
De: Setor de Patrimônio 

Para: Compras e Licitações 

Justificativa: Solicitamos autorização para contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de confecção e 

instalação de porta de vidro na sala de espera n2  2 do CISAMUSEP. / 

Data: 15/07/2022 Lúcia Miwa Na(gbta 

Gerente de Patrimônio 

pj Compras e Licitações 

Para: Diretoria Administrativa 

Justificativa: Autorização para contratação de empresa especializada para a prestação de serviços  

porta de vidro na sala de espera n9 2 do CISAMUSEP. 

Valor Menor: R$ 730,00 Data: 22/08/2022 Maiko ezar Paulino 

Valor Médio: R$ 941,60 

fecção e instalação de 

Consulta de Preços junto à no mínimo 03 (três) empresas, visando levantar preço,  

Assistente Administrativo 

Co.*óIo Púco pd Sad,doSoPa.s 

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - NO2 53/2022 

 

AUTORIZAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS: Data:/ 
1,'- 

 

        

Nívea Cr.s.tkf'a de Paiva Sarri 
Diretora Administrativa 

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

Programa de Trabalho Elemento de Despesa Desdobramento Fonte de Recursos 

OJ-oJ .JC ..1.3. accJ .j 33-90 -3Ci j 
Fonte de Recurso Valor Dotação Orçamentária Valor Empenhado Valor Disponível Empenhado Desdobramento 

jO9 95 C, Z95S 
Fonte de Recurso Valor Dotação Orçamentária Valor Empenhado Valor Disponível Empenhado Desdobramento 

Saldo Orçado 
Desdobramento por Despesa 

Disponível '-e.. oc 4o 4 ÇS 2 
Indicação dos valores empenhados no desdobramento do elemento de despesa até: 

Data: 1//2Ô2.Z, Flávia Galbar Soares 
CC: 050380/0-1 

Da: Diretoria Financeira / 

Para: Assessoria Jurídica 
Providências a Tomar- 
* Regime de Aditamento: 
* Consulta de Preços com Parecer de Dispensa (Art. 24, 1 e II lei n2 8.666/93): E 
* Formalizar parecer N2 do parecer: 009/2022 - DIS/INE E Anexo 
* Inexigibilídade o N9 do parecer: o Anexo 
*licitação —Pregão E 
* Contrato — E Sim E Não

Data jJ222Z. AnênW1aÍ1 mes 
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: E Sim E Não 
b) Minuta do contrato, as quais deverão se submeter ao exame de aprovação pela Assessoria Jurídia:

Ade 

li 1X1 
Data: 3O/3,Ø/ AIessarra dOIveira Bni Cardoso 

Present a '. issitação 
1• 

De acordo com as infor . ões acima, AUTORIZO a despesa. 

iraa Data:J02'lo VI,
os Donasan 

Ké L e te 0  
Saúde ' 

:nP •.:\

ane  

MustP 
X3--- 

Secretári • Executivo 



Consótcio Público lstrrnte1icir) Sai se 

Item Cód. Catsrv Descrição Unidade de Comprar 
Medida 

INSTALAÇÃO DE PORTA EM VIDRO DO TIPO DE 
GIRAR, VIDRO TEMPERADO, INCOLOR, COM 8 
MM DE ESPESSURA, COM 1 FOLHA, MEDINDO 
2,10X0,80M (AXL), MEDIDAS PODENDO VARIAR 

12335 53 +1- 5%. AS FERRAGENS SERÃO FORNECIDAS Serviço 
PELO CISAMUSEP. DEVERÁ SER FORNECIDO O 
VIDRO E TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS 
PARA A INSTALAÇÃO, COM GARANTIA MiNIMA 
DE 12 MESES A PARTIR DA INSTALAÇÃO. 

DE 
TERMO DE REFERÊNCIA 

Maringá, 15 de julho de 2022. 

Consideranic, a chuva intensa acompanhada de fortes ventos a porta de vidro da 

sala de espera 2 quebrou; 

Consideranuu a proteção dos pacientes contra as intempéries climáticas, visando 

sempre atender com cundições adequadas, confortáveis e salubres aos munícipes dos 30 

municípios consorciados ertencentes a 151  Regional de Saúde; 

Consideranuo que a porta é uma barreira para entrada de insetos e animais 

indesejados, principaIrne 10 no período noturno; 

Diante do posto, solicitamos a competente autorização para a contratação de 

empresa especializada na confecção e instalação de uma nova porta de vidro. 

1. CONDIÇÕES GERlAS 

N 1.1. Mediante o recebnento da Nota de Empenho, a Contratada terá o prazo de até 5 (cinco) 

dias para efetuar a medição do local onde será realizada a instalação; 

-.1.1.1. A medição deverá ser realizada na sede do CISAMUSEP, na Rua Pioneiro Antônio 

Paulo cio SLvo, n° 1275, Jardim Ipanema, Maringá - PR, das 8h às 11h30m e das 

13h30n;in às 15h30mn, mediante agendamento prévio, pelo telefone (44) 3123-8300 

com O Setor ao Patrimônio; 

A CONTRTADA deverá realizar o serviço no prazo máximo de 20 dias após a 

mcd içô u; 

1.1.3. As fei-rage-iis serão entregues no dia agendado para realizaras medições; 

1.2. A instabção dev•..L ser reaizada no CISAMUSEP, das 8h às 12h e das 13h30min às 

16h30nn Ou eXC;iO ionalinoue em horários diferenciados e/ou nos finais de semana, a 

critério exclusivo ou Contratante, sem ônus para o Consórcio; 
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Consórcio Público Intermualcipal de Saúde da Setentriâo Paranaense 

£ILJEiE 
\1.2.1. O cronograma de instalação será definido pelo Coatante e aprovado pela 

Contratada, viabilizando a melhor forma de execu'5o para que não haja 

interferências e/ou paralizações nos atendimentos; 

N1.3. 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; 

1.4. Para realização de uma comunicação eficiente, a Contratada deverá manter junto ao 

Contratante, ao menos 01 (um) número de telefone móvel, 01 (im) fixo e 01 (um) endereço 

de correio eletrônico (e-mail), sempre atualizados; 

1.5. O Consórcio poderá rejeitar no todo ou em parte os serviços executados caso estejam em 

desacordo com o previsto nas especificações do Termo de Referência; 

Os serviços rejeitados pelo Contratante devido ao uso de materiais que não 

atendam ao solicitado, mal executados, defeituosos eIou incorretos, serão refeitos, 

sendo a Contratada responsável por toda e qualquer despesa referente à confecção 

de novo produto e sua instalação; 

Para os itens que estejam insatisfatórios e/ou que não atender(em) as especificações 

serão lavradas Termo de Recusa, no qual se consignarão as desconformidades; 

A Contratada deverá refazer o serviço, constante no refarido Termo, no total ou em 

parte, no prazo máximo a contar do recebimento do mesmo, de 05 (cinco) dias 

corridos caso não envolva troca de materiais e de 1 O (dez) dias corridos caso 

necessite de troca. 

Cientificar o CISAMUSEP sobre o andamento da instalação; 

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

2.1. Comunicar, imediatamente, o Contratante toda e qualquer irregularidade e/ou dificuldade 

que impossibilite a execução do serviço contratado; 

2.2. Executar o objeto do presente Termo, nas condições estabelecidas, por intermédio de 

pessoas idôneas, habilitadas e tecnicamente capacitadas. Essas pessoas deverão estar 

equipadas com Equipamento de Proteção Individual - EPI conforme legislação vigente e 

a natureza da tarefa; 

2.3. 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; 

2.4. Ficará a cargo da Contratada o fornecimento, aos seus proOssionais, de ferramentas, 

manuais, instrumentos e materiais necessários para a execução dos serviços; 

2.5. Responder pelos métodos utilizados no serviço, pela organização e qualidade do 

trabalho; 
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\ 2.6. A instalação e os materiais utilizados deverão atender às condições estabelecidas no 

presente Termo de Referência; 

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

culpa de seus enpregados e/ou prepostos; 

N28 Manter seu pessoal devidamente identificado, através do uso de crachás e/ou uniformes 

de forma condiznte com o serviço a executar; 

2.9. Realizar o descorte dos resíduos resultantes da execução dos serviços, sem custo para o 

Contratante; 

2.9.1. Os resíduos serão todos os materiais que não possuírem valor econômico, de 

acordo com a avaliação do Consórcio. 

3. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

3.1. Prestar as infoínações e esclarecimentos necessários para a execução do serviço que 

se fizerem necessários à perfeita execução do mesmo; 

3.2. Assegurar o acso dos empregados da Contratada, quando devidamente identificados 

e/ou uniforrniza:ios, ao local de execução do serviço; 

3.3. Proporcionar to-.as as facilidades para que a Contratada possa desempenhar seu serviço 

dentro das espt.ceações do presente Termo de Referência; 

- 3.4. Exercer a liscai;zação, examinando quanto ao cumprimento das condições contidas 

neste Termo de ir eíerência; 

3.5. Atestar a Nota Hiscal no prazo estipulado e efetuar o pagamento no prazo previsto neste 

Termo de Refer0ncia 

4. VISTORIA 

4.1 A vistoria técnica terá por finalidade: 

— 4.1.1. Conhecimiu das condições locais onde serão realizadas as instalações, para 

efetuar as edições e conferências que se fizerem necessárias para a correta 

eloboração sua proposta, bem como para solicitação de outros esclarecimentos 

que julga re ecessários afeto a visita; 

'. 4.1.2. Alegu;õe o.iteriores relacionadas com o desconhecimento das condições locais 

p.itinuites execução do objeto, não serão argumentos válidos para reclamações 

fmuras, ner i i desobrigam execução do mesmo; 

4.2 A visi sei viÍ avaliar as condições dos locais, incluindo as dificuldades e riscos no 

forneorneioo, e ue tomou conhecimento de todos os detalhes que se farão necessários à 

aprestaço d: sua proposta, não cabendo à empresa vencedora alegar 

desccnheciien. Lassas características; 
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Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense 

D5ff1LJ%E 
N 4.3 A empresa deverá agendar previamente, a visita técnica através do telefone (44) 3123-

8300, no setor de Patrimônio, de segunda a sexta-feira, nos horários das 8h às 12h e das 

13h30m1n às 16h30min; 

N 4.4 A vistoria deverá ser realizada por profissional técnico indicado pela licitante ou 

Representante Legal da Empresa. 

S. DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 7 

5.1 Apresentar, no mínimo, 1 (um) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por 

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

empresa, nome legível e assinatura, comprovando que o licitante executou ou 

executa serviços conforme o objeto deste termo; 

5.1.1 O Atestado de Capacidade Técnica deverá ser entregue ao Contratante 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 os locais onde serão as 

instalações 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 serão realizados os serviços 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. 

6. GARANTIAS 

6.1 A garantia, da instalação e dos materiais fornecidos, deverá cobrir os defeitos 

decorrentes de projeto, fabricação, montagem, acondicionamento, transporte ou 

desgaste prematuro, envolvendo, obrigatoriamente, a substituição de peças, sem 

qualquer ônus para a CONTRATANTE; 

6.2 Os prazos e as condições de garantia mínima dos serviços e dos produtos 

necessários à execução do objeto do presente Termo serão de 12 (doze) meses a 

partir da instalação. 

N 7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

7.1 Após a instalação, inspeção e verificação de que o serviço executado se encontra em 

perfeitas condições de utilização, o pagamento será efetuado, através de 
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Não firmar o nstL 

convocam) demro 
úteis, a co; ar mi dalc  

Fraudar o p roce Lmo 

Apresentar deciara 
como adonerar ouc,.. 
Não promover a p 
estipulado no conir.... 
Contratat ou. 

Consóio Público je. Sai 5. ~se 

- 1 EMâ 
v .  

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

recebimento dj Nota Fiscal devidamente conferida por membro da Comissão de 

Recebmenu. cc  Bens e Serviços do CISAMUSEP; 

7.2 A Contratou a deverá faturar a Nota Fiscal em nome do Consórcio Público 

Intermunicipul 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° 

N. 
0'1.956.151u001-68, com sede na Rua Adolpho Contessotto, no 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 judaica para efetivação do pagamento; 

7.3 A Nota FiscL deverá discriminar o serviço executado, a quantidade, o valor unitário e 

to:aL A eu presa deverá mencionar na respectiva Nota Fiscal o número e a 

modalidade ua Licitação e o número do Empenho; 

7.4 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 E.oieto Bancário correto(a); 

7.5 No caso de- abertura de procedimento administrativo, o prazo de pagamento será 

suspenso e su:nente voltará a fluir após a decisão do referido processo. 

8. SANÇÕES ADvnNlST.TlVAS 

8.1 Pela inexecução total ou parcial, o Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do 

Setentrão 1 3arollLcnse - CISAMUSEP, garantida a ampla defesa, poderá aplicar à 

Contratada as D.ções previstas no artigo art. 70  da Lei Federal n° 10.520/2002, e, 

subsiciariainenk, 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; 

8.2 Para fins cc in ...asição de penalidades são consideradas infrações as condutas abaixo 

elencadas, sen... certo que o rol abaixo é exemplificativo, podendo outras ocorrerem, e 

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

que rugem a 

<AÇÕES SANÇÃO 

•nunto de contrato, quando 
Impedimento/Suspensão por até 

..rozo previsto (até 05 dias 
2 anos 

da convocação). 

í' de licitação.
Impedimento/Suspensão de 2 a 5 

.  
anos 

o ou informação falsa, bem Impedimento/Suspensão de 2 a 5 
nos. anos 

de serviços no prazo Multa de 10% e/ou 

ou no prazo designado pelo Impedimento/Suspensão por até 
2 anos 
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Assinatura * arimbo 

Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense 

DLJ!E 
Executar serviço incompleto, paliativo, substitutivo 
como por caráter permanente, ou deixar de 
providenciar recomposição complementar. 

Multa de 0,1% por ocorrência. 

8.3 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; 

8.4 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 com o resultado lesivo dela 

decorrente; 

8.5 As multas aplicadas serão deduzidas do valor do saldo remanescente do contrato que 

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

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

sendo feito poderá ser cobrada pela via judicial; 

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

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

9. PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 

9.1 A vigência do contrato a ser firmado será de 12 (doze) meses, a partir da data da 

assinatura; 

9.2 Caso o contrato seja prorrogado, o Contratante terá direito às mesmas condições do 

Contrato para cada vigência de seus aditivos. 

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

agradecimentos. 

Gerente de Patrimônio 

Autorizado em: J5IOri0Z0Z,2 Fiscal do Contrato 

 

Nívea Cnstína de 'Paiva Sarri 
Djreta Admr taflva 

cons, 
PUt;  ~`t21  de Saúde do 
Set -'â[arensO  

CISAMUSEP 

Recebido em / / 

 

 

  

Assinatura 
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www.elotech.com.br  

OrRw CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO SETENT. PARANAENSE 

Exercício: 2022 Estado: PARANÁ ** Elotech ** 
:19Hl 19/08/2022 

ANÁLISE DE COTAÇÃO 

Cotação: 53 12022 Data: 20/07/2022 

Item: INSTALAÇÃO DE PORTA EM VIDRO DO TIPO DE GIRAR, VIDRO TEMPERADO, INCOLOR, COM 8 MM DE IJnid.:SERV Qtde.: 1,00 
ESPESSURA, COM 1 FOLHA, MEDINDO 2, 1OXO,80M (AXL), MEDIDAS PODENDO VARIAR +7- 5%. AS FERRAGENS 
SERÃO FORNECIDAS PELO CISAMUSEP. DEVERÁ SER FORNECIDO O VIDRO E TODOS OS MATERIAIS 
NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA INSTALAÇÃO. 

Fornecedor Marca Valor Unitário Valor Total Status 
6321 - MARANELLO COMERCIAL DE VIDROS LTDA 730,0000 730,00 Menor Cotação 
1717 - COVIARTES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 880,0000 880,00 
6379- SAMEJELARAUJO DE SENA LTDA 948,0000 948,00 
6328 - CLAUDIO LANARO 960,0000 960,00 
3020 - ARTE VIDROS COLOMBO LTDA 1.190,0000 1.190,00 

Valor médio: 941,6000 941,60 
. . .. . 

Totsl rilenor (otsço: 730,00 
lotal Médio (otação: 941,60 

CND 

Art. 1953°daConst. Fed./Lei Fed. 8.666/93 
Especificação Data Vencimento 
INSS: 
FGTS: / / 

Maiko Cezar Paulino 

RG:5941.;.. SSPPR 

Responsável pel' Levanta e' o de Pre o Solicitante Diretoria Financeira Diretora Administrativa 

£ha (W __ á.
AríM

ini, 
M7ó ' AssI59 F: rres Nívea '- Paiva Sarri 

- 59406566 SSPPR Gerente de Patrimônio .317.67n0 SSP-PR RG: 9.1 :6-3 SSP-PR 
UISAMUShP 

Pág. 1/1 



licitacao@cisamusep.org.br  

De: Vendas Vidraçaria Colombo <vendas.vidracaria.colombo@hotmail.com> 

Enviado em: quarta-feira, 27 de julho de 2022 09:30 

Para: compras@cisamusep.org.br; licitacao@cisamusep.org.br  

Assunto: RE: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO / INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO - 

CISAMUSEP 

Anexos: Orçamento Cisamusep.pdf 

Bom dia! 

segue orçamento. 

Em caso de dúvidas, estou a disposiço. 

Erica Rocha Camargo 
Vidraçaria Colombo - Consultora de Vendas 
Fone/Fax (44) 3265-1636 / (44) 99141-0699 
adm-fin.vidrocaria.colombo@hotmai1.com  
www.vidracariacolombo.net.br  

https:/Iwww.facebook.com/vidracaria.colombo.maringa  

Peça a Deus que abençoe os seus planos, e eles darão certo'. Provérbios 16.3. 

De: Vidraçaria Colombo <vid racaria.colombo@hotmail.com> 

Enviado: quinta-feira, 21 de julho de 2022 05:48 

Para: vendas.vidracaria.colombo@hotmail.com  <vendas.vidracaria.colombo@hotmail.com> 

Assunto: Fwd: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO! INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO - CISAMUSEP 

Mensagem encaminhada 

Assunto:SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO / INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO - CISAMUSEP 

Data:Wed, 20 Jul 2022 14:21:53 -0300 

De:Iicitacao@cisa m usep.org. br 

Para:Iicitacaocisamusep.org.br 

Boa tarde. 

Estamos encaminhando solicitação de orçamento, para o serviço de "Instalação de Porta de Vidro", 
para o CISAMUSEP. 

Segue anexo, planilha com o descritivo dos serviços, quantidades e demais informações para a execução 
do mesmo. 

