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Consórcio Público Intermunicipel de Saúde do Setentrlo Paranaense 

TERMO DE REFERÊNCIA 

Maringá, 28 de abril de 2022. 

Vimos pelo presente solicitar a contratação de empresa especializada para a 

prestação de serviços de limpeza e higienização dos dutos do sistema de condicionadores de ar 

no Centro Cirúrgico do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense - 

CISAMUSEP. 

Informamos ainda que foram realizados três procedimentos licitatórios, com o intuito 

de realizar tal contratação, Pregões Eletrônicos n° 04/2021, n° 18/2021 e no 11/2022, que 

restaram fracassados. 

Importante salientar ainda que, a Portaria n° 3.523/98 do Ministério da Saúde define 

os procedimentos rotineiros para limpeza de ar condicionado, considerando a preocupação com a 

saúde, o bem estar, a produtividade e o absenteísmo ao trabalho, dos ocupantes dos ambientes 

climatizados, bem como a sua inter-relação com a variável qualidade de vida, a limpeza e 

higienização nos condicionadores de ar (dutado) é de extrema importância, para que os mesmos 

possam trabalhar nos níveis aceitáveis, respeitando as normas de saúde do trabalho que 

estabelecem parâmetros de temperatura, velocidade do ar, ruído, umidade relativa e também a 

qualidade do ar dos ambientes climatizados. 

1. ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

2. CONDIÇÕES GERAIS 

2.1. O cronograma de execução será elaborado pelo Contratante e deverá ser aprovado pela 

Contratada, no prazo de até 5 (cinco) dias contados a partir do recebimento do 

cronograma; 

1 

Unidade de 
Item Cód. Descrição Quant. 

Medida 

LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS DO SISTEMA DE AR 
1 12105 Serviço 01 

CONDICIONADO. 

MODELO CAPACIDADE MARCA QUANT. 

CONDICIONADOR DE AR 40MXA15TVFR + 180 000BTU'S (DUTADO)
CARRIER 1 

38EVC 15226S 

CONDICIONADOR DE AR MDV-D14012/NTX-BA5 60.000 BTU'S (DUTADO)
MIDEA 3 

+ MDV-V140W/D 



2.2. A prestação de serviço deverá ser realizada no local onde o equipamento se encontra 

instalado e/ou alocado; 

2.3. O atendimento, para a execução dos serviços deverá ser realizado de segunda a sexta-

feira, no horário de 08h as 11h30min e das 14h às 12h ou excepcionalmente em horários 

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

2.4. Executar os serviços e intervenções técnicas, objeto do presente contrato, nas condições 

estabelecidas, por intermédio de pessoas idôneas, habilitadas e tecnicamente 

capacitadas; 

2.5. A qualquer tempo, o Contratante poderá solicitar a substituição de profissional da 

Contratada, desde que entenda que o profissional não apresente capacidade técnica para 

o desenvolvimento dos trabalhos; 

2.6. No caso da empresa Contratada vir, como resultado de suas operações, a prejudicar ou 

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

deixando-as em seu estado original; 

2.7. Ficará a cargo da empresa Contratada o fornecimento a seus profissionais as 

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

como produtos ou materiais, indispensáveis à limpeza e conservação dos equipamentos 

sem custo para o CISAMUSEP; 

2.8. Ao final dos serviços, a Contratada deverá promover testes com a finalidade de verificar 

as condições e operacionalidade dos equipamentos; 

2.9. Deverão ser considerados pelos proponentes todos os custos para o cumprimento das 

obrigações exigidas, incluindo mão de obra, seguros, deslocamento, encargos sociais, 

tributos, transporte, alimentação, hospedagem, equipamentos e outras despesas 

necessárias à perfeita execução do objeto; 

2.10.Cientificar o CISAMUSEP sobre o andamento dos serviços; 

2.11.Para realização da comunicação, a Contratada deverá manter junto ao Contratante ao 

menos 01 (um) número de telefone móvel, 01 (um) fixo e 01 (um) endereço de correio 

eletrônico (e-mail), sempre atualizados. 

3. LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO 

3.1. Considera-se a limpeza de dutos os procedimentos de verificação visual do estado de 

limpeza, remoção de sujidades por métodos físicos e manutenção do estado de 

integridade e eficiência de todos os componentes dos sistemas de climatização, para 

garantir a Qualidade de Ar de Interiores e prevenção de riscos a saúde dos ocupantes de 

ambientes climatizados; 

3.2. A limpeza deverá ser na rede de dutos principal e ramais incluindo os dutos rígidos e 

flexíveis, totalizando 240 metros lineares; 

3.3. O serviço de limpeza de dutos deverá ser realizado anualmente e conforme cronograma 

elaborado pelo Contratante; 

3.4. O serviço compreenderá, no mínimo, os seguintes itens: 

a) Limpeza do plenum de mistura/casa de máquinas; 
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b) Limpeza do interior dos dutos, incluindo unidades terminais, grelhas, 

dampers, atenuadores de ruídos e outros componentes necessários; 

c) Limpar e desincrustar os dutos, e verificar possíveis vazamentos nas junções 

flexíveis; 

d) Para execução da limpeza deverá optar preferencialmente, pelo processo de 

escovação mecânica ou de sopro de ar comprimido seco, em todas as partes 

do sistema; 

e) Após a remoção de toda sujidade dos dutos, realizar a higienização do sistema; 

f) Demais serviços necessários para o perfeita limpeza e higienização dos 

equipamentos. 

3.5. Após a execução do serviço a Contratada deverá apresentar relatório conclusivo em via 

física, com as seguintes informações: 

a) Identificação da Contratada e do Contratante; 

b) Data da execução; 

c) As ações de execução dos serviços realizados; 

d) Certificado de realização da limpeza dos dutos, constando a validade de 1 (um) 

ano; 

e) Exibição de registros fotográficos coloridos e datados do antes, durante e do 

após a limpeza, sendo no mínimo, 05 (cinco) registro de cada; 

f) Nome e Assinatura do Técnico que executou os serviços e do Técnico 

Responsável; 

3.5.1. O relatório deverá ser apresentado em até 15 (quinze) dias após a execução do 

serviço. 

