitura munícipaí de Manha 
Estado de São Paulo 

Em caso de inexecução contratual, estará sujeita a 
CONTRATADA, ao pagamento de multa correspondente a até 10% (dez por cento) do 
valor dos serviços não executados. 

Em caso de atraso na execução dos serviços 
relativamente ao prazo previsto, estará sujeita a CONTRATADA às seguintes multas, 
calculadas sobre os serviços não executados. 

a) atraso de até 10 (dez) dias - multa de 0,25% 
(vinte e cinco centésimos percentuais) ao dia; 

b) atraso de li (onze) a 20 (vinte) dias * multa de 
0,50% (cinquenta centésimos percentuais) ao dia; 

e) atraso superior a 20 (vinte) dias - multa de 1% 
(um por cento) ao dia. 

CLÁUSULA OITAVA: DA RESCISÃO 

A inexecução total ou parcial do contrato poderá 
ensejar, a critério do CONTRATANTE, a sua rescisão, com as consequências 
contratuais e as previstas em lei. 

Constituem motivos para rescisão aqueles 
elencados na Lei Federal n.° 8.666/93, especialmente nos seus artigos n.° 78, 79 e 80 
com seus respectivos incisos. 

CLÁUSULA NONA: DA VINCULAÇÃ() 

O presente instrumento vincula-se à proposta 
vencedora e ao Edital do Processo de licitação - Pregão Eletrônico n.° 201/20, fazendo, 
portanto, parte integrante do mesmo. 

São aplicáveis à execução deste contrato a Lei 
Federal n.° 10.520/02, o Decreto Municipal n.° 11.001/13 e a Lei Federal n.° 8.666/93. 

Aos casos omissos serão aplicadas as Leis 
supracitadas e, subsidiariamente o Código Civil. 

CLÁUSULA DÉCIMA: DA MANUTENÇÃO DE EXIGÊNCIAS 

Fica a CONTRATADA com a obrigação de 
manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por 
ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas e apresentadas 
na licitação. / 

5 



i-'rejeitiira Iviunicipal de Manha 
Estado de São Paulo 

CLÁUSULA DÉCIMA 
PRIMEIRA: DA FISCALIZAÇÃO 

O CONTRATANTE nomeará um Coordenador 
para dirigir e acompanhar a execução dos serviços a fim de assegurar a conformidade 
com as condições deste instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA 
SEGUNDA: DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência do presente contrato é de .12 
(doze) meses, contados da data de assinatura, podendo ser prorrogado a critério das 
partes, nos termos do artigo 57 da Lei Federal n.° 8.666/93. 

CLÁUSULA 'DÉCIMA 
TERCEIRA: DA GARANTIA 

A garantia de prestação de serviços terá vigência 
pelo período de validade do contrato, devendo cobrir a manutenção corretiva, medições, 
correções, ajuste, limpeza e substituição de peças ou equipamentos responsáveis pela 
interconectividade entre a operadora de Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC e as 
Centrais PABX do CONTRATANTE, que apresentarem falha de funcionamento, 
isentando o CONTRATANTE de quaisquer ônus relativo à mão de obra, fretes ou 
taxas. 

Durante a vigência contratual, a CONTRATADA 
deverá manter serviço especializado para executar a correção de falhas e restabelecer a 
conexão do serviço contratado, adotando as necessárias providências em até 04 (quatro) 
horas contadas da solicitação formal do CONTRATANTE e resolução em até 24 (vinte 
e quatro) horas; 

Serão competentes para acionar o serviço acima 
mencionado, os técnicos pertencentes ao efetivo da Secretaria Municipal da Tecnologia 
da Informação. 

A CONTRATADA deverá disponibilizar ao 
CONTRATANTE, no mínimo 02 (duas) formas diferentes de contato (telefone do tipo 
0800, telefone móvel, e-mail, mensagem eletrônica de texto - SMS. etc.) para 
acionamento dos serviços de intervenção técnica, as quais deverão ser atualizadas no 
prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas sempre que houver alterações. 

CLÁUSULA DÉCIMA 
QUARTA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir. 
remover ou substituir, a suas expensas, no total ou em partes, o objeto do contrato em 

que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços 
ou de materiais empregados. 

6 
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rrejeitura municipai ae iviarilia 
Estado de São Paulo 

Pela Contratada: 

RAFAEL ALVES MACHADO 
Life Serviços de Comunicação Multímídia Ltda. 