Pedimos que ao nos devolver o referido orçamento, nos seja informado também, os dados da 
empresa e validade da proposta e que, 



27/07/2022 09:35 about:blank 

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

Emitido no dia 27/07/2022 às 09:35:22 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 

about:blank 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NúMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE RTURA 04.255.985/0001-57 2910112001 
MATRIZ CADASTRAL 

NOME EMPRESARIAL 
ARTE VIDROS COLOMBO LTDA 

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
23.19-2-00 - Fabricação de artigos de vidro 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros 
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 
43.304-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 

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

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO 
AV COLOMBO 7867 

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO UF 
87.080-190 ZONA 06 MARINGA PR 

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 
(44) 2235.736 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
""- 

SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 29/01/2001 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
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Co~ Público lnlernunicipal de Saúde do Setentro Paranaense 

ILJ9E 
Rua Adolpho Contessotto, 620— Zona 28 CEP 87053-285 Fone (44) 3123-8300 MARINGÁ - PARANÁ 

CNPJ/MF n2.04.956.153/0001-68 

CONSULTA DE PREÇOS N° 53/2022 
Data: 27/07/2022 

Fornecedor: Arte Vidros Colombo 

Endereço: Av. Colombo 7867 

Cidade: Maringá/PR 

CNPJ: 04.255.985/0001-57 

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

Item Descrição Unid. Qtd.
Valor

Unitário Valor Total 

INSTALAÇÃO DE PORTA EM VIDRO DO TIPO 
DE GIRAR, VIDRO TEMPERADO, INCOLOR, 
COM 8 MM DE ESPESSURA, COM 1 FOLHA, 
MEDINDO 2,I0X0,80M (AXL), MEDIDAS 
PODENDO VARIAR +1- 5%. AS FERRAGENS R$ R$ 1.190,00 
SERÃO FORNECIDAS PELO CISAMUSEP. SERVIÇO

1
1.190,00 

DEVERÁ SER FORNECIDO O VIDRO E 
TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA 
A INSTALAÇÃO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 
12 MESES A PARTIR DA INSTALAÇÃO. 

VALOR 
TOTAL

R$ 1.190,00 

Observações: 
001 - Apresentar proposta através do e-mail com prascisamusep.orq.br, Iicitacaocisamusep.orq.br  ou 
licitacisamusep(qmaiI.com. 
002 - FORMA DE PAGAMENTO: PARCELADO, em conta ou boleto bancário em nome da Pessoa Jurídica. 
003- A empresa vencedora deverá apresentar as seguintes certidões: INSS e FGTS. 
004 - Informações e/ou esclarecimentos pelo Fone: (44) 3123-8300 com o Setor de Compras e Licitação ou e-mail: 
comprasccisamusep.org.br  ou licitacao@cisamusep.org.br  com Ahmed ou Sarah. 

1. CONDICÕES GERAIS 
1.1. Mediante o recebimento da Nota de Empenho, a empresa a ser Contratadaterá o prazo de até 5 
(cinco) dias para efetuar a medição do local onde será realizada a instalação; 
1.1.1. A medição deverá ser realizada na sede do CISAMUSEP, na Rua Pioneiro Antônio Paulo da 
Silva, no  1275, Jardim Ipanema, Maringá - PR, das 8h às 11 h30 e das 13h30m1n às 16h30min, 
mediante agendamento prévio, pelo telefone (44) 3123-8300 com o setor de Patrimônio; 
1.1.2.A empresa a ser Contratadadeverá realizar o serviço no prazo máximo de 20 dias após a 
medição; 
1.1.3. As ferragens serão entregues no dia agendado para realizar as medições; 
1.2. A instalação deverá ser realizada no CISAMUSEP, das 8h às 12h e das 13h30min às 16h30min ou 
excepcionalmente em horários diferenciados e/ou nos finais de semana, a critério exclusivo do 
Contratante, sem ônus para o Consórcio; 
1.2.1. O cronograma de instalação será definido pelo CISAMUSEP e aprovado pela empresa a ser 
Contratada, viabilizando a melhor forma de execução para que não haja interferências e/ou 
paralisações nos atendimentos; 
1.3. 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; 

a. 



Cons&c4o Público nterTnunIdpaI de Saúde do Setantrio Paranaense 

Rua Adolpho Contessotto, 620— Zona 28 CEP 87053-285 Fone (44) 3123-8300 MARINGÁ - PARANÁ 
CNPJ/MF n2. 04.956.153/0001-68 

1.4. Para realização de uma comunicação eficiente, a empresa a ser Contratadadeverá 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; 
1.5. O Consórcio poderá rejeitar no todo ou em parte os serviços executados caso estejam em 
desacordo com o previsto nas especificações do Termo de Referência; 
1.5.1. Os serviços rejeitados pelo CISAMUSEP devido ao uso de materiais que não atendam ao 
solicitado, mal executados, defeituosos e/ou incorretos, serão refeitos, sendo a empresa a ser 
Contratadaresponsável por toda e qualquer despesa referente à confecção de novo produto e sua 
instalação; 
1.6. Para os itens que estejam insatisfatórios e/ou que não atender(em) as especificações serão 
lavradas Termo de Recusa, no qual se consignarão as desconformidades; 
1.6.1. A empresa a ser Contratadadeverá refazer o serviço, constante no referido Termo, no total ou em 
parte, no prazo máximo a contar do recebimento do mesmo, de 05 (cinco) dias corridos caso não 
envolva troca de materiais e de 10 (dez) dias corridos caso necessite de troca. 
1.7. Cientificar o CISAMUSEP sobre o andamento da instalação; 

2. OBRIGACÕES DA EMPRESA A SER CONTRATADA 
2.1. Comunicar, imediatamente, o CISAMUSEP toda e qualquer irregularidade e/ou dificuldade que 
impossibilite a execução do serviço contratado; 
2.2. Executar o objeto do presente Termo, nas condições estabelecidas, por intermédio de pessoas 
idôneas, habilitadas e tecnicamente capacitadas. Essas pessoas deverão estar equipadas com 
Equipamento de Proteção Individual - EPI conforme legislação vigente e a natureza da tarefa; 
2.3. No caso da empresa a ser Contratadavir, 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; 
2.4. Ficará a cargo da empresa a ser Contratadao fornecimento, aos seus profissionais, de ferramentas, 
manuais, instrumentos e materiais necessários para a execução dos serviços; 
2.5. Responder pelos métodos utilizados no serviço, pela organização e qualidade do trabalho; 
2.6. A instalação e os materiais utilizados deverão atender às condições estabelecidas no presente 
Termo de Referência; 
2.7. Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais ou materiais decorrentes de dolo ou culpa de 
seus empregados e/ou prepostos 
2.8. Manter seu pessoal devidamente identificado, através do uso de crachás e/ou uniformes de forma 
condizente com o serviço a executar; 
2.9. Realizar o descarte dos resíduos resultantes da execução dos serviços, sem custo para o 
CISAMUSEP; 
2.9.1. Os resíduos serão todos os materiais que não possuírem valor econômico, de acordo com a 
avaliação do Consórcio. 

3. OBRIGACÕES DO CISAMUSEP 
3.1. Prestar as informações e esclarecimentos necessários para a execução do serviço que se fizerem 
necessários à perfeita execução do mesmo; 
3.2. Assegurar o acesso dos empregados da empresa a ser Contratada, quando devidamente 
identificados e/ou uniformizados, ao local de execução do serviço; 
3.3. Proporcionar todas as facilidades para que a empresa a ser Contratadapossa desempenhar seu 
serviço dentro das especificações do presente Termo de Referência; 
3.4. Exercer a fiscalização, examinando quanto ao cumprimento das condições contidas neste Termo 
de Referência; 
3.5. Atestar a Nota Fiscal no prazo estipulado e efetuar o pagamento no prazo previsto neste Termo de 
Referência. 
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4. GARANTIAS 
4.1. A garantia, da instalação e dos materiais fornecidos, deverá cobrir os defeitos decorrentes de projeto, 
fabricação, montagem, acondicionamento, transporte ou desgaste prematuro, envolvendo, 
obrigatoriamente, a substituição de peças, sem qualquer ônus para o CISAMUSEP; 
4.2. Os prazos e as condições de garantia mínima dos serviços e dos produtos necessários à execução 
do objeto do presente Termo serão de 12 (doze) meses a partir da instalação. 

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
5.1. Após a instalação, inspeção e verificação de que o serviço executado se encontra em perfeitas 
condições de utilização, 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; 
5.2. A empresa a ser 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 soba 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; 
5.3. A Nota Fiscal deverá discriminar o serviço executado, a quantidade, o valor unitário e total. A empresa 
deverá mencionar na respectiva Nota Fiscal o número e a modalidade da Licitação e o número do 
Empenho; 
5.4. 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); 
5.5. No caso de abertura de procedimento administrativo, o prazo de pagamento será suspenso e 
somente voltará a fluir após a decisão do referido processo. 

6. PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 
6.1. A vigência do contrato a ser firmado será de 12 (doze) meses; 
6.2. Caso o Contrato seja prorrogado, o CISAMUSEP terá direito às mesmas condições do Contrato para 
cada ano de vigência de seus Aditivos. 

   

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

 

(Maringá.PR 27/07/2022) 

90 DIAS 

(VALIDADE DA PROPOSTA) 

 

    

(NOME LEGÍVEL E ASSINATURA) (CARIMBO DO CNPJ DA EMPRESA) 



W. 

