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HUOP - Solicitaqão de Compras
Liberaçáo

Solicitante : Alcione Rodrigo Tessaro
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Observação : Abertura de processo licitatório para contrataçáo de empresa especializada
marca Cisa.
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TERMO DE REFERÊNCIA SERVIÇ,'OS - MOTIVAÇAO
I

I. FUNDAMENTA/AO

Solicitação de compra número 84.485.
Licitação com objetivo de contratar empresa especializada na manutenção preventiva e
corretiva do equipamento de Termodesinfecção utilizado na Central de Materiais do HUOP.
I

II. OBJETO

com
Contratação de empresa especializada para manutenção preventiva/corretiva
Termodesinfectora,
marca
CISA,
fornecimento de consumíveis, para o equipamento
modelo 155-H-2P-E-TS-SV, patrimônio 01014532, alocada no Hospital Universitário
do Oeste do Paraná —HUOP.

III.

TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA MICROEMPRESA
EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) - LEI 123/2006

(ME) E

Localização dos fornecedores:
A assistência técnica de abrangência nacional.

A análise das informações e o parecer sobre licitação exclusiva para ME ou EPP caberá
a Direção Administrativa.
l

IV. GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREITOS/CONTRATO

Fiscal técnico:
Nome: Alcione Rodrigo Tessaro

R.G.: 3.343.687-4
Telefone: 45 3321-5396

Assiiiatura do fiscal

Fiscal administrativo:
Nome:

R.G.:
Assinatura

Telefone:

V. OB

do fiscal

GAQOES DA CONTRATADA

Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e
local constantes no edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual
constarão, quando couber, as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo,
procedência e prazo de garantia ou validade, e acompanhado do manual do usuário, com
uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos
12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078, de 1990);
Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado no termo de referência,
o objeto com avarias ou defeitos;
Comunicar a contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a

data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com
devida comprovação;
Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Manter atualizados os seus dados no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do
Paraná, conforme legislação vigente;
A empresa contratada não poderá estar registrada no Cadastro Informativo EstadualCADIN Estadual;
Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do
contrato;
dos
Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento
quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em
sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do art. 104 da Lei Estadual
15.608, de 2007;
Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da UMOESTE, no tocante ao fornecimento do
material, assim como ao cumprimento
das obrigações previstas na Ata, inclusive
possibilitando â UMOESTE efetuar vistoria em suas instalações, a fim de verificar as
condições para atendimento do fornecimento do produto;
Prover todos os meios necessários a garantia do pleno fornecimento do produto, inclusive
considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;
Comunicar imediatamente a UMOESTE qualquer alteração ocorrida no contrato social
da empresa, conta bancária, e outras informações julgadas necessárias para plena
execução do objeto da ATA;
Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas
normas regulamentadoras pertinentes;
Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe,
da que
integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente
será exercida pela UNIOESTE;
Indenizar terceiros e/ou a UMOESTE, mesmo em caso de ausência ou omissão da
fiscalização, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo adotar todas as
medidas preventivas, com fiel observância as exigências das autoridades competentes e
âs disposições legais vigentes;
Entregar qualquer item registrado, independente de valor ou quantidade, cumprindo
rigorosamente o prazo de entrega;
Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela UNIOESTE, cujas reclamações se
obrigam a atender prontamente, bem como cientificar a UNIOESTE, imediatamente e
por escrito, acerca de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do
objeto na Ata.
Todos os produtos entregues serão recebidos e conferidos por uma Comissão composta
de servidores da instituição, a qual, ao final dos trabalhos de conferência, emitirá laudo
de recebimento em relação ao produto entregue. Os produtos que apresentarem
problemas e/ou defeitos serão rejeitados, obrigando-se o fornecedor a substituí-los, sem
prejuízo para a instituição. Apurada, em qualquer tempo, divergência entre as
especificações pré-fixadas e o fornecimento efetuado, serão aplicados a CONTRATADA
sanções previstas no edital e na legislação vigente.
Os produtos deverão estar em conformidade com as normas vigentes.
A CONTRATADA deverá emitir ART (Anotação de responsabilidade técnica), referente ao
contrato global, mantendo a mesma atualizada em cada renovação contratual;

Todos e quaiquer serviços, objeto deste contrato, deverão ser executados exclusivamente
técnico (s) treinado e habilitado (s) pelo fabricante CISA ou seu representante legal.

por

4'odas

e quaisquer despesas com deslocamento,

estadia, alimentação

o(s) técnico(s) comparepa a inst(tu(pão para atender as manutenpões

e demais custos para que
preventivas ou corretivas,

correrão por conta da CONTRATADA;

Responsabilizar-se pela guarda de todo e qualquer equipamento ou acessório que estiver de
sua posse, obrigando-se a manter os mesmos segurados contra incêndio, acidentes, incidentes,
desabamentos, vendavais, roubos ou furtos, assumindo total responsabilidade por quaisquer
danos ou prejuízos causados ao órgão proprietário ou a terceiros;

da
Responsabilizar-se
por eventuais danos ou prejuízos causados aos equipamentos
contratante, quando resultantes de ação, omissão, negligência, imprudência ou imperícia de
seus funcionários na execução dos serviços contratados;

Realizar capacitação técnica operacional, caso haja alguma alteração dos mecanismos de
operação ou atualização, visando boas práticas de manuseio, para todos os profissionais que
operam os equipamentos.

Horário de realização do serviço:
Os serviços de manutenção
08:00 as 18:00 horas.

preventiva

deverão ser realizados

de segunda a sexta-feira, das

As manutenções corretivas, quando solicitadas, deverão ser executadas a qualquer tempo, com
o horário pré-definido com o gestor do contrato.

Local de realização do serviço:
Central de materiais do Hospital Universitário do Oeste do Paraná, Av. Tancredo Neves,
— Santo Onofre —CEP 85806-470 —Cascavel-PR.

n'224

Prazo de início da execução do serviço:
Imediatamente

após a assinatura do contrato.

Condições de realização do serviço:
A contratada realizará serviços de manutenção
CISA (patrimônio 01014532), conforme segue:

prentivos

e corretivos na Termodesinfectora

Manutenção Preventiva:

a. Executar

dentro de 12 meses, divididas
06 (seis) manutenções
preventivas
bimestralmente. Devendo, obrigatoriamente,
iniciar imediatamente após a assinatura
do contrato e em cada renovação, quando houver;
b. Deverá ser elaborado, imediatamente no início do contrato, um cronograma com datas
de execução das manutenções preventivas;
c. Os serviços preventivos compreendem: limpeza, lubrificação, ajustes, regulagens e
teste de funcionalidade, substituição de peças conforme exigência do fabricante ou
quando for o caso, com objetivo de manter os equipamentos em bom funcionamento.
preventivas,
d.
fornecimento dos insumos e peças utilizados nas manutenções
descritos no ANEXO I, são de responsabilidade da CONTRATADA.
e. Havendo a necessidade de reposição de peças, não previstas da manutenção

0

preventiva, estas deverão ser solicitadas através de orçamento ao gestor do contrato e
aguardar sua aprovação pela CONTRATANTE;
f. As peças fornecidas devem ser originais, novas e de primeiro uso, sendo vedada a
utilização de peças remanufaturadas, paralelas ou similares.
g. Para toda intervenção preventiva deverá ser emitido um relatório técnico desta
manutenção, liberando ou não o equipamento para uso;

Manutenção

Corretiva:

A execução é conforme demanda e deverão ser atendida em até 24 horas úteis, após
chamado via e-mail ( nc uir e-mai e contato telefônico ?? ??~?-????
i. A contratante terá direito a 06 visitas, para manutenção corretiva, durante vigência do
contrato, conforme ANEXO II, não sendo contabilizadas quando coincidirem com as
manutenções preventivas;
Havendo sinais de falhas no equipamento, alarmes ou efetiva parada não programada,
a CONTRATADA deverá dar suporte técnico por meio telefonico ou outros meios de
comunicação, a equipe do Setor de Engenharia Clínica do HUOP, afim de tentar
restaurar o funcionamento do equipamento sem a necessidade de deslocamento do
técnico até a CONTRATANTE;
k. Havendo a necessidade de reposição de peças, não previstas da manutenção corretiva,
estas deverão ser solicitadas através de orçamento ao gestor do contrato e aguardar sua
aprovação pela CONTRATANTE;
1. Para toda intervenção
corretiva deverá ser emitido um relatório técnico desta
manutenção, liberando ou não o equipamento para uso;

h.

j.

Da Garantia:
m. A garantia mínima será de 90 (noventa) dias para os serviços e peças fornecidas nas
manutenções corretivas e preventivas, contados a partir da emissão da nota fiscal.
n. Todas e quaisquer despesas que recaiam sobre as peças e serviços, enviados para o
conserto ou para substituição, que estejam cobertos pela garantia, serão suportadas
pela CONTRATADA.

Do Valor Contratual:

o. Os serviços de manutenção preventiva, incluso de insumos do anexo I, a contratante
??????? ?????..................
divididos e 1
pagará a contratada, a importância de
ezes i uais de R ?????? ?? .???????~..........
Prazo de validade dos produtos utilizados na realização do serviço:
Não se aplica
l

VI. DAS OBRIGAQOES DA CONTRATANTE

Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no edital e seus anexos;
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela contratada, de acordo com
as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
Verificar minuciosamente,
no prazo fixado, a conformidade
do objeto recebido
provisoriamente, com as especificações constantes do edital e da proposta, para fins de
aceitação e recebimento definitivo;
Comunicar â contratada, por escrito, as imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas, fixando prazo para a sua correção;
Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da contratada, através de
comissão ou servidor especialmente

designado;

Q +a

~

+~...

Efetuar o pagamento a contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto ou
execução do serviço ou etapa do serviço, no prazo e forma estabelecidos no edital e seus
anexos;

Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecida
não responderá por quaisquer
pela contratada, no que couber. A Administração
compromissos assumidos pela contratada com terceiros, ainda que vinculados a execução
do Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência
de ato da contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
Dar a contratada as condições necessárias para a correta execução do assumido em
licitação.

VII. DOCUMENTAÇÂO TÉCNICA JURÍDICA
Certificado ou autorização do fabricante CISA Brasile Ltda, na prestação de serviços
de manutenção e fornecimento de peças originais para o equipamento, objeto deste
processo.

L

VIII. ESCLARECIMENTOS QUANTO A DOCUMENTAÇÂO

TÉCNICA DOS

ITENS

A empresa proponente tem a obrigação de comprovar que é autorizada ou certificada
pela fabricante CISA Brasile Ltda, com objetivo de garantir que o equipamento
receberá a manutenção adequada.

IX. CRITÉRIOS DE AVALIAÇAO DO SERVIÇO

I

NA ANÁLISE TÉCNICA

A análise da conformidade da documentação técnica apresentada se pautará nos seguintes
itens: certificado ou autorização, emitida pelo fabricante CISA Brasile Ltda, ou outro
documento que comprove, que a proponente e representante legal do fabricante.
outros
solicitar
poderá
pertinente,
técnica,
quando
julgar
A
equipe
documentos/esclarecimentos
que forem necessários para haver comprovação de que o serviço
proposto pelo licitante vencedor atende as exigências descritas em edital e as necessidades da
instituição.

X. RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇAO DA DOCUMENTAÇAO TÉCNICA E DAS
AMOSTRAS SE HOUVER
Nome: Alcione Rodrigo Tessaro

R.G.: 3.343.687-4
inatura do avaliador

Telefone: 45 3321-5396

L

XI. CRITÉRIOS

PARA
PREÇOS/CONTRATO

ASSINATURA

DA

ATA

DE

REGISTRO

DE

Não constar inscrição da empresa no Cadin;
Ter iniciado o cadastro de fornecedores do Estado do Paraná.
l

1.

XII. CONDIÇOES PARA RECEBIMENTO E PAGAMENTO DA NOTA FISCAL
Providenciar

a efetivação e a devida manutenção

do Cadastro

Unificado

de

<i-''~

Qg~,

Fornecedores do Estado do Paraná - CFPR (conforme Decreto Estadual 9762/13, d e 19
de dezembro de 2013), junto ao Governo do Estado, sob pena de, não o fazendo, e
impossibilitada de receber o pagamento devido;
Providenciar a efetivação e a devida manutenção do Cadastro Unificado de
2.
Fornecedores do Estado do Paraná - CFPR (conforme Decreto Estadual 9762/13, de 19
de dezembro de 2013), junto ao Governo do Estado, sob pena de, não o fazendo, estar
impossibilitada de receber o pagamento devido;
3.
Para fins de pagamento será observado o Cadastro Informativo EstadualCadin, para verificar se a empresa está registrada no mesmo. Caso esteja registrada, o
pagamento não poderá ser efetuado até a regularização das pendências;
4.
Deve constar na Nota Fiscal de Vendas a numeração dos lotes e data de validade
dos objetos entregues;
5.
A partir de 01/12/2010, conforme decretos, é OBRIGATÓRIO EMISSAO DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM SUBSTITUIÇ,'ÂO AOS MODELOS 1 e 1A;
6.
A partir de 01/03/2011, conforme Decretos Municipais 9604/2010 e 9701/2010, as
empresas com sede no município de Cascavel/PR ficam OBRIGADAS A EMITIR NOTA
FISCAL DE SERVI/OS ELETRÔNICA (NFS-E) ;
7.
A contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na proporção
correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes de mudança de alíquotas de
impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações na
legislação pertinente;
S.
Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da presente licitação
ocorrerão por conta dos recursos da dotação n'. 4534.123640S4.17S, 4760.10302194.170,
rubrica(s) 339030 nas fontes 100 e 250;
9.
A entrega do objeto relativo a presente licitação dar-se-á sob a forma de
fornecimento
parcelado, sendo que somente serão pagos os valores relativos ao
fornecimento dos produtos efetivamente entregues, conforme necessidade do Hospital
Universitário, sendo que este não estará obrigado a adquirir a quantidade total dos
produtos licitados.