Correrão por conta exclusiva da 
CONTRATADA: 

1)- Todos OS impostos e taxas que forem devidos em decorrência da contratação da 
empreitada, objeto deste Contrato. 

2)- As contribuições devidas à Seguridade Social, encargos trabalhistas, taxas, prêmios 
de seguros e de acidentes de trabalho, emolumentos e demais despesas necessárias. 

CLÁUSULA DÉCIMA 
QUINTA: DO FORO 

As partes signatárias do presente instrumento de 
contrato elegem, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja, o foro da Comarca de Marília/SP para dirimir dúvidas, omissões e litígios oriundos 
da execução do que ora se pactua. 

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, 
firmam o presente instrumento de contrato, perante duas testemunhas abaixo assinadas, 
para um único e só fim de direito. 

Marília. 2 3 NOV 2020 

Pelo Contratante: 

JBIANCØ VAMAMOTO 
iicipal da Tecnologia da Informação 

?éiyioCosta 
Div. do Contratos  M

ar
íli

a.
  2

3/
11

/2
02

0  

7 

1)  
Non1ü 
RG: 

2)  
Nome: 
RG: 

_;68 Santos 
Wíle Contratos 

OABISP 1.55,292 

Testemunhas 



Assinatura: 
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rrejeuura iviunicipai ae iviaritia 
Estado de São Pauto 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CONTRATOS OU ATOS JURÍ[)ICOS ANÁLOGOS 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARÍLIA / PREFEITURA MUNICIPAL DE MÂRÍLIA 

CONTRATADA: LIFE SER\'ICOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 

CONTRATO N° (DE ORIGEM): CST - 152 6120  

OBJETO: Execução de serviços telefónico fixo comutado ('STlt) lias modalidades Local. Loj,ga 

Distância Nacional (i.J.)iV) e Internacional (ID!). incluindo o Jou'necimenio e insta/ação de 

acessos digitais El R2 Djgital ou SIP T,'unk e Jixa de numeração DDR, e linhas avulsas 

ara conexão da Central Privada de Comunicação Telefónica ((,'PCT). d(,.riinados à 

Sccretaiia Muuuuijja/ da Tecno/ogia da lnjrniaçào. 

Pelo presente TERMO, nós. abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de 
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo 
Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução n° 
01/2011 doTCESP: 

c) além de disponiveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser 
tomados. relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno 
do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o 
artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a 
contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 

d) Qualquer alteração de endereço - residencial ou eletrônico - ou telefones de contato deverá ser 
comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o 
direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

? NOV Marllia, 2 - L.0 

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome' EDUARDO YOlTl DEL BIANCO YAMAMOTO 
Cargo: Secretário Municipal da Tecnologia da Informação 
CPF: 281.815.468-57 / RG: 30.826.543-9, SSP/SP 
Data de Nascimento: 29/04/1979 
Endereço residencial: Rua das Perdizes, 413 - Ana Carla, Marília/SP 
E-mail institucional: eduardo.yamamotomarilia.sp.qov.br  
E-mail pessoal; eduardo.yamamoto.tigmaiI.com  
Telefone(s); 114) 3402-6000 



Assinatura: 

Prefeitura Municipal de Manuha 
Estado de São Pauto 

JtJ4,U 

Responsáveis que assinaram o ajuste: 

Pelo CONTRATANTE: 

Nome: EDUARDO YOlTl DEL BIANCO YAMAMOTO 
Cargo: Secretário Municipal da Tecnoloqia da Informação 
CPF: 281.815.468-57 / RG: 30.826.543-9, SSPISP 
Data de Nascimento: 29/04/1979 
Endereço residencial: Rua das Perdizes. 413 - Ana Cana, Marilia/SP 
E-mail institucional: eduardojamm Q otomarWasp.gov.br  
E-mail pessoal: eduardo.yamamoto.tigmaíl.com  
Telefone(s): (14) 3402-6000 

Pela CONTRATADA: 
Nome: RAFAEL ALVES MACHADO 
Cargo: Gerente Corporativo 
CPF: 363.516.498-46 / RG 32.590.692-0, SSP/SP 
Data de Nascimento: 19/01/1987 
Endereço residencial: Rua Enqenheiro Norberto Camarqo, 123. Pompéia/SP 
E-mail institucional: rafaellife net.br  
E-mail pessoal: rafaeftlife.net.br  
Telefone(s): 4)  3434-0400 