Iicitacao@cisamusep.org.br  

De: contato@vidracariabrasil.com.br  
Enviado em: sexta-feira, 22 de julho de 2022 10:30 
Para: licitacao@cisamusep.org.br  
Assunto: RES: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO / INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO - 

CISAMUSEP 
Anexos: Adobe Scan 22 dejul. de 2022.pdf 

Bom dia 

Segue anexo proposta 

Atenciosamente 

Graziela Sequim 
Cel: (44) 99169 9556 

Fone: (44) 3228-1416 
Av. D. Sophia Rasgulaeff, 2059 
Maringá - Pr 

4i26—VIDRAÇARIA 

Y BRASIL 
www.vidracariabrasil.com.br  

De: Iicitacao@cisamusep.org.br  <Iicitacao@cisamusep.org.br> 
Enviada em: quarta-feira, 20 de julho de 2022 14:22 

Para: Iicitacao@cisamusep.org.br  
Assunto: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO / INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO - CISAMUSEP 

Boa tarde. 

Estamos encaminhando solicitação de orçamento, para o serviço de "Instalação de Porta de Vidro", 
para o CISAMUSEP. 

Segue anexo, planilha com o descritivo dos serviços, quantidades e demais informações para a execução 
do mesmo. 

Pedimos que ao nos devolver o referido orçamento, nos seja informado também, os dados da 
empresa e validade da proposta e que, 
o orçamento seja devolvido até o dia 29/07/2022, para que possamos dar sequência ao processo de 
contratação do serviço. 

Por gentileza, acusar o recebimento deste e-mail. 
Certos de podermos contar com a Vossa colaboração, desde já agradecemos. 

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

Emitido no dia 22/07/2022 às 10:53:54 (data e hora de Brasília). Página: 1 /1  
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' REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 46.334.33510001-47 1010512022 
MATRIZ CADASTRAL 

NOME EMPRESARIAL 
MARANELLO COMERCIAL DE VIDROS LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE 
ME 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 
23.19-2-00 - Fabricação de artigos de vidro 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros 
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 

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

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO 
AV DONA SOPHIA RASGULAEFF 2059 SALA A 

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO UF 
87.043-010 JARDIM OÁSIS MARINGA PR 

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 
CONTATO@VIDRACARIABRASIL.COM.BR (44) 3228-1416/(0000) 0000-0000 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** 

SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 10/05/2022 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ****** * * 
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EIEImusE 
Rua Adolpho Contofto, 620- Zona 28 CEP 87053-285 Fone (44)3123-8300 MARINGÁ — PARANÁ 

CNPiI14F n#.  04.95M53/0001.68 

CONSULTA DE PREÇOS N' 5312022 
Data: 20107/2022 

Fornecedor Maranello Cornertlffl de Vidros LIda 

Endereço: Av. D. Sophia Rasgulaeíf 2059 

Cidade: Maringá Pr 

CNPJ: 46.334 335/0001-47 

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

Item Descrição
L.1d.

Qtd,
Valor 

Unitário Valor Total 

INSTALAÇÃO DE PORTA EM VIDRO DO TIPO 
DE GIRAR, VIDRO TEMPERADO, INCOLOR, 
COM 8 MM DE ESPESSURA, COM 1 FOLHA, 
MEDINDO 2,I0X0,80M (AXL), MEDIDAS 
PODENDO VARIAR +1- 5%. AS FERRAGENS ERV1'O 1

73000 73000 SERÃO FORNECIDAS PELO CISAMUSEP, 
DEVERÁ SER FORNECIDO O VIDRO E TODOS 
OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A 
INSTALAÇÃO. COM  GARANTIA MÍNIMA DE 12 
MESES A PARTIR DA INSTALAÇÃO. 

VALOR
730,00 

TOTAL 

OõeE 
001 - Apresentar poposta através do e-mail comorascisamuseo.om.br  Iicitacao©cs.amuseo,oro.br  ou 
icacisamusepmaLco•m. 
002 - FORMA DE PAGAMENTO: PARCELADO, em conta ou boleto bancário em nome da Pessoa Juridica. 
003- Á empresa vencedora deverá apresentar as seguintes certidões: INSS eFGTS. 
034 - informações e/ou esclarecimentos pelo Fone: (44) 3123-8300 com o Setor de comDras e Licitado ou e-mail:  
corascanuseoor.fr ou laçotcisamuep.om.br  com Ahmed ou Sarah. 

1. CONDIÇÕES GERAIS 
1.1. Mediante o recebimento da Nota de Empenho, a empresa a ser Contratada terá o prazo de até 5 
(cinco) dias para efetuar a medição do local onde será realizada a instalação: 
1.1 1. A medição deverá ser realizada na sede do CISAMUSEP, na Rua Pioneiro Antõnlo Paulo da Silva, 
n° 1275, Jardim ipanema, Maringá — PR, das Oh ás 11h30m o das 13h30min ás 18h30niln, mediante 
agendamento prévio, pelo telefone (44)3123-8300 com o setor de Património; 
1.1.2. A empresa a ser Contratada deverá realizar o serviço no prazo máximo de 20 dias após a medição; 
1.1.3. As ferragens serão entregues no dia agendado para realizar as medições; 
1.2. A Instalação deverá se, realizada no CISAMUSEP, das 8h às 12h e das 13h3nin às 16h30rn1n ou 
excepcionaknento em horários diferenciados alou nos finais de semana, a critério exclusivo do 

Contratante, sem ônus para o Consórcio; 
1.2.1. O cronograme de instalação será definido pelo CISAMUSEP e aprovado pela empresa a ser 
Contratada, viabilizando a melhor forma de execução para que não haja interferõncias e/ou paralisaçóes 
nos atendimentos; 
1.3. Deverão ser considerados pelos proponentes todos os custos para o cuniprimetito 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: 

1.4. Para realização de uma comunicação eficiente, a empresa e 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; 



C..~ P~ ._ 

CA LJSEI' 
Rui Ad,Ipho COM ?tó, 620- ZOI'* 7$ CP 87053-7*5 For (44) 3173-*500 MARINGÁ - PARANÁ 

CNPJ/1F r. 04,9% 53fÜ0O1.4$ 

1.5. O Consórcio poderá ree4tar no todo ou em parta os serviços executados caso estejam em desacordo 
com o previsto nas especificações do Termo de Referència, 
1.5.1. Os serviços rejeitados pelo CISAMUSEP devido ao uso de mete1ai que fio atandorn ao 
solicitado, mal executados, dettuoos aiou icormtos, sano røfaltos, sendo a empresa a ser Contratada 
responsável por toda e qualquer despesa referente À cxmfecçâo do novo produto e sue iflstalaçk; 
1.6. Para os (tens que estejam insatisfatórios a/ou que fio stender(em) as especiflcações sitio (amdas 
Termo de Recusa, no qual se consgnanio as desc0nede9; 
1.61. A empresa a ser Contretada deverá refazer  serviço, constante no referido Termo, no total ou em 
parte, no prazo rháximo a contar do recebinento do mesmo, de 05 (cinco) dias corridos caso fio envolva 
troca cia materiais e de 10 (dez) dias corridos caso nece.ste de troca. 
1.7. Cientificar o CISAMUSEP sdre o andamento da instaio; 

2. OBRI(AÇOES DA EMPRESA A SER CONTRATADA 
2.1 Com~ i1edianen1e. o CISAMUSE P toda e qualquer IrTIgUt*vld*Ia e/ou dhlo.aldade que 
irrossbtlte a execuçio do serviço contratado. 
2.2 Executar o objeto do presente Termo, nas condições estabelecidas, por Intermidio de pessoas 
idóneas, habilitadas e teaicamente cecltadas. Essas pessoas deverão estar equ.dss com 
Equa'ento de Proteçio Individual- EPI ccnfonne legislação vigente e a natureza da tarefa; 
2.3. No caso da empresa a ser Contratada vir, como resultado de suas operações, a prejudicar ou sujar 
áreas flddas, ou não, no setor de seu trabalho, deverá recuperá-las ou limpá-las, deixando-as em seu 
estado Ofl. 
2.4. Ficará a cargo øa empresa e ser Contratada o fornecimento, aos seus profluionats. de ferramentas, 
rnuei, i'tstruenbs e materiais necessários para a execução dos serviços; 
2.5 Responder pelos métodos u1izados no serviço, pela organização e qualidade do trabalho: 
2.6 A instataçk e os menais utilizados deverão atender ás condições estabelecidas no presente Termo 

de ReIeréna: 
2.7. ResportsÉkzar-se por quaisquer danos pessoais ou materiais decorrentes de doto ou culpa cia seus 
empregados e/ou prostos 
2.8. Ma*w seu pessoal devida'nante identificado, através do uso de crachás alou uniformes da forma 

condizwte com o serviço a exeo.itar,  
28 R&akzar o descarte dos residuos resultantes da execução dos serviços, sem custo para o 

CISAMUSEP: 
2.91. Os resíduos aerio todos os materiais que fio possuirem valor econômico, de acordo com a 
avat*açáo do Consórcio. 

3. OBRIGAÇÕES DO CISAMUSEP 
3.1 Prestar as informações o esclarecimentos necessários para a oxecuçáo do serviço que se fizerem 

necessários á perfeita exowç.áo do mesmo,- 
3-2, Assegurar o acesso doa empregados da empresa a ser Contratada, quando devidamente 

identificados e/ou tztoimizados, ao tocai cia exeoiçáo do serviço; 
3.3. Proporcionar todas as facilidades para que a empresa a ser Contratada possa desempenhar seu 
serviço dentro das capecifi~a do presente Termo de Relerincla; 

3.4. Exercer a flsçelizaç6o examinando quanto ao çu'npnrnento das condições contidas neste Termo de 
Referência; 
3.5. Atestar a Nota Fiscal no prazo estipulado e rietuai o pagamento no prazo previsto neste Termo de 

Referência. 
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4. GARANTIAS 
4.1 A garantia, da instalação e dos materiais fornecidos, deverá cobrir os defeitos decorrentes de projeto, 
fabricação, montagem acondicionamento, transporte ou desgaste prematuro, envolvendo, 

obrigatoriamente, a substituição de peças, sem qualquer ônus para o CISAMUSEP; 
4.2. Os prazos e as condições de garantia mínima dos serviços e dos produtos necessários à execução 

do objeto do presente Termo serão de 12 (doze) meses a partir da instalação. 

