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DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - N2 064/2021 

Data: 27/10/2021 

LJSim 11 Anexo 

Valor Menor: R$ 3.500,00 

Valor Médio: R$ 3.666,67 Assistente Administrativo 

Do: Setor de Patrimônio 

Para: Compras e Licitações 
Justificativa: Solicitamos autorização para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Calibração, 

Manutenção Preventiva e Corretiva com fornecimentos de peças, acessórios e componentes, caso nqc4rirf os equipamentos 

de Fonoaudiologia do CISAMUSEP. \ 
Data: 09/08/2021 Giséli N. /aixo Carmona 

Assistente No ministrativa 

Da: Compras e Licitações 

Para: Diretoria Administrativa 
Justificativa: Autorização para contratação de empresa especializada para prestação de serviço: de Ca ibraçãe, a utenção 

Preventiva e Corretiva com fornecimentos de peças, acessórios e componentes, caso n- 'essário, o equipanéntos de 

Fonoaudiologia do CISAMUSEP. 
Consulta de Preços junto à no mínimo 03 (três) empresas, visando levantar preço:  

WMaik- -zar Paulino 

'1 

AUTORIZAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS: Data: ÇJ k 
Nívea Cri stiria de Paiva Sarri 

Diretora Administrativa 

Da: Diretoria Financeira 

Para: Assessoria Jurídica 

Providências a Tomar: 
* Regime de Aditamento: o 
* Consulta de Preços com Parecer de Dispensa (Art. 24, 1 e II lei n2 8.666/93): o 
* Formalizar parecer 1\1 2  do parecer: o Anexo 
* Inexigibilidade o N2 do parecer: o Anexo 
* Licitação - Pregão E 
* Contrato - o Sim o Não 

Data: /2) '/1 ilo_2/ ntonio(CrIos Gomes 
OAB/PR-n2 26.262 

Da: Assessoria Jurídica 

Para: Comissão de Licitação 

Providências a Tomar: A Referida despesa será efetuada através de Licitação. 

a) Elaboração do Edital de Chamamento Público: o Sim o Não 

b) Minuta do contrato, as quais deverão se submeter ao exame de aprovação pela Assessoria Jurídica o exo 

Data: fl /—!!Li  Q0,~  L Alessandr 

Presiden 

Iiveira 

da Co L 

orgonhoni Cardoso 

ssão de L* citação 

de 

De acordo com as informações acima, AUTORIZO a despesa. 

''- lí na 13ra.Icfa 
KéS Ca onAZ e tnteDa:  

Set.Pa 
c2(o  \. JrMUSEp 

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

Programa de Trabalho Elemento de Despesa Desdobramento Fonte de Recursos 
O).ocJ.j.o&.cc.c 3-3,10- 30 / / 1 400 JOc;c: 

Fonte de Recurso Valor Dotação Orçamentária Valor Empenhado Valor Disponível Empenhado Desdobramento 
2S,L?J 254 2/i1oS 

Fonte de Recurso Valor Dotação Orçamentária Valor Empenhado Valor Disponível Empenhado Desdobramento 
JoC Ao. 4ÇC, qj. J'.cc3. 153,c/i 32, -irs. &:, 4 

Saldo Orçado Desdobramento por Despesa 
Disponível / oo 

Indicação dos valores empenhados no desdobramento do elemento de despesa até: 

Data: 0-5 / .1 i /-'CZ.L / Flávia Galbárdi Soares 

( CRC: 050380/0-1 

Presidente 



Cód. Descrição 

9434 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, 
CALIBRAÇÃO E MEDIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE 
FONOAUDIOLOGIA CONFORME TABELA ABAIXO. 

11506 
PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPONENTES PARA 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA NOS 

EQUIPAMENTOS DE FONOAUDIOLOGIA. 

INTERACOUSTICS/ AC33 01 > AUDIÔMETRO 

1. RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, MARCAS E MODELOS 

Item Quant. Modelo 

01 CABINA AUDIOMÉTRICA \ : INTERACOUSTICS li 

01/ IMITANCIOMETRO \ 1 NTERACOU STI CS\ AT235 •1 

Descrição Marca 

,'2 1 

1 1 01 

2 01 UNIDADE 

Item Quant. Unid. 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

Maringá, 09 de agosto de 2021. 

Vimos pelo presente solicitar a competente autorização para a contratação de 

empresa especializada para prestação de serviços de Calibração de Equipamentos e Medição de 

Ruído em Cabinas Acústicas, Manutenção Preventiva e Corretiva com fornecimentos de peças, 

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

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

contrato vigente para execução desse serviço expirará em 02/12/2021. 

A presente solicitação se justifica pela necessidade de detectar pequenas variações 

sonoras nos equipamentos e assegurar que os equipamentos estejam oferecendo informações 

confiáveis. dentro da margem de erro aceitável. Por isso, todos os equipamentos utilizados 

precisam ser calibrados com frequência, de modo a evitar possíveis erros. 

Os serviços deverão ser realizados conforme regulamentação do INMETRO e 

ANVISA, obedecendo as Resoluções CFFa n° 553 de 02 de outubro de 2019, na qual dispõe 

sobre a calibração e ajuste de avaliação audiológica. e CFFa n° 554 de 21 de outubro de 2019, na 

qual dispõe sobre o nível de pressão sonora do ambiente acústico de testes audiológicos. 

Assim, a contratação da prestação de serviços irá proporcionar atendimento de 

qualidade, bem como a conservação e melhor funcionamento dos equipamentos, oferecendo 

segurança e fidegnidade nos resultados dos exames dos pacientes. 
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DE 
2. SERVIÇOS 

2.1. CONDIÇÕES GERAIS 

Ç
I2.1.1.0 cronograma de execução será elaborado pelo CONTRATANTE e deverá ser 

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

recebimento do cronograma; 

Caso a CONTRATADA não seja do município do CONTRATANTE o 

agendamento para execução dos serviços poderá ser programado conforme 

visita dos técnicos da CONTRATADA na região, desde que seja em comum 

acordo com o CONTRATANTE. 

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

encontram instalados e/ou alocados: 

1.3. Caso seja necessário a retirada de algum equipamento, no caso em que o serviço 

não puder ser realizado nas dependências do CONTRATANTE, a CONTRATADA 

deverá devolver o equipamento consertado no prazo máximo de até 10 (dez) dias 

úteis: 

Le~'.2.1 .4. Para retirada de qualquer equipamento será necessária autorização expedida pelo 

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

empresa CONTRATADA será considerada fiel depositária do equipamento e dos 

componentes desinstalados: 

1.5.Os serviços deverão ser realizados de segunda a sextafeira, no horário de 08h às 

12h e das 14h às 16h30min ou excepcionalmente em horários diferenciados e/ou nos 

finais de semana, a critério exclusivo do CONTRATANTE; 

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

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

assinatura do contrato.- 

1.7.0 CISAMUSEP poderá, durante a vigência do contrato, estender os serviços ora 

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

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

assinatura de Termo Aditivo, tanto por acréscimo. quanto por substituição: 

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

impossibilitados de serem consertados. serão alvo de análise pelo Fiscal do Contrato 

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

poderá ser retirado do contrato e os valores referentes a sua manutenção subtraídos 

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

CONTRATANTE: 
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1.9. Executar os serviços e intervenções técnicas, objeto do presente termo, nas 

condições estabelecidas, por intermédio de pessoas idôneas, habilitadas e 

tecnicamente capacitadas: 

No caso da empresa CONTRATADA vir, como resultado de suas operações, a 

prejudicar ou sujar áreas incluídas ou não no setor de seu trabalho, deverá recuperá-

las ou limpá-las, deixando-as em seu estado original; 

C 2.1.11. Ficará a cargo da empresa CONTRATADA o fornecimento, a seus profissionais. 