Assinatura: 
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Prefeitura Municipal de Manilha 
Estado de São Paulo 

JUíi 

  

Aditivo 01 ao CST-1526/20 

Termo Aditivo ao Contrato firmado entre o 
MUNICÍPIO DE MARÍLIA e a LIFE 
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 
MULTIMÍDIA LTDA para a execução de 
serviço telefônico lixo comutado (STFc) nas 
modalidades Local, LouRa Distância Nacional 
(LDIV) e Internacional (LDD, incluindo o 
fornecimento e i,istu/acào de acesxos di,'iumh El 
- R2 DIRiIUI ou 5'!!' Tr:inh e /àLva de nunwraç7o 
DD1? e luz/ias avulsas para conexão da Central 
Privada de C'o,nunicaçâo Telefônica (CPC7)Y 
destinados à Secretai *m Municipal (1(1 Tec,iolo.'ia 
da Inf'or,nação. 

O MUNICÍPIO DE MARÍLIA, pessoa jurídica 
de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n.° 44.477.909/0001-00, com sede na 
PREFEITURA MUNICIPAL, situada na Rua Bahia, n.° 40, por intermédio da 
Secrejaria Municipal da 2cno/ogia (ia Informação representado pelo Secretário 
Municipal, EDUARDO YOITI DEL BIÁNCO YAMAMOTO, neste ato denominado 
CONTRATANTE e a LIFE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA 
LTDA, sediada na Rua Campos Saltes, 949, nesta cidade de Manha, Estado de São 
Paulo, inscrita no CNPJ sob n.° 05.087.744/0001-09, representada por RAFAEL 
ALVES MACHADO, brasileiro, portador da cédula de identidade RO n.° 32.590.692-0, 
SSP/SL', inscrito no CPF(MF) sob o n.'363.516.498-46, denominada CONTRATADA., 
partes ao final assinadas, celebram o presente Aditivo Contratual, de acordo com as 
disposições nele contidas e em conformidade com o processo de Protocolo n.° 
15.102/21, sujeitando-se à Lei Federal a.° 10.520/02, ao Decreto Municipal n.° 
11.001/13 e à Lei Federal n.° 8.666/93, na forma das seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

Constitui o objeto cio presente Termo Aditivo 
Contratual o acréscimo ao quantitativo previsto no contrato a.° CST-1526/20 conforme 
descrito no Protocolo n.° 15.102/21. 

CLÁUSULA SEGUNDA: II)() VALOR DO ACRÉSCIMO 

O valor anual referente ao acréscimo, objeto do 
presente ]'ermo Aditivo é de R$ 60.552,00 (sessenta mil, quinhentos e cinquenta e 
dois reais), conforme Protocolo n.° Protocolo n.' 15.102/21, abaixo discriminado: 

Página 1 de 4 
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EDUARDO VOITI DEL BIANCO YAMAMOT() 
Secretário Municp& da Tecnologia da lntbaniaço 

A! V ', W1nn 
- 
rtkSilveiJm: 

Secretário Adj.da Tecnologia 
da mforrnaço 

Pela Contratada: 

Testemunhas: 

RAFAEL ALVES MACHADO 
ife Serviços de Comunicação Multimidia Ltda. 

Mário VF, tosta 
Oivisó de Contratos 

1)  
Nome: 

RG: 

2)  

Nome: 

REG ISTRÁOscbn,°Ad1jyj8C Ji2O 

SéyiorTCoia 
Div. de Contratos •- 5F70 

m 
L .. 

RG: 

Prefeitura Municipal de Maré/ia 
Estado de São Pauto 

ai kccx) 4- 

5 0L 6 Q3  

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS RATIFICAÇÕES 

Ratificam-se todas as demais cláusulas constantes 
do contrato original CST-1526120. 

E, por estarem justos e acordados, assinam o 
presente contrato cm três vias de igual teor e fornia, juntamente com as testemunhas 
abaixo, de tudo cientes. 