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
5.1. Após a instalação, inspeção e verificação de que o serviço executado se encontra em perfeitas 
condições de utilização, 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; 
5.2. A empresa a ser 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 no 04.958.153/0001-68, 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; 
5.3. A Nota Fiscal deverá discriminar o serviço executado, a quantidade, o valor unitário e total. A empresa 
deverá mencionar na respectiva Nota Fiscal o número e a modalidade da Licitação e o número do 
Empenho; 

5.4. 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); 
5.5. No caso de abertura de procedimento administrativo, o prazo de pagamento será suspenso e 
somente voltará a fluir após a decisão do referido processo. 

6. PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 

6.1. A vigência do contrato a ser firmado será de 12 (doze) meses; 
6.2. Caso o Contrato seja prorrogado, o CISAMUSEP terá direito às mesmas condições do Contrato para 
cada ano de vigência de seus Aditivos. 

Maringá, 21 de Julho de 2022 

(VALIDADE DA PROPOSTA: 80 DIAS)/ 

 

PROPOMOS O FORNECIMENTO DAS 
AQUISIÇÕES E/OU Dos SERVIÇOS NOS 
VALORES MENCIONADOS ACIMA SOB AS 
CONDIÇÕES GERAIS ESPECIFICADAS 
NESTE FORMULÁRIO, COM AS QUAIS 
CONCORDAMOS. 
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MARANELLO COMERCIAL 
DE VIDROS LTDA 

AV. DONA SOMA RASGUL4EFF, 2059 
CEP 87043.010 
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(CARIMBO DO CNPJ DA EMPRESA) 

 



Iicitacao@cisamusep.org.br  

De: Coviartes Comercio <coviartes@gmail.com> 
Enviado em: terça-feira, 26 de julho de 2022 14:27 
Para: Iicitacao@cisamusep.org.br  
Assunto: Re: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO / INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO - 

CISAM US EP 
Anexos: Cisamusep Proposta.pdf 

Boa tarde! 

Em anexo a Proposta da Coviartes Materiais de Construção. 

Em qua., 20 de jul. de 2022 às 14:22, <Iicitacao(cisamuse.org.br> escreveu: 

Boa tarde. 

Estamos encaminhando solicitação de orçamento, para o serviço de "Instalação de Porta de Vidro", 
para o CISAMUSEP. 

Segue anexo, planilha com o descritivo dos serviços, quantidades e demais informações para a execução 
do mesmo. 

Pedimos que ao nos devolver o referido orçamento, nos seja informado também, os dados da 
empresa e validade da proposta e que, 

o orçamento seja devolvido até o dia 29/07/2022, para que possamos dar sequência ao processo 
de contratação do serviço. 

Por gentileza, acusar o recebimento deste e-mail. 

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

Atenciosamente, 

Ahmed Zubiate 

Assistente Administrativo 

Setor de Compras e Licitações 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NúMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 01.562.45110001-85 1811111996 
MATRIZ CADASTRAL 

NOME EMPRESARIAL 
COVIARTES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE 
COVIARTES EPP 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
41.20-4-00 -Construção de edifícios 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal 
43.21.5-00 - Instalação e manutenção elétrica 
43.30-4.99 - Outras obras de acabamento da construção 
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros 
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
206.2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO 
AV PEDRO TAQUES 2669 

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO UF 
87.033-000 JD ALVORADA MARINGA PR 

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 
COVIARTES@GMAIL.COM (44) 3025-3141 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 13/11/2004 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

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

Emitido no dia 26/07/2022 às 15:08:20 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 
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Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentilão Paranaense 

ImLJ1 
Rua Adolpho Coritessotto, 620— Zona 28 CEP 87053-285 Fone (44) 3123-8300 MARINGÁ - PARANÁ 

CNPJ/MF n2. 04.956.153/0001-68 

CONSULTA DE PREÇOS N°  53/2022 
Data: 20/07/2022 

Fornecedor: COVIARTES MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA. 

Endereço: Avenida Pedro taques, 2669, Jardim Alvorada, CEP.: 87033-000 

Cidade: Maringá - PR., 

CNPJ: 01.562.451/0001-85 

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

Item Descrição Unid Valor. Qtd. Unitário Valor Total 

INSTALAÇÃO DE PORTA EM VIDRO DO TIPO 
DE GIRAR, VIDRO TEMPERADO, INCOLOR, 
COM 8 MM DE ESPESSURA, COM 1 FOLHA, 
MEDINDO 2,I0X0,80M (AXL), MEDIDAS 
PODENDO VARIAR +1- 5%. AS FERRAGENS 
SERÃO FORNECIDAS PELO CISAMUSEP. SERVIÇO 1 880,00 880,00 

DEVERÁ SER FORNECIDO O VIDRO E TODOS 
OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A 
INSTALAÇÃO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 
MESES A PARTIR DA INSTALAÇÃO. 

VALOR 
880,00 TOTAL 

Observações: 
001 - Apresentar proposta através do e-mail comprascisamusep.orq.br, Iicitacao(cisamusep.orq.br  ou 
licitacisamusepqmaiLcom. 
2- FORMA DE PAGAMENTO: AVISTA, na CEF 104 Ag. 1671 —conta n. 360-øou PIX coviartesgmail.com. 
3- A empresa vencedora deverá apresentar as seguintes certidões: INSS e FGTS. 
004 - Informações e/ou esclarecimentos pelo Fone: (44) 3123-8300 com o Setor de Compras e Licitação ou e-mail: 
comprascisamusep.orq.brou licitacao(ãcisamusep.orq.br  com Ahmed ou Sarah. 

1 CONDICÕES GERAIS 
1.1. Mediante o recebimento da Nota de Empenho, a empresa a ser Contratada terá o prazo de até 5 
(cinco) dias para efetuar a medição do local onde será realizada a instalação; 
1.1.1. A medição deverá ser realizada na sede do CISAMUSEP, na Rua Pioneiro Antônio Paulo da Silva, 
n° 1275, Jardim Ipanema, Maringá - PR, das 8h às 11 h30 e das 13h30min às 16h30min, mediante 
agendamento prévio, pelo telefone (44) 3123-8300 com o setor de Patrimônio; 
1.1.2. A empresa a ser Contratada deverá realizar o serviço no prazo máximo de 20 dias após a medição; 
1.1.3. As ferragens serão entregues no dia agendado para realizar as medições; 
1.2. A instalação deverá ser realizada no CISAMUSEP, das 8h às 12h e das 13h30min às 16h30min ou 
excepcionalmente em horários diferenciados e/ou nos finais de semana, a critério exclusivo do 
Contratante, sem ônus para o Consórcio; 
1.2.1. O cronograma de instalação será definido pelo CISAMUSEP e aprovado pela empresa a ser 
Contratada, viabilizando a melhor forma de execução para que não haja interferências e/ou paralisações 
nos atendimentos; 
1.3. 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; 
1.4. Para realização de uma comunicação eficiente, 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; 



Consórcio Público hitermunicipal de Saúde do Setent,lao Paranaense 

ImLJI 
Rua Adolpho Contessotto, 620— Zona 28 CEP 87053-285 Fone (44) 3123-8300 MARINGÁ - PARANÁ 

CNPJ/MF na. 04.956.153/0001-68 

1.5. O Consórcio poderá rejeitar no todo ou em parte os serviços executados caso estejam em desacordo 
com o previsto nas especificações do Termo de Referência; 
1.5.1. Os serviços rejeitados pelo CISAMUSEP devido ao uso de materiais que não atendam ao 
solicitado, mal executados, defeituosos e/ou incorretos, serão refeitos, sendo a empresa a ser Contratada 
responsável por toda e qualquer despesa referente à confecção de novo produto e sua instalação; 
1.6. Para os itens que estejam insatisfatórios e/ou que não atender(em) as especificações serão lavradas 
Termo de Recusa, no qual se consignarão as desconformidades; 
1.6.1. A empresa a ser Contratada deverá refazer o serviço, constante no referido Termo, no total ou em 
parte, no prazo máximo a contar do recebimento do mesmo, de 05 (cinco) dias corridos caso não envolva 
troca de materiais e de 10 (dez) dias corridos caso necessite de troca. 
1.7. Cientificar o CISAMUSEP sobre o andamento da instalação; 

2. OBRIGAÇÕES DA EMPRESA A SER CONTRATADA 
2.1. Comunicar, imediatamente, o CISAMUSEP toda e qualquer irregularidade e/ou dificuldade que 
impossibilite a execução do serviço contratado; 
2.2. Executar o objeto do presente Termo, nas condições estabelecidas, por intermédio de pessoas 
idôneas, habilitadas e tecnicamente capacitadas. Essas pessoas deverão estar equipadas com 
Equipamento de Proteção Individual - EPI conforme legislação vigente e a natureza da tarefa; 
2.3. 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; 
2.4. Ficará a cargo da empresa a ser Contratada o fornecimento, aos seus profissionais, de ferramentas, 
manuais, instrumentos e materiais necessários para a execução dos serviços; 
2.5. Responder pelos métodos utilizados no serviço, pela organização e qualidade do trabalho; 
2.6. A instalação e os materiais utilizados deverão atender às condições estabelecidas no presente Termo 
de Referência; 
2.7. Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais ou materiais decorrentes de dolo ou culpa de seus 
empregados e/ou prepostos 
2.8. Manter seu pessoal devidamente identificado, através do uso de crachás e/ou uniformes de forma 
condizente com o serviço a executar; 
2.9. Realizar o descarte dos resíduos resultantes da execução dos serviços, sem custo para o 
CISAMUSEP; 
2.9.1. Os resíduos serão todos os materiais que não possuírem valor econômico, de acordo com a 
avaliação do Consórcio. 