' das ferramentas, manuais e instrumentos necessarios para a execução dos serviços, 

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

conservação dos equipamentos sem custo para o CISAMUSEP: 

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

verificar as condições e operacionalidade dos equipamentos; 

Deverão ser considerados pelos proponentes todos os custos para o cumprimento 

nÇ_N~ly das obrigações exigidas, incluindo mão de obra, seguros, deslocamento, encargos 

sociais, tributos, transporte, alimentação, hospedagem:  equipamentos para execução 

/
dos serviços e outras despesas necessárias á perfeita execução do objeto: 

2.1.14. Cientificar o CISAMUSEP do andamento dos serviços. 

E2.2. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 

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

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

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

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

evitar problemas de quebra ou desligamento dos equipamentos; 

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

defeitos ocorridos e decorrentes da utilização dos equipamentos, compreende os 

ajustes e correções necessárias das instalações ou peças danificadas bem como 

ajustes necessários ao perfeito funcionamento dos mesmos; 

(CJ e 2.2.3. Constituem tais serviços: 

Inspeção geral dos equipamentos e análise do seu estado geral; 

/ b)" Lubrificação e limpeza das peças necessárias: 

VC) -/Testes de funcionamento e verificação da parte elétrica: 

C/d) Verificação da capacidade de operação dos equipamentos: 

/ e)'.' Outros procedimentos que se fizerem necessário ao correto funcionamento 

de acordo com manual técnico dos equipamentos, recomendações do 

fabricante e normas técnicas: 
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c E. 2.2.4. A empresa CONTRATADA deverá emitir uni Relatório de Atendimento Técnico 

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

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

a) Identificação do CONTRATANTE e da CONTRATADA/ 

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

patrimonial e localização; / 

c) Data da Manutenção; 

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

problema e da solução adotada, se for o caso; 

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

substituídas. quando for o caso: 

f) Condições inadequadas encontradas ou eminências de ocorrências que 

possam prejudicar o perfeito funcionamento dos equipamentos; 

g) Nome e assinatura do Responsável Técnico, do Técnico Executante da 

empresa e do Fiscal do Contrato ou do profissional que acompanhou o serviço. 

2.3. CALIBRAÇÃO 

£C2.3.1. Calibrar é o ato de medir e comparar se os equipamentos audiológicos utilizados 

estejam emitindo sinais de forma fidedigna durante a avaliação, traduzindo as 

reais condições auditivas do avaliado, garantindo qualidade nos serviços 

prestados na área da saúde auditiva; 

X, i~N2.3.2. Os equipamentos de avaliação audiológica devem ser calibrados anualmente; 

2.3.3. Após a calibração a CONTRATADA deverá apresentar o certificado de calibração 

e ajuste contendo, no mínimo, os seguintes dados para cada equipamento: 

c Ia) nome e endereço do laboratório que realizou os procedimentos; '\ 

C 'b) número do certificado: >Ç 

cc) data da realização da calibração e do ajuste;)< 

Cd) identificação e endereço do CONTRATANTE; )< 

e) identificação dos equipamentos calibrado/ajustado, discriminando: marca, 

modelo, número de patrimônio e série e acessórios: 

(f) identificação dos equipamentos utilizados na calibração e ajustes dos 

equipamentos calibrados, inclusive dos adaptadores, discriminando: fabricante, 

modelo, número de série e dados de calibração (data e local); 

: vg) identificação e assinatura do técnico executor da calibração e do 

responsável pelo Iaboratório:K 

C-- h) condições ambientais na ocasião em que a calibração foi realizada: 

temperatura e umidade 



C 1i) características verificadas na calibração e ajustes realizados; ' 

C  Ij) frequências dos sinais de teste; 

c k) níveis de pressão sonora produzidos pelos fones em um acoplador acústico 

ou ouvido artificial: 

c 1) níveis de força vibratória produzidas pelos vibradores ósseos em um 

acoplador mecânico: 

e SIm) níveis de ruído mascarante: 

c 1n) a norma de referência utilizada, seus valores por frequência e a 

conformidade ou não dos resultados com a norma: 

C- 4) O certificado de calibração deverá ter validade de 1 (um) ano. 

Consórcio Púbiteo Intermun.';. 
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2.4. MEDIÇÃO 

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

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

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

os testes audiológicos são realizados atenda os níveis estabelecidos pela Norma 

ISO 8253-1 (Tabela 1 e Tabela 2 - Anexo 1), como referência para os níveis de 

ruído ambiental máximos permitidos para a execução de testes por via área e via 

óssea; 

2.4.2. O intervalo de tempo para a realização da avaliação do ambiente acústico deve 

ser anualmente: 

2.4.3. Após a medição a CONTRATADA deverá apresentar o certificado ou relatório de 

ensaio/medição contendo. no mínimo, os seguintes dados: 

a) nome e endereço do laboratório que realizou os procedimentos; 

'1b) número do certificado ou relatório,,l 

c) data da realização d-a- a'aão do ensaio/medição: . 

'd) identificação e endereço do CONTRATANTE e local onde foi efetuado o 

ensaio/medição; /< 

e) identificação da cabina acústica (móvel ou fixa), discriminando: marca, 

modelo, número de patrimônio e série;> 

N'i f) identificação dos equipamentos utilizados no ensaio/medição da cabina 

acústica, discriminando: fabricante. modelo, número de série e dados de 

calibração (data e local); 

.g) identificação e assinatura dç técnico executor do ensaio/medição e do 

responsável pelo laboratório; 

h) condições ambientais na ocasião em que o ensaio/medição foi realizada-

idade".>< temperatura e um  
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) características do ambiente onde foi realizado o ensaio/medição;\" 

j) a norma de referência utilizada, seus valores por frequência e a 

conformidade ou não dos resultados com a norma (ISSO - 8253-1)1- 

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

3. SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS 

As peças defeituosas que forem substituídas pela CONTRATADA, serão entregues ao 

- CONTRATANTE. caso não haja interesse nas mesmas, estas serão recolhidas pela 

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

situação que seja, bem como para fins de controle de processo e análise de qualidade: 
/ 

3.2. Todas as peças deverão ser fornecidas pela CONTRATADA: 

(}3.3. Quando necessária a sua substituição. deverão ser efetivada utilizando-se peças da 

mesma marca, qualidade e especificação da substituída, salvo nos casos em que restar 

demonstrada a impossibilidade de assim proceder, em face de retirada de linha de 

fabricação desde que mantida a qualidade das mesmas: 

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

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

comprometer o funcionamento do aparelho: -' 

1 63.5. Sempre que solicitado pelo Fiscal do Contrato. apresentar documentos que comprovem a 

procedência das peças que necessitem ser substituídas-. 

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

R$ 1.000,00 (um mil reais). 

3.7. ORÇAMENTO 

3.7.1.Para os casos de substituição de peças a empresa CONTRATADA deverá 

apresentar, previamente, planilha de custos da peça a ser trocada, com no mínimo 3 

(três) orçamentos para cada peça, ficando a cargo do Fiscal do Contrato, o 

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

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

apresentação do orçamento posteriormente e/ou apresentação da nota fiscal de 

compra da peça substituída para comprovação do custo: 

J 
 

3.7.2. Caso seja verificado o sobrepreço sobre as peças substituidas, este Consórcio 
cY' 

poderá solicitar a nota fiscal de compra a CONTRATADA: -- 
3.7.3. Os orçamentos deverão constar, no mínimo, os seguintes itens: / 

a) Identificação do CONTRATANTE;/ 

b) Identificar o equipamento pelo número de série, marca e modelo;)< 

c) Especificação completa das peças a serem substituídas-, 

d) Preço unitário e global das peças: ' 
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e) Prazo de validade do orçamento, não inferior a 20 (vinte) dias; 

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

partir da verificação das peças a serem substituídas: ,̀  

E 3.7.4. Os orçamentos de empresas distintas poderão ser enviados por e-mail pela 

C1~1/
CONTRATADA desde que os mesmos sejam assinados, carimbados e 

escaneados, ou enviado por e-mail pela empresa que orçou; 

3.7.5. Após aprovação do menor orçamento ou Nota Fiscal de compra da peça a ser 

3.7.6. 

4 

substituída será encaminhado por e-mail a Nota de Empenho para emissão da Nota 

Fiscal da CONTRATADA: 

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

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

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

fiscal de compra. Neste caso. 
/

Poderão ser descartados os orçamentos 

apresentados pela CONTRATADA. 

4. DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

re  ~ . 1. Apresentar. no mínimo. 1 (um) Atestado de Capacidade Técnica fornecida por pessoa 

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

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

serviços compatível ao objeto deste Termo de Referência: 

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

autenticada: 

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

Competente; 

(53. Documento, que comprove a existência de Profissional legalmente habilitado 

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

Classe Competente: 

Ç~~ 
3.1.0 vínculo do profissional com a empresa deverá ser comprovado através de cópia 

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

prestação de serviços; 

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

comprovar legalmente conforme item 4.3 e subitem 4.3.1. 