4. VISTORIA: 

4.1. A vistoria técnica terá por finalidade: 

4.1.1.Conhecimento das condições locais onde será prestado o serviço, para efetuar 

as conferências que se fizerem necessárias para a correta elaboração de sua 

proposta, bem como para solicitação de outros esclarecimentos que julgarem 

necessários afeto à visita; 

4.1.2. Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento das condições 

locais pertinentes à execução do objeto, não serão argumentos válidos para 

reclamações futuras e nem desobrigam execução do serviço; 

4.2. A visita servirá para avaliar as condições dos locais, incluindo as dificuldades e riscos na 

execução dos serviços, e que tomou conhecimento de todos os detalhes que se farão 

necessários à apresentação de sua proposta, não cabendo à Empresa vencedora alegar 

desconhecimento dessas características; 

4.2.1. A empresa deverá agendar previamente, a visita técnica através do telefone (44) 

3123-8300, com o setor de Patrimônio, de segunda a sexta-feira, nos horários das 8h 

às 12h e das 14h às 16h30min, com o Fiscal do Contrato; 

4.2.2. A vistoria deverá ser realizada por profissional técnico indicado pela licitante ou 

Representante Legal da Empresa. 
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S. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

(4.1. Apresentar, no mínimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa 

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

nome legível, telefone para contato, assinada e carimbada, comprovando que o licitante 

executou ou executa serviços compatível aos objetos deste Termo de Referência; 

5.1.1. O Atestado de Capacidade Técnica deverá ser apresentado em via original ou 

cópia autenticada; 

5.2. A Empresa deverá apresentar Declaração de Vistoria em papel timbrado da mesma e 

assinada pelo profissional da licitante que realizou a visita, bem como pelo funcionário do 

CISAMUSEP responsável pelo acompanhamento. Na Declaração deve constar a 

informação de que compareceu e vistoriou o local onde será executado os serviços e que 

tomou conhecimento de todos os detalhes que se farão necessários à apresentação de 

sua proposta; 

5.3. Na opção da não realização da vistoria, a Licitante deverá apresentar uma declaração de 

que possui pleno conhecimento do local onde será realizado o serviço e de suas 

peculiaridades, ou que está ciente das especificações técnicas e todas as demais 

exigências para a realização dos serviços, não podendo alegar futuramente 

desconhecimentos das condições do local de realização dos serviços, em favor de 

eventuais pretensões de acréscimo dos preços propostos; 

5.4. Documento, que comprove o registro da empresa Licitante no Órgão de Classe 

Competente; 

G 5.5. Documento, que comprove a existência de Profissional legalmente habilitado 

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

Classe Competente; 

5.5.1. O vínculo do profissional com a empresa deverá ser comprovado através de cópia 

autenticada do registro profissional na carteira de trabalho ou Contrato de Prestação 

de Serviços; 

5.5.2. Em caso de substituição do Responsável Técnico, o Fiscal do Contrato deverá ser 

informado, e a Contratada deverá comprovar legalmente os documentos do 

substituto, que deverão estar em conformidade com o item 4.3 e subitem 4.3.1, no 

prazo de até 5 (cinco) dias úteis; 

5.5.3. Em caso de substituição do profissional especializado, a Contratada deverá 

apresentar os documentos descritas no item 4.4., do profissional que passará a 

executar os serviços, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis; 

5.6. A Contratada deverá apresentar certificados de capacitação NR-33— Segurança e Saúde 

nos Trabalhos em Espaços Confinados e NR-35 (Norma Regulamentadora referente aos 

requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em altura), dos funcionários 

que irão executar os serviços no Contratante; 
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- 5.7. Todos os documentos e/ou certificados apresentados deverão estar com prazo de 

validade vigente, devendo a Contratada mantê-los regularizados durante a vigência do 

Contrato. 

6. GARANTIAS 

6.1. Os prazos e as condições de garantia dos serviços necessários à execução do objeto do 

presente são as definidas pela legislação em vigor. 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

. 7.1. A Contratada deverá utilizar profissionais especializados, habilitados e com 

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

determinação em vigor; 

7.2. A Contratada deverá utilizar profissionais especializados na execução do serviço, os 

quais deverão apresentar certificado da capacitação NR-18 (Norma Regulamentadora que 

estabelece diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e de organização, que 

objetivam a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança 

nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho na Indústria da 

Construção), NR-33 - Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados e NR-35 

(Norma Regulamentadora referente aos requisitos mínimos e as medidas de proteção 

para o trabalho em altura); 

7.3. Providenciar documento que comprove a responsabilidade técnica dos serviços prestados 

ao Contratante (ART, TRT, entre outros), de acordo com a vigência do contrato, no prazo 

de até 10 (dez) dias úteis da assinatura do contrato; 

7.3.1. O documento deverá vir acompanhado do comprovante de pagamento do mesmo; 

7.3.2. Em caso de substituição do responsável técnico apresentar novo documento que 

comprove a responsabilidade técnica; 

7.4. A Contratada, além da disponibilização de mão de obra qualificada, dos equipamentos e 

materiais necessários para a perfeita execução dos serviços contratados, obriga-se a 

cumprir integralmente as especificações definidas neste Termo; 

7.5. Responder pelos métodos utilizados nos serviços, pela organização e qualidade dos 

trabalhos; 

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

culpa de seus empregados e/ou prepostos; 

7.7. 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 (EPI's) necessários 

conforme a natureza da tarefa; 

E 7.8. Todos os funcionários da Contratada que estiverem prestando serviços deverão estar 

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

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

ou incorreções. 
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8. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com 

as condições deste Termo e sua proposta; 

8.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor 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-8.3.  Prestar as informações e esclarecimentos necessários ao desenvolvimento das tarefas, 

tais como: indicar localização do equipamento, mudança no cronograma entre outros que 

se fizerem necessárias à perfeita execução do serviço; 

C-8.4.  Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar seu serviço 

dentro das especificações do presente Termo de Referência; 

C-8.5. Permitir o acesso dos representa ntes/prepostos e empregados da Contratada ao local de 

prestação dos serviços nas dependências do CISAMUSEP, desde que devidamente 

identificados e acompanhados por representante do Contratante; 

8.6. Comunicar à Contratada qualquer irregularidade na prestação dos serviços e interromper 

imediatamente a sua execução, se for o caso; 

8.7. 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- 8.8. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições 

estabelecidas no Termo de Referência. 

9. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 

9.1. apagamento será efetuado após o término do serviço e entrega do relatório, por meio de 

Transferência ou Boleto Bancário, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a 

conferência da Nota Fiscal por membro da Comissão de Recebimento de Bens e Serviços 

do CISAMUSEP; 

9.2. A Contratada deverá faturar a Nota Fiscal em nome do Consórcio Público lntermunicipal 

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

Consórcio P. Int. de Saúde do Set. Pr, inscrito no CNPJ sob o n° 04.956.153/0001-68, 

com sede na Rua Adolpho Contessotto, n° 620, Zona 28, Maringá/PR, CEP: 87.053-285, 

bem como informar no corpo da respectiva Nota Fiscal os dados bancários (Banco, 

Agência e Número da Conta Corrente) em nome da pessoa jurídica para efetivação do 

pagamento; 

9.3. A Nota Fiscal deverá discriminar o serviço prestado, a quantidade, os valores unitários e 

totais do item. A empresa deverá mencionar na respectiva Nota Fiscal o número e a 

modalidade da Licitação, o número do Empenho e do Convênio, se for o caso; 
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9.4. No caso de constatação de erros ou irregularidades do documento fiscal, o prazo de 

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

Fiscal / Boleto Bancário correto(a); 

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

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

10. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1. 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 artigo art. 71  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; 

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

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

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

regem a matéria: 

10.3.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; 

10.4.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; 

10.5. 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 
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INFRAÇÕES SANÇÃO 

Não firmar o instrumento de contratro, quando convocado dentro - 
Impedimento/Suspensão por 

do prazo previsto (ate 05 dias úteis, a contar da data da 
- ate 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 a 
documentos. 5 anos 
Executar serviço incompleto, paliativo, substitutivo como por 
caráter permanente, ou deixar de providenciar recomposição Multa de 0,4% por ocorrência. 
complementar. 
Não promover a prestação de serviços no prazo estipulado no Multa de 10% e/ou 
Termo de Referência ou no prazo designado pelo Impedimento/Suspensão por 
CONTRATANTE. até 02 anos. 
Manter funcionário sem qualificação para a execução dos Multa de 1,6% por funcionário e 
serviços, por atendimento. 
Recusar-se a executar a prestação de serviços determinado pela 

Multa de 3,2% por ocorrência. 
Fiscalização, sem motivo justificado. 

« 



Lucia Miwa(Na 
Gerente de Patrimonio 

Assinatura e Carimbo 

10.6.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; 

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

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

11. PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 

11.1. A vigência do Contrato a ser firmado será de 12 (doze) meses a partir da data da 

assinatura; 

11.2. Caso o Contrato seja prorrogado, o Contratante terá direito às mesmas condições do 

Contrato para cada ano de vigência de seus Aditivos. 

Exposto, e na certeza de contarmos com atendimento do solicitado, antecipamos nossos 

agradecimentos. 

Atenciosamente, 

o 

Giséli Nard ao Carmona 
Assisten e ministrativa 

Ciente, 

Recebido em: PtI 011/ 2.02Z. 

Assinattifa e Carimbo 
a Cristina de q'aiva Sam 
Diretora Administrativa 

.:ons. Púb. Inter. de Saúde de 
Set. Paranaense 

CIAMUSEP 

cal do Contrato: 

Autorizado em: 2JiO4 / 

UIVX0~ 
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www.elotech.com.br  

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO SETENT. PARANAENSE 

Exercício :2022 Estado :PARANÁ ** Elotech ** 
01/08/2022 

ANÁLISE DE COTAÇÃO 

Cotação: 37 12022 Data: 01/08/2022 

Item: LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO. Unid. :SERV Qtde.: 1,00 
Fornecedor Marca Valor Unitário Valor Total Status 
5439 -QUIMITEC QUIMICA INDUSTRIAL 13.980,0000 13.980,00 Menor Cotação 
5442- JR CI-IAMPION LTDA 14.000,0000 14.000,00 
6008 - ROBOLIMP DO BRASIL INOVAÇÃO TECNOLÓGICA LTDA 18.900,0000 18.900,00 

Valor médio: 15.626,6700 15.626,67 
Total Menor Cotação: 13.980,00 
lotal Médio Colação: 15.626,67 

CND 

Art. 195ã3° da Const. Fed./Lei Fed. 8.666/93 
Especificação Data Vencimento 
INSS: / / 
FGTS: II 

Maiko Cezar Paulino 

RG:59•; . SSPPR 

Responsável • -lo Leva ta- ento .. Preço Solicitante Diretora Fina eira Diretora Administrativa 

o eza Tino Assin. - - '.arimbo .res Nívea rIpIdePaivaSarri 
RG. 59406566 SSPPR RG.117.317.670-0 SSP-PR RG. 9.1 .486-3 SSP-PR 

/ 

.N 
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Iicitacao@cisamusep.org.br  

De: Rejane - Quimitec <quimitec@quimitecquimica.com.br> 
Enviado em: quinta-feira, 23 de junho de 2022 16:56 
Para: Iicitacao@cisamusep.org.br  
Cc: 'IAQ 1 Quimitec Química 
Assunto: RES: ORÇAMENTO 2022 / LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS DE AR 

CONDICIONADO / CISAMUSEP 
Anexos: ORÇAMENTO 23062022.pdf 

Conforme solicitado envio proposta de preço. 