Marília, 2 d Inibo d_2fl21 

Pelo Contratante: 

Item Código Qtde. Unid Descrição Valor Valor Total 
Mensal 

1 2.0401.0037-1 U MÊS Serviço de ASSINATURA R$ 1 849,00 R$ 22.188,00 
para até 01 pontos de 
Acesso Digital El 

2 2.04.01.0038-0 12 MÊS Serviço de ASSINATURA R$ 3.197,00 R$ 38.364.00 
para até 46 Linhas 
telefônicas Avulsas 

Valor (12 nieses)' R$ 60.552,00 
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Prefeitura Miinicial de Manilha 
Estado de São Paulo 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
TRIBUNA[., DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 

u 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO [)E MARÍLIA / PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA 

CONTRATADA: 1,1FF SERVIÇOS DL COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA. 

CONTRATO N°: Adilivo 01 ao (ST-1526/20 

OBJETO: Aci'éscinio ao objeto do contrato. 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados; 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de 
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo 
Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na 
Resolução n° 01/2011 do TCESP; 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a 
ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, 
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em 
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n°709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-
se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de 
Processo Civil; 

d) Qualquer alteração de endereço - residencial ou eletrônico - ou telefones de contato deverá 
ser comunicada pelo interessado. peticionando no processo. 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para; 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento (ml e consequente publicação. 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o 
direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

Manha, 23 de Julho de 2021 

GESTOR DO ÕRGÃO/ENTIDADE: 

Nome; EDUARDO YOITI DEL BIANCO YAMAMOTO 

Cargo; Secretário Municipal da Tecnoloqia da Informação 

CPF; 281.815.465-57 / RG; 30.826.543-9 SSP/SP 

Data de Nascimento: 29/04/1979 

Endereço residencial: Rua das Perdizes, 413 -Ana Carla, Marilia/SP 

E-mail institucional; eduardo.yamamotomani lia. sp. gov. br 

E-mail pessoal; edu ardo. yamnamoto.ti(ãqmail.com  

Telefone(s) (14) 3402-6000 

Assinatura 
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Prefeitura Municipal de Manila 
Estado de São Paulo 

 

Responsáveis que assinaram o ajuste: 

Pelo CONTRATANTE: 

Nome: EDUARDO YOlTl DEL BIANCO YAMAMOTO 

Cargo: Secretário Municipal da Tecnoloqia da Informação 

CPF: 281.815.468-57 / RG: 30.826.543-9, SSP/SP 

Data de Nascimento: 29/04/1979 

Endereço residencial: Rua das Perdizes. 413 —Ana Carla, Marília/SP 

E-mail institucional: eduardo.yamamotomarilia.sp.gov.br  

E-mail pessoal: eduardo.yarnarnoto.ti@gmail.com  

Telefone(s): (14) 3402-6000 

Assinatura: 

Mrondts Silvei,. J%J&Oi 
Secretario Adj.da Tecnologia 

da inforínaçj0 

 

Pela CONTRATADA: 

Nome: RAFAEL ALVES MACHADO 

Cargo: Gerente Corporativo 

CPF: 363.516.498-46 / RG: 32.590.692-0, SSP!SP 

Data de Nascimento: 19/01/1987 

Endereço residencial: Rua Enqenheiro Norberto Camarqo 123, Pompéia/SP 

E-mail institucional: rafael@life.net.br  

E-mail pessoal: rafa ellife.net.hr  

Telefone(s): fl4) 3434-0400 

'1 
Assinatura: 71/ Y -- 

/ 
/ 
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(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM no 51, de 11 de 
junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer 
responsabilidade quanto ás atividades dispensadas. 

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

Emitido no dia 31/08/2021 às 14:31:40 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 05.087.74410001-09 2810512002 
MATRIZ CADASTRAL 

NOME EMPRESARIAL 
LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA 

TITULO 00 ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE 
LIFE TELECOM DEMAIS 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
61.10-8-01 - Serviços de telefonia fixa comutada - STFC 

cóDiGo E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimidia - SCM 
61.41-8-00 - Operadoras de televisão por assinatura por cabo 
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 
(Dispensada ) 
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios (Dispensada *) 

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

LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO 
R CAMPOS SALLES 949 

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO UF 
17.504-083 ALTO CAFEZAL MARILIA SP 

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 
CONTAB@LIFE.NET.BR (14) 3434-1133 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL )EFR) 

SITUAÇÃO Ç#(bASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 26/02/2005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

. 
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Rafaelá Koga Petiulioagae 
Gerente de Compras e Licitações 

Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense 

E 1 E9 1^1 0̀1 U 5 E PA 

  

  

'O28 

 

  

  

  

MEMORANDO N° 391/2021 

Maringá, 22 de setembro de 2021. 