C  
__1\ 

Deverá apresentar documento que comprove que a empresa é acreditada pela Rede 

Brasileira de Calibrações (RBC) ou que tenham seus equipamentos padrões calibrados 

anualmente no INMETRO OU por laboratórios acreditados (RBC) para calibração e 

medição dos equipamentos 
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S. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

(~Ç~Ci- 
e 5.1. A CONTRATADA deverá utilizar profissionais especializados, habilitados e com 

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

determinações em vigor: 

(- 5.2.  Responder pelos métodos utilizados na execução dos serviços, pela organização e 

qualidade dos trabalhos,- 

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

culpa de seus empregados e/ou prepostos; 

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

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

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

conforme natureza da tarefa: 

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

mantenham os equipamentos em condições de perfeito funcionamento: 

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

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

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

ou incorreções; 

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

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

0 

6. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

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

acordo com as condições deste Termo de Referência; / 
)'\66.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por funcionário 

especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas sob os 

aspectos quantitativos e qualitativos, indicando dia, mês e ano. bem como o nome dos 

empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade 

competente para as providências cabíveis: 

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

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

problemas apresentados nos equipamentos entre outros que se fizerem necessárias à 

perfeita execução do serviço; 

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

serviço dentro das especificações do presente Termo de Referência; 

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

empregados da CONTRATADA ao local de prestação dos serviços nas dependências do / 
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CISAMUSEP, desde que devidamente identificados e acompanhados por representante 

do CONTRATANTE 

6.6. Comunicar a CONTRATADA qualquer irregularidade na prestação dos serviços e 

interromper imediatamente a sua execução, se for o caso: / 

i3&tJ 6.7. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso 

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

irregularidade encontrada quanto à qualidade dos produtos ou serviços: 

`;~C 6.8. Caberá ao Fiscal do Contrato confenr, o relatório e certificado atestado pela 

CONTRATADA, para que seja feito o atesto da nota fiscal pelos serviços efetivamente 

realizados. A fiscalização e o acompanhamento do contrato serão realizados pelo Fiscal 

do Contrato designado: 

6.9. Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e 

condições estabelecidas no Termo de Referência. 

7. GARANTIAS 

Os prazos e as condições de garantia dos produtos e dos serviços necessários à 

execução do objeto do presente são as definidas pela legislação em vigor. 

• FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

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

até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Nota Fiscal devidamente conferida por 

membro da Comissão de Recebimento de Bens e Serviços do CISAMUSEP, de acordo 

com as seguintes condições: 

c1 
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Item 1 será efetuado após a realização da manutenção preventiva, calibração e 

medição e entrega/aprovação do relatório e certificados: 
- 

b) ltem 2 de acordo com a necessidade de reposição das peças através de 

ressarcimento: 

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

- Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense - podendo ser abreviado, da seguinte 

forma - Consórcio P. Int. de Saúde do Set. Pr, inscrito no CNPJ sob o n°04.956.153/0001-

68, com sede na Rua Adolpho Contessotto n° 620. Zona 28. Maringá/PR, CEP: 87.053-

285: 

.8.3. Deverão ser discriminados no corpo da respectiva Nota Fiscal os serviços prestados 

e/ou as peças substituídas, bem como a quantidade, valores unitários e totais de cada 

item. A empresa deverá mencionar na respectiva Nota Fiscal o número e a modalidade da 

Licitação, o número do Empenho e do Convênio, se for o caso, bem como os dados 

[ v Í"IP- - 



SANÇÃO 

Impedimento/Suspensão 
por até 2 anos 

Impedimento/Suspensão 
de 2 a 5 anos 
Impedimento/Suspensão 
de 2 a 5 anos 

Multa de 10% e/ou 
Impedimento/Suspensão 
por até 02 anos 
Multa de 1,6% por 
funcionário e por 
atendimento. 

Multa de 0,4% por 
ocorrência. 

Multa de 
ocorrência. 

As penalidades aplicadas deverão sempre ser precedidas 

'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 

do devido processo legal, 

Consórcio Público lntemiunicip& de Saúde do Sete,ntro Paranaense 

EIS 

bancários (Banco, Agência e Número da Conta Corrente) em nome da pessoa jurídica 

para efetivação do pagamento: 

1 
pagamento será suspenso e somente voltará a fluir após a apresentação de nova Nota 

Fiscal / Boleto Bancário correto(a): 

8.5. No caso de abertura de procedimento administrativo, o prazo de pagamento será 

suspenso e somente voltará a fluir após a decisão do referido processo. 

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: 

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

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

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

regem a matéria: 

O t 8.4. No caso de constatação de erros ou irregularidades do documento fiscal, o prazo de 

9. SANÇÕES ADMINISTRATIVA

Zá.l.
S 

Pela Inexecução total ou parcial. o Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do 

UC  

INFRAÇÕES 

Ç\Não firmar o instrumento de contrato, quando convocado 
'-&Jdentro do prazo previsto no edital (até 05 dias úteis, a 

contar da data da convocação). 

Fraudar o procedimento de licitação. 

Apresentar declaração ou informação falsa, bem como 
adulterar documentos. 

Não promover a prestação de serviços no prazo estipulado 
"no contrato ou no prazo designado pelo Contratante 

-.Manter funcionário sem qualificação para a execução dos 
j"serviços. 

,ç-Executar serviço incompleto, paliativo, substitutivo como por 
caráter permanente, ou deixar de providenciar 
recomposição complementar. 

-Recusar-se a executar o fornecimento determinado pela 
,FISCALIZAÇAO, sem motiv,2justificado. 

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

decorrente; 

9.5. As multas aplicadas serão deduzidas do valor do saldo remanescente do contrato que 

ainda não foi repassado para a Contratada, sendo que na ausência de saldo. a multa 

deverá ser paga no prazo de até 15 (quinze) dias, contados da notificação oficial, e não o 

sendo feito poderá ser cobrada pela via judicial. 

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

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

, 10. PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 

1. O prazo da vigência do contrato a ser firmado será de 12 (doze) meses; 

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

do Contrato para cada período de vigência de seus Aditivos. /  

Sem mais para o momento, agradecemos antecipadamente. 

1P 
Giséli Nardi 0 J .. armona 

Assiste e Ao inistrativa 

Ciente. Autorizado em: 

L 4. 
Lúcia Miwa I1\Jagata Assinatifl.a4 Carimbo 

Gerente de Patrimônio Vívea Cristina cfr (Pcri.'a Sarri 
Direto .dmirtrtiva 

Cons. PúL nte de Saúde do 
Set Praense 

CSAMUSEP 

Recebido em: G1I€ /21 Fiscal do Contrato: 

Assinatura 
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Iicitacao@cisamusep.org.br  

De: Intel Tesla Solutions <contatointeltesla@gmail.com > 

Enviado em: segunda-feira, 4 de outubro de 2021 16:58 

Para: Iicitacao@cisamusep.org.br  

Assunto: Re: A/C - ALEXANDRA / ORÇAMENTO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

DE FONOAUDIOLOGIA /CISAMUSEO 

Anexos: CONSULTA DE PREÇOS N° 064.2021.pdf 

Boa Tarde 

Prezado, Maiko Cezar 

Segue em anexo CONSULTA DE PREÇOS N2  064.2021 

Atenciosamente 

Alexandra G. Gomes 

Em seg., 4 de out. de 2021 às 16:27, <Iicitacao@cisamusep.org.br> escreveu: 

Boa tarde. 

Estamos encaminhando, solicitação de orçamento, para o serviço de "Manutenção Preventiva, Corretiva, 
Calibração e Medição dos Equipamentos de Fonoaudiologia" 

pertencentes ao CISAMUSEP. 

Segue anexo, planilha com o descritivo dos serviços, quantidades e descrição do equipamentos que irão 
passar pelo serviço. 

Estipulamos o prazo de 05 (cinco) dias para o envio do orçamento, para seguirmos com o 
processo de contratação. 

Pedimos ainda encarecidamente, que ao nos fornecer o orçamento, conste no mesmo a data de 
validade da proposta e dados da empresa. 

Certos de podermos contar com a Vossa colaboração, agradecemos desde já a atenção dispensada. 

Atenciosamente, 



InTEL T E5 L A 
5DLUTIDfl5 
TECHNOLOGY -OR LIFE 

CONSULTA DE PREÇOS N° 06412021 

Fornecedor: 1 NTELTESLA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 

Endereço: AV. MANDACARU, 277 - VILA SANTA IZABEL 

Cidade: MARINGÁ - PR 

CNPJ39.879.920/0001-67 

N° do telefone: (44) 99898-0317 - (44) 99769-9005 contatointeIteslaqmaiI.com  contato(inteltesIa.com  

Prazo de validade da proposta de preços é de 90 (noventa) dias a partir da data da sessão. 

A execução do objeto se dará na forma estabelecida pelo edital e seus anexos. 