Rejane Maria de Godoy 
Diretora 
(41) 3668-2055 
quimitec@quimitecquimica.com.br  
Rua Porecatu, 335 - Pinhais/PR - 
Cep: 83.325-150 
Acesse nosso site: dique aqui 

 

1  

- - 
- . - 

 

 

  

     

De: Iicitacao@cisamusep.org.br  [mailto:Iicitacao@cisamusep.org.br]  
Enviada em: segunda-feira, 20 de junho de 2022 15:26 
Para: Iicitacao@cisamusep.org.br  
Assunto: ORÇAMENTO 2022 / LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS DE AR CONDICIONADO / CISAMUSEP 

Boa tarde. 

Estamos encaminhando solicitação de orçamento para os serviços de Limpeza e Higienização de Dutos do 
Sistema de Ar Condicionado do CISAMUSEP. 

Anexo, encaminhamos planilha com o descritivo, quantidades e demais informações sobre o serviço. 

Solicitamos também, que no referido orçamento conste a data de validade da proposta e os dados da 
empresa. 

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

Atenciosamente, 

Maiko Cezar Pau lino 
Compras e Licitações 
CISAMUSEP - Maringá / PR. 
(44) 3123-8318 - (44) 3123-8300 

Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense 
CNPJ - 04.956.153/0001-68 
Rua Adolpho Contessotto, 620 - Zona 28. 
Maringá - Pr. - CEP. 87053-285 
Fone: (44) 3123-8318 - (44) 3123-8300 





Consórcio Publico lntermunlcipal de Saúde do Setentrião Paraneeose 

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

CONSULTA DE PREÇOS N° 037/2022 
Data: 20106/2022 

Fornecedor: QUIMITEC QUIMICA INDUSTRIAL LTDA 

Endereço : RUA PORECATU, 335— CEP 83325-150 

Cidade : PINHAIS/PR 

CNPJ : 97.371.470/0001-01 

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

1. ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

2. CONDIÇÕES GERAIS 
2.1. O cronograma de execução será elaborado pelo CISAMUSEP e deverá ser aprovado pela empresa a ser 
contratada, no prazo de até 5 (cinco) dias contados a partir do recebimento do cronograma. 
2.2. A prestação de serviço deverá ser realizada no local onde o equipamento se encontra instalado e/ou alocado. 
2.3. O atendimento, para a execução dos serviços deverá ser realizado de segunda a sexta-feira, no horário de 08h 
as 11h30min e das 14h às 16h30min ou excepcionalmente em horários diferenciados e/ou nos finais de semana, a 
critério exclusivo do CISAMUSEP. 
2.4. Executar os serviços e intervenções técnicas nas condições estabelecidas, por intermédio de pessoas idôneas, 
habilitadas e tecnicamente capacitadas. 
2.5. A qualquer tempo, o CISAMUSEP poderá solicitar a substituição de profissional da empresa a ser contratada, 
desde que entenda que o profissional não apresente capacidade técnica para o desenvolvimento dos trabalhos. 
2.6. No caso da empresa a ser contratada vir, como resultado de suas operações, a prejudicar ou sujar áreas 
incluídas ou não no setor de seu trabalho, deverá recuperá-las ou limpá-las, deixando-as em seu estado original. 
2.7. Ficará a cargo da empresa a ser contratada o fornecimento a seus profissionais as ferramentas, manuais e 
instrumentos necessários para a execução dos serviços, bem como produtos ou materiais, indispensáveis à limpeza 
e conservação dos equipamentos sem custo para o CISAMUSEP. 
2.8. Ao final dos serviços, a empresa a ser contratada deverá promover testes com a finalidade de verificar as 
condições e operacionalidade dos equipamentos. 
2.9. Deverão ser considerados pelos proponentes todos os custos para o cumprimento das obrigações exigidas, 
incluindo mão de obra, seguros, deslocamento, encargos sociais, tributos, transporte, alimentação, hospedagem, 
equipamentos e outras despesas necessárias à perfeita execução do objeto. 
2.10. Cientificar o CISAMUSEP sobre o andamento dos serviços. 
2.11. Para realização da comunicação, a empresa a ser contratada deverá manter junto ao CISAMUSEP ao menos 
01 (um) número de telefone móvel, 01 (um) fixo e 01 (um) endereço de correio eletrônico (e-mail), sempre 
atualizados. 

Item Descrição Unid. Quant. Preço Total 

1 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS DO SISTEMA DE SERV
1 13.980,00 AR CONDICIONADO. 

OBSERVAÇÕES 

01. Forma de Pagamento: Após o término do serviço, em conta ou boleto bancário em nome da Pessoa Jurídica. 
02.A empresa vencedora deverá apresentar as seguintes certidões: INSS e FGTS. 
03.Informações e/ou esclarecimentos pelo Fone: (44) 3123-8300 e (44) 3123-8320 ou pelos e-mails 
licitacaocisamuse.orq .br  e licitacisamuseø(dqmail .com com Maiko. 

Modelo Capacidade Marca Quantidade 
CONDICIONADOR DE AR 40MXAI5TVFR + 

180.000 BTU'S (DUTADO) CARRIER 38EVC15226S 
CONDICIONADOR DE AR MDV-D14012/NTX-BA5 + 60.000 BTU'S 

MIDEA 3 MDV-VI40W/D (DUTADO) 