XIII. VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREITOS/CONTRATO
12 (doze) meses, prorrogáveis por até 60 (sessenta) meses.

XIV. DA FORMAQÂO DE LOTES (quando aplicável)

¹o

se aplica

XV. DO COMODATO (quando aplicável)
Não se aplica
Nome do responsável

pelo setor:

R.G.:
Telefone:

Assinatura
Comodato

do responsável

pelo

Nome do responsável

pelo setor de patrimônio:

Assinatura
Patrimônio

do responsável

pelo

Nome do responsável

pelo setor de Eng. Clínica:

Assinatura do responsável
Setor de Eng. Clínica

pelo

++t'tar

Responsável pela elaboração do termo:

Nome: Alcione Rodrigo Tessaro

R.G.: 3.343.687-4
Telefone: 45 3321-5396

Assina

ra
.Y

ANEXO

I

Tabela dos itens consumíveis utilizados nas manutenções

Descrição

Item

Aplicação

Filtro de ar absoluto H14 305x305x66mm
Guarnição para porta termodesinfectora
Fita preta para impressora matricial
Rolo papel impressora FH190 largura 57mm x
diâmetro 50mm
Kit de arruela de teflon para girante

ANEXO

preventivas.

Termodesinfectora
Termodesinfectora
Termodesinfectora
Termodesinfectora

Termodesinfectora

Quant.
ano
04
02
12

60
72

II

Tabela dos serviços inclusos na vigência do contrato.

Item

1

Cod.
Tasy
63206

Descrição
Serviço de manutenção preventiva e corretiva na autoclave
CISA modelo 6412-HB-1P-E-TS-SV (patrimônio

Qde

Valor subtotal anual
(R$)

06

???

06

???

07004852)
2

63207

Serviço de manutenção preventiva e corretiva da
Termodesinfectadora CISA, modelo 155-H-2P-E-TS-SV
(patrimônio 01014532)
Total anual (R$)

PROPOSTA COMERCIAL

ZM HOSPITALAR

Representação

MHOR ZAGO &CIA LTDA

CNP

F

J: 03.955.303/0001-56

/

Marca:

Ct88"

FONE: (44) 3225-3799
Rua Antonio Octávio Scramin, 1820 —Zona 06

CEP: 87015%90

Maringá-PR

Maringá (PR), 22 de Julho de 2020

Cliente:
Hospital Universitário

do Oeste do Paraná

Aos cuidados: Alessandra
Prezado (s),
Apresentamos

através deste, proposta

Corretiva em uma termodesinfectora

comercial

para execução do Serviço de Manutenção

CISA TERMODESINFECTORA TER155 V3/2P/E/TS/SV,

conforme

especificação de horas na planilha abaixo:
Valor Unitário

SERVIÇO
SERVIÇO DE MANUTENÇAO CORRETIVA —horário comercial

R$ 260,00 a hora

SERVIÇO DE MANUTENÇAO CORRETIVA —fora do horário comercial

R$ 350,00 a hora

A contratação do serviço somente

assim R$ 540,00 minimamente

~

será efetivada se contratado o minimo de 2 horas, totalizando

em horário comercial ou R$ 700,00 minimamente

em fora do horário

comercial.

Caso necessitar de peças, será enviado
responsável

um orçamento

para aprovação do mesmo, assim, considerando

Prazo de Pagamento: 30 dias
Validade da Proposta: 03 dias
Atenciosamente,

João Paulo Zago
Diretor Comercial
ZM Hospitalar / Departamento

Comercial

Fone: (44) 3225 3799
Cel.: (44) 9 9908 2138
E-mail:'oao guio zmhos italar.com.br

pela equipe interna ZM HOSPITALAR ao

seu prazo de autorização e envio.

PROPOSTA CONTRATUAL DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA

Zivi

Fls

i-iOSPi TALAR

Representação

MHOR ZAGO &CIA LTDA

CNP

g

N'ÉCNICA

J: 03.955.303/0001-56

/

Marca:

CI88':,

FONE: (44) 3225-3799
Rua Antonio Octávio Scramni, 1820 —Zona 06

CEP: 87015-490

Maringá-PR

Maringá (PR), 22 de Julho de 2020

Cliente:
Hospital Universitário

do Oeste do Paraná

1'LÁUSULA —DEFINIÇOES

> Horário Comercial: hora compreendida entre as 08:00h (oito horas) até ás 18:00h (dezoito horas).
> Dias úteis: dias da semana exceto domingos, sábados e feriados nacionais, estaduais e/ou municipais.
> Intervenção: visita realizada por técnico da ZM HOSPITALAR ao CLIENTE, com objetivo de realização
de Manutenção

> Equipamento:

Preventiva.

Termodesinfectora

fabricada pela CISA que é objeto desta proposta.

2'LÁUSULA —OB JETO
A presente proposta contratual

para os equipamentos

tem por objeto a Prestação de Serviços de Manutenção

abaixo especificado:

Equipamentos

Qtde
01

Preventiva

TERMODESINFECTORA TER155 V3 2P/E/TS/SV

0 serviço

de Manutenção

Preventiva

será realizado por um período de 12 meses nas condições

constantes nas cláusulas a seguir:

3'LÁUSULA —PREQO
Pela prestação dos serviços de Manutenção

Preventiva,

englobando-se

mão-de-obra e deslocamento

e peças conforme especificado na cláusula Quarta. 0 CLIENTE se obrigada a pagar a ZM HOSPITALAR o
valor total de R$ 8.278,27 (quatorze mil, quinhentos e setenta e seis reais e setenta centavos).

0 valor

deste contrato será pago em 12 parcelas mensais no valor de R$ 698,87 (seiscentos e noventa

e oito reais e oitenta e sete centavos) vencíveis 30 dias após a emissão da nota fiscal.
Qtde

Equipamento

Descrição I Periodicidade

01

TERMODESINF ECTORA 155N3

Manutenção PreventivaTrimestral

Valor Mensal

Valor Total I

(12 parcelas)

Anual

R$ 698,87

TOTAL:

R$ 8.278,27

R$

8.278,27

PROPOSTA CONTRATUAL DE SERVIRMOS DE ASSISTÊNCIA

ZM HOSPITALAR

(

TÉCNICA
t

4'LÁUSULA —MANUTENQAO PREVENTIVA
As manutenções

durante

01 (uma) intervenção

programação previamente
para o equipamento

deverão ser executadas por pessoal qualificado da ZM HOSPITALAR,

preventivas

trimestral

nos equipamentos

em dias úteis

comercial,

horário

com

estabelecida de comum acordo entre CLIENTE e ZM HOSPITALAR. A manutenção

Termodesinfectora,

consta com 4 visitas anuais, cada uma de 4 horas, totalizando

horas por ano. Assim, contando o valor de hora técnica, contemplada

ltens consumíveis inclusos nas manutenções
o

e

Kit's consumíveis

em R$ 270/hora e deslocamento.

em 12 meses:

preventivas

para termodesinfectora

16

AT-RV-000038-00 no valor unitário de R$ 3.422,27,

inclusos para os equipamentos:
~

(1 UNIDADES) TERMODESINFECTORA TER155 V3/2P/E/TS/SV;

caso de necessidade, serão substituídas peças e afins, mediante aprovação de orçamento prévio
emitido pela ZM HOSPITALAR e encaminhado ao CLIENTE para aprovação na época da execução da
Em

intervenção. As horas destas intervenções

para execução do serviço seguirão a proporcionalidade

da tabela

de hora técnica ZM HOSPITALAR.

5'LÁUSULA —INTERVENÇÕES E COMPONENTES
Os itens abaixo não são considerados

abrangidos

Preven tiva, e deverão ser pagas separadamente

na presente

NAO ABRANGIDOS

proposta contratual

de Manutenção

pelo CLIENTE:

a) Intervenções que tiverem como causa acidentes, casos fortuitos e de força maior.
b) Intervenções

que tiverem

como causa danos ocasionados

condições básicas no local da instalação, não atendimento

e descumprimento

relativa além dos limites aconselháveis

c) Intervenções que

tiverem como causa danos resultantes

choques, vibrações e movimentações
d) Intervenções

por inexistência

da temperatura

e/ou

ambiente

alteração

das

e/ou umidade

dos métodos de limpeza do local.
de ações mecânicas anormais, tais como

inadequadas.

que tiverem como causa danos provocados

por anomalias

no fornecimento

de energia

elétrica, como flutuações e/ou picos de correntes elétricas e/ou trabalhos na instalação elétrica do local

de instalação do Equipamento.

e) Intervenções que tiverem como causa danos ocasionados por negligência, impericia ou imprudência
na utilização dos Equipamentos,
alterações, recondicionamento
e ampliações feitas sem o
consentimento da CONTRATADA e utilização incorreta dos Equipamentos e/ou Software dos mesmos.
Intervenções que tiverem como causa danos resultantes
originalmente

instalado e/ou reinstalado,

de serviços e/ou remoções do local onde foi

sem prévia aprovação escrita da CONTRATADA.

g) A prestação de qualquer serviço relacionado a câmara e ao gerador de vapor da Autoclave, quanto a
integridade

física e regular funcionamento

deste equipamento

h) A necessidade de remoção dos Equipamentos
i)

segundo norma NR

ou componentes

Reconstrução ou substituição da câmara de esterilização.

13.

para execução dos serviços.

XAX

sosr nacos

zw

PROPOSTA CONTRATUAL DE SERVI/OS DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA

k)

Reconstrução ou substituição do gerador de vapor.

I)

Validação da Câmara de Pressão.

6'LÁUSULA —DISPOSIQOES GERAIS
No ato da aprovação desta, será encaminhado

já agradecemos a oportunidade

e nos colocamos â disposição para quaisquer esclarecimentos.

Proposta válida por 3 dias úteis.
Atenciosamente,

ZM HOSPITALAR

Departamento

Técnico Comercial

Fone: (44) 3225 3799
Cel.: (44) 9 9908 2138
E-mail:comercial

zmhos

o contrato para assinatura e registro em cartório. Desde

italar.com.br

31/07/2020

Email

PREgO MÉDIO

— CR

Seção de cotação

—

—Seção de cotação - huop —Outlook
iqo

890/2020 - ALESSANDRA

huop <huop.cotacao@unioeste.br>

Ter, 21/07/2020 09:09

Cco: marcelo@provida.eng.br

<marcelo@provida.eng.br>; licitacao@provida.eng.br <licitacao@provida.eng.br>;
elaine.nutricionista@provida.eng.br
<elaine.nutricionista@provida.eng.br>;
suporte2@provida.eng.br
<suporte2@provida.eng.br>; suporte2@provida.eng.br <suporte2@provida.eng.br>; SANDERS@SANDERSDOBRASIL.COM.BR
<SANDERS@SANDERSDOBRASIL.COM.BR>; esterilav@esterilav.com.br <esterilav@esterilav.com.br>;
tecnoclin@tecnoclin.com.br <tecnoclin@tecnoclin.com.br>

g 3 anexos {7 MB)
42200.pclf; 42200.RTF; TERMO DE REFERÊNCIA.pd(;

Bom dia,

Estou realizando uma cotação para processo licitatório e acredito que vocês possam cotar os
itens para mim.

Por favor, preciso que respondam o mais rápido possível, impreterivelmente

até 22I07/2020.

Qualquer dúvida, fico a disposição.

Segue em anexo, a descrição completa do item.
Aguardo retorno.

Favor, confirmar recebimento para evitar gastos desnecessários

unioeste

com ligação telefônica.

Atenciosamente,
Setor de Compras - Hospital Universitário do Oeste do Paraná
Universidade Estadual do Oeste do Paraná
Av. Tancredo Neves, 3224 —Bairro Santo Onofre.
CEP 85.806-470 —Cascavel —PR.
Alessandra (45) 3321-5420
Francielle (45) 3321-5220
Marli (45)3321.5359 (WhatsApp)

https://outlook.office.com/mail/huop.cotacao@unioeste.br/search/id/AAQkADI2OTZjMm

Y1LTkOZTktNDUOZS04NmzjLWE4Y2U4MDMSMWJjMAAQAA...

31/07/2020

Email

—Seção

de cotação - huop

—Outlook

com relação ao seu conteúdo.