Se vencedora da Licitação, assinará o contrato, na qualidade de representante legal o Senhor: GABRIEL 

GRESKIV DE ARRUDA VENCI, 0FF: 088.515.009-64 - RG: 13.416.478-67 - Residente na Rua Califórnia 

2913 - Jardim Los Angeles, Maringá - PR. 

Os pagamentos deverão ser efetuados em conta corrente própria da Licitante, 

Banco: 260 NU PAGAMENTOS S.A 
Agência: 0001 
CORRENTE: 984.524.94-9 

Objeto: A presente dispensa tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de 
manutenção preventiva, corretiva, calibração e medição com fornecimento de peças, acessórios e 
componentes, caso necessário, nos equipamentos de fonoaudiologia do Consorcio Publico de Saúde do 
Setentrião Paranaense - CISAMUSEP. 

Maringá 04 de Outubro de 2021 

GABRIEL GRESKIV Assinado deforma digital por 

GABRIEL GRESKIV DE ARRUDA 
DE ARRUDA VENCI VENCI 

08851509964:3987 08851509964:39879920000167 

Dados: 2021.10.04 16:54:52 

9920000167 .0300 

INTELTESLA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 
CNPJ 39.879.920/0001-67 
GABRIEL GRESKIV DE ARRUDA VENCI 
0FF: 088.515.009-64 - RG: 13.416.478-67 

Item Descrição Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA,CORRETIVA, 
CALIBRAÇÃO E MEDIÇÃO DOS 

SERV 1 2.700,00 2.700,00 1
EQUIPAMENTOS DE FONOAUDIOLOGIA 
CONFORME TABELA ABAIXO. 

PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPONENTES 
PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, 

2
CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE UNID

1 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 

FONOAUDIOLOGIA. 

VALOR TOTAL 3.700,00 

CNPJ: 39.879.920/0001-67 - I.M.: 230902 AV. MANDACARU, 277—VILA SANTA IZABEL—CEP:87080-000 MARINGÁ-PR 

TEL:44 99898.0317 contato@inteltesla.com  contatointeItesIagmaiI.com  
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Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 05/10/2021 às 07:44:18 (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 DEABERTURA 39.879.92010001-67 2311112020 
MATRIZ CADASTRAL 

NOME EMPRESARIAL 
INTELTESLA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE 
INTEL TESLA ME 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 
33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle 
33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente 
33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e 
comercial 
71.20-1-00 - Testes e análises técnicas 

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

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO 
AV MANDACARU 277 SALA 228 

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO UF 
87.080-000 VILA SANTA IZABEL MARINGA PR 

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 
VENCIGABRIEL@GMAIL.COM (44) 9803-2296 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 23/11/2020 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATADA SITUAÇÃO ESPECIAL 

1/1 
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CONTRATO N° 108/2020 

    

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, 
CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E MEDIÇÃO COM FORNECIMENTOS DE PEÇAS, 
ACESSÓRIOS E COMPONENTES, CASO NECESSÁRIO, NOS EQUIPAMENTOS DE 
FONOAUDIOLOGIA DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO 
SETENTRIÃO PARANAENSE CISAMUSEP E A EMPRESA ACÚSTICA TECHNOAUDIO 
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 

O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE 
- CISAMUSEP, pessoa jurídica sob forma de Consórcio Público com personalidade jurídica de 
direito privado, sem fins econômicos nos termos da Lei Federal n° 11.107/2005, situado na Rua 
Adolpho Contessotto, n° 620, Zona 28, na cidade de Maringá/PR, inscrito no CNPJ sob n° 
04.956.153/0001-68, neste ato representado por seu Secretário Executivo, Sr. Janilson Marcos 
Donasan, brasileiro, separado judicialmente, promotor de eventos, portador da Cl/RG n° 
3.971.966-5 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob n° 528.229.409-59, residente e domiciliado em 
Sarandi/PR, a seguir denominado CONTRATANTE, e a empresa ACÚSTICA TECHNOAUDIO 
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situado na Av. Washington 
Luís, n° 722, Santo Amaro, na cidade de São Paulo/SP, CEP 04.622-001, telefone (11) 5523-
0258, inscrita no CNPJ sob n° 05.207.574/0001-59, neste ato representada pelo Sr. Júlio 
Miyoshi Okada, brasileiro, casado, empresário, portador da Cl/RG no 14162.651-3 SSP/SP e 
inscrito no CPF/MF sob n° 030.147.718-30, residente e domiciliado em São Paulo/SP, a seguir 
denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei 

Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993, suas alterações e demais legislações aplicáveis, 

assim como pelas condições da Consulta de Preço n° 106/2020, pelos termos da proposta da 
CONTRATADA datada de 22/10/2020 e pelas Cláusulas a seguir expressas, definidoras dos 
direitos, obrigações e responsabilidades das partes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

O presente Contrato tem como objeto a prestação de serviços de manutenção 
preventiva, corretiva, calibração e medição com fornecimentos de peças, acessórios e 
componentes, caso necessário, nos equipamentos de Fonoaudiologia do Consórcio Público 
lntermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense - CISAMUSEP, conforme as 
especificações estabelecidas na Consulta de Preço n° 106/2020, proposta comercial anexa e 
Anexo 1 deste Contrato. 

Subcláusula Única - Integram e complementam o presente Termo Contratual, para 
todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas 
na Consulta de Preço n° 106/2020, proposta comercial anexa e a proposta da CONTRATADA 
datada de 22/10/2020. 

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO 

A execução do presente Contrato dar-se-á sob a forma de execução indireta, em regime 
de prestação de serviços. 

Subcláusula Primeira - O cronograma de execução será elaborado pelo 
CONTRATANTE e deverá ser aprovado pela CONTRATADA, no prazo de até 05 (cinco) dias 
contados a partir do recebimento do cronog rama. 

Subcláusula Segunda - A prestação de serviço deverá ser realizada no local onde os 
equipamentos se encontram instalados e/ou alocados. Caso seja necessária à retirada de 
algum equipamento, no caso em que o serviço não puder ser realizado nas dependências do 
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CONTRATANTE, todas as providências e encargos daí decorrentes correrão por conta da 
CONTRATADA, sendo que a CONTRATADA deverá devolver o equipamento consertado no 
prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis. 

Subcláusula Terceira - Para retirada de qualquer equipamento será necessária 
autorização expedida pelo Fiscal do Contrato. A partir do momento da desinstalação até a 
reinstalação, a CONTRATADA será considerada fiel depositária do equipamento e dos 
componentes desinstalados. 

Subcláusula Quarta - Os serviços deverão ser realizados de segunda a sexta-feira, no 
horário de 07h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h30min ou excepcionalmente em 
horários diferenciados e/ou nos finais de semana, a critério exclusivo do CONTRATANTE. 

Subcláusula Quinta - A CONTRATADA deverá fornecer planilha com detalhamento do 
valor individualizado da manutenção de cada item, no prazo de até 15 (quinze) dias após 
assinatura do contrato. 

Subcláusula Sexta - O CONTRATANTE poderá, durante a vigência do contrato, 
estender os serviços ora contratados para outros equipamentos do mesmo tipo, embora com 
tecnologia mais avançada, que venham a ser adquiridos, os quais passarão a integrá-lo, 
mediante a assinatura de Termo Aditivo, tanto por acréscimo, quanto por substituição. 

Subcláusula Sétima - Os equipamentos que, de acordo com parecer da 
CONTRATADA, restarem impossibilitados de serem consertados, serão alvo de análise pelo 
Fiscal do Contrato com vistas à ratificação ou não do parecer. Caso seja ratificado, o 
equipamento poderá ser retirado do contrato e os valores referentes a sua manutenção 
subtraídos do valor a pagar ou substituído por outro, de acordo com o interesse do 
CONTRATANTE. 

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

Subcláusula Nona - Ficará a cargo da CONTRATADA o fornecimento, a seus 
profissionais das ferramentas, manuais e instrumentos necessários para a execução dos 
serviços, bem como produtos ou materiais, indispensáveis à limpeza, manutenção e 
conservação dos equipamentos sem custo para o CONTRATANTE. 

Subcláusula Décima - Ao final dos serviços, a CONTRATADA deverá promover testes 
com a finalidade de verificar as condições e operacionalidade dos equipamentos. 

Subcláusula Décima Primeira - O prazo de execução poderá ser revisto nas 
hipóteses indicadas no art. 57, § 1° da Lei Federal n° 8.666/93. 

Subcláusula Décima Segunda - Fica designada a funcionária Giséli Nardi Paixão 
Carmona, Matrícula n° 83, a seguir denominada Fiscal do Contrato, para exercer a fiscalização 
e o acompanhamento do objeto deste Contrato, nos termos disciplinados nos arts 58, inciso 111 
e 67 da Lei Federal n° 8.666/93. 