1 



Consót*o Púbflco intermunicipal de Saúde do SetentrtAo P.renaenee 

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

3. LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO 
3.1. Considera-se a limpeza de dutos os procedimentos de verificação visual do estado de limpeza, remoção de 
sujidades por métodos físicos e manutenção do estado de integridade e eficiência de todos os componentes dos 
sistemas de climatização, para garantir a Qualidade de Ar de Interiores e prevenção de riscos à saúde dos 
ocupantes de ambientes climatizados. 
3.2. A limpeza deverá ser na rede de dutos principal e ramais incluindo os dutos rígidos e flexíveis, totalizando 240 
metros lineares. 
3.3. O serviço de limpeza de dutos deverá ser realizado anualmente e conforme cronograma elaborado pelo 
CISAMUSEP. 
3.4. O serviço compreenderá, no mínimo, os seguintes itens: 
a) Limpeza do plenum de mistura/casa de máquinas; 
b) Limpeza do interior dos dutos, incluindo unidades terminais, grelhas, dampers, atenuadores de ruídos e outros 
componentes necessários: 
c) Limpar e desincrustar os dutos, e verificar possíveis vazamentos nas junções flexíveis; 
d) Para execução da limpeza deverá optar preferencialmente, pelo processo de escovação mecânica ou de sopro 
de ar comprimido seco, em todas as partes do sistema; 
e) Após a remoção de toda sujidade dos dutos, realizar a higienização do sistema; 
f) Demais serviços necessários para a perfeita limpeza e higienização dos equipamentos. 
3.5. Após a execução do serviço a empresa a ser contratada deverá apresentar relatório conclusivo em via física, 
com as seguintes informações: 
a) Identificação da empresa a ser contratada e do CISAMUSEP; 
b) Data da execução; 
c) As ações de execução dos serviços realizados; 
d) Certificado de realização da limpeza dos dutos, constando a validade de 01 (um) ano; 
e) Exibição de registros fotográficos coloridos e datados do antes, durante e do após a limpeza, sendo no mínimo, 
05 (cinco) registro cada; 
f) Nome e Assinatura do Técnico que executou os serviços e do Técnico Responsável. 
3.5.1. O relatório deverá ser apresentado em até 15 (quinze) dias após a execução do serviço. 

4. GARANTIAS 
4.1. Os prazos , e as condições de garantia dos produtos e dos serviços necessários à execução do objeto do 
presente são as definidas pela legislação em vigor. 

S. OBRIGAÇÕES DA EMPRESA A SER CONTRATADA 
5.1. A empresa a ser Contratada deverá utilizar profissionais especializados, habilitados e cdm conhecimentos dos 
serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinação em vigor. 
5.2. A empresa a ser Contratada deverá utilizar profissionais especializados na execução do serviço, os quais 
deverão apresentar certificado da capacitação NR-18 (Norma Regulamentadora que estabelece diretrizes de ordem 
administrativa, de planejamento e de organização, que objetivam a implementação de medidas de controle e 
sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho na Indústria da 
Construção), NR-33 - Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados e NR-35 (Norma 
Regulamentadora referente aos requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em altura). 
5.3. A empresa a ser Contratada deverá providenciar documento que comprove a responsabilidade técnica dos 
serviços prestados ao Contratante (ART, TRT, entre outros), de acordo com a vigência do contrato, no prazo de até 
10 (dez) dias úteis da assinatura do contrato; 
5.3.1. O documento deverá vir acompanhado do comprovante de pagamento do mesmo; 
5.3.2. Em caso de substituição do responsável técnico apresentar novo documento que comprove a 
responsabilidade técnica; 
5.4. A empresa a ser Contratada, além da disponibilização de mão de obra qualificada, dos equipamentos e 
materiais necessários para a perfeita execução dos serviços contratados, obriga-se a cumprir integralmente as 
especificações definidas nesta Consulta de Preço; 
5.5. A empresa a ser Contratada deverá responder pelos métodos utilizados nos serviços, pela organização e 
qualidade dos trabalhos. 
5.6. A empresa a ser Contratada deverá responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais ou materiais decorrentes 
de dolo ou culpa de seus empregados e/ou preposto. 
5.7. 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. 



C,ed.zk, Púbiloo tnq,,jn4cp& de Se~ do St..*lIo Pea3nes 
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5.8. Deverão estar devidamente identificados, mediante utilização de crachá e/ou uniforme, todos os funcionários 
da empresa a ser contratada que estiverem prestando serviços. 
5.9. Refazer, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços que apresentarem defeitos ou incorreções. 

6. OBRIGAÇÕES DO CISAMUSEP 
6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela empresa a ser contratada, de acordo com as 
condições deste termo e sua proposta. 
6.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor 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 do equipamento, mudança rio cronograma, especificar problemas apresentados nos atendimentos 
técnicos entre outros que se fizerem necessárias à perfeita execução do serviço. 
6.4. Proporcionar todas as facilidades para que a empresa a ser contratada possa desempenhar seu serviço dentro 
das especificações do presente Termo de Referência. 
6.5. Permitir o acesso dos representantes/prepostos e empregados da empresa a ser contratada ao local de 
prestação dos serviços nas dependências do CISAMUSEP, desde que devidamente identificados e acompanhados 
por representante do CISAMUSEP. 
6.6. Comunicar à empresa a ser contratada qualquer irregularidade na prestação dos serviços e interromper 
imediatamente a sua execução, se for o caso. 
6.7. Notificar a empresa a ser 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. 
68. Pagar à empresa a ser contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições 
estabelecidas no Termo de Referência. 

7. PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 
7.1. A vigência do Contrato a ser firmado será de 12 (doze) meses a partir da data da sua assinatura; 
7.2. Caso o Contrato sela prorrogado, o CISAMUSEP terá direito às mesmas condições do Contrato para cada ano 
de vigência de seus Aditivos. 

PINHAIS, 23 DE JUNHO DE 2022 

/ 
90 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. 

F97.371.47010001-011 

Quirnitec Química Industna( Ltda 

Rua Pocatú 335 
Enufidno Perneta - Cep: 83.S25-1U 

L PINHAIS-PR 1 



Iicitacao@cisamusep.org.br  

De: 
Enviado em: 
Para: 
Assunto: 

Anexos: 

Frioserv Climatização e Refrigeração <contato@frioserv.com.br> 

segunda-feira, 20 de junho de 2022 16:35 
Iicitacao@cisamusep.org.br  
Re: ORÇAMENTO 2022 / LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS DE AR 
CONDICIONADO / CISAMUSEP 
PROPOSTA COMERCIAL.pdf 

Boa tarde! 

Segue anexo. 

Atenciosamente, 

Rodrigo Champion 
444141-4736 
frioserv .com. br 
contatofrioserv.com. br 

Em seg., 20 de jun. de 2022 às 15:25, <licitacao(cisamusep.org.br> escreveu: 

Boa tarde. 

Estamos encaminhando solicitação de orçamento para os serviços de Limpeza e Higienização de Dutos 
do Sistema de Ar Condicionado do CISAMUSEP. 