3. OBRIGAÇÕES DO CISAMUSEP 
3.1. Prestar as informações e esclarecimentos necessários para a execução do serviço que se fizerem 
necessários à perfeita execução do mesmo; 
3.2. Assegurar o acesso dos empregados da empresa a ser Contratada, quando devidamente 
identificados e/ou uniformizados, ao local de execução do serviço; 
3.3. Proporcionar todas as facilidades para que a empresa a ser Contratada possa desempenhar seu 
serviço dentro das especificações do presente Termo de Referência; 
3.4. Exercer a fiscalização, examinando quanto ao cumprimento das condições contidas neste Termo de 
Referência; 
3.5. Atestar a Nota Fiscal no prazo estipulado e efetuar o pagamento no prazo previsto neste Termo de 
Referência. 



Maringá, 26 de julho de 2022 

VALIDADE DA PROPOSTA 30 DIAS / 

COVIARTES MATERIAIS DE CONSRUÇÃO LTD 
MAURO QUIOSHI KANASHIRO 

Consórcio Público Interr,uncpoI de Saúde do Setentno paranaer,3. 

Rua Adolpho Contessotto, 620— Zona 28 CEP 87053-285 Fone (44) 3123-8300 MARINGÁ - PARANÁ 
CNPJ/MF nQ. 04.956.153/0001-68 

4. GARANTIAS 
4.1. A garantia, da instalação e dos materiais fornecidos, deverá cobrir os defeitos decorrentes de projeto, 
fabricação, montagem, acondicionamento, transporte ou desgaste prematuro, envolvendo, 
obrigatoriamente, a substituição de peças, sem qualquer ônus para o CISAMUSEP; 
4.2. Os prazos e as condições de garantia mínima dos serviços e dos produtos necessários à execução 
do objeto do presente Termo serão de 12 (doze) meses a partir da instalação. 

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
5.1. Após a instalação, inspeção e verificação de que o serviço executado se encontra em perfeitas 
condições de utilização, 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; 
5.2. A empresa a ser Contratada deverá faturar a Nota Fiscal em nome do Consórcio Público 
Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense - podendo ser abreviado, da seguinte forma - 

Consórcio P. Int. de Saúde do Set. PR, inscrito no CNPJ sob o n°04.956.153/0001-68, com sede na Rua 
Adolpho Contessotto, n° 620, Zona 28, Maringá/PR, CEP: 87.053-285, bem como informar no corpo da 
respectiva Nota Fiscal os dados bancários (Banco, Agência e Número da Conta Corrente) em nome da 
pessoa jurídica para efetivação do pagamento; 
5.3. A Nota Fiscal deverá discriminar o serviço executado, a quantidade, o valor unitário e total. A empresa 
deverá mencionar na respectiva Nota Fiscal o número e a modalidade da Licitação e o número do 
Empenho; 
5.4. 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); 
5.5. No caso de abertura de procedimento administrativo, o prazo de pagamento será suspenso e 
somente voltará a fluir após a decisão do referido processo. 

6. PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 
6.1. A vigência do contrato a ser firmado será de 12 (doze) meses; 
6.2. Caso o Contrato seja prorrogado, o CISAMUSEP terá direito às mesmas condições do Contrato para 
cada ano de vigência de seus Aditivos. 

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

'1O152 45110001-85' 
COV1AR1S  MATERIAIS DE 

. CONSrRUÁOLTA - EPP 
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Iicitacao@cisamusep.org.br  

De: Vidraçaria Lanaro <Ianaromga@gmail.com> 
Enviado em: sexta-feira, 29 de julho de 2022 14:29 
Para: Iicitacao@cisamusep.org.br  
Assunto: Re: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO / INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO - 

CISAM USEP 
Anexos: CEMUS.pdf; CEMU.pdf 

Boa tarde 

Dúvidas estamos a disposição 

-Orçamento válido por 30 dias 
-Não trabalhamos com boleto 

OBS: Temperados 
* Entrega 15 dias úteis para receber os vidros e programar a montagem. 
(Dias úteis não contam sábados, domingos e feriados); 
*Instalação de vidros comuns aos sábado apenas com agendamento antecipado; 
*Montagens regulagens e manutenções aos sábados apenas com agendamento antecipado; 
*Horário de montagens das 8:00 a 12:00 e 13:30 as 18:00 
* Lembrando que fatores como manuseio, alvenaria e ferragens interferem no funcionamento da porta 
*Não nos responsabilizamos por ferragens que não sejam as nossas 
*períodos de chuva atrasa montagens em área externa ou que pegue chuva; 
*Dias de chuva não tem como fazer montagem pois o silicone não seca; 
*Aplicação  de película nos vidros demora entorno de 3 dias para secar em clima seco; 
*Aplicação  de película listrada nos vidros demora entorno de 5 dias para secar em clima seco; 
*portas  pivotantes (de giro) ficam espaços entre partes; 
*Vidro não tem como fazer torto então estrutura ou piso fora de esquadro interfere na montagem e na estética do vidro; 
*Vidros com medidas grandes ficam pesados dando mais manutenção e merecendo mais cuidado no manuseio; 
*Vidros com 10mm ficam pesados dando mais manutenção e merecendo mais cuidado no manuseio; 
*Vidro não tem garantia. A não ser que quebre enquanto está sendo montado; 
*Regulagens  por nossa conta 3 meses após montagem; 
-Espelhos não podem ser transportados em dias de chuva; 
*Devido a pandemia alguns itens estão em falta caso seja o caso de algum dos seus a data pode sofrer 
alteração, 
*Confirmação de valores após medida no local 

*Favor confirmar  o recebimento desse e-mail obrigado. 

Att. 

vingam LANARO 
Ria Arnrco Brasiliense, 405 Esq ci Às Colombo (44) 32635050 

Mannga Pr COR 87030014 

Vidros Temperados . Comum 
Janelas . Potes Laminados 

Boa Vidro Temperado. Acrilica 

Espelhos - Padrbo Bisotb 
Jdteado 
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Aprovado pela Instrução Normativa RFB no  1.863, de 27 de dezembro de 2018. 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DAAr ABERTURA 81.737.27210001-70 2510990 
MATRIZ CADASTRAL 

NOME EMPRESARIAL 
CLAUDIO LANARO 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE 
ME 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 

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

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO 
R AMERICO BRASILIENSE 405 SALA 02 

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO UF 
87.030-014 ZONA 07 MARINGA PR 

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 
LEGALIZACAO2@ESCRITORIORAMPAZZO.COM.BR (44) 3025-5577 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 29/07/2001 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** ******** 
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Consórcio Público intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense 

lI9ILJ9E 
Rua Adolpho Contes sotto, 620— Zona 28 CEP 87053-285 Fone (44) 3123-8300 MARINGÁ - PARANÁ 

CNPJ/MF n9. 04.956.153/0001-68 

CONSULTA DE PREÇOS N°  53/2022 
Data: 20/07/2022 

Fornecedor: Vidraçaria Lanaro 

Endereço: Rua Américo Brasiliense 405 

Cidade: Maringá 

CNPJ: 81,737.272?001-70 

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

OBSERVAÇÕES: 
*Entrega  15 dias uteis (não conta sábado, domingo e nem feriados) 
*períodos  de chuva atrasa montagens em área externa ou que pegue chuva; 
*Dias  de chuva não tem corno fazer montagem pois o silicone não seca; 
*Aplicação  de película nos vidros demora entorno de 3 dias para secar em clima seco; 
* Horário de montagens 8:30 as 12:00 e da s 13:20 as 18:00 segunda a sexta 
* Lembrando que fatores como manuseio, alvenaria e ferragens interferem no funcionamento da porta 
*Não  nos responsabilizamos por ferragens que não sejam as nossas 
*portas  pivotantes (de giro) ficam espaços entre partes; 
*Vidro  não tem como fazer torto então estrutura ou piso fora de esquadro interfere na montagem e na estética dovidro; 
*Vidros  com medidas grandes ficam pesados dando mais manutenção e merecendo mais cuidado no manuseio; 
Vidros com lomm ficam pesados dando mais manutenção e merecendo mais cuidado no manuseio 
*Vidro  não tem garantia. A não ser que quebre enquanto está sendo montado 
*confirmação  de 'valores apos medida no local 
*Devido  a pandemia alguns itens estão em falta caso seja o caso de algum dos seus a data pode sofrer 

alteração, 

- Valor 
Item Descrição Unid. Qtd. Unitário

Valor Total 

INSTALAÇÃO DE PORTA EM VIDRO DO TIPO 
DE GIRAR, VIDRO TEMPERADO, INCOLOR, 
COM 8 MM DE ESPESSURA COM 1 FOLHA, 
MEDINDO 2,10X0,80M (AXL), MEDIDAS 
PODENDO VARIAR +1- 5%. AS FERRAGENS 
SERÃO FORNECIDAS PELO CISAMUSEP. SERVIÇO

1 960,v0 iuu,00 

DEVERÁ SER FORNECIDO O VIDRO E 
TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA 
A INSTALAÇÃO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 
MESES A PARTIR DA INSTALAÇÃO. 