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR CONTRATUAL 

Pela execução do objeto ora contratado, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o 
valor global de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). 
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Item 1: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) será efetuado após a realização da 
calibração, medição e entrega do certificado de calibração: 

Item 2: Será pago de acordo com a necessidade de reposição das peças durante a 
execução do Contrato, através de ressarcimento conforme item 4 do Anexo 1 a este Contrato 
até o limite de R$ 1 .000,00 (um mil reais). 

Subcláusula Primeira - O preço do objeto contratado terá um prazo de validade de 01 
(um) ano, contado a partir da data da entrega da Nota de Empenho à CONTRATADA. 

Subcláusula Segunda - Todas as despesas com frete/transporte, mão de obra, 
seguros, deslocamento, alimentação, hospedagem, equipamentos, tributos, encargos sociais 
e/ou contribuições e outras despesas necessárias ao perfeito cumprimento das obrigações 
decorrentes deste Contrato são de responsabilidade da CONTRATADA. 

CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado após a realização da calibração, medição e entrega do 
certificado de calibração, através de Transferência ou Boleto Bancário, no prazo de até 05 
(cinco) dias úteis após o recebimento da Nota Fiscal devidamente conferida por membro da 
Comissão de Recebimento de Bens e Serviços do CISAMUSEP. 

Subcláusula Primeira - A CONTRATADA deverá faturar a Nota Fiscal em nome do 
Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense - podendo ser abreviado, 
da seguinte forma - Consórcio P. Int. de Saúde do Set. Pr, inscrito no CNPJ sob n° 
04.956.153/0001-68, com sede na Rua Adolpho Contessoto, n° 620, Zona 28, Maringá/PR, 
CEP 87053-285. 

Subcláusula Segunda - A Nota Fiscal deverá discriminar os serviços prestados e/ou 
as peças substituídas, bem como a quantidade, valor unitário e total. A CONTRATADA deverá 
mencionar na respectiva Nota Fiscal o número e a modalidade da Licitação e o Empenho n° 
2776/2020 de 02/12/2020, bem como os dados bancários (Banco, Agência e Número da Conta 
Corrente) em nome da pessoa jurídica para efetivação do pagamento. 

Subcláusula Terceira - A CONTRATADA fica obrigada a repassar ao 
CONTRATANTE, na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de 
mudança de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto em função de 
alterações na legislação pertinente. 

Subcláusula Quarta - No caso de constatação de erros ou irregularidades do 
documento fiscal, o prazo de pagamento será suspenso e somente voltará a fluir após a 
apresentação de nova(o) Nota Fiscal / Boleto Bancário correta(o). 

Subcláusula Quinta - No caso de abertura de procedimento administrativo referente à 
aplicação das sanções previstas na Cláusula Décima deste Contrato, o prazo de pagamento 
será suspenso e somente voltará a fluir após a decisão do referido processo. 

CLÁUSULA QUINTA - RECURSO FINANCEIRO 

As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta dos seguintes recursos 
financeiros: dotação orçamentária: n° 01 .001.10.302.0003.2003.3.3.90.30.00.00 - Material de 
Consumo e n° 01.001.10.302.0003.2003.3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - 
Pessoa Jurídica. 
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CLÁUSULA SEXTA - DO CRITÉRIO DE REAJUSTE 

Os preços estabelecidos no presente Contrato não sofrerão reajustes, salvo se alterada 
a legislação e nas condições desta. Somente nesta hipótese, os valores serão corrigidos 
conforme índice IPCA/IBGE ou qualquer outro que venha substituí-lo durante o período. 

CLÁUSULA SÉTIMA - REVISÃO DE PREÇOS 

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. 

Subcláusula Única - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou 
extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridos após a 
assinatura do Contrato, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão na 
revisão deste para mais ou para menos, conforme o caso. 

CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

A vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do 
Contrato, podendo ser prorrogado por igual período, total ou parcialmente, até o limite de 60 
(sessenta) meses, em conformidade com o artigo 57, lI combinado com artigo 65 da Lei 
Federal n° 8.666/93. 

Subcláusula Única - Caso o Contrato seja prorrogado, o CONTRATANTE terá direito 
às mesmas condições para cada ano de vigência do Contrato aos seus aditivos. 

CLÁUSULA NONA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

Constituem direitos do CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições 
avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados. 
Os direitos das partes encontram-se inseridos na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações; Lei 
Federal n° 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor e supletivamente no Código Civil 
Brasileiro. 

Subcláusula Primeira - Constituem obrigações do CONTRATANTE: 
a) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela 

CONTRATADA, de acordo com as condições deste Contrato e de sua 
proposta; 

b) Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por funcionário 
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas 
sob os aspectos quantitativos e qualitativos, indicando dia, mês e ano, bem 
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando 
os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 

c) Prestar as informações e esclarecimentos necessários ao desenvolvimento 
das tarefas, tais como: indicar localização dos equipamentos, mudança no 
cronograma, especificar problemas apresentados nos equipamentos entre 
outros que se fizerem necessárias à perfeita execução do serviço; 

d) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa 
desempenhar seu serviço dentro das especificações do presente Contrato; 

e) Permitir durante a vigência deste Contrato, o acesso dos 
representantes/prepostos e empregados da CONTRATADA ao local de 
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prestação dos serviços nas dependências do CONTRATANTE, desde que 
devidamente identificados e acompanhados por representante do 
CONTRATANTE; 

f) Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade na prestação dos 
serviços e interromper imediatamente a sua execução, se for o caso; 

g) Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais 
imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua 
correção, bem como sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à 
qualidade dos produtos e/ou serviços: 

h) Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo 
e condições estabelecidas neste Contrato. 

Subcláusula Segunda - Constituem obrigações da CONTRATADA: 
a) Utilizar profissionais especializados, habilitados e com conhecimentos dos 

serviços a serem executados, em conformidade com as normas e 
determinações em vigor: 

b) Executar o objeto contratado na forma ajustada; 
c) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

decorrentes da execução do presente Contrato; 
d) Manter durante toda a execução do Contrato todas as condições de 

regularidade fiscal exigidas na contratação, em especial: Certidão Negativa 
de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros e 
Certificado de Regularidade do FGTS exigidos para a realização do 
pagamento; 

e) Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, 
documentos que comprovem estarem cumprindo a legislação em vigor 
quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais; 

f) Refazer, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em 
parte, o objeto do presente Contrato, em que se verificarem vícios, defeitos 
ou incorreções: 

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

h) Permitir a fiscalização dos serviços contratados, pelo Fiscal do Contrato 
designado pelo CONTRATANTE, prestando todos os esclarecimentos 
solicitados e atendendo às reclamações formuladas por escrito; 

i) Comunicar o CONTRATANTE, de forma detalhada, qualquer eventualidade 
ou ocorrência que prejudique a execução dos serviços; 

j) Designar um funcionário responsável por todo o processo de comunicação 
com o CONTRATANTE; 

k) Responder pelos métodos utilizados na execução dos serviços, pela 
organização e qualidade dos trabalhos e previsão de equipamentos e 
materiais necessários; 

1) Respeitar a legislação vigente sobre segurança e higiene do trabalho, 
acatando outras recomendações que nesse sentido, que lhes sejam feitas 
pelo CONTRATANTE, utilizando no local de prestação dos serviços, 
equipamentos de proteção individual necessários, conforme natureza da 
tarefa; 

m) Cumprir fielmente o Contrato, de modo que, os serviços avençados 
mantenham os equipamentos em condições de perfeito funcionamento; 

n) Estar devidamente identificados todos os funcionários da CONTRATADA que 
estiverem prestando serviços, mediante utilização de crachá e/ou uniforme: 

o) Fornecer para solicitação de serviços no mínimo 01 (um) número de telefone 
fixo e 1 (um) móvel e endereço eletrônico (e-mail) para contato; 
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p) Executar os serviços e intervenções técnicas, objeto do presente Contrato, 

nas condições estabelecidas, por intermédio de pessoas idôneas, habilitadas 
e tecnicamente capacitadas; 

q) Cientificar o CONTRATANTE do andamento dos serviços. 

CLÁUSULA DÉCIMA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Subcláusula Primeira - Pela inexecução total ou parcial, o Consórcio Público 
Intermunicipal 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. 

Subcláusula Segunda - Para fins de imposição de penalidades são consideradas 
infrações as condutas abaixo elencadas, sendo certo que o rol abaixo é exemplificativo, 
podendo outras ocorrer, e da mesma forma serão passíveis de punição conforme prevê as 
disposições normativas que regem a matéria: 

Subcláusula Terceira - 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. 