De: Gerência de Compras e Licitação 

Para: Diretoria Administrativa 

Diante do recebimento do termo de referência, protocolo n° 292/2021, que originou a 

Autorização de Despesa n° 057/2021, que tem por objeto a seleção das melhores propostas 

para a contratação de empresa especializada em telecomunicações, devidamente 

autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, para prestação de 

serviço de telefonia fixa comutada (STFC), a ser executado de forma contínua e ininterrupta 

a fim de atender as necessidades de telecomunicação do CISAMUSEP, proveniente do 

setor de Recepção Administrativa, 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, 1 do Decreto n° 10.024 de 20 de setembro de 2019 e o valor estimado para a contratação 

não terá caráter sigiloso. 

Em que pese o valor estimado dos itens ser abaixo de R$ 80.000,00 (oitenta mil 

reais), mas com fundamento na Lei Complementar n° 123/2016 alterada pela Lei 

Complementar n° 147/2014 em seu artigo 49, incisos II e III, para que se possa aplicar com 

responsabilidade e zelo ao erário público e aplicação do princípio da economicidade, que 

rege a Lei Federal n° 8.666/93, visando uma maior competitividade que tem por 

consequência um valor menor nos produtos e minimizando as possibilidades de itens 

frustrados, cancelado ou desertos, será aberto para ampla concorrência, aumentando, 

assim, o alcance e a participação de todas as empresas. Contudo serão assegurados às 

ME/EPPs todos os privilégios estabelecidos na Lei. 

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 contrato de outro órgão com contratação similar. 

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, 

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

DE: ASSESSORIA JURÍDICA 

PARA: SECRETARIA EXECUTIVA. 

INTERESSADO: DIRETORIA ADMINISTRATIVA - GERÊNCIA DE COMPRAS 
E LICITAÇÃO 

ASSUNTO: LICITAÇÕES E CONTRATOS 

DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÕES E 
CONTRATOS. PREGÃO ELETRÔNICO. PARECER 
INICIAL. ANÁLISE DA FASE INTERNA. 
PROCEDIMENTO HÍGIDO. CONFORMIDADE COM 
A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. APTIDÃO PARA 
INÍCIO DA FASE EXTERNA. 

PARECER N° 02312021-INl 

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 na prestação de 
serviço de telefonia fixa comutada para o 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 o serviço se faz necessário: 

"2.1 A contratação se faz necessária em razão do término do II 
Aditivo do Contrato n° 94/2017 com vigência até o dia 
13/11/2021. 

2.2 Para justificar referida solicitação, informamos que o serviço 
de telefonia é de grande importância para proporcionar a 
comunicação do CISAMUSEP com os membros de outros 

Rua Adolpho Contessotto, 620 - Zona 28 - CEP: 87.053-285 - Maringá - Paraná 
Fone: (44) 3123-8300 
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órgãos, inclusive dos municípios consorciados, entre os próprios 
funcionários, fornecedores, prestadores de serviços e usuários, 
os quais precisam ser constantemente contatados." 

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°0057/2021. 

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. 3° 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. 71, 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. 

CONCLUSAO 

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 22 de setembro se 2021— 

C O I OS 
ADVOG DO - 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 22/2021 

OBJETO: O presente Pregão Eletrônico tem como objeto a seleção das melhores propostas 
para a contratação de empresa especializada em telecomunicações, devidamente autorizada 
pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, para prestação de serviço de telefonia 
fixa comutada (STFC) com instalação de terminais de assinante comum e compatível com a 
central telefônica de pabx digital marca InteIbrás, modelo Impacta 300, a ser executado de 
forma contínua e ininterrupta a fim de atender as necessidades de telecomunicação do 
CISAMUSEP. 

ABERTURA DAS PROPOSTAS E RECEBIMENTO DOS LANCES: 18 de outubro de 2021, às 
09h. 

LOCAL: www.comprasgovernamentais.gov.br. 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço Global. 