De: Seção de cotação - huop <huop.cotacaogunioeste.br>
Enviado: terça-feira, 21 de julho de 2020 09:09
Assunto: PREÇO MÉDIO - CR 890/2020 - ALESSANDRA

Bom dia,

Estou realizando uma cotação para processo licitatório e acredito que vocês possam cotar os
itens para mim.

Por favor, preciso que respondam

o mais rápido possível, impreterivelmente

até 22/07/2020.

Qualquer dúvida, fico a disposição.

Segue em anexo, a descrição completa do item.
Aguardo retorno.

Favor, confirmar recebimento para evitar gastos desnecessários

unioeste

com ligação telefônica.

Atenciosamente,
Setor de Compras - Hospital Universitário do Oeste do Paraná
Universidade Estadual do Oeste do Paraná
Av. Tancredo Neves, 3224 —Bairro Santo Onofre.
CEP 85.806-470 —Cascavel —PR.
Alessandra (45) 3321-5420
Francielle (45) 3321-5220
Marli

(45)3321.5359 (WhatsApp)

https://outlook.ofrice.com/mail/huop.cotacao@unioeste.br/search/id/AAQkADI2OTZjMm

Y1LTkOZTktNDUOZS04NmZjLWE4Y2U4MDM5MWJjMAAQAA...

31/07/2020

Email

—Seção de cotação - huop —Outlook

Re: Fwd: PREQO MÉDIO - CR 890/2020 - ALESSANDRA
Cláudio - Sanders <hospitalar2@sandersdobrasil.com.br>
Ter,

21/07/2020

1 5:13

Para: Seção de cotação - huop <huop.cotacao@unioeste.br>

g 2 anexos f18 MB)
Catalogo Sanders Hospitalar 2019pdf.pdf; Folder Endoscopia.pdf;

Boa tarde, Alessandra
Tudo bem?
Alessandra, não trabalhamos com prestaqão de servirmos. Somos fabricantes e vendemos produtos
para o CME. Em anexo segue nosso catálogo, quando precisar de algo nesse sentido ficamos a
cl s p 0 s gã o.
I

I

Muito obrigado!

Atenciosamente,

Claudio Pin16Ata
Hospitalar

6

livexcid.&23osf73914a5428

ia hospitalar~dorsdobrasiLcom.br
e P5) 3473-7584 8 (35) %73-7564
AtgvAr

————Mensagem

ssndcf&dobras1 com br

encaminhada

————

Assunto:PREQO MÉDIO - CR 890/2020 — ALESSANDRA
Data:Tue, 21 Jul 2020 12;09:01 +0000
De:Set;ão de cotação — huop < huop.cotacao@unioeste.br>

Bom dia,

Estou realizando uma cotação para processo licitatório e acredito que vocês
possam cotar os itens para mim.

https://outlook.office.com/mail/huop.cotacao@unioeste.br/search/id/AAQkADI2OTZjMm

Y1LTkOZTktNDUOZS04NmZjLWE4Y2U4MDM5MWJjMAAQAA...

Ededtral de Ckete de Pareeí
/ tItdveraldrrde
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ
Av. Tancredo Neves, 3224 —Fone/Fax: (0*"45)3321-5151
Bairro Santo Onofre —CEP 85806-470 —Cascavel —Paraná

MAPA DE FORMA/AO

DE PREITOS

Fundamentação: Decreto Estadual 4993/2016 que regulamenta
CR: 000890/2020
Cotação: 42200
Objeto: Serviço de manutenção —Termodesinfectadora CISA
Metodologia adotada:
Preços existentes nos bancos de preços do Sistema GMS
Preços obtidos por outros órgãos ou entidades públicas
Pesquisa com fornecedores ou prestadores de serviços
Preços de Tabelas oficiais
Preços constantes de banco de preços e homepages
Preços obtidos no BPS
Resultado da Pesquisa de Preços
Média ( x)
Mediana ()
Menor Preço

a Lei Estadual 15.608/2007

()
()
(x)
()
()
()

()

Observações:

1) A pesquisa de preços foi realizada pelo Setor de Compras;
2) 0 detalhamento de cada item segue em anexo.

Atenciosamente,

06/08/2020

Adriana Biscaia Ba osa Stncker
Compras/HUOP

Regirtro de licita çáo(1 559}

ltens da licitação
Item

12.00~

63207, Servigo de manutenção preventiva da Termodesinfectadoratun

Itens

Taxa inflação

Total

Vl. edital

Quantidade

Unid med

Material

Código

~

Consulta lotes

Proteto recurso

Lote

(Ô.']

I,

aprova 8

Pesquisa de prego
42200 03955303000156

::

6688300'

Mhor Zago E Cia Ltda

.386,44llll

Motivo desconsiderar

Participa valor média

Marca

Vt Ifquido

Vl unitário

Fornecedor

CNPJ

Cotagão

444

fornecedor

&f/
"'

5

r~

w

IH
Fixação

do valor máximo para edital

Média(Todoslornec3

~t

698.8700

Vl. últ. compra

Média(Consideráveis)

Vl.menorpregoconsid

Vl. últ comprainflagao

1.965,4000.:'.965,4000

698,8700

E-mail

Detalhe

~m=

Qt. fornec. consideráveis

tr

698,8700

I

R elatório

g
Q

Imprimir

Visualizar

g

Novo
= eivar

~~ Oesrazer

Dados solicitagao
Registro licitagão

Vencedoies

Última compra

Pesquisa de prego

ltens

Edital

Abertura licitação

Encerramento

licita

Histéricos

Registro prego

Contrato

Documentação padrão

Q

oi

adriana.stucker

w '.-

.--'

Excluir

g

Fechar

Consultas

,Huop

(Per fit Compras Chefia

Dig(te aqui para pesquisar

ão

Q

~T/Ô

4rr6a

tas> ( 4 ~UTC

HU4I7005287

I:.—
;8

POR

P%?

w

Registro de licitação(1 559)

Itens da licitagáo
Item

53363,'5

I

tens

IP

d

5

I

6

C«lf

~666

Unid med

Material

Códrgo

d

I

d

ff Id

~C

Quantidade

Total

Vl. edital

Taxa

inf lagão

Al

P(oieto recurso

Lote

I,

aprova'

(

Consulta lotes

Pesquisa de prego
Fornecedor

CNPJ

Cotagão

42200 [03955303000156

; Mhor

Vl. unitário

Marca

VL líquido

Motivo desconsiderar

Participa valor média

fornecedor

~350.0000'2.100.0000.

Zago E Cia Ltda

t

4

IW

tt

C3 E-mail
Fixagáo do valor máximo para edital
Qt, fornec. consideráveis

Média (Todos fornec.)

350,0000

Média (Consideráveis)

Vl. últ compra

350,0000',0000.

V(. últ. compra inf lagao

~xg Datai(te

Vl. menor prego consid

350.0000

0,0000

relatório

Q
Q

Imprimir

Visualizar

Q

Novo

jQ xca!var
5

3
I

~~

De'rezar

Q
Dados solicitagao

ÍP

ffC

P

Vencedores

Última compra

Pesquisa de prego

Registro licitagáo

Excluir

Itens

Edital

Abertura licltagão

Encerramento

Digite aqui para pesquisar

licitagao

Históricos

Registro prego

Contrato

Documentagao

padrão

Consultas

adriana.stucker

Cdff

Q

HU.07005287

3.01.1731.8 : tasff

@ ~ ~" ~dda

POR

I

4

UTC

1IS23

PT82 0570872020

I

0>

unio
Univ»raMatfa

este

Ealatfoai tio Ocaso tio Potnn4t

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ

Av. Taneredo Neves, 3224 —Fone/Fax: (0**45)3321-5151
Bairro Santo Onofre —CEP 85806-470 —Cascavel —Paraná

De: Setor de Compras
Para: Setor de Licitação

06/08/2020

o processo para continuidade

Encaminhamos

dos trâmites

para

a licitação.

Anexo ao processo encontra-se

fundamentado

no Decreto Estadual

o mapa de formação de preços,

4993/2016.

Atenciosamente,

Adriana

Biscaia
Compras/HUOP

sa Stucker

MINUTA DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.'49/2020
UNIVERSIDADE ESTADUAL do Oeste do PARANÁ
(Hospital Universitário do Oeste do Paraná)

EDITAL

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

UASG: 926277

AS PROPOSTAS

000890/2020

Processo

n'bjcto

Tipo de Licitação
Recebimento das
Propostas no site
www.comprasnet.gov.b

www.com

serão

recebidas

a partir

das

do

dia,

no sítio

de empresa
Contratação
para
de empresa
Contratação
com
preventiva/corretiva
manutenção
para
especializada
equipamento
o
para
consumíveis,
de
fornecimento
marca CISA, modelo 155-H-2P-E-TS-SV,
Termodesinfectora,
patrimônio 01014532, alocada no Hospital Universitário do Oeste
do Paraná —HUOP.

DOS LANCES
A ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS e RECEBIMENTO
se daráa partir das do dia, no mesmo endereço eletrônico.

Menor preço por lote

REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília

A partir das do

A partir das

dia.

do dia

DE CONSULTAS: Favor enviar e-mail para o endereço:
ail.com informando os dados da licitação (Pregão Eletrônico n.'049/2020,
licitacao.huo
3321-5125
do tipo Menor preço por lote). Fones: (45) 3221-5397, 3321-5395, 3321-5485 e
FORMALIZAÇAO

—DF

abaixo relacionados,
Integram este Edital, como se nele estivessem transcritos, os anexos
dispostos na seguinte ordem:
ANEXO I - Descrição dos Itens a serem Registrados e demais Informações;

r
Abertura das
Propostas e
Recebimento dos
Lances

COMERCIAIS

rasnet. ov.br

(Horário de Brasilia/DF).

ITEM 2 - DO OBJETO
ANEXO H-Declaração

de inexistência

de fatos impeditivos

e aceitação dos termos

do

edital;

ANEXO HI - Declaração de elaboração independente de proposta;
do artigo
ANEXO IV- Declaração de observância ao disposto no inciso XXXIII
Federal;
Constituição
instituído pela lei
ANEXO V- Termo de opção pelo tratamento diferenciado e favorecido

7'a

complementar

n'23/2006;

ANEXO VI - Minuta de ordem de foineCiment;
ANEXO VH- Dados do proponente;
ANEXO VHI - Minuta do Contrato;
ESTADUAL do Oeste do PARANÁ - UNIOESTE (Hospital
3224 - Santo
Universitário), CNPJ 78.680.337/0007-70, com sede á Rua Tancredo Neves,
Oficial do
Diário
do
através
Paraná,
do
Estado
Cascavel,
85.806-470
CEP
Onofre
- //3/TER/3/ET, toma
Estado e por meio da utilização de recursos da tecnologia da informação
Federal n.'0.520/02, de 17 de
público que, de acordo com a Lei Estadual n'5.608/07, Lei
Estadual 2391/2008, Lei
julho de 2002, Decreto Federal n.'0024/2019, Decreto
demais legislações
Complementar n.'23/06, a Lei Federal n.'.666/93, suas alterações e
condições fixadas neste
aplicáveis, e Decreto Estadual 2734 de 11 de novembro de 2015 nas
Eletrônico, do Tipo
edital e seus anexos, realizará processo licitatório na modalidade Pregão
para
Menor preço por lote, objetivando a Contratação de empresa especializada
para o
de consumíveis,
com fornecimento
preventiva/corretiva
manutenção
155-H-2P-E-TS-SV, patrimônio
equipamento Termodesinfectora, marca CISA, modelo
—HUOP. para o
01014532, alocada no Hospital Universitário do Oeste do Paraná
- HUOP. 0 presente edital se encontra em
Hospital Universitário do Oeste do Paraná
do Governo do
conformidade com o Decreto Estadual n.'.452, de 07 de janeiro de 2004
A UNIVERSIDADE

Eletrônico,
2.1 - A presente licitação tem por objeto a seleção de propostas visando o Pregão

para Contratação
do Tipo Menor preço por lote, objetivando a contratação de empresa
com fornecimento de
de empresa especializada para manutenção preventiva/corretiva
modelo 155-H-2P-Econsumíveis, para o equipamento Termodesinfectora, marca CISA,
Oeste do Paranádo
Universitário
Hospital
no
alocada
01014532,
patrimônio
TS-SV,
—HUOP conforme condições,
Paraná
do
Oeste
do
Universitário
HUOP. do Hospital
e nos termos deste
especificações, valores e estimativas de consumo consente no Anexo I,
necessidades do Hospital
edital e seus anexos, e para fornecimento de acordo com as
Universitário da Universidade Estadual do Oeste do Paraná- UNIOESTE.
2.2-De acordo comparti o 27, inciso XXI, da Constituição Estadual do Paraná, fica
como valor estimado a ser gasto para esta licitação.
estabelecido o valor
apenas uma
2.3-0 valor indicado no item acima é meramente referencial e representa
atividades da Instituição, e não
projeção, podendo variar conforme os períodos de plenas
ou ainda obrigatoriedade de
representa de forma alguma garantia de aquisição total ou parcial,
- UNIOESTE, sendo que
Paraná
do
Oeste
do
Estadual
Universidade
da
pagamento por parte
as aquisições serão solicitadas na medida da necessidade da Contratante.
PRÉ-DEFINIDA PELO
Z.4 - A DESCRIÇAO CONSTANTE NO COMPRASNET É
EXCLUSIVAMENTE 0
PRÓPRIO SISTEMA, ASSIM, DEVERÁ SER CONSIDERADO
DESCRITIVO DOS ITENS DISPOSTO NO ANEXO I DESTE EDITAL.
os e ainda
2.5 - ual uer esclarecimento e informa ões sobre amostras catálo
responsável pelo(a)
es ecifica ões técnicas dos redutos contatar Alcione Rodrigo Tessaro,
17h.
Engenharia Clínica pelo telefone 45 3321-5396 das 8h as 12h e das 13h as

~

ITEM 3 - DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇOES

Estado do Paraná.

enviados aa pregoeira
pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser
e-mail;
por meio eletrônico, via Internet, para o endereço de

3.1 - Os
CONVENÇOES
ITEM I - DAS
PRELIMINARES.