Subcláusula Quarta - 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. 

Subcláusula Quinta - 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. 

() 

INFRAÇÕES SANÇÃO 

Não firmar o instrumento de Contrato, quando convocado dentro 
Impedimento/Suspensão 

do prazo previsto (até 05 dias úteis, a contar da data da 
por até 02 anos. 

convocação). 

Fraudar o procedimento de licitação
Impedimento/Suspensão
de 02 a 05 anos. 

Apresentar declaração ou informação falsa, bem como adulterar Impedimento/Suspensão 
documentos. de 02 a 05 anos. 

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

Impedimento/Suspensão 
 

por até 02 anos 

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

 
funcionário e por 

serviços,
atendimento. 

Executar serviço incompleto, paliativo, substitutivo como por 
caráter permanente, ou deixar de providenciar recomposição Multa

de 0,4% por 
 

com .lementar.
ocorrência. 

Recusar-se a executar o fornecimento determinado pela Multa de 3,2% por 
FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado. ocorrência. 
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Subctàusula Sexta - As sanções previstas neste instrumento são independentes, 

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA— RESCISÃO 

O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados 
no art. 78 e seguintes da Lei Federal no 8666/93. 

Subcláusula Única - A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, em 
caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal nu  8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO 

No interesse da Administração, o valor do Contrato poderá ser acrescido ou reduzido 
em até 25% (vinte e cinco por cento), com o aumento ou supressão dos quantitativos 
correspondentes, sem que disso resulte para a CONTRATADA o direito a qualquer reclamação 
ou indenização. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas ria Lei Federal 
r° 8.666/93, suas alterações, demais legislações aplicáveis e pelos preceitos de direito público, 
aplicando-se lhe supietivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições 
de direito privado. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA INTEGRIDADE E DAS MEDIDAS ANTICORRUPÇÃO 

Subciáusuia Primeira - As partes se obrigam, sob as penas previstas neste Contrato e 
na legislação aplicável, a observar e cumprir rigorosamente todas as leis cabíveis, incluindo, 
mas não se limitando, a legislação brasileira anticorrupção e a legislação brasileira contra a 
lavagem de dinheiro. 

Subctáusula Segunda - Para a execução deste Contrato, nenhuma das partes poderá 
oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a 
aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto através de outrem, qualquer 
pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou beneficies de 
qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção sob as leis de qualquer país, 
seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste Contrato, ou de outra forma que não 
relacionada a este Contrato, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores 
ajam da mesma forma, sob de pena de rompimento do vínculo contratual e adoção das 
medidas sancionatõrias cabíveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA -, CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão resolvidos a luz da Lei Federal ri' 8.666193, e dos princípios 
gerais de Direito Público. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS GARANTIAS 

Os prazos e as condições de garantia dos produtos e dos serviços necessários à 
execução do Objeto do presente Contrato são as definidas pela legislação (Código Civil 
Brasiieiro e Código de Defesa do Consumidor) em vigor. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO 

Fica eleito o foro central da Comarca da Região Metropo1ana de Maringá, Estado do 
Paraná, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato. 

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento 
contratual, por si e seus sucessores, em 03 (três) vias iguais e rubricadas para todos os fins de 
direito, na presença das testemunhas abaixo. 
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ANEXO 1 DA MINUTA DO CONTRATO N° 108/2020 

1 - ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

Item Quant. Descrição 

01 CABINA AUDIOMÉTRICA 

2 01 AUDIÔMETRO 

Marca Modelo 

INTERACOUSTICS 

INTERACOUSTICS AC33 

3 01  IM ITANC IOMETRO  INTERACOUSTICS AT235 

2— DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 
2.1 - Considera-se MANUTENÇÃO PREVENTIVA a que visa recuperar os desgastes naturais 
que sofrem os equipamentos, efetuando serviços de trocas e reparos, em função do tempo de 
uso, determinado pelo fabricante, ou ocasionados por outros fatores já previstos e conhecidos, 
aumentar o tempo de vida útil dos equipamentos e evitar problemas de quebra ou 
desligamento dos equipamentos. 
2.2 - Constitui MANUTENÇÃO CORRETIVA a que tem por escopo reparos para eliminar 
defeitos ocorridos e decorrentes da utilização dos equipamentos, compreende os ajustes e 
correções necessárias das instalações ou peças danificadas bem como ajustes necessários ao 
perfeito funcionamento dos mesmos; 
2.2.1 - Constituem tais serviços: 

a) Inspeção geral dos equipamentos e análise do seu estado geral; 
b) Lubrificação e limpeza das peças necessárias,- 
c) Testes de funcionamento e verificação da parte elétrica; 
d) Verificação da capacidade de operação dos equipamentos; 
e) Outros procedimentos que se fizerem necessário ao correto funcionamento de acordo 

com manual técnico dos equipamentos, recomendações do fabricante e normas 
técnicas. 

2.3 - A CONTRATADA deverá emitir um Relatório de Atendimento Técnico (RAT) impresso 
para cada equipamento do serviço desenvolvido e entregar 1 (uma) via ao CONTRATANTE, o 
que deverá constar, no mínimo, os seguintes dados: 

a) Identificação do CONTRATANTE e da CONTRATADA; 
b) Identificação do bem, marca, modelo e n° de série, n° de tombamento patrimonial e 

localização: 
c) Data da Manutenção: 
d) Descrição sumária dos problemas constatados. da provável causa do problema e da 

solução adotada, se for o caso; 
e) Descrição sumária dos serviços realizados, com relação das peças substituídas, 

quando for o caso; 
f) Condições inadequadas encontradas ou eminências de ocorrências que possam 

prejudicar o perfeito funcionamento dos equipamentos; 
g) Nome e Assinatura do Técnico que executou o serviço e do Fiscal do Contrato ou do 

profissional que acompanhou o serviço. 

3— DA CALIBRAÇÃO E MEDIÇÃO 
3.1 - A CALIBRAÇAO é um procedimento necessário para garantir que os equipamentos de 
fonoaudiologia utilizados estejam emitindo sinais de forma fidedigna durante a avaliação, 
traduzindo as reais condições auditivas do avaliado. 
3,2 - A MEDIÇÃO é um procedimento necessário para garantir qualidade nos serviços 
prestados na área da saúde auditiva, para verificar se o ruído no ambiente pode interferir nos 
resultados de um exame audiológico e para que o ambiente em que os testes audiológicos são 
realizados tenham o nível de ruído controlado. 
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3.3 - A CONTRATADA deverá utilizar equipamentos e instrumentos específicos para 
calibração e medição os quais deverão estar calibrados pelo INMETRO ou estar com validade 
vigente. 
3.4 - Apresentar certificado de calibração e ajuste contendo, no mínimo, os seguintes dados 
para cada equipamento: 

a) Nome e endereço do laboratório que realizou os procedimentos; 
b) Número do certificado; 
c) Data da realização da calibração e do ajuste; 
d) Identificação e endereço do CONTRATANTE: 
e) Identificação dos equipamentos calibrado/ajustado, discriminando: marca, modelo. 

número de patrimônio e série e acessórios; 
f) Identificação dos equipamentos utilizados na calibração e ajustes dos equipamentos, 

inclusive dos adaptadores, discriminando: fabricante, modelo, número de série e dados 
de calibração (data e local); 

g) Identificação e assinatura do técnico executor da calibração e do responsável pelo 
laboratório; 

h) Condições ambientais na ocasião em que a calibração foi realizada: temperatura e 
umidade; 

i) Características verificadas na calibração e ajustes realizados; 
j) Frequências dos sinais de teste; 
k) Níveis de pressão sonora produzidos pelos fones em um acoplador acústico ou ouvido 

artificial; 
1) Níveis de força vibratória produzidas pelos vibradores ósseos em um acoplador 

mecânico; 
m)Níveis de ruído mascarante; 
n) Distorção harmônica; 
o) A norma de referência utilizada, seus valores por frequência e a conformidade ou não 

dos resultados com a norma; 
p) O certificado de calibração deverá ter validade de 1 (um) ano. 