Anexo, encaminhamos planilha com o descritivo, quantidades e demais informações sobre o serviço. 

Solicitamos também, que no referido orçamento conste a data de validade da proposta e os dados da 
empresa. 

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

Atenciosamente, 

Maiko Cezar Paulino 

Compras e Licitações 

CISAMUSEP - Maringá / PR. 

(44) 3123-8318 - (44) 3123-8300 

lu
rÍN 

Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense 

a 
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Maringá, 20 de junho de 2021 

Assinatura do Responsável pela Empresa 
RODRIGO DE OLIVEIRA CHAMPION 
RG: 9.161.217-8 
SOCIO -ADMINISTRADOR 
iR CHAMPION LTDA ME 
CNPJ: 28.637.947/0001-27 

8 637 94710001.27 

copr.iç,  

Modslo Capicldad. M~ Qawtldad. V.Onit V. Total 
CONDICIONADOR DE AR 4OMXM51'VPR 180.000 BTU8 (DUTADO) CARRIER 1 38EVC15226S R$ 5.00000 R$ 5.^00  
CONDICIONADOR DE AR ~~12MU*M* 00.000 BTUIS 

it oo,o R$ 9.000.01)MDV.V14OW/D 

1J1R. CH*PIOW LTY*r" 

a 

Frioserv Climatização, Refrigeração e Serviços 
Rua Rodolfo Cremm, 5.422 1 Maringá PR 
Fone: (44) 4141-4736 1 (44) 99756-0078 
contato@frioserv.com.br  
frioserv.com.br  Fraioserv 

  

   

Refrigeração e Climatização 

PROPOSTA COMERCIAL 

Ao PREGOEIRO do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do 
Setentrião Paranaense - CISAMUSEP 

A empresa JR CHAMPION LTDA ME, estabelecida na RUA RODOLFO CREMM, 5422, 
JARDIM ANDRADE, MARINGA - PR - CEP: 87035-480 - FONE: 444141-4736, e-mail: 
contatofrioserv. com. br, inscrita no CNPJ sob n° 28.637.947/0001-27, neste ato 
representada por RODRIGO DE OLIVEIRA CHAMPION, carcio SOCIO 
ADMINISTRADOR, RG 9.161.217-8, CPF 009.524.699-10, RUA RODOLFO CREMM, 
5422, JARDIM ANDRADE, MARINGA - PR, propõe fornecer à CISAMUSEP: 

LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS DE AR CONDICIONADO 

PROPOSTA DE PREÇO: 

TOTAL GERAL R$ 14.000,00 

Total: 14.000,00 (catorze mil reais) 

/ 
Declaro que a validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da 
data da abertura da sessão pública deste PREGÃO ELETRÔNICO. 

Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, 
encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à 
execução do objeto. 

Declaramos que os produtos/serviços cotados atendem as características 
mínimas exigidas em Edital, estando ciente das penalidades impostas no caso de 
inexecução contratual. 



22/06/2022 07:53 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

28.637.947/0001-27 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

14/0912017 

NOME EMPRESARIAL 

JR CHAMPION LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE 

FRIOSERV REFRIGERACAO EPP 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e 
comercial - 

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 
43.99-1-01 -Administração de obras 
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO 

R RODOLFO CREMM 5422 ******** 

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO UF 

87.035-480 JARDIM ANDRADE MARINGA PR 

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 

CONTATO@FRIOSERV.COM.BR (44) 9118-8183 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 14/09/2017 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

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

Emitido no dia 22/0612022 às 07:52:51 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 
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Iicitacao@cisamusep.org.br  

De: Hyero Moreira <hyerojr@gmail.com > 

Enviado em: terça-feira, 28 de junho de 2022 10:12 
Para: Iicitacao@cisamusep.org.br; Ieonardo andrade 

Assunto: Re: ORÇAMENTO 2022 / LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS DE AR 
CONDICIONADO / CISAMUSEP 

Anexos: ORÇAMENTO CISAMUSEP 28.06.22.pdf 

Bom dia, Maiko Cezar Paulino 
Como solicitado, em anexo , a proposta para realizar a limpeza de dutos de ar condicionado. 

Validade da proposta: 60 dias. 

Atenciosamente, 

Em seg., 27 de jun. de 2022 às 14:53, <Iicitacaocisamusep.org.br> escreveu: 

Boa tarde. 

Estamos encaminhando solicitação de orçamento para os serviços de Limpeza e Higienização de Dutos 
do Sistema de Ar Condicionado do CISAMUSEP. 

Anexo, encaminhamos planilha com o descritivo, quantidades e demais informações sobre o serviço. 

Solicitamos também, que no referido orçamento conste a data de validade da proposta e os dados da 

,empresa. 

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

Atenciosamente, 

Maiko Cezar Paulino 

Compras e Licitações 

CISAMUSEP - Maringá 1 PR. 

(44) 3123-8318 - (44) 3123-8300 

Is 

Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense 

CNPJ - 04.956.153/0001-68 

Rua Adolpho Contessotto, 620 - Zona 28. 

a 





IMP 
UMPEZA veocíros RC'i?JT12404 

NPJ 35710.726/0001-00 INSCRIÇAÕ ESTADUAL - 11,8Q.271I 

Rio de Janeiro, 28 de Junho de 2022. 

A 
CISAMUSEP CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SETENTRIAO PARANAENSE 

CNPJ: 04.956.153/0001-68 
RUA ADOLPHO CONTESSOTTO, 620 - Zona 28 

MARINGÁ - PARANÁ - CEP: 87053-285 

A/C Sra.. Rafaela. 

Atendendo a vossa solicitação, apresentamos abaixo nossa proposta para a execução dos 

serviços de Limpeza e Higienização Robotizada dos Dutos de Ar-Condicionado, 

localizado no Endereço RUA ADQLPHO CONTESSOTTO. 620 - Zona 28 

Para tanto, recebemos por e-mail as áreas dos ambientes a serem higienizados. 