PREÇO MÁXIMO: R$ 39.969,50 (trinta e nove mil novecentos e sessenta e nove reais e 
cinquenta 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  

Rua Adolpho Contessotto, 620 - Zona 28 - CEP: 87.053-285 - Maringá - Paraná 
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ORGÃO OFICIAL ELETRONICO 

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO 
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Maringá - PR, terça-feira, 28 de setembro de 2021 Ano IX Edição n° 1410 

HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO No 18/2021 

Sr. Janilson Marcos Donasan - Secretário Executivo do Consórcio 
Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense - 

CISAMUSEP, toma público para conhecimento de todos os 
interessados que em conformidade com o parecer da Pregoeira e da 
Equipe de Apoio, na Ata de Realização do Pregão Eletrônico, 
homologa o processo licitatório na modalidade Pregão n° 18/2021, a 
fim de realizar a contratação de empresa especializada para a 
prestação de serviços de limpeza e higienização nos condicionadores 
de ar (dutados) no Centro Cirúrgico, bem como a avaliação e controle 
da qualidade do ar interior em ambientes climatizados do 
CISAMUSEP, pelo valor total de RS 1.999,00 (um mil novecentos e 
noventa e nove reais). 
Maringá (PR), em 27 de setembro de 2021. 

JANILSON MARCOS DONASAN 
SECRETÁRIO EXECUTIVO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N 22/2021 

OBJETO: O presente Pregão Eletrônico tem como objeto a seleção 
das melhores propostas para a contratação de empresa especializada 
em telecomunicações, devidamente autorizada pela Agência Nacional 
de Telecomunicações - ANATEL, para prestação de serviço de 
telefonia fixa comutada (STFC) com instalação de terminais de 
assinante comum e compatível com a central telefônica de pabx digital 
marca InteIbrás, modelo Impacta 300, a ser executado de forma 
contínua e ininterrupta a fim de atender as necessidades de 
telecomunicação do CISAMUSEP. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS E RECEBIMENTO DOS LANCES: 
18 de outubro de 2021, às 09h. 
LOCAL: www.comprasqovernamentaís.qov.br. 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço Global. 
PREÇO MÁXIMO: R$ 39.969,50 (trinta e nove mil novecentos e 
sessenta e nove reais e cinquenta 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.orq.br  

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE RATEIO W. 
01.19.30/2021 

Partes: Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião 
Paranaense e o Município de Nossa Senhora das Graças. 
Objeto: Rateio de recursos para execução das atividades no exercício 
de 2021. 
Fundamento Legal: Art. 65, inciso li, da Lei Federal n. 8.666/93, 
conforme parecer n. 043/2021-GER de 01/09/2021, bem como em 
razão da aprovação dada pela ata da 1041  Assembleia Geral Ordinária 
do Conselho Diretor do CISAMUSEP, realizada em 26/06/2020. 
Acréscimo: 25% sobre o valor pactuado de R$ 136.852,84 (cento e 
trinta e seis mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e quatro 
centavos), correspondente a R$ 34.213,21 (trinta e quatro mil, 
duzentos e treze reais e vinte e um centavos), relacionado ã Gestão 
associada da área de Saúde Pública - Consultas, Procedimentos e 
demais serviços complementares especializados de saúde, de acordo 
com a Tabela de Procedimentos do CISAMUSEP para Municípios 
Consorciados. 
Data da Assinatura: 03 de setembro de 2021. 
Foro: Maringá - Paraná. 
Maringá. em 03 de setembro de 2021. 

MANOEL RODRIGO AMADO 
PRESIDENTE 

EXTRATO DO RATEIO n'02.18.3012021 

Contrato de Rateio n 02.18.30/2021 
Partes: Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião 
Paranaense inscrita no CNPJ sob n0  04.956.153/0001-68 e o 
Município de Munhoz de Mello inscrito no CNPJ sob n 
75.352.062/0001-61. 
Objeto: O objeto do presente contrato de rateio é a definição dos 
critérios de participação do respectivo Município como consorciado 
junto ao CISAMUSEP, regulamentar a contribuição financeira e 
assegurar o custeio da Gestão associada da área de Saúde Pública - 
Consultas, Procedimentos e demais serviços complementares 
especializados de saúde, de acordo com a Tabela de Procedimentos 
CISAMUSEP no exercício de 2021. 
Dotação Orçamentária: 33.71.70.00 
Período: 22 de setembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. 
Valor: R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). 
Data da Assinatura: 22 de setembro de 2021. 
Foro: Maringá - Paraná. 
Maringá, em 22 de setembro de 2021. 

MANOEL RODRIGO AMADO 
PRESIDENTE 

: 0 CISAMUSEP dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do Site 