4— DA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS 
4.1 - Para os casos de substituição de peças a CONTRATADA deverá apresentar, 
previamente, planilha de custos da peça a ser trocada, com no mínimo 3 (três) orçamentos 
para cada peça a ser substituída, ficando a cargo do Fiscal do Contrato, o deferimento da 
substituição da peça com base no orçamento de menor valor, Em caso de urgência, a 
determinação de substituição da peça poderá ser imediata com a apresentação da planilha e 
orçamentos posteriormente; 
4.1.1 - Caso seja verificado o sobrepreço sobre peças substituídas, o CONTRATANTE poderá 
solicitar a nota fiscal de compra a CONTRATADA: 
4.1.2 - O custo da eventual prestação dos serviços referente a troca das peças defeituosas 
está incluído no valor total do contrato, não sendo possível cobrança no momento da 
prestação; 
4.1.3 - Os orçamentos deverão constar, no mínimo, os seguintes dados: 

a) Identificação do CONTRATANTE; 
b) Identificação do equipamento, marca e modelo; 
c) Especificação completa das peças a serem substituídas; 
d) Preço unitário e global das peças; 
e) Prazo de validade do orçamento, não inferior a 20 (vinte) dias; 

4.1.4 - O envio dos orçamentos prévios não deverá exceder 02 (dois) dias úteis a partir da 
verificação das peças a serem substituídas; 
4.1 .5 - O ressarcimento será feito pelo CONTRATANTE seguindo os procedimentos a seguir: 
4.1.5.1 - A CONTRATADA apresentará planilha detalhada de valores da peça a ser substituída 
juntamente com, no mínimo, 3 (três) orçamentos de empresas distintas e/ou cópia da nota 
fiscal de compra da peça a ser substituída; 
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4.1.5.2 - Os orçamentas poderão ser enviados por e-mail pela CONTRATADA desde que os 
mesmos sejam assinados, carimbados e escaneados, ou enviado por e-mail pela empresa que 
orçou; 
4.1.5.3 - O CONTRATANTE pagará a custo desta peça. 
4.1 .6 - Antes da aprovação do orçamento o CONTRATANTE poderá, a seu critério, fazer uma 
pesquisa de mercado para o custo da peça a ser substituída, fazendo o ressarcimento a partir 
do menor custo resultante de tal pesquisa ou solicitar nota fiscal de compra. 
4.1.6.1 - Na opção pela adoção deste procedimento, será descartado os orçamentas 
apresentados pela CONTRATADA. 
4.1.7 - As peças defeituosas que forem substituídas pela CONTRATADA, serão entregues ao 
CONTRATANTE, casa não haja interesse nas mesmas, estas serão recolhidas pela 
CONTRATADA para envio a fábrica, para evitar seu reapraveitamenta em qualquer situação 
que seja, bem como para fins de controle de processo e análise de qualidade. 
4.2 - Todas as peças deverão ser fornecidas pela CONTRATADA. 
4.3 - Quando necessária a sua substituição, deverão ser efetivada utilizando-se peças da 
mesma marca, qualidade e especificação da substituída, que deverão ser novas, originais, de 
primeiro uso e genuínas, salvo nas casos em que restar demonstrada a impossibilidade de 
assim proceder, em face de retirada de linha de fabricação. 
4.4 - Comprovada a inexistência de peças originais no mercado, a CONTRATADA poderá 
substituí-ias por peças similares, devendo as mesmas ser novas e sem uso, desde que não 
venha comprometer a funcionamento da aparelha. 
4.5 - Sempre que solicitada pela Fiscal do Contrato, apresentar documentas que comprovem a 
procedência das peças que necessitem ser substituídas. 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
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CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 05.207.57410001-59 15110/2001 
MATRIZ CADASTRAL 

NOME EMPRESARIAL 
ACUSTICA TECHNOAUDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA. 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE EPP 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e 
peças 

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÕMICAS SECUNDÁRIAS 
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 
33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente 

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

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO 
AVWASHINGTON LUIS 722 

CEP ÍTAIRRO!DISTRITC) MUNICÍPIO 
04.662-001 SANTO AMARO SAO PAULO SP 

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 
(11) 8965-1937 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR 

SITUAÇÃO C DASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 03111/2005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATADA SITUAÇÃO ESPECIAL 

111 
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• PREGÃO ELETRÔNI(O 

MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 

COMANDO MILITAR DO OESTE/9a DIVISÃO DE EXÉRCITO 
ga REGIÃO MILITAR 

Hospital Militar de Área de Campo Grande 

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico 

N° 00051/2021 

Às 11:03 horas do dia 31 de agosto de 2021, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, 
Sr. PEDRO PAULO LIMA PAES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo n° 64577034659202151, Pregão n° 00051/2021. 

Resultado da Homologação 

Item: 1 
Descrição: Aferição, calibração e medição de máquinas / instrumentos ,sensores , padrões , equipamentos 

Descrição Complementar: Calibração do impedanciômetro : Impedance Audiometer At235; marca: Interacoustics, conforme 
ISO 389, IEC 60645 Resolução do CFFa 553 de 2 de outubro de 2019. 

Tratamento Diferenciado: Tipo 1 - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada 

Aplicabilidade Decreto 7174: Não 

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade 

Valor Máximo Aceitável: R$ 920,8300 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 1,00 

Situação: Homologado 

Adjudicado para: ACUSTICA ORLANDI - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS AUDIO , pelo melhor lance de R$ 915,0000 
com valor negociado a R$ 900,0000 

Eventos do Item 

Evento Data Nome 

Adjudicado 
31/08/2021 
10:55:13 

31/08/2021  PEDRO  
Homologado 11:03:46 PAULO 

LIMA PAES 

Observações 

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ACUSTICA ORLANDI - INDUSTRIA, 
COMERCIO E SERVICOS AUDIO, CNPJ/CPF: 02.956.189/0001-16, Melhor lance: R$ 

915,0000, Valor Negociado: R$ 900,0000 

Item: 2 
Descrição: Aferição, calibração e medição de máquinas / instrumentos ,sensores , padrões , equipamentos 

Descrição Complementar: Calibração de equipamento de emissões autoacústicas, Potencial evocado de tronco encefálico 
(triagem): modelo : Madsen Accuscreen; marca: otometrics. 

Tratamento Diferenciado: Tipo 1 - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada 

Aplicabilidade Decreto 7174: Não 

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade 

Valor Máximo Aceitável: R$ 1.18 1,2500 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 1,00 

Situação: Cancelado na adjudicação 

Eventos do Item 

Evento 

Cancelado no 
julgamento 

Cancelado na 
adjudicação 

Homologado  

Data Nome 

31/08/2021 
09:29:30 

31/08/2021 
10:55:52 

31/08/2021 PEDRO PAULO LIMA 
11:03:46 PAES 

Observações 

Item cancelado no julgamento. Motivo: Item cancelado por não 
haver proposta aceita. 

- Item cancelado na adjudicação. Motivo: Item cancelado 

Item: 3 
Descrição: Aferição, calibração e medição de máquinas / instrumentos ,sensores , padrões , equipamentos 

www.comprasnet.gov.br/Iivre/pregao/termoHom.asp?prgCod=971  312&tipo=t 1/2 
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Descrição Complementar: Aferição acústica da cabine audimétrica, conforme ISO 8253-1, ISO 11957, a Resolução do CFF 
554 de 21 de outubro de 2019. 

Tratamento Diferenciado: Tipo 1 - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada 

Aplicabilidade Decreto 7174: Não 

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade 

Valor Máximo Aceitável: R$ 867,5000 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 1,00 

Situação: Homologado 

Adjudicado para: ACUSTICA ORLANDI - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS AUDIO , pelo melhor lance de R$ 845,0000 
com valor negociado a R$ 800,0000 

Eventos do Item 

Evento Data Nome 

Adjudicado 
31/08/2021 
10:55:13 

31/08/2021 PEDRO  
Homologado 11:03:46 PAULO 

 
LIMA PAES 

Observações 

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ACUSTICA ORLANDI - INDUSTRIA, 
COMERCIO E SERVICOS AUDIO, CNPJ/CPF: 02.956.189/0001-16, Melhor lance: R$ 

845,0000, Valor Negociado: R$ 800,0000 

Item: 4 
Descrição: Manutenção e reparo de audiômetro , ipedanciômetro 

Descrição Complementar: Calibração de audiômetro HARP, marca INVENTIS, conforme ISO 389, IEC 60645 Resolução do CFF 
553 de 2 de outubro de 2019. 