VALOR 
TOTAL

960,00 

Observações: 
001 - Apresentar proposta atras do e-mail comprascisamusep.org.br, licitacaocisamusep.org.br  ou 
Iicitacisamusep(qmaiI.corn. 
002 - FORMA DE PAGAMENTO: PARCELADO, em conta ou boleto bancário em nome da Pessoa Jurídica. 
003- A empresa vencedora deverá apresentar as seguintes certidões: INSS e FGTS. 
004 - Informações e/ou esclarecimentos pelo Fone: (44) 3123-8300 com o Setor de Compras e Licitação ou e-mail: 
comorascisamusep.org.br  ou Iicitacaocisamusep.org.br  com Ahmed ou Sarah. 

NÃO TRABALHAMOS COM BOLETOS 



Consórcio Público lntermunlclpal de Saúde do Setentrlo Paranaense 

Rua Adolpho Contes sotto, 620— Zona 28 CEP 87053-285 Fone (44) 3123-8300 MAR  NGÁ -PARANÁ 

CNPJ/MF n. 04.956.153/0001-68 

1. CONDIÇÕES GERAIS 
1.1. Mediante o recebimento da Nota de Empenho, a empresa a ser Contratada terá o prazo de até 5 
(cinco) dias para efetuar a medição do local onde será realizada a instalação; 
1.1.1. A medição deverá ser realizada na sede do CISAMUSEP, na Rua Pioneiro Antônio Paulo da Silva, 
n° 1275, Jardim Ipanema, Maringá - PR, das 8h às 11h30m e das 13h30min às 16h30min, mediante 
agendamento prévio, pelo telefone (44) 3123-8300 com o setor de Patrimônio; 
1.1.2. A empresa a ser Contratada deverá realizar o serviço no prazo máximo de 20 dias após a 
medição; 
1.1.3. As ferragens serão entregues no dia agendado para realizar as medições; 
1.2. A instalação deverá ser realizada no CISAMUSEP, das 8h às 12h e das 13h30min às 16h30min ou 
excepcionalmente em horários diferenciados elou nos finais de semana, a critério exclusivo do 
Contratante, sem ônus para o Consórcio; 
1.2.1. O cronograma de instalação será definido pelo CISAMUSEP e aprovado pela empresa a ser 
Contratada, viabilizando a melhor forma de execução para que não haja interferências e/ou paralisações 
nos atendimentos; 
1.3. 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; 
1.4. Para realização de uma comunicação eficiente, 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; 
1.5. O Consórcio poderá rejeitar no todo ou em parte os serviços executados caso estejam em 
desacordo com o previsto nas especificações do Termo de Referência; 
1.5.1. Os serviços rejeitados pelo CISAMUSEP devido ao uso de materiais que não atendam ao 
solicitado, mal executados, defeituosos e/ou incorretos, serão refeitos, sendo a empresa a ser 
Contratada responsável por toda e qualquer despesa referente à confecção de novo produto e sua 
instalação; 
1.6. Para os itens que estejam insatisfatórios e/ou que não atender(em) as especificações serão 
lavradas Termo de Recusa, no qual se consignarão as desconformidades; 
1.6.1. A empresa a ser Contratada deverá refazer o serviço, constante no referido Termo, no total ou em 
parte, no prazo máximo a contar do recebimento do mesmo, de 05 (cinco) dias corridos caso não 
envolva troca de materiais e de 10 (dez) dias corridos caso necessite de troca. 
1.7. Cientificar o CISAMUSEP sobre o andamento da instalação; 

2. OBRIGAÇÕES DA EMPRESA  SER CONTRATADA 
2.1. Comunicar, imediatamente, o CISAMUSEP toda e qualquer irregularidade e/ou dificuldade que 
impossibilite a execução do serviço contratado; 
2.2. Executar o objeto do presente Termo, nas condições estabelecidas, por intermédio de pessoas 
idôneas, habilitadas e tecnicamente capacitadas. Essas pessoas deverão estar equipadas com 
Equipamento de Proteção Individual - EPI conforme legislação vigente e a natureza da tarefa; 
2.3. 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; 
2.4. Ficará a cargo da empresa a ser Contratada o fornecimento, aos seus profissionais, de 
ferramentas, manuais, instrumentos e materiais necessários para a execução dos serviços; 
2.5. Responder pelos métodos utilizados no serviço, pela organização e qualidade do trabalho; 
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PROPOMOS O FORNECIMENTO DAS 
AQUISIÇÕES E/OU DOS SERVIÇOS NOS 
VALORES MENCIONADOS ACIMA SOB AS 
CONDIÇÕES GERAIS ESPECIFICADAS 
NESTE FORMULÁRIO, COM AS QUAIS 
CONCORDAMOS. 
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5.5. No caso de abertura de procedimento administrativo, o prazo de pagamento será suspenso e 
somente voltará a fluir após a decisão do referido processo. 

5. PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 
5.1. A vigência do contrato a ser firmado será de 12 (doze) meses; 
5.2. Caso o Contrato seja prorrogado, o CISAMUSEP terá direito às mesmas condições do Contrato 
para cada ano de vigência de seus Aditivos. 

.27210001-701  
INSC. 70114612-33 

CLAUDIO 1.ANARO 

AVENIDA r,01-0100, 084, ZONA 47 

CEP 87045-000 - MARINGÁ - PR 
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PREGÃO ELETRÔNICO 

Compras.gov.br  - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA 
Instituto Nacional do Semi-árido Celso Furtado 

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico 

N° 00013/2021 

Às 08:53 horas do dia 26 de janeiro de 2022, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 
competente, Sr. EMMANUEL MOREIRA PEREIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo n° 
01201000469202188, Pregão n0  00013/2021. 

Resultado da Homologação 

Item: 1 
Descrição: Instalação/ Manutenção de Vidro Temperado/ Laminado/CristalAcrílico /Em Porta / Janela / Box 
Descrição Complementar: Fornecimento e instalação de porta de giro em vidro temperado com 8 mm de espessura, 
fumê, para fechamento de um corredor de medidas aproximadas 3m x 2m (sendo necessário medição correta por parte 
da empresa executora) com bandeira superior e folhas de giro e fixa incluindo todos acessórios e ferragens (dobradiças, 
ferrolhos, puxadores duplos tubular H, em aço inox, sendo uma no Complexo Laboratorial Celso Furtado e duas no 
Complexo laboratorial Miguel Arraes. 
Tratamento Diferenciado: Tipo 1 - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Quantidade: 3 Unidade de fornecimento: UNIDADE 
Valor Máximo Aceitável: R$ 9.600,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: - 
Situação: Homologado 

Adjudicado para: SAMUEL ARAUJO DE SENA 10352605499, pelo melhor lance de R$ 7.356,0000 

Eventos do Item 

Evento Data Nome Observações 

Adjudicado 25/01/2022 Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SAMUEL ARAUJO DE SENA 
14:18:33 10352605499, CNPJ/CPF: 39.295.400/0001-07, Melhor lance: R$ 7.356,0000 

26/01/2022 EMMANUEL  
Homologado 08:53:25 MOREIRA 

PEREIRA 

Item: 2 
Descrição: Instalação/ Manutenção de Vidro Temperado/ Laminado/CristalAcrílico /Em Porta / Janela / Box 
Descrição Complementar: Fornecimento e instalação de vidro temperado com 8 mm de espessura, incolor, com 
medidas lrn x 2m (altura x largura), com esquadria em alumínio e acessórios necessários para fixação em parede de 
alvenaria. 
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$ 970,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: - 
Situação: Homologado 

Adjudicado para: SAMUEL ARAUJO DE SENA 10352605499, pelo melhor lance de R$ 948,0000. 

Eventos do Item 

Evento Data Nome Observações 

Adjudicado 25/01/2022 Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SAMUEL ARAUJO DE SENA 
14:18:35 10352605499, CNPJ/CPF: 39.295.400/0001-07, Melhor lance: R$ 948,0000 

26/01/2022 EMMANUEL  
Homologado 08:53:30 MOREIRA 

PEREIRA 

Item: 3 

www.comprasnet.gov.br/Iivre/pregao/termohom.asp?prgcod=1008032&co_nouasg=240114&numprp=000132021  &f_lstSrp&f_Uf&f_numPrp.. 112 
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Descrição: Instalação! Manutenção de Vidro Temperado! Laminado/CristalAcrílico !Em Porta / Janela! Box 

Descrição Complementar: Fornecimento e instalação de vidro temperado, para fechamento de recepção, com 6 mm de 
espessura, incolor, com medidas 0,70 m x 1,14 m (altura x largura), em forra de madeira (sendo necessário medição 
correta por parte da empresa executora). 
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$ 300,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: - 

Situação: Homologado 

Adjudicado para: SAMUEL ARAUJO DE SENA 10352605499, pelo melhor lance de R$ 248,0000 

Eventos do Item 

Evento Data Nome Observações 

Adjudicado 25/01/2022
Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SAMUEL ARAUJO DE SENA 

14:18:38 10352605499, CNPJ'CPF: 39.295.400/0001-07, Melhor lance: R$ 248,0000 

26/01/2022 EM MAN U EL  
Homologado 08:53:32 MOREIRA 

PEREIRA 

Item: 4 
Descrição: Portao de madeira 
Descrição Complementar: Folha de porta com furação para fechadura, feita em madeira sendo: quadro em madeira 
mecanicamente processada, núcleo com enchimento do tipo sólido (bondoor) medindo 90 cm de largura x 210 cm de 
comprimento x 3 cm de espessura; Visor superior medindo x 40 x 0,50 cm, com vidro de 4 mm incolor. Acabamento na 
cor branco. 
Tratamento Diferenciado: Tipo 1 - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada 

Aplicabilidade Decreto 7174: Não 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 

Quantidade: 13 Unidade de fornecimento: Unidade 

Valor Máximo Aceitável: R$ 11.050,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: - 

Situação: Homologado 

Adjudicado para: SAMUEL ARAUJO DE SENA 10352605499 , pelo melhor lance de R$ 8.888,0000 , com valor 
negociado a R$ 8.887,9700 

Eventos do Item 

Evento Data Nome Observações 

25/01/2022
Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SAMUEL ARAUJO DE SENA 

Adjudicado 14:18:41 10352605499, CNPJ/CPF: 39.295.400/0001-07, Melhor lance: R$ 8.888,0000, 
Valor Negociado: R$ 8.887,9700 

26/01/2022 EMMANUEL  
Homologado 08:53:34 MOREIRA 

PEREIRA 

Atenção: dique em "Imprimir o Relatório" para visualizar a versão deste Termo para impressão. 