Considerando nossa experiência nos serviços prestados nos hospitais da capital do 

Estado do Rio de Janeiro, em função das áreas apresentadas, projetamos em 2 dias 

de trabalho, o prazo para a execução do mesmo. Que será realizado no final de semana. 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 

) Limpeza e descontaminação dos dutos lineares de todos os setores listados, 

utilizando o ROBÔ de HIGENIZAÇÃO ROBOLIMP; 

Rua Silva Rabelo, N' 91 - Meier - RJ CEP: 20735-080 
Id (eu (21) 7-0025 98373-6860 
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ROEMIMP 
LIMPEZA DUTO 

NPJ - 35.710.72616001-00 INSCRIÇAõ ESTADUAL - i1.è08.271- 

> Limpeza e descontaminação das grelhas; 

> Abertura e fechamento de janelas para acesso do forro, desde que removível; 

> Limpeza dos ambientes envolvidos. 

> Registro em vídeo do antes, durante e depois dos serviços executados; 

> Relatório sobre o serviço executado e recomendações técnicas adicionais para 

atendimento às normas aplicáveis, RE / ANVISA n° 9, Lei Estadual 4192 e 

NBR 14679 

PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

O preço para a execução dos serviços descritos é de R$ 18.900,00 (Dezoito mil e 

novecentos reais), nas seguintes condições: Após o serviço executado no local 

determinado o pagamento será realizado em conta corrente (Caixa Econômica 

Agência:3 187 Conta:00001681-1), após a emissão da nota fiscal. 

Nos preços propostos estão inclusos: 

> Todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessários; 

Mão de obra especializada e o acompanhamento de um engenheiro civil; 

Licença da Prefeitura e emissão de ART - Anotação de Responsabilidade Técnica, 

junto ao CREA RJ; 

> Impostos e taxas como, PIS, IRPJ, COFINS, CSLL e ISS; 

Rua Silva Rabelo, N°91 Meicr - RJ -- CFP: 20.735-080 

Tel.: Ccli. (21) 9S76-0025 9373-6860 
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ROBO 
IA 

CNPJ - 35.710.72610001-00 INSCRIÇAÕ ESTADUAL J1V;08.271 

CONDIÇÕES GERAIS: 

Forneceremos relatórios técnicos, dos serviços executados, das irregularidades 

encontradas e das medidas preventivas; 

Utilizamos aspirador com tripla filtragem, ou seja, Filtro de Papel, Filtro Hepa, garantindo 

dessa forma melhor pureza do ar. O descarte dos resíduos ou material particulado 

removido dos dutos, será feito em conformidade com as regulamentações sanitárias e 

ambientais vigentes; 

O contratante disponibilizará local seguro para a guarda dos veículos, do material, 

ferramentas e equipamentos e para a troca de roupa dos técnicos e energia elétrica para a 

execução dos serviços 127 ou 220 volts 

O contratante disponibilizará toda a documentação necessária, tais como, atas, 

convenções, regulamentos internos, projetos e plantas, quando exigida pelos órgãos 

públicos ou para servir de orientação durante a execução dos serviços; 

Pronto para dirimir qualquer dúvida técnica ou algum ajuste comercial. 

Atenciosamente, 

Hyero Jr 
HYERO MOREIRA DE Assinado deforma digital por 

SOUZA HYERO MOREIRA DE SOUZA 
JUNIOR:93 194455753 

J U N IOR:93 1 94455753 Dados: 2022.06.28 10:09:38 -0300 

Rua Silva Rabelo, N° 91 -Melei-  RJ - CEP: 20.735-080 
Tel.: Ccli. (21) 98756-0025 1' 98373-6860  
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

35.710.72610001-00 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

05/12/2019 

NOME EMPRESARIAL 

ROBOLIMP DO BRASIL INOVACAO TECNOLOGICA LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE 
* * * ** * ** ME 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 

CÔDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO 

R SILVA RABELO 00091 APT 1205 BLC 2 

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO UF 

20.735-080 TODOS OS SANTOS RIO DE JANEIRO RJ 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

FISCAL@GROUPRV.COM.BR  

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
* * ** * 

TELEFONE 

(21) 3269-7038 

 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

05/12/2019 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

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

Emitido no dia 01/08/2022 às 07:56:17 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 
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Co~ Púbico IntenTiunkipaI de SaÚde do Seteritriâo Paranaense 

EIS RrflUSEP v 1~ 
MEMORANDO N° 37312022 

Maringá, 29 de agosto de 2022. 

De: Gerência de Compras e Licitação 
Para: Diretoria Administrativa 

Diante do recebimento do termo de referência, protocolo n° 490/2021, que originou a 

Autorização de Despesa n° 037/2022, que tem por objeto a seleção das melhores propostas 

para a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de limpeza e 

higienização dos dutos do sistema de condicionadores de ar no Centro Cirúrgico 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 POR ITEM. 

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, visto que a área para execução do serviço é limitada, não 

havendo licitação com área parecida ou 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. 

Atenciosamen 

Alessandrá"qe O *eira :oro oni Cardoso 
As e -ora Exe utiva 

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° 03212022-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 especializada para a prestação de 
serviços de limpeza e higienização dos dutos do sistema de condicionadores de ar do 
centro cirúrgico 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: 

"'Importante salientar ainda que, a Podaria N° 3.523/98 do 
ministério da Saúde define os procedimentos rotineiros para 
limpeza de ar condicionado, considerando a preocupação com a 
saúde, o bem estar, a produtividade e o absenteísmo ao 
trabalho, dos ocupantes dos ambientes climatizados e a sua 

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

Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense 

CISFIMUS  
inter-rela com a variável qualidade de vida, a limpeza e 
higienização nos condicionadores de ar (dutado) é de extrema 
importância, para que os mesmos possam trabalhar nos níveis 
aceitáveis , respeitando as normas de saúde do trabalho que 
estabelecem parâmetros de temperatura, velocidade do ar, 
ruído, umidade relativa e também a qualidade do ar dos 
ambientes climatizados." 

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° 37/2022. 