Tratamento Diferenciado: Tipo 1 - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada 

Aplicabilidade Decreto 7174: Não 

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade 

Valor Máximo Aceitável: R$ 1.237,5000 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 1,00 
Situação: Homologado 

Adjudicado para: ACUSTICA ORLANDI - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS AUDIO , pelo melhor lance de R$ 1.195,0000 
com valor negociado a R$ 1.100,0000 

Eventos do Item 

Evento Data 

Adjudicado 31/08/2021
10:55:13 

Nome Observações 

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ACUSTICA ORLANDI - INDUSTRIA, 
COMERCIO E SERVICOS AUDIO, CNPJ/CPF: 02.956.189/0001-16, Melhor lance: R$ 

1.195,0000, Valor Negociado: R$ 1.100,0000 

PEDRO 
Homologado 31/08/2021 PAULO 

11:03:46 LIMA 
PAES 

Fim do documento 
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PREGÃO ELETRÔNICO 

MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 

COMANDO MILITAR DO OESTE/ga DIVISÃO DE EXÉRCITO 
ga REGIÃO MILITAR 

Hospital Militar de Área de Campo Grande 

Pregão Eletrônico N° 00051/2021 

RESULTADO POR FORNECEDOR 

02.956.189/0001-16 - ACUSTICA ORLANDI - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS AUDIO 

Item Descrição
Unidade de 

Quantidade 
 Critério de Valor Valor 

Fornecimento Valor (*) Unitário Global 
1 Aferição, calibração e medição de máquinas , Unidade 1 R$ R$ 

instrumentos ,sensores , padrões , equipamentos 920,8300 900,0000 900,0000 
Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Reparo da borracha do motor + reparo no tubo de silicone + calibração do Imitanclômetro 
Interacoustics, modelo AT-235 / ISO 389, IEC 60645 e Resolução CFFa no 553, de 2 de outubro de 2019 

3 Aferição, calibração e medição de máquinas , Unidade 1 R$ R$ R$ 
instrumentos ,sensores , padrões / equipamentos 867,5000 800,0000 800,0000 

Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medição de Ruído Ambiental em Cabine Audiométrica / ISO 8253-1, ISO 11957 e Resolução 
CFFa n° 554, de 21 de outubro de 2019. 

4 Manutenção e reparo de audiômetro , ipedanciômetro Unidade 1 R$ R$ R$ 
1.237,50001.100,0000 1.100,0000 

Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Calibração do Audiômetro INVENTIS, modelo HARP / ISO 389, IEC 60645 e Resolução CFFa n° 
553, de 2 de outubro de 2019 

Total do Fornecedor: R$ 
2.800,0000 

Valor Global da Ata:
R$ 

2.800,0000 
(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável. 

Imprimir o 
Relatório 

Voltar 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 02.956.18910001-16 2110111999 
MATRIZ CADASTRAL 

NOME EMPRESARIAL 
ACUSTICA ORLANDI - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS AUDIOLOGICOS LTDA 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE 
ACUSTICA ORLANDI EPP 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
32.50-7-01 - Fabricação de instrumentos não-eletrônicos e utensílios para uso médico, cirúrgico, odontológico e de 
laboratório 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
26.60-4-00 - Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 
33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO 
R VILMA BERGAMO ABO ARRAGE 2-29 ** 

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO UF 
17.012-640 VILA REGINA BAURU SP 

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 
ACUSTICA@ACUSTICA.COM.BR (14) 3104-1503 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 08/04/2005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATADA SITUAÇÃO ESPECIAL 
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MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE CAMPO GRANDE 
H MIL 2  Cl/1890 

PREGÃO N051/2021 
(Processo Administrativo n.° 64577.03465912021-51 

1. DO OBJETO 

1.1. Contratação de serviço de empresa especializada em calibração e aferição de 

equipamentos de fonoaudiologia, conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas neste instrumento: 

1.1. O objeto da licitação tem a natureza de serviço comum de calibração e aferição de 

equipamentos de Fonoaudiologia. 

1.2. Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os discriminados na tabela acima. 

1.3. A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por Preço 

Unitário. 

1.4. O prazo de vigência do contrato é de 12 meses, podendo ser prorrogado por interesse 

das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, II, da Lei 8.666, de 

1993. 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 
2.1 A Justificativa e objetivo da contratação encontra-se pormenorizada em Tópico específico 

dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência. 

Código Item Descrição do objeto a ser adquirido U Qnt Valor Valor 
CATSER Unitário (RS) Total (R$) 

Calibração do impedanciônictro Impedance Audiomeler 
14427 1 At235; marca: Interacoustics, conforme ISO 389, IEC SV 1 RS 920,83 R$ 920,83 

60645 Resolução do CFF' 553 de 2 de outubro de 2019. 
Calibração de equipamento de emissões autoacústicas, Po- 

14427 2 tencial evocado de tronco encefálico (triagem): modelo : SV 1 RS 1 .181,25 RS 1 .181,25 
Madsen Accuscreen; marca: oto,nelrics. 
Aferição acústica da cabine audimétrica, conforme ISO 

14427 3 8253-1, ISO 11957, a Resolução do CFF" 554 de 21 de outu- SV 1 RS 867,50 R$ 867,50 
bro de 2019. 
Calibração de audiômetro HARP, marca MENTIS, con- 

16047 4 forme ISO 389, IEC 60645 Resolução do CFF a 553 de 2 de SV 1 RS 1.237,50 RS 1 .237,50 
outubro de 2019. 

VALOR TOTAL R$ 4.207,08 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO: 

3.1 A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em Tópico específico 

dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência. 

HMIIACG .- SALC - CNpJ: 09.539.711/0001-03 - TEL (67) 3368-4398 /4323/4365 - 
Email: salc-pregaoedital@hmilacg.  eb.mI.br  
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ALTE AÇÃO ORÇAMENTO 

 

  

Maringá, 05 de novembro de 2021. 

Prezada Senhora, 

Vimos informar que para o ano de 2021 as despesas de manutenção nos 

equipamentos de fonoaudiologia foram previstas para ser custeada através da 

dotação orçamentária do CUSTEIO. Diante do esgotamento do recurso em tal 

Convênio, solicitamos remanejar recursos para que assim seja possível executar a 

referida manutenção. 

Manutenção Central de Ar Medicinal, Oxigênio (Serviço) - R$ 

2.666.67 (dois mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e 

sete centavos) 

Solicitamos também que com a não utilização da despesa o saldo retorne 

a despesa originária. 

Atenciosamente, 

Nívea Cristina/de Paiva Sarri 
Diretora Administrativa 

Prezada Senhora 
FLÁVIA GALBARDI SOARES 
Diretora Financeira 

Rua Adolpho Contessotto, 620, Zona 28, CEP 87.053-285 - Maringá - Paraná 
Fone: (44) 3123-8300 
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MEMORANDO N° 548/2021 

Maringá, 16 de novembro de 2021. 

De: Gerência de Compras e Licitação 

Para: Diretoria Administrativa 

Diante do recebimento do termo de referência, protocolo n°321/2021, que originou a 

Autorização de Despesa n° 64/2021, que tem por objeto a seleção das melhores propostas 

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

equipamentos e medição de ruído em cabinas acústicas, manutenção preventiva e corretiva 

com fornecimento de peças, acessórios e componentes, caso necessário, nos 

equipamentos fonoaudiologia do CISAMUSEP, destinado exclusivamente à participação de 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme art. 48 e incisos da Lei 

Complementar n° 123/2006 com redação determinada pela Lei Complementar n° 147/2014, 

proveniente do setor de Patrimônio, entendemos que a presente contratação poderá ser 

realizada por meio de processo licitatório, na modalidade Pregão, realizado na forma 

ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL. 

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

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

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

31, 1 do Decreto n° 10.024 de 20 de setembro de 2019 e o valor estimado para a contratação 

não terá caráter sigiloso. 

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

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

fornecedores especializados, contrato vigente e termo de homologação de prestação de 

serviço com objeto 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, 

114L1 P 
Rafaela Koga Petr Ií1n,agae 

Gerente de Comprasêttcitações 

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° 02912021-lNl 

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

DA ANÁLISE DO PROCEDIMENTO 

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

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

A instauração do processo licitatório veio precedido de prévia solicitação do setor 
de origem, demonstrando que a aquisição do serviço se faz necessária: 

'A presente solicitação se justifica pela necessidade de detectar 
pequenas variações sonoras nos equipamentos a assegurar que 
os equipamentos estejam oferecendo informações confiáveis, 
dentro da margem de erro aceitável. Por isso, todos os 

Rua Adolpho Contessotto, 620 - Zona 28 - CEP: 87.053-285 - Maringá - Paraná 
Fone: (44) 3123-8300 
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equipamentos utilizados precisam ser calibrados com 
frequência, de modo a evitar possíveis erros." 

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° 064/2021. 

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. 30  da Lei 
10.520/2002. 

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

CONCLUSÃO 

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

É o parecer. 

Maringá/PR, 17 de novembro de 2021 

ADVOGADO - OAB/PR: 26.262 
CISAMUSEP 
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