DISPOSIÇOES

E

RECOMENDAÇOES

até o dia ás, exclusivamente
mail.com.
licitacao.huo

sítio
informações e/ou esclarecimentos serão prestados pela pregoeira através do
ficando todos os Licitantes obrigados a acessá-lo para obtenção
das informações presta~das ela pregoeira.

3.1.1-As

www.comprasnet.gov.br,

1.1 - A UNIOESTE

será a única participante do Pregão Eletrônico.

1.2 - Ficam estabelecidos os seguintes termos:
1.2.1- ADJUDICATÁRIA - Empresa que receber a adjudicação

de qualquer item licitado
do Paraná, através do
e tiver o seu respectivo preço publicado no Diário Oficial do Estado
Contrato;
I.Z.2 - LICITANTE - Empresa que apresentar Proposta para esta Licitação;
1.2.3— SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
1.2.4 - UNIDADE DESTINATÁRIA DO PROCESSO LICITATÓRIO: Universidade
do ParanáEstadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE (Hospital Universitário do Oeste
- Cascavel - Paraná.
Onofre
Santo
Bairro;
Neves,
3224,
Tancredo
Avenida
a
HUOP),
1.3-0 Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET,
mediante condições de segurança em todas as suas fases.
do
1.4-0s trabalhos serão conduzidos por servidor da Universidade Estadual do Oeste
nomeado pela Portaria
Paraná - UNIOESTE (Hospital Universitário), denominada pregoeira,
n.'711/2020 - GRE de 08 de maio de 2020, mediante a inserção e monitoramento de dados
eletrônica
gerados ou transferidos para o aplicativo "SIASG-Produção" constante da página
www. comprasnet. gov. br.

~

do~resente
pessoa poderá impugnar o ato convocatório "24
eletrônica, conforme prevê

3.3

.C

b

'

3.4- Acolhida

g

i

a impugnação
para realização do certame.

il3

Z

1

'.e",
3

adi

d

idh

regão eletrônico,
b

i

p g

3

na forma
p

T

contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data

ITEM 4 - DA DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA
licitação ocorrerão,
pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da presente
fontes .
nas
rubrica,
da
dotação
recursos
conta
dos
por

4.1-Os

n'a

ITEM 5 - DA PARTICIPADO
atenderem a
participar deste Pregão, os interessados do ramo atividade que
deste Edital e seus Anexos e
todas as exigências, inclusive quanto a documentação, constantes

5.1- Poderão

Logistica e Tecnologia da
estejam credenciado junto ao Provedor do Sistema (Secretaria de
site
no
e Gestão)
Orçamento
Planejamento,
do
Ministério
do
Informação
www.co mprasnet. gov.br.
encontrem em
será admitida nesta licitação, a participação de empresas que se
situações:
seguintes
quaisquer das
5.2.1 - Pessoa física;
5.2.2 - Empresa em regime de subcontratação, ou ainda, em consórcio;
5.2.3-Empresa que possua restrições quanto a capacidade técnica ou operativa,
fiscal;
personalidade e capacidade jurídica, idoneidade financeira e regularidade
5.2.4 - Empresa que estiver sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação;
5.2.5 - Empresa que esteja suspensa de participar de licitações realizadas pela Unioeste;
Administração
5.2.6 - Empresa que tenha sido declarada inidônea para contratar com a
o ato tenha sido
desde
r)ue
ou
Municipal,
Estadual
Federal,
Indireta,
ou
Direta
Pública,
Orgão que o praticou,
publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, pelo
5.3- Estendem-se os efeitos das penalidades de suspensão e da declaração de inidoneidade,
referidas no item 5.2 acima:
5.3.1-As pessoas físicas que constituiram a pessoa jurídica, as quais permanecemde
independentemente
impedidas de licitar enquanto perdurarem as causas da penalidade,
como sócios; e, as
nova pessoa juridica que vierem a constituir ou de outra em que figurarem
pessoas juridicas que tenham sócios comuns com as pessoas físicas.

5.2-¹o

senha privativa do
participação no Pregão Eletrônico dar-se-á pela utilização da
das Propostas de Preços que ocorrerá a partir da
licitante e subsequente encaminhamento
na forma eletrônica,
publicação do Edital, até a abertura da sessão pública do Pregão,
eletrônico.
sistema
or meio do
exclusivamente
no 'sftío eetrômcó, os= ici tes. ehcaminlt~arãó
a.. divulgação~o'édital
com os'.'docúmehtos 'de habilitáçãq
gxclusivmrjente por meio do sistérna'; cpncoriiitantemente
a data e 6
'xigídos no edgal, j>ropóstá cóm 'a descrição-do objeto ofertadk e o pieço, até

7.3-A

(.4-'A''.

j0024/2019)~
.5- 0 licitante,'claiará;

em campo própriódo ststemá,

o cúinpriménto

os requisttoã para a

Edital no endereço
7.6 - As propostas deverão ser enviadas do momento da divulgação do
alterações neste
eletrônico até a data e hora marcadas para abertura da sessão e são permitidas

mesmo prazo, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
7.7- Como requisito para a participação no Pregão a licitante deverá manifestar, em campo
as exigências de
atendimento
próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e
habilitação previstas no Edital.
7.8- Para o licitante que apresentar proposta para o presente processo, fica estabelecido o

aceite das seguintes condições:
de
7.8.1 - Que a proposta terá validade pelo prazo de 90 (noventa) dias, independentemente
meses.
12
de
(doze)
será
Contrato
validade
do
de
prazo
diversa.
ausência ou especificação
7.8.Z- Que os lances formulados deverão indicar Menor preço por lote, não podendo
deste Edital.
apresentar preços máximos superiores aos previstos no Anexo I
7.8.Z.I-Para os itens dos Lotes é necessário o julgamento de proposta por lote:
devem ser
complementares
Considerando que as manutenção preventivas e corretivas são
realizadas por uma única empresa..
em
7.8.2.2 - Os preços deverão ser cotados em moeda nacional (não se admitindo cotação
item(ns) com
moeda estrangeira), limitada a duas casas após a vírgula, com exceção do(s)
três casas após a vírgula,
valor inferior a R$ 1,00 (um real) que poderá(ão) ser cotado(s) com
de Apoio.
sendo que os dígitos excedentes serão excluidos pelo Pregoeiro e pela Equipe
material,
7.8.3 - Que o prazo de pagamento é de até, após o recebimento definitivo do
conforme item 21 do Edital;
Hospital
7.8.4 - 0 serviço licitado deverá ser realizado: Central de materiais —do
- Santo Onofre CEP 85806n'224
Neves,
Tancredo
Av.
Paraná,
do
Universitário do Oeste
recebimento da
470 —Cascavel-PR. Imediatamente após a assinatura do contrato., após o
equivalente,
instrumento
respectiva ordem de compra, ordem de fornecimento ou outro
condições
de ausência ou especificação de forma diversa na proposta, nas
independentemente

0

ITEM 6 - DO PROCEDIMENTO
PROVEDOR DO SISTEMA

PARA

CREDENCIAMENTO

JUNTO

AO

do "Manual do
o procedimento para credenciamento e cadastramento consta
endereço
no
disponibilizado
fornecedores",
para
tradicional
Eletrônico
Pregão
www.com rasnet. ov.br.
'
a atii
6.2 - P 'reáenciaméntó para ácessó,áo ''sist~a=-o~r~rpara acesso ao sistema eletrônico,
legal do
6.3 - credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilização
capacidade técnica para
licitante e do seu representante legal, além da presunção de sua
realizar transações inerentes ao Pregão Eletrônico.
em seu nome,
6.4 - licitante responsabilizar-se-á formalmente pelas transações efetuadas
inclusive os atos praticados
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances,
sistema ou a UNIOESTE
diretamente ou por seu representante, não cabendo a provedora do
ainda que por
por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha,
responsabilidade

6.1- Todo

el~s~~~~)g,
~Xicgç~~J
0
0

terceiros.

AO COMPRASNET SERÁ
PODENDO SER A UNIOESTE

6.5- QUALQUER PROBLEMA COM ACESSO JUNTO

DE RESPONSABILIDADE DO MESMO, NAO
PREJUDICADA.
SOBRE
DÚVIDAS
E/OU
6.6 - PROBLEMAS COM CONEXAO
COMPRASNET, UTILIZAR 0 SEGUINTE NÚMERO: 0800-9789001.

0

SITE

ITEM 7 —DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREGOS
nome
7.1 - A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu

no
firmes e verdadeiras
como
assumindo
(http://www.comprasnet.gov.br),
eletrônico
sistema
suas propostas e lances.
7.2- Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo,
de
pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância
responsabilizando-se
desconexão.
sua
ou
de
sistema
emitidas
pelo
mensagens
quaisquer

do item 24 deste Edital;
neste
7.8.5 - Que a proposta deverá ser elaborada considerando as condições estabelecidas
o objeto cotado, descrevendo
minuciosamente
edital e seus anexos, discriminando-se
FABRICANTE,
as características técnicas, citando MARCA, MODELO,
detalhadamente
referência e
REFERÊNCIA, NÚMERO DO REGISTRO NA ANVISA (conforme o caso),
eletrônico.
sistema
do
através
informados
ser
deverão
produtos,
que
dos
demais características
da ampliação da
função
em
sempre
será
sistema
no
informada
A análise da proposta
competitividade.
7.8.6 - Os produtos a serem entregues deverão ter validade de:
7.8.7- Que a proposta deverá ser elaborada observando-se o quantitativo de cotação de,"~
em cada um dos itens que < >
quantidade (vedada a cotação parcial ou inferior a exigida
deverão ser cotados produtos que não atendam as especificações
compõem o Anexo I).
mínimas previstas nos itens do Anexo I, sob pena de desclassificação.
incluídas todas e
7.8.8 —As propostas apresentadas e nos lances formulados deverão estar
fretes, impostos,
como:
tais
desta
licitação,
o
objeto
para
necessárias
quaisquer despesas
devendo o preço ofertado
taxas, tributos, seguros e todos os demais encargos inerentes,

„,

¹o

~

diretamente no
corresponder, rigorosamente, as especificações do objeto licitado e entregue
cadastrar sua proposta,
ao
proponente,
a
empresa
Edital.
Caberá
neste
informado
endereço
concordância com os
preencher no próprio sistema, a declaração de total conhecimento e
termos deste Pregão.
7.8.9 - Na proposta de preços e na emissão da nota fiscal, a empresa proponente deverá
—
observar o Decreto Estadual n'871, de 29 de setembro de 2017 que instituiu o
sobre
Operações relativas a
hnposto
do
Regulamento
o
Aprova
Regulamento do ICMS,
Interestadual e
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
referido Ato
Intermunicipal e de Comunicação do Estado do Paraná RICMS/PR. (0
administração
Normativo estabelece tratamento diferenciado para as operações realizadas pela
pública com empresas paranaenses),
se admitirá Proposta que apresente preços unitários e/ou totais simbólicos
de mercado,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários
limites
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que este Edital não tenha estabelecido
n.'.666/93;
Federal
Lei
da
art.
44,
no
parágrafo
previsto
conforme
mínimos,
7.8.11-Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe
de erro,
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob a alegação
omissão ou qualquer outro pretexto;
e recursos
7.8.12- Somente serão aceitas as propostas, lances, documentação

7.8.10-¹o

3.'o

encaminhados pelo sistema COMPRASNET.
7.9 - licitante declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os custos,
bem como os
emolumentos, encargos, inclusive sociais, contribuições fiscais e parafiscais,
reivindicações
tributos incidentes sobre a compra dos produtos, não cabendo quaisquer
recolhimentos
devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por

0

determinados pela autoridade competente.
será aceita cobrança posterior de qualquer imposto, tributo ou assemelhado
e que venha
adicional, salvo se alterado ou criado após a data de abertura desta licitação
expressamente a incidir sobre o objeto desta licitação, na forma da Lei.
7.11- proponente será responsável por quaisquer ânus decorrentes de marcas, registros e
serviços de manutenção e
patentes relativas ao objeto cotado, pela garantia e pela execução de
assistência técnica, inclusive por peças e componentes fabricados por terceiros.
7.12- É permitido aos Proponentes oferecerem produtos com características técnicas
máximo de cada item
superiores as solicitadas, respeitado o limite estabelecido para o preço
do Anexo I.
7.13- Em caso de desclassificação do licitante vencedor, serão convocados por ordem de
I
t h t
f
I
tó Ptdhf .d
'P
t dá
t d Rd
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P

7.10-¹o
0

'lld-I:
habilita

l~

=P

dP

tP
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o e cadastro da pro osta:.