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. 31  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, 30 de agosto deS22. / 

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





96120 - ESTADO DO PARANA 
927763 - CONSORCIO PUB.INT.DE  SAU.DO  SET.PARANAENSE/PR 

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO N° 00033/2022-000 

1 - Itens da Licitação 

1 - Ar Condicionado - Manutenção de sistemas 1 Limpeza 

Descrição Detalhada: Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza 

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

Aplicabilidade Decreto 717412010: Não Critério de Julgamento: Menor Preço 

Quantidade Total: 1 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável 

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 
Valor Total (R$): 15.626,67 

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 1,00 

Local de Entrega (Quantidade): Maringá/PR (1) 

PREGÃO ELETRÔNICO N°00033/2022-000 UASG 927763 31/08/2022 13:43 (1/1) 





Consóido Público Intemiunkipal de Saúde do Seteritiião Paranaense 

CERMUSEP 1w ~h 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 33/2022 

OBJETO: O presente Pregão Eletrônico tem como objeto a seleção das melhores propostas 

para a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de limpeza e 

higienização dos dutos do sistema de condicionadores de ar no Centro Cirúrgico do 

CISAMUSEP, destinado exclusivamente à participação de Microempresas e Empresas de 

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

determinada pela Lei Complementar n° 147/2014. 

ABERTURA DAS PROPOSTAS E RECEBIMENTO DOS LANCES: 26 de setembro de 2022, 

às 09h. 

LOCAL: https:llwww.gov.br/compras/pt-br/ 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço por Item. 

PREÇO MÁXIMO: R$ 15.626,67 (quinze mil, seiscentos e vinte e seis reais e sessenta e sete 

centavos). 

Informações complementares e o Edital completo poderão ser adquiridos na Rua Adolpho 

Contessotto, n° 620 Maringá/PR - Fone: (44) 3123-8300— Gerência de Compras e Licitações 

ou pelo site www.cisamusep.org.br  

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





ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO 
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO 

PARANAENSE - CISAMUSEP 
ESTADO DO PARANÁ 

l. 

Maringá - PR, sexta-feira, 02 de setembro de 2022 

AVISO DE ANULAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 31/2022 

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

CISAMUSEP, torna público para conhecimento de todos os 
interessados, a ANULAÇÃO do Pregão Eletrônico n° 31/2022, que 
tinha como objeto a contratação de empresa, para aquisição de 
uniformes para os funcionários, rouparia utilizada nos setores 
ambulatoriais e campos cirúrgicos para o CISAMUSEP, em virtude de 
falha operacional do Sistema Compras.gov, que causou a abertura 
automática do referido pregão sem a operação da Pregoeira e da 
Equipe de Apoio, 
Maringá (PR), 24 de agosto de 2022. 

JANILSON MARCOS DONASAN 
SECRETÁRIO EXECUTIVO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 33/2022 

OBJETO: O presente Pregão Eletrônico tem como objeto a seleção 
das melhores propostas para a contratação de empresa especializada 
para a prestação de serviços de limpeza e higienização dos dutos do 
sistema de condicionadores de ar no Centro Cirúrgico do 
CISAMUSEP, destinado exclusivamente à participação de 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme art. 48 e 
incisos da Lei Complementar n° 123/2006 com redação determinada 
pela Lei Complementar n° 147/2014. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS E RECEBIMENTO DOS LANCES: 
26 de setembro de 2022, às 09h. 
LOCAL: https://www.qov,br/compras/pt-br/ 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço por Item. 
PREÇO MÁXIMO: R$ 15.626,67 (quinze mil, seiscentos e vinte e seis 
reais e sessenta e sete centavos). 
Informações complementares e o Edital completo poderão ser 
adquiridos na Rua Adolpho Contessotto, n° 620 Maringá/PR - Fone: 
(44) 3123-8300— Gerência de Compras e Licitações ou pelo site 
www.cisamusep.org.br  

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 34/2022 

OBJETO: O presente Pregão Eletrônico tem como objeto a seleção 
das melhores propostas para a contratação de empresa especializada 
para confecção e instalação de uma nova porta de vidro para o 
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. 

Ano X Edição n° 1601 

ABERTURA DAS PROPOSTAS E RECEBIMENTO DOS LANCES: 
27 de setembro de 2022, às 09h. 
LOCAL: htts://www.gov.br/compras/pt-br/  
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço por Item, 
PREÇO MÁXIMO: R$ 941,60 (novecentos e quarenta e um reais e 
sessenta 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.ora.br  

EXTRATO DO CONTRATO N° 053/2022 

Pregão Eletrônico n° 26/2022 
Partes: Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião 
Paranaense inscrito no CNPJ sob n° 04.956.153/0001-68 e a empresa 
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 
02.816.696/0001-54. 
Objeto: Fornecimento de materiais hospitalares e odontológicos 
utilizados no CISAMUSEP. 
Dotações Orçamentárias: n° 
01 .001.10.302.0003.2004.3.3.90.30.00.00 -Material de Consumo e, n° 
01.001.10.302.0003.2003.3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo. 
Período: 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura. 
Valor: R$ 5.231,35 (cinco mil, duzentos e trinta e um reais e trinta e 
cinco centavos). 
Data da Assinatura: 01 de setembro de 2022. 
Foro: Maringá - Paraná. 
Maringá, em 01 de setembro de 2022. 

JANILSON MARCOS DONASAN 
SECRETÁRIO EXECUTIVO 

EXTRATO DO CONTRATO N"5112022 

Pregão Eletrônico n° 026/2022 
Partes: Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião 
Paranaense inscrito no CNPJ sob n°04.956.153/0001-68 e a empresa 
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, inscrita no 
CNPJ sob n°00.802.002/0001-02. 
Objeto: Fornecimento de materiais hospitalares e odontológicos 
utilizados no CISAMUSEP. 
Dotação Orçamentária: n° 01.001.10.302.0003.2004.3.3.90.30.00.00 
- Material de Consumo e, n001.001.10.302.0003.2003.3.3.90.30.00.00 
- Material de Consumo. 
Período: 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do 
Contrato. 
Valor: R$ 8.858,17 (oito mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e 
dezessete centavos). 
Data da Assinatura: 29 de agosto de 2022. 

a 