5  Imprimir o 
Relatório 

Voltar 

* 

wwwornprasnet.gov.br/Iivre/pregao/termohom.asp?prgCOd=1008032&cO_nO_uaSg24oll4&numPrP000l32O2l  &f_lstSrp&f_Uf&f_numPrp... 212 



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

Valor Global da Ata: R$ 
17.439,9700 

19/08/022 15:24 

PREGÃO ELETRÔNICO 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA 
Instituto Nacional do Semi-árido Celso Furtado 

Pregão Eletrônico N° 00013/2021 

RESULTADO POR FORNECEDOR 

39.295.400/0001-07 - SAMUEL ARAUJO DE SENA 10352605499 
Unidade de 

Fornecimento 
1 Instalação! Manutenção de Vidro Temperado! UNIDADE 

Laminado/CristalAcrílico /Em Porta / Janela / 
Box 

Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento e instalação de porta de giro em vidro temperado com 8 mm de 
espessura, fumê, para fechamento de um corredor de medidas aproximadas 3m x 2m (sendo necessário medição correta por parte da 
empresa executora) com bandeira superior e folhas de giro e fixa incluindo todos acessórios e ferragens (dobradiças, ferrolhos, 
puxadores duplos tubular H, em aço inox, sendo uma no Complexo Laboratorial Celso Furtado e duas no Complexo laboratorial Miguel 
Arraes. 

2 Instalação! Manutenção de Vidro Temperado! UNIDADE 1 R$ 
Laminado/CristalAcrílico /Em Porta / Janela / 970,0000 
Box 

Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento e instalação de vidro temperado com 8 mm 
medidas im x 2m (altura x largura), com esquadria em alumínio e acessórios necessários para fixação em 

3 Instalação! Manutenção de Vidro Temperado! UNIDADE 1 R$ 
Laminado/CristalAcrílico /Em Porta / Janela / 300,0000 
Box 

Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do 
mm de espessura, incolor, 
por parte da empresa exec 

4 Portao de madeira 
11.050,0000 683,6900 8.887,9700 

Marca: Diversos 
Fabricante: Diversos 
Modelo / Versão: Diversos 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Folha de porta com furação para fechadura, feita em madeira sendo: quadro em 
madeira mecanicamente processada, núcleo com enchimento do tipo sólido (bondoor) medindo 90 cm de largura x 210 cm de 
comprimento x 3 cm de espessura; Visor superior medindo x 40 x 0,50 cm, com vidro de 4 mm incolor. Acabamento na cor branco. 

Total do Fornecedor: R$ 
17.439,9700 

Item Descrição 
Quantidade Critério de Valor Valor Global 

Valor(*) Unitário 
3 R$ R$ R$ 

9.600,0000 2.452,0000 7.356,0000 

R$ R$ 948,0000 
948,0000 

de espessura, incolor, com 
parede de alvenaria. 

R$ R$ 248,0000 
248,0000 

Objeto Ofertado: Fornecimento e instalação de vidro temperado, para fechamento de recepção, com 6 
com medidas 0,70 m x 1,14 m (altura x largura), em forra de madeira (sendo necessário medição correta 
utora). 

Unidade 13 R$ R$ R$ 

Imprimir o 
Relatório 

Voltar 

111 



19/08/2022 15:25 
41 

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

Emitido no dia 19/08/2022 às 15:25:30 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NúMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 39.295.400/0001-07 0211012020 
MATRIZ CADASTRAL 

NOME EMPRESARIAL 
SAMUEL ARAUJO DE SENA LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE 
METAQUALY ME 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 
33.11-2-00 - Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos 
33.14-7-99 - Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados 
anteriormente 
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 
43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes 
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 
71.12-0-00 - Serviços de engenharia 
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 

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

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO 
R CICERO ALEXADRINO 337 

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO UF 
58.441-000 SAO JOSE DA MATA CAMPINA GRANDE PB 

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 
SAMUELSENA9999@GMAIL.COM (83) 8745-1219/ (83) 8745-1219 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 02/10/2020 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

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

Alessandra 
A 

nhoni Cardoso 
sora Ex:cutiva 

Consáido Púbico liteimunicipal de Saúde do Seteritnão Paranaense 

EISFIMUSE P,, ly N 
MEMORANDO N° 374/2022 

Maringá, 29 de agosto de 2022. 

De: Gerência de Compras e Licitação 
Para: Diretoria Administrativa 

Diante do recebimento da solicitação de prestação de serviço, protocolo n° 258/2022 

que originou a Autorização de Despesa n° 053/2022, que tem por objeto a seleção das 

melhores propostas para a contratação de empresa especializada para a prestação de 

serviços de confecção e instalação de porta de vidro na sala de espera n° 2 do 

CISAMUSEP, 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 critério de julgamento adotado será por lote para uma maior participação de 

empresas interessadas, possibilitando àquelas que não conseguiriam disputar o certame 

completo, oferecer melhores propostas para a disputa dividida. 

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 a potenciais 

fornecedores. 

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. 

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° 033/2022-INI 

Senhor Secretário Executivo, 

DA CONSULTA 

Trata-se de consulta realizada para esta assessoria jurídica sobre a viabilidade 
e a conformidade legal para a abertura de procedimento licitatório na modalidade 
pregão eletrônico para a contratação de empresa especializada para a prestação 
de serviços de confecção e instalação de porta de vidro na sala de espera n° 2 
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 bem/serviço se faz necessária: 

"Considerando a chuva intensa acompanhada de fortes ventos 
a porta de vidro da sala de espera 2 quebrou; 

Considerando a proteção dos pacientes contra as intempéries 
climáticas, visando sempre atender com condições adequadas, 

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



confortávbis e salubres aos munícipes dos 30 municípios 
consorciados pertencentes a 151  Regional de Saúde; 

Considerando que a porta é uma barreira para a entrada de 
insetos e animais indesejados, principalmente no período 
noturno; 

E...]" 

iis nmu SE P,,
,  Aki. 

Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense 

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° 53/2022. 

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 de 6422. 

•NII 
ADVOGA 26.262 0.-o 

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

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO N° 00034/2022-000 

1 - Itens da Licitação 

- Instalação! Manutenção de Vidro Temperado! LamlnadolCristalÁcríUço /Em Porta / Janela! Box 

Descrição Detalhada: INSTALAÇÃO DE PORTA EM VIDRO DO TIPO DE GIRAR, VIDRO TEMPERADO, INCOLOR, COM 8 MM DE ESPESSURA, 
COM 1 FOLHA, MEDINDO 2,10X0,80M (AXL), MEDIDAS PODENDO VARIAR +1- 5%. AS FERRAGENS SERÃO FORNECIDAS 
PELO CISAMUSEP. DEVERÁ SER FORNECIDO O VIDRO E TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO, 
COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA INSTALAÇÃO. 

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

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não Critério de Julgamento: Menor Preço 

Quantidade Total: 1 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável 

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 

Valor Total (R$): 941,60 

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

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

PREGÃO ELETRÔNICO N°00034/2022-000 UASG 927763 31/08/2022 13:59 (1/1) 



Consórcio Púbko IntaTnuiiapaI de Saúde do Setentiião Paranaense 

EIS  RAMUSE 
v I~V 

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° 14712014. 

ABERTURA DAS PROPOSTAS E RECEBIMENTO DOS LANCES: 27 de setembro de 2022, 

às 09h. 

LOCAL: https://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.org.br  

Rua Adolpho Contessotto, 620 - Zona 28 - CEP: 87.053-285 - Maringá - Paraná 
Fone: (44) 3123-8300 
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ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO 
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO 

PARANAENSE - CISAMUSEP 
ESTADO DO PARANÁ 

Wk 

Maringá - PR, sexta-feira, 02 de setembro de 2022 Ano X Edição n° 1601 

Sr. Janhlson Marcos Donasan - Secretário Executivo do Consórcio 
Público lntermunicipal 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.orq.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. 

ABERTURA DAS PROPOSTAS E RECEBIMENTO DOS LANCES: 
27 de setembro de 2022, às 09h. 
LOCAL: https://wwwqov.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 Co nsumo e, n° 
01.001.10.302.0003.2003.3.3.90.30.00.00 - Material de Co nsumo. 
Período: 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura. 
Valor: R$ 5.231,35 (cinco mil, duzentos e trinta e um rea is 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° 51/2022 

Pregão Eletrônico n° 026/2022 
Partes: Consórcio Público lntermunicipal 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, n°01.001.10.302.0003.2003.3.3.90.30.00.00 
- 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. 

AVISO DE ANULAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N'3112022 