7.14.1- Declaração de que não tem 'em seus quadros menores de 18 (óézortó) ánós, nós
do,artigR
jérmos do disposto no incis~3VUçlU do artjgo~a~Co tituição Federal e incisão V
27 da Lei n'.666/93;
7.14.2-Declaração de inéxistêncía dëfató supevieriiente impeditivo de'habilitaaeçãó..
7.14,3p Declaiaçâo de elaboração independente de proposta nos-tâimos da~Éuqãrj
de 16 de setembro de 2009, do SLTI/MOG:
normativa
exécuténdo
7.14.4-Declaração que.não possui em sua cadeia produtiva,'mpregados
do art,5ÓR
tmbalho degradante ou forçado, no~ dlermos do igcis~oI .@AV do art.l'.Ilo jnpiao gl

n',

dy Constituição FederaP,
7,14,5 - Os documentos

relacíónadós no'tem 7;12 devérão'éí inciuidos eletroiiiéamente
da propostá
em campo próprio do.sistema COMPRASNET no momento de »adestramento

ITEM 8 - DA CLASSIFICAÇAO DE PROPOSTAS

il',-Á

ÓÉ RILIÉILTAIO~d dl, t pt
~K ',,I,:ÍjÓRÁRIÓ
Eletrônf»114Á~~2~~~~~~i~~cãção.

I
ublica do Pregão
p t I pdt

dag

hikÚ

PRIPIILIÍIRRÉIRdddth~;P
ÍÍ,L1 -Q.d~liUK~LIPIPRRIIIILtdttdRP
pela comissão técnica, sendo que,
As propostas serão analisadas minuciosamente
disputa
por meio de lances eletrônieos.
da
participar
poderão
somente as aprovadas
pelo
Concluída a avaliação as propostas classificadas serão ordenadas automaticamente
sistema.
dthd'.2-

utilizar sua chave
licitantes poderão participar da sessão pública na intemet, devendo
senha.
de acesso e
exclusiva,
8.3.1-0 uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade cabendo
ao
não
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante,

8.3 - As

8.5 - No campo "descrição complementar"
P

dt

frtd,

h

L,~if

no COMPRASNET, informar as especificações do
dd

'.

r»senta" o IIa"" ó" '-dos documeíitos dlé há 'ilita
stó.nó ca ú '- nãó- haverá ordem de classifica ó.das ró
~bseivado o'd
-'
.tíat 'o. 'ítúlo
olcôtrerá somente ã óá os ocedúiien o .:d»

8.6 - Na'éta a

de=

'

o hcítánteatas o u
-I2

.

dqd

condições deste
apresentação das propostas implica na aceitação plena e total das
n'5.608/07 e
Estadual
da
Lei
150
art.
no
previstas
sanções
as
Edital, sujeitando o licitante
Lei
com o art.
suas alterações, ou no art. 87 da Lei Federal n.'.666/93, combinado
Federal n.'0.520/2002.
8.8- A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
e os
8.9 - sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a pregoeira
da
campo somente será disponibilizado após a fase de lances e a partir da seleção
licitantes.

8.7- A

7.'a

0

0

empresa por parte da pregoeira.
e as
8.10-0 Sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pela pregoeira,
do Edital, sendo que
divulgará e em perfeita consonância com as especificações e condições
somente estas poderão participar da disputa por meio de lances eletrônicos.

8.11 - SERÁ DESCLASSIFICADA A PROPOSTA QUE:

¹o

atender aos requisitos
8.11.18.11.2-Apresentar preço baseado

deste Edital;
em outras propostas,

inclusive com o oferecimento

de

redução sobre a de menor valor;
8.11.3- Oferecer propostas alternativas;
8.11.4-Apresentar preço manifestamente inexequível, assim considerado aquele que não
do Contrato, com o
venha a ter demonstrado sua viabilidade para a perfeita execução
cumprimento pela contratada de todas as obrigações legais;
8.11.5-Apresentar preço excessivo, assim considerado após o encerramento dos lances,
I deste Edital;
que ultrapasse o valor unitário estimado constante do Anexo
8.11.6- Cotar duas ou mais marcas para o mesmo item.
8.11.7-Se todas as propostas forem desclassificadas, a pregoeira poderá fixar as licitantes
escoimada(s) da(s)
o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas,
desclassificação.
causa(s) da

de não haver lances na "Sessão Pública", valem os valores obtidos na
etapa de "Abertura das Propostas".
8.11.9-No julgamento das propostas, a pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não
e
alterem a substância das propostas, mediante despacho fundamentado, registrado em ata
validade e eficácia para fins de
atribuindo-lhes
acessível a todos os participantes,

8.11.8-No caso

ITEM 10- DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA MICROEMPRESA (ME) E
EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) —LEI 123/2006
a preferência ua contratação (o empate ficto). Caso a proposta classificada
3', da LC
lugar não tenha sido apresentada por ME ou EPP (art, 45, $
adotar-se-á o seg~uinte rocedimento
de= esernpa
0.1.1-',Ayos a etapa=tíé'enytó : é ances,-havérá:a aplicação dôs 'critérios

10.1-Quanto
em primeiro

n'23/2006$

classificação.

ITEM 9 - DA FASE DE LANCES

14 de.dézembro
revistos nos art,44 e áit. '45':da Lei Comyíemehíar;.n'23,.'de
eguido da aplicação do critério estahelmidó.no
jó houver íícihmíe que 'atendá á primeira hipótese
10.1.2-0s critérioá-de.desemyate serão aplib os'.nós férmos
~24/2019, caso,nãõ hájá envio dê lances após o íiúéió dá fasé cómpehtívaI

de,200

íl,~d.f„~g~i~~e2~9~i'i

o'a-

licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado e as regras
de aceitação dos mesmos.
as propostas classificadas pela pregoeira,
sistema ordenará, automaticamente,
sendo que somente estas participarão da etapa de lances.
9.2 —Iniciada a fase competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletrônico.
licitante será imediatamente informado do seu recebimento e valor consignado no

9.1-Os

9.1.1-0

9.3-0
sistema.

9.4 = Ó'êítahte somén é pudera oferecer vá or ftifefior õu maior yérce
ltimó lance pôr ele ofertado e regisíraCh yelo sistema, óóservadh quando
de 'diferença de valoies.'otj de percentums.entre

¹o

'

e desconté aiI

houver.-'o íntérval
os.lancés,'que incidim tári

'ínimo

9.5poderá haver desistência dos lances ofertados, a não ser em situação devidamente
justificada e aceita pela pregoeira, sujeitando-se o licitante desistente as penalidades
constantes no item 22 deste edital.
serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em rimeiro lugar.
=
'
ór dg
ti~y. II.7-Durante" a seãsao yubf~ca. os=:lícitanfés serãó m o

..

9.6-¹o

menor.isece~r~o v~~ac enttfr~o.d~oíc

caso de desconexão da pregoeira, no decorrer da etapa de lances, se o sistema
eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem
atos realizados. ~uaódó: a ôesconexão 6'sis ma életiônicã pará o prégoétro
p~re uízo dos

9.8-No

'/

das licitantes, eles deverão de imediato, sob sua inteira
rovidenciar sua conexão ao sistema.
9.10 terrra o mínimo eátr
íí.11 - Do 'Módo de
á rto
- O modó dé dísputaadotadô para
Iicí 'ão',e o modo''dísp

9.9- No

caso de desconexão

responsabilidade,

'r~u

dlsput'.12

inutôs do período de dúiação da sessão públi
prorrogação autómáticá da étayade envio
ucessivamérite 'sempré que ,'houver
ííuando sé trátar de lances'intermediários

.14—A

f.

.IS-.Na-hiyót

é'lances,isér

dé,'dois mmuíos

é ocorrer

IanceEyí~o~~~o~e~@uao~l

--

-

.

'

oo

:='
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10.2 - Regras específicas sobre a documentação de comprovação de regularidade
aplicável as
jurídica, fiscal, e de qualificação técnica e econômico-financeira,
Microempresas - ME, ou Empresas de Pequeno Porte - KPP, em conformidade com a
u.'23/06, de 14/12/2006 e Lei Complementar n'47/2014 de
Lei Complementar
07/08/2014.

10.2.1.1-A empresa licitante deve apresentar a declaração de enquadramento nessas
situações, preenchendo no próprio sistema COMPRASNET.
10.2.1.2-Por ocasião da participação em certames licitatórios, ficam obrigadas a
de
apresentar toda documentação exigida em edital, inclusive, as pertinentes a comprovação
regularidade fiscal, mesmo que estas apresentem alguma restrição, sob pena de inabilitação.
10.2.1.3- Havendo alguma restrição nos documentos apresentados para comprovação da
dias úteis,
regularidade fiscal e trabalhista, será concedido o prazo máximo de 05 (cinco)
contados a partir do momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,
das restrições
prorrogável por igual período, para apresentação de nova documentação já isenta
apresentadas anteriormente, visando desta forma, a comprovação da regularidade.
10.2.1.4- A não regularização da documentação, no prazo estabelecido acima, implicará
contratação, bem
na decadência do direito da microempresa ou empresa de pequeno porte a
Lei
como na aplicação das penas previstas no art. 150 da Lei Estadual 15608/07 e art. 81 da
de obrigações contratuais previstas neste edital e na
Federal 8666/93, por descumprimento
Oeste do
legislação vigente aplicável a matéria, sendo facultada a Universidade Estadual do
ordem de
Paraná - UNIOESTE (HUOP), ainda, convocar os licitantes remanescentes, na
classificação.
10.3 - Possibilidade de divisão dos itens em cotas:
10.4 - Localização dos fornecedores: Nacional
10.5- Licitação exclusiva para participação de microempresa ou empresa de pequeno porte:
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E ACKITAÇÂO DE PROPOSTA

ITEM 11 - DA VISUALIZADO
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disposto na Lei Estadual n.'5.608, de 16/08/2007.
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11.8-A consulta de que trata o Item 11.5 acima, para as empresas que não estiverem
cadastradas no GMS/CFPR, ocorrerá após o prazo previsto no item 16.4, deste edital.
11.9-Havendo alguma restrição, registro de inadimplência e/ou de sanção aplicada em
aceita, ficando,
pleno vigor, a proposta apresentada pela empresa inadimplente não será
portanto, impedida de participar do certame.
11.10- Será desclassificada a proposta vencedora com valores superiores aos preços máximos
assim
inexequíveis,
preços manifestamente
fixados no Anexo I ou que apresentar
sua viabilidade através de
considerados aqueles que não venham a ter demonstrada
documentação que comprove que os custos são coerentes com os do mercado.
11.11-No momento da apresentação das propostas escritas serão admitidos ajustes nos
do item
valores dos itens, desde que não haja aumento no valor unitário e valor global
arrem atado.
11.1Z-Na análise da proposta de preços será verificado o atendimento de todas as
e condições estabelecidas neste edital e seus anexos, e ainda, se o objeto indica
especificações
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11.13-As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da
contidas no
ampliação da disputa entre os interessados, e prevalecerão as especificações
edital, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.
11.14-Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender as exigências
na
habilitatórias, a pregoeira examinará a proposta subsequente, e assim sucessivamente,
ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.
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ITEM 12 - DA HABILITAÇA.O DE FORNECEDORES
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11.7-Após a etapa de lances, o pregoeiro e equipe de apoio realizarão consultas para
Paranáverificar a situação cadastral no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do
do
GMS/CFPR, de todos os licitantes que estejam participando deste certame, nos termos
eletrônico:
Decreto Estadual n.'762/13, de 19 de dezembro de 2013, disponível no endereço
e/ou sanções
visando verificar registros de inadimplências
www,comprasparana.pr.gov.br,
aplicadas, conforme disposto abaixo;
CFPR será de acesso e consulta prévia obrigatória a todos os órgãos da
Art. 4'
administração direta e entidades da administração indireta do Estado para:
I - celebração de convênios, acordos, ajustes, contratos que envolvam o
desembolso, a qualquer título, de recursos financeiros;
II - repasses de valores de convênios ou pagamentos referentes a contratos; e.
III - registros das sanções aplicadas as pessoas fisicas e jurídicas.

121- Os licitantes ue ossuem a habilita ão re<~uíar no Sistema de Cadastramento UniBcado
anexar no
de Fornecedores —SICAF (níveis validados e vigentes I, II, Ill, IV, Vl) dcvcrão
siste111il:

12.1.I - ver se tem documentação técnica jurídica
12.1.Z - 0 item 12.4.4 (certidão simplificada emitida pela Junta Comercial com validade de
45 dias), o item 12.5.I (certidão de falência c concordata com validade de 90 dias) e,

demais
documemação constante no descritivo do item, podendo deixar de apresentar os
documentos referentes a habilitação jurídica, regularidade fiscal, trabalhista e qualificação
econômico-financeira. É assegurado ao licitante o direito de apresentar, na própria sessão do
documentos vencidos ou
Pregão, a documentação atualizada e regularizada (caso haja
iiregulares no SICAF).
1Z.1.3-Havendo irregularidade no cadastramento no SICAF que não seja sanada, com
documentação satisfatoriamente atual izada e regularizada, a licitante será inabilitada.
12.1.4-Procedida a consulta ao SICAF, será impressa a declaração demonstrativa da
de
situação da licitante (Anexo V da IN MARE n'5/95), a qual será juntada ao processo
l icitação.
12.2-Para fins de habilitação, a verificação pelo HUOP/UNIOESTE nos sítios oficiais de
órgãos e entidades emissoras de certidões constitui meio legal de prova,

12.3- Documentação relativa â Regularidade
certidões vencidas no SICAF:

Fiscal e Trabalhista

para empresas com as

12.3.1-Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), este
documento. Acesse o
documento não possui prazo de validade, desde que não especificado no

)
ii)

site:

'reva/Cn
reva Solicitacao.as
htt ://www.receita. fazenda. ov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cn
12.3.2- Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal (Alvará, este
documento não possui prazo de validade, desde que não especificado no documento) ou prova
do
de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual (CICAD), relativo ao domicilio ou sede
licitação.
proponente, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto da presente
1Z.3.3- Prova de regularidade com a Fazenda Federal, constando na certidão referência
sociais e as
quanto a regularidade no âmbito da RFB e da PGFN e quanto as contribuições
contribuições devidas, inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social
pelo
(INSS), conforme previsto na Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014, expedido
Ministério da Fazenda, ou outra equivalente, na forma da lei. A certidão pode ser obtida no

site:

untalnter/InformaN
ov.br/A licacoes/ATSPO/Certidao/CNDCon
?ti o=l.
12.3.4- Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de
Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio
ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei.
12.3.5-Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de
Fiscal, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do
Certidão de Regularidade
domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei.
12.3.6- Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
"f" e "g" servirão para demonstração da situação regular no
(FGTS), sendo que as alíneas
atestadas
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, sendo que estas poderão estar
no site:
ser obtida
do FGTS pode
A certidão
expedidores.
órgãos
pelos
eCISCriteriosPes uisa.as .
htt s://www.sif e.caixa. ov.br/Cidadao/Crf/F
12.3.7- Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pela Justiça do Trabalho, para
perante a Justiça do Trabalho.
a inexistência de débitos inadimplidos

htt ://www.receita. fazenda.

ICertidao.as

comprovar

htt ://www. tst. 'us. br/certidao,

12.4-Documentação

relativa

a Habilitação

Jurídica

para empresas

com o SICAF

vencido:

12.4.1-Comprovante

de constituição da empresa:
i) Registro comercial, no caso de empresa individual;
ii) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e última alteração, se houver,
registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades
devidamente
comerciais, e acompanhado, no caso de sociedades por ações, dos documentos de
eleição de seus atuais administradores.
iii) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da
diretoria em exercício.
em
iv) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
funcionamento no país.
12.4.2 - Declaração de inexistência de fatos impeditivos e aceitação dos termos do edital,

conforme Anexo II.
12.4.3- Declaração de que não tem em seus quadros menores de 18 (dezoíto) anos, nos
Constituição Federal e inciso V do artigo
termos do disposto no inciso XXXIII do artigo
27 da Lei n'.666/93 conforme o Anexo IV — Declaração de observância ao disposto no
Constituição Federal.
inciso XXXIII do artigo
12.4.4-Certidão Simplificada da empresa proponente, emitida pela Junta Comercial da
45
sede da empresa. Validade da certidão: Essa deverá ter data de emissão de no máximo
UARENTA E CINCO DIAS de emissão anteriores a abertura do certame.
da certidão
i) Só será aceito protocolo da Certidão Simplificada acompanhado
vencida,

7'a

7'a

0 protocolo

não poderá ter data anterior a 10 (dez) dias anteriores

a abertura do

certame,

12.4.5IZ.S - Documentação relativa ã Qualificação Econômico-Financeira:

12.5.1-Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede
de sua
do proponente, com validade de, no máximo, 90 (noventa) dias, contados a partir
emissão, exceto se houver previsão de prazo diferente na própria certidão.
12.6- Para Qualificação Técnica dos itens deste edital todas as empresas deverão
apresentar:
Certificado ou autorização do fabricante CISA Brasile Ltda, na prestação de serviços de
manutenção e fornecimento de peças originais para o equipamento, objeto deste processo.
12.7- Do envio da documentação de habilitação como anexo no sistema comprasnet:
12.7.1-Encerrada a etapa de lances, a pregoeira encaminhará, via chat, mensagem de
convocado
convocação disponibilizando-a a todos, inclusive ara a sociedade. 0 fornecedor
dé'habilitáçãó c~~jãme~
ocumeátiiç
deverá encaminhar via sistema Com rasnet
'

estabelecido no item 11.6.
12.8 - Do envio de todos os documentos em formato originaL
12.8.1-Todos os documentos anexados no sistema deverão ser enviados no formato
t
d ~04
HUUP
d
hg
t
t tt
0
4
ficando
dias úteis a contar da data de solicita ão da re oeira no sistema Com rasnet,
de tal obrigação implicará na desclassificação ou
esclarecido que o descumprimento
inabilitação da licitante e a sujeitará as sanções previstas neste Edital. Juntamente com a
amostra do
documentação, deve ser encaminhada a proposta, catálogo, prospecto, manual e a
início a partir da
produto (quando for solicitado em edital). A contagem do prazo terá
convocação da pregoeira.
12.8.1.1- prazo constante no item 12.12.1 poderá ser prorrogado por até 2 (dois) dias
ail.com com justificativa
úteis, mediante o envio de e-mail para licitacao.huo
do número de rastreio do envio da
motivada e com encaminhamento
devidamente
documentação.
do Oeste do Paraná
endereço para envio é: Hospital Universitário
12.8.2 - Cascavel/PR- CEP:
Onofre
Santo
n'3224,
Bairro:
Neves
Tancredo
Av.
HUOP/UNIOESTE,
85.806-470, em envelope lacrado e rubricado no fecho, com os seguintes dizeres em sua parte

d,d

't

0

0

externa e frontal

Pregão Kletrônico n. 049/2020
(Proposta Comercial e Documentação de /tabilitação)
PROPONENTE:
CNP J:
FONE/FAX:
E-mail:

12.8.3- CNPJ informado na proposta comercial deverá ser o mesmo constante dos
documentos de habilitação. No caso da licitante possuir filiais, os números do CNP J, tanto da
apenas a
proposta quanto da documentação, deverá referir-se apenas a uma das filiais ou
matriz (salvo disposição em contrário), sendo que a contratação será realizada com a pessoa
jurídica que apresentou a documentação.
12.8.4 - No julgamento da habilitação, a pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não
despacho
alterem a substância dos documentos habilitatórios e sua validade jurídica, mediante
validade
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos os participantes, atribuindo-lhes
e eficácia para fins de habilitação.

0

- autoridade certificadora
aceitos documentos autenticados por cartório digital
nos termos da
licenciada pelo ICP-Brasil (Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira),
em
documento,
no
digital
carimbo
o
contenha
N'.200-2/01-,
desde
que
Medida Provisória
ser diligenciado durante
conjunto da certidão da certificação digital (documento este que pode
de validade, para que
o certame), onde conste os mesmos dados do carimbo, bem como a data
mesmo.
do
legitimidade
a
comprovar
se possa
meio de
Também serão aceitos documentos assinados com assinatura digital por

12.9- Serão

12.9.1-

certificado digital,

12.9.1.1-Caso todos os documentos sejam anexados no sistema comprasnet com
todos os demais documentos
assinatura digital, assinados por meio de certificado digital, e
quais
seja possível verificar sua
nos
órgãos
emitidos
por
ou
sejam
digital,
tenham autenticação
meio fisico.
autenticidade por meio de sites, poderá ser dispensado o envio de documentos pelo
apresentados em
12.10 - Os documentos necessários a habilitação do proponente poderão ser
cartório competente, pelo
original, por qualquer processo de cópia desde que autenticada por
de órgão público, ou ainda
público
agente
de
por
Apoio,
membros
da
Equipe
pelos
Pregoeiro,
publicação em órgão de Imprensa Oficial devidamente autenticada.
12.11-A equipe técnica poderá diligenciar e ou solicitar documentação complementar que
do registro.
comprove a regularidade do proponente e do fabricante/detentor
INTERPOSIÇAO
DE
INTENÇAO
ENCERRAMENTO DA SESSÃO PÚBLICA

ITEM 13 - DA

DE

RECURSO

consideração do
a adjudicação, o resultado da licitação será submetido a
homologação.
de
fins
para
Despesas
Ordenador de
15.2- A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito a execução do
poderão ser convidadas a
objeto licitado. As empresas detentoras dos preços registrados
condições fixadas neste
firmar contratações de fornecimento de materiais, observadas as
pertinente.
na
legislação
e
Anexos,
seus
em
e
instrumento

15.1-Feita

ITEM 16 - DA CONTRATADO
do Contrato, a
vez homologado o resultado desta Licitação, para a formalização
seguinte:
observar
o
deverá
vencedora
proponente
em especial
16.2 - Nos termos do Decreto Estadual n.'762/13, de 19 de dezembro de 2013,
certame DEVERÁ ESTAR
o contido no íí 4.', do artigo l.', a empresa vencedora deste
caso, para
CREDENCIADA NO GMS/CFPR para celebrar contratos administrativos, neste
assinatura do Contrato.

16.1-Uma

ATENÇAO!
CADASTRO UNIFICADO DE FORNECEDORES DO
ESTADO DO PARANÁ - GMS/CFPR

E

motivadamente a
13.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
dias úteis para
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três)
desde logo intimados para
licitantes
demais
os
ficando
recurso,
razões
do
das
apresentação
correr do término do
apresentarem contra-razões, em igual número de dias, que começarão a
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vistas imediata dos autos.
recurso no
13.2 - A recorrente que tiver sua intenção de recurso deverá registrar as razões do

próprio sistema COMPRASNET.
13.3-0 acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
13.4- Dar-se-á conhecimento aos interessados da decisão dos recursos por intermédio do
sistema, através do site www.com rasnet. ov.br.
13.5-A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, noa
desse direito, ficando
momento da Sessão Pública deste Pregão, implica na decadência
licitante vencedora.
pregoeira autorizado a encerrar a Sessão Pública e adjudicar o objeto a
13.6- Após declarado o vencedor, o sistema ficará aberto por 24 (vinte e quatro) horas para
de todos os
o acompanhamento
de recursos, cabendo as empresas
manifestação
procedimentos do pregão.
constante no
13.7 — prazo para envio das razões do recurso inicia após o término do prazo
item 13.6.

0

ITEM 14 - DO JUIZO DE ADMISSIBILIDADE
concedido o prazo de 03 (três) dias uteis para apresentar as razões de recurso,
contraapresentarem
ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo,
recorrente, sendo-lhes
razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do
interesses.
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis a defesa dos seus

14.1- Será

ITEM 15- DA ADJUDICAÇAO E HOMOLOGAÇAO

do
16.3-Todos os procedimentos relacionados ao Cadastro Unificado de Fornecedores
eletrônico
endereço
no
- GMS/CFPR
disponíveis
estão
Paraná
do
Estado
reguladas pelo Decreto Estadual n.'762/13 e pela Lei
www.comprasparana.pr.gov,br
608/2007
Estadual n
16.4- Para assinatura do Contrato a empresa declarada vencedora, deverá comprovar o
(caso ainda não o tenha feito), no Cadastro Unificado de
respectivo credenciamento
dias úteis,
Fornecedores do Estado do Paraná - GMS/CFPR, no prazo máximo de 05 (cinco)
da
anuência
e
empresa
da
fundamentada
justificativa
mediante
prorrogável por igual período
convocação da
Administração quanto a concessão de novo prazo, contados a partir da
pregoeira.
16.5-Na assinatura do Contrato a empresa declarada vencedora não poderá estar registrada
tal situação será realizada
no Cadastro Informativo Estadual —Cadin Estadual. Para verificar
consulta junto ao Cadin Estadual (http://www.cadin.pr.gov. br/) .
16.5.1- Verificado que consta registro no Cadin Estadual da empresa declarada vencedora,
igual período
será concedido o prazo de máximo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável por
Administração quanto a
da
anuência
e
empresa
da
fundamentada
justificativa
mediante
regularização da
concessão de novo prazo, contados a partir da convocação da pregoeira, para
pendência.
16.6- Decorrido o prazo disposto no item 16.3 e 16.5.1, e verificado pela Administração a
assinatura do Contrato,
continuidade da pendência, a empresa vencedora decairá do direito de
sujeitando-se as sanções previstas na legislação vigente.
16.7- A pregoeira então convocará as licitantes remanescentes, na ordem de classificação,
incisos XVI e XVII
sua aceitabilidade e habilitação, nos termos do disposto nos
Estadual;
Lei Federal n.'0.520/02 e nos incisos XVI e XVIII do art. 58 da Lei
do art.

'5

4.'a

I

n.'5.608/07.

16.8 - Do envio e assinatura do Contrato:
registro
Constatado que a empresa vencedora está credenciada no GMS e não possui
a.
em arquivo com
no Cadin Estadual, o Setor de Compras enviará o Contrato a empresa,
extensão "PDF", por meio de correspondência
confirmação eletrônica do recebimento;

eletrônica

(e-mail), com solicitação

d

'erificando

comunicando
A empresa deverá verificar seus dados constantes no documento,
imediatamente ao Setor de Compras caso haja necessidade de correção;
deverá fazer a
Estando corretos os dados constantes no documento, a empresa
c.
em
autenticá-la
e
assinatura(s)
providenciar
a(s)
VIAS,
DUAS
impressão do Contrato em
da instituição, ~no razo
cartório, postá-la via Correio ou entrega-la no Setor de Compras

b.

conste a
a empresa tenha encaminhado documentos para habilitação onde
necessário
será
não
contrato,
o
assinará
da
pessoa
que
autenticada
assinatura
assinatura
autenticar a assinatura no contrato, sendo realizada a conferência da
com o constante na documentação de habilitação.
ec.2.Será aceito o envio do contrato com assinatura com certificação digital, por
digital.
certificação
da
comprovação
devida
a
mail, com
c.3.Será dispensada a firma reconhecida caso seja apresentada cópia autenticada
seja
do documento de identificação da pessoa que assinou o contrato, no qual
possível confrontar a assinatura no contrato.
"b" deverá ser feita por escrito e enviada por
16.8.1- A comunicação de que trata a alinea
no Setor de Protocolo da instituição, no
protocolado
ou
eletrônica,
meio de correspondência
prazo de 2 (dois) dias úteis.
"c"sujeitará
16.8.2 - A não devolução das vias assinadas no prazo estabelecido nas alíneas
além da sanção prevista no Art.
contratação,
a
direito
do
preclusão
vencedora
a
proponente
a
do edital.
154, inciso I, da Lei Estadual n'5.608/2007, e conforme item 16.6

c.l.Caso

ITEM 17 - DA GARANTIA
a CONTRATADA dispensada da apresentação
previsto no Art. 56 da Lei n'.666/93,

17.1-Fica

de garantia contratual,

conforme

ITEM 18 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
termos:
do fornecimento será recebido pela Administração, nos seguintes
recibo, para efeito de posterior verificação da
mediante
conformidade do bem fornecido com a especificação exigida.
e
18.1.2- definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do bem fornecido
consequente aceitação pela Administração.
- poderá ser dispensado o recebimento provisório nos casos de entrega de produtos

18.1-0 objeto

18.1.1- provisoriamente,

18.1.3

perecíveis e que necessitam de refrigeração.
18.2 - objeto, uma vez solicitados deverão ser entregues pela contratada:
18.3- Central de materiais do Hospital Universitário —do Oeste do Paraná, Av. Tancredo
—CEP 85806-470 Cascavel-PR.A contratada realizará
Neves, n'224 - Santo Onofre
e corretivos na Termodesinfectora CISA (patrimônio
prentivos
manutenção
de
serviços
01014532), conforme segue:
18.4 - Manutenção Preventiva:
Executar 06 (seis) manutenções preventivas dentro de 12 meses, divididas
18.5-a
após a assinatura do
iniciar imediatamente
Devendo, obrigatoriamente,
bimestralmente.

0

contrato e em cada renovação, quando houver;
Deverá ser elaborado, imediatamente no início do contrato, um cronograma
18.6-b,
com datas de execução das manutenções preventivas;
ajustes,
lubrificação,
limpeza,
compreendem:
Os serviços preventivos
18.7- c.
exigência do fabricante
conforme
de
substituição
peças
funcionalidade,
de
teste
e
regulagens
bom funcionamento.
ou quando for o caso, com objetivo de manter os equipamentos em
0 fornecimento dos insumos e peças utilizados nas manutenções preventivas,
18.8 - d.
descritos no ANEXO I, são de responsabilidade da CONTRATADA.

da manutenção
Havendo a necessidade de reposição de peças, não previstas
do contrato e
ao
gestor
orçamento
de
através
solicitadas
ser
preventiva, estas deverão
aguardar sua aprovação pela CONTRATANTE;
uso, sendo
As peças fornecidas devem ser originais, novas e de primeiro
18.10-f.
similares.
ou
paralelas
remanufaturadas,
de
peças
utilização
vedada a
técnico desta
Para toda intervenção preventiva deverá ser emitido um relatório
18.11- g.
manutenção, liberando ou não o equipamento para uso;
18.12 - Manutenção Corretiva:
24 horas úteis,
- h.
A execução é conforme demanda e deverão ser atendida em até

18.9- e.

18.13

(??)????-????.
após chamado via e-mail (Incluir e-mail) e contato telefônico
corretiva, durante
A contratante terá direito a 06 visitas, para manutenção
18.14- i
quando coincidirem
vigência do contrato, conforme ANEXO II, não sendo contabilizadas
com as manutenções preventivas;
parada não
Havendo sinais de falhas no equipamento, alarmes ou efetiva
18.15-j.
ou outros
telefonico
meio
técnico
por
dar
suporte
deverá
programada, a CONTRATADA
HUOP, afim de tentar
meios de comunicação, a equipe do Setor de Engenharia Clínica do
deslocamento do técnico até
restaurar o funcionamento do equipamento sem a necessidade de
a CONTRATANTE;

manutenção
Havendo a necessidade de reposição de peças, não previstas da
18.16-k.
do contrato e aguardar
corretiva, estas deverão ser solicitadas através de orçamento ao gestor
sua aprovação pela CONTRATANTE;
técnico desta
Para toda intervenção corretiva deverá ser emitido um relatório
18.17-l.
uso;
para
equipamento
não
o
ou
liberando
manutenção,
18.18 - Da Garantia:
18.19-m. A garantia mínima será de 90 (noventa) dias para os serviços e peças
da emissão da nota
fornecidas nas manutenções corretivas e preventivas, contados a partir

fiscal.

enviados
Todas e quaisquer despesas que recaiam sobre as peças e serviços,
pela
suportadas
serão
garantia,
cobertos
pela
estejam
para o conserto ou para substituição, que
CONTRATADA.
18.21 - 0 objeto deverá estar em conformidade com as normas vigentes.
n'5608/2007 a
18.22- A contratada se obriga nos termos do Art. 120 da Lei Estadual
utilizado ou
material
pelo
entregue,
que
produto
qualquer
substituir
ajustar, refazer e ou
defeito na fabricação prejudique a instituição.
18.22.1-Na ocorrência da realização do contratado em desacordo com o constante neste
substituir o objeto dessa
edital, o fiscal do contrato fará a solicitação para ajustar, refazer ou
previstas no item
penalidades
sofrerá
as
solicitado
ao
atender
não
esta
se
Licitação, sendo que
22 do presente Edital.

18.20 - n,

ITEM 19 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
prazo e
a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações,
na qual
nota
fiscal,
respectiva
da
acompanhado
anexos,
seus
e
local constantes no edital
fabricante, modelo, procedência
constarão, quando couber, as indicações referentes a: marca,
usuário, com uma versão em -: ..
e prazo de garantia ou validade, e acompanhado do manual do
I
autorizada;
técnica
assistência
de
rede
da
da
relação
e
português
acordo com os :..~.q
de
do
objeto,
decorrentes
—
danos
e
vícios
c
se
pelos
19.2- Responsabilizar
no 8.078, de 1990);
artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei
de referência, ( I
19.3 - Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado no termo
o objeto com avarias ou defeitos;
horas que antecede a
19.4 - Comunicar a contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
previsto, com a
do
prazo
cumprimento
o
impossibilitem
motivos
que
data da entrega, os

19.1-Efetuar

devida comprovação

preposto para representá-la durante a execução do contrato;
durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
todas
assumidas,
19.7- Manter atualizado os seus dados no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do
Paraná, conforme legislação vigente;
19.8- A empresa contratada não poderá estar registrada no Cadastro Informativo Estadual-

19.5- Indicar
19.6- Manter

CADIN Estadual;
19.9 - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do
contrato;
dos
19.10-Arcar com o ônus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento
inicialmente em sua
quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso previsto
exceto quando ocorrer
proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação,
no 15.608, de 2007.
algum dos eventos arrolados nos incisos do art. 104 da Lei Estadual
19.11- Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da UNIOESTE, no tocante ao fornecimento
das obrigações previstas na Ata, inclusive
do material, assim como ao cumprimento
verificar as
possibilitando a UNIOESTE efetuar vistoria em suas instalações, a fim de
condições para atendimento do fornecimento do produto;
19.12-Prover todos os meios necessários a garantia do pleno fornecimento do produto,
inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;
19.13-Comunicar imediatamente a UNIOESTE qualquer alteração ocorrida no contrato
plena
social da empresa, conta bancária, e outras informações julgadas necessárias para

execução do objeto da ATA;
19.14-Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas
normas regulamentadoras pertinentes;
19.15-Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe,
da que será
integralmente, os ânus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente
exercida pela UNIOESTE;
19.16-Indenizar terceiros e/ou a UNIOESTE, mesmo em caso de ausência ou omissão da
as medidas
fiscalização, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo adotar todas
e
as disposições
competentes
autoridades
das
exigências
as
observância
fiel
com
preventivas,
legais vigentes;
19.17-Entregar qualquer item registrado, independente de valor ou quantidade, cumprindo
rigorosamente o prazo de entrega.
19.18-Cumprir o disposto no Decreto Estadual n.'.252/06, de 22 de março de 2006
as normas de
(critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando
proteção do meio ambiente).
19.19- Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela UNIOESTE, cujas reclamações
e por
se obrigam a atender prontamente, bem como cientificar a UNIOESTE, imediatamente
na Ata;
do
objeto
execução
da
verificar
quando
anormalidade
que
de
qualquer
acerca
escrito,
19.20- Todos os produtos e serviços entregues serão recebidos e conferidos por uma
conferência,
Comissão composta de servidores da instituição, a qual ao final dos trabalhos de
apresentarem
emitirá laudo de recebimento em relação ao produto entregue. Os produtos que
a substituí-los, sem
problemas e/ou defeitos serão rejeitados, obrigando-se o fornecedor
as especificações
entre
divergência
tempo,
em
qualquer
Apurada,
instituição.
prejuízo para a
previstas
pré-fixadas e o fornecimento efetuado, serão aplicados a CONTRATADA sanções
no edital e na legislação vigente.
19.21 - Os produtos deverão estar em conformidade com as normas vigentes.
19.22-A CONTRATADA deverá emitir ART (Anotação de responsabilidade técnica),
contratual;
referente ao contrato global, mantendo a mesma atualizada em cada renovação
executados
19.23 - Todos e quaiquer serviços, objeto deste contrato, deverão ser
por técnico (s) treinado e habilitado (s) pelo fabricante CISA ou seu
exclusivamente

representante

legal.

19.24- Todas e quaisquer despesas com deslocamento, estadia, alimentação e demais custos
manutenções preventivas ou
para que o(s) técnico(s) compareça a instituição para atender as
corretivas, correrão por conta da CONTRATADA;
19.25- A contratada deverá emitir nota fiscal de peças repostas ou fornecidas, quando for o
caso;

19.26- Responsabilizar-se pela guarda de todo e qualquer equipamento ou acessório que
acidentes,
estiver de sua posse, obrigando-se a manter os mesmos segurados contra incêndio,
responsabilidade por
incidentes, desabamentos, vendavais, roubos ou furtos, assumindo total
terceiros;
quaisquer danos ou prejuizos causados ao órgão proprietário ou a
19.27- Responsabilizar-se por eventuais danos ou prejuízos causados aos equipamentos da
imperícia de
contratante, quando resultantes de ação, omissão, negligência, imprudência ou
seus funcionários na execução dos serviços contratados;
mecanismos
19.28 - Realizar capacitação técnica operacional, caso haja alguma alteração dos
profissionais
os
todos
para
manuseio,
de
práticas
visando
boas
atualização,
de operação ou
que operam os equipamentos. Da Garantia:
A garantia mínima será de 90 (noventa) dias para os serviços e peças
19.29-m.
emissão da nota
fornecidas nas manutenções corretivas e preventivas, contados a partir da
fiscal.

enviados
Todas e quaisquer despesas que recaiam sobre as peças e serviços,
19.30 - n.
serão suportadas pela
para o conserto ou para substituição, que estejam cobertos pela garantia,

CONTRATADA.

ITEM 20 - DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATANTK
o objeto no prazo e condições estabelecidas no edital e seus anexos;
de todas as obrigações assumidas pela contratada, de acordo com
as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
20.3- Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido
com as especificações constantes do edital e da proposta, para fins de
provisoriamente,

20.1- Receber

20.2 - Exigir o cumprimento

aceitação e recebimento definitivo;
20.4-Comunicar a contratada, por escrito, as imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas, fixando prazo para a sua correção;
de
20.5-Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da contratada, através
comissão ou servidor especialmente designado;
20.6- Efetuar o pagamento a contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto
no edital e seus
ou execução do serviço ou etapa do serviço, no prazo e forma estabelecidos
anexos;
20.7- Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecida
compromissos
pela contratada, no que couber. A Administração não responderá por quaisquer
do Termo de
assumidos pela contratada com terceiros, ainda que vinculados a execução
de ato da
Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência
subordinados.
ou
prepostos
seus
empregados,
de
contratada,
20.7.1 - De acordo com a Instrução Normativa 001/2019 —DTE/SEFA, o Estado do Paraná
retenção da CSLL,
não possui convênio com a Receita Federal e, por tal razão, não efetuará a
Federal.
COFINS e PIS/PASEP eventualmente devidos pelas contratadas a Receita
20.8- Dar a contratada as condições necessárias para a correta execução do assumido em
licitação.

22.1.2 - Multa;

ITEM 21 - DO PAGAMENTO
os 'á partir da entrega'da%(oéáFiscal'ág
s-págamentós séraó efetuaiios em'até'; cón
'A
'ser.
atestada pelo setor résponsávél, apój
Fiscal'evera
Nota
HUOP.
Financéira do
~ce~cordo~m @
ii entrega do bem objeto dopoitteb~en~t-desd~úé~e~~este

21.1

p~é~o*
~ii~
o
21.2

do Item anterior, caberá a empresa contratada:
e a devida manutenção do Cadastro Unificado de
Fornecedores do Estado do Paraná - CFPR (conforme Decreto Estadual n.'762/13, de 19 de
estar
dezembro de 2013), junto ao Governo do Estado, sob pena de não o fazendo,
impossibilitada de receber o pagamento devido.
21.2.2 Destacar na nota fiscal número da conta corrente para depósito em nome da empresa.
SICONVNão poderá ser emitido boleto bancário, cujos pagamentos sejam efetuados via
Sistema de Convênios Federal (o sistema não permite).
—
21.3 Para fins de pagamento será verificado o Cadastro Informativo Estadual Cadin, para
não
verificar se a empresa está registrada no mesmo. Caso esteja registrada, o pagamento
cumprimento

Para

21.2.1 Providenciar

R,,De
dos.objetos

ft
.

a efetivação

t'ls'á

"d~
d

entregues~~ti
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Á'i~,F~É
ãílã.

p

'

V

d

1

'.

;

'.

p( do

e

I
'

.

2

1'

i

'á

partir de I'/12/2010, conforme decretos, é OBRIGATÓRIO EMISSÃO DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA EM SUBSTITUIÇAO AOS MODELOS I e IA;
21.4.2 A partir de 01/03/2011, conforme decretos municipais 9604/2010 e 9701/2010, as
EMITIR NOTA
empresas com sede no municipio de Cascavel/PR ficam OBRIGADAS A
FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-E);
21.5 A contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na proporção
eventuais reduções de preços, decorrentes de mudança de alíquotas de
correspondente,
impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações na legislação

21.4.1 A

pertinente.
Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da presente licitação ocorrerão
por conta dos recursos da dotação n'., rubrica(s) nas fontes .
21,7 A entrega do objeto relativo a presente licitação dar-se-á sob a forma de fornecimento
parcelado, sendo que somente serão pagos os valores relativos ao fornecimento dos produtos
este não
efetivamente entregues, conforme necessidade do Hospital Universitário, sendo que
do
estará obrigado a adquirir a quantidade total dos produtos dispostos nos itens constantes

21.6

Anexo I.
Decreto Estadual n'505/16 a contratada deve informar
21,9 De acordo com artigo
materiais e
uma Conta Corrente ativa do Banco do Brasil para que os pagamentos de
efetivados.
ser
possam
serviços
21.9,1 Caso a empresa não tenha interesse em trabalhar com a Instituição financeira acima
mencionada poderá emitir boleto de qualquer banco desde que não haja a instrução de
cartório.

I'o

ITEM 22 - DAS SANÇOES ADMINISTRATIVAS
caso de não envio da amostra, da documentação de habilitação, não assinatura do
do Contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução,
inexecução
Contrato,
ou são veracidade das
contratual
inferior ao solicitado, inadimplemento
quantidade
informações prestadas, a Contratada estará sujeita as seguintes sanções administrativa,
garantida prévia defesa:
22.1.1- Advertência;

22.1- Em

22.1.3-Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a UNIOESTE, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
22.1.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
pelo prazo de até 05 (cinco) anos.
Z2.2- Para aplicação das sanções administrativas, a UNIOESTE levará em consideração a
do ato,
natureza e a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos e a reincidência na prática
assegurado o direito ao contraditório e ampla
apurados mediante processo administrativo,
defesa, conforme a seguir:
22.2.1- A sanção administrativa de advertência será aplicada por escrito e destinada as
condutas que prejudiquem o andamento do procedimento de licitação e de contratação;
22.2.2- A sanção administrativa de multa será aplicada por inexecução total ou parcial da
sujeitando o
obrigação, inclusive, por atraso injustificado na entrega dos materiais,
infração:
da
gravidade
a
com
acordo
de
graduada
será
de
mora,
multa
que
inadimplente a
2Z.2.2.1- De 1% (um por cento) sobre o valor total da ordem de compra, por dia de
atraso no evento não cumprido, limitados a 10% (dez por cento) do mesmo valor.
22.2.2.2 - De 10% (dez por cento) sobre o valor total da ordem de compra, por infração a
"a" deste inciso, aplicada
cláusula ou condição do Edital, não especificada na alínea
qualquer
em dobro na reincidência.

22.2.2.3-De 10% (dez por cento) sobre o valor total da ordem de compra, pela não
entrega do (s) materiais confirmado(s) pela empresa ou pela entrega em desacordo;
22.2.Z.4 - De 10% (dez por cento) sobre o valor total da Proposta vencedora, no caso de
os
recusa injustificada da licitante adjudicatária em assinar o Contrato ou deixar de apresentar
documentos exigidos, nos prazos e condições estabelecidas neste Edital.
22.2.2.5 - De 10% (dez por cento) sobre o valor total da Proposta, no caso de rescisão do
Contrato por ato unilateral da administração, motivado por culpa da Contratada, garantida
prévia defesa, independente das demais sanções cabíveis;
22.2.2.6-De 5% (cinco por cento) do valor total da ordem de compra pela entrega
realização do serviço em desacordo com a proposta de preços aceita na sessão do pregão;
22.2.3- A aplicação da multa não impede que a UNIOESTE rescinda unilateralmente o
Contrato ou instrumento equivalente, e aplique as demais sanções previstas na legislação
estadual pertinente;
22.2.4- As multas previstas não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá
a empresa inadimplente da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações

cometidas;

22.2.5 —No processo de aplicação de sanções é assegurado o direito ao contraditório e a
dias úteis
ampla defesa, facultada defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco)
contados da respectiva intimação.
22.2.6-0 valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias
será
úteis, a contar da data da notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado,
descontado do pagamento a q u e a Contratada fizer J us. Em caso de
automaticamente
inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada o valor devido será abatido da garantia,
complementar. A
quando houver. Sendo a garantia insuficiente, deverá ser cobrado o valor
e/ou judicialmente.
multa não paga será cobrada administrativamente
22.3 - A sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de
incisos
contratar com a UNIOESTE serão aplicadas nas hipóteses dos ilícitos previstos nos
art. n.'54 da Lei Estadual n.'5.608/07 ou nos incisos do art. 81 da Lei Federal n.'.666/93,
"ií
22.4 - A sanção administrativa de declaração de inidoneidade será aplicada nas hipóteses djs
.
ilícitos previstos nos incisos art. 156 da Lei Estadual n.'5.608/07, ou nos incisos do art. 87 ;e

„,

seguintes da Lei Federal n.'.666/93.
22.5-Pela inexecução total ou parcial do Contrato ou instrumento equivalente e pelo
das normas e legislações pertinentes a execução do objeto contratual que
descumprimento
Oeste
acarrete a rescisão do Contrato ou instrumento equivalente, a Universidade Estadual do
a empresa
aplicar
defesa,
a
prévia
garantida
ainda,
poderá,
UNIOESTE
(HUOP),
Paraná
do

;

í

(1

I-
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Dis osi ões Com lementares sobre as Pro ostas:
—Apresentar somente cotações de bens que atendam as especificações técnicas mínimas
indicadas no Anexo I, sob pena de desclassificação.
02 —Não serão aceitas várias cotações (opções) para o mesmo item. Caso as propostas
cotações de
venham acompanhadas de opções, a UNIOESTE analisará e julgará somente as
de atendimento ou não das
as demais, independentemente
menor preço, desconsiderando
especificações técnicas estabelecidas no Anexo I.
certificada pela
A empresa proponente tem a obrigação de comprovar que é autorizada ou
receberá a
fabricante CISA Brasile Ltda, com objetivo de garantir que o equipamento

nescrifõ0 dos Itens 8 serem Registrados e demais lnformafões

ões

reventivas:

A lica ao
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mfectora
infcctora
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Concordamos com todas as condições do Edital.
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Data:
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/

/

PROPONENTE

Anexo

II-

Anexo

Declaração de inexistência de fatos impeditivos e aceitação dos
termos do edital

III - Declaração

de proposta

Phd

d Id qdd
legal pela empresa
, para fins do disposto no edital do Pregão eletrônico
declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro,

Eu,
órgão Expedidor

PROPONENTE:

de elaboração independente

ENDEREÇO:

, responsável

n.'49/2020,

FONE/FAX:

CNPJ:

que:

E-mail:

Declaramos não haver fatos impeditivos para sua participação e habilitação no presente
processo licitatório, Pregão Eletrônico n'49/2020, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores e declaro aceitar de forma integral e irretratável as condições e
exigências nele contidas, bem como a legislação pertinente ao assunto.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

elaborada
a) a proposta apresentada para participar do Pregão eletrônico n.'49/2020 foi
de maneira independente por esta empresa e o conteúdo da proposta não foi, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente informado, discutido ou recebido de qualquer
outro participante potencial ou de fato do Pregão eletrônico n.'49/2020, por qualquer
meio ou por qualquer pessoa;
b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão eletrônico
não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante
potencial ou de fato, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
c) que não atentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de
qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão eletrônico n. 049/2020
quanto a participar ou não da referida licitação;
n.
d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão eletrônico
049/2020 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou
discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão eletrônico
da adjudicação do objeto da referida licitação;
e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão eletrônico
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido
ou recebido de qualquer integrante da UNIOESTE antes da abertura oficial das
n.'49/2020

n.'49/2020antes

de

de 2020.

n.'49/2020

propostas; e

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos
poderes e informações para firma-la.

Nome:

Cargo:
RG/CPF

:

/

/

Local

Data

Representante

Legal Assinatura

Anexo IV -

Declaração de observância ao disposto no inciso XXXIII do
Constituição Federal
artigo

Anexo V -

7'a

Termo de opção pelo tratamento diferenciado e favorecido instituído
pela lei complementar n 123/2006

PROPONENTE:

PROPONENTE:

ENDEREÇO:

ENDERECO:

FONE/FAX

CNP J:

FONE/FAX:

CNP J:

E-mail

E-mail:

abaixo assinada, participante da licitação modalidade de PREGAO Eletrônico
as
Processo n'00890/2020, por seu representante credenciado, declara, na forma e sob
demais legislação pertinente, que,
1993
e
de
de
21
junho
n.'.666/93,
de
Lei
pela
impostas
penas
em
artigo 27 da Lei n'.544, de 22 de novembro de 1989, encontra-se
nos termos do íí
observância do disposto no
situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere a
Constituição Federal.
inciso XXXIII do artigo
A proponente

n'49/2020,

6'o

7'a

licitatório,
Declaramos, sob as penas da lei, na qualidade de proponente do procedimento
Universidade Estadual
sob a modalidade PREGAO ELETRÔNICO n.'49/2020, instaurado pela
estando
que somos Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
do Oeste do Paraná/HUOP,
2006.
sujeita aos beneficios da Lei Complementar n.'23/06, de 14 de dezembro de

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.
de

de

de 2020.

Nome:

Cargo:
Nome:

Cargo:
RG/CPF:

RG/CPF:

de 2020.

Anexo
Minuta de ordem de fornecimento
Anexo VI(DOCUMENTO PERTINENTE AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ)
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Anexo VIII -

Pelo fornecimento do objeto ora contratado, a contratante pagará a contratada o valor de R$
(por extenso) dividido em 12 parcelas.
(por extenso) mensais, referente a R$ ,............,

Minuta do Contrato

(DocUMENTQ PERTINENTE Ao Hosp[TAL UNIVERsITÁRIo Do QEsTE Do PARANÁ)

...

CLÁUSULA IV - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Contrato de Contratação de empresa especializada
com
preventiva/corretiva
manutenção
para
fornecimento de consumíveis, para o equipamento
Termodesinfectora, marca CISA, modelo 155-H-2P01014532, alocada no
E-TS-SV, patrimônio
Hospital Universitário do Oeste do Paraná —HUOP.
do Hospital Universitário do Oeste do Paraná, que
entre si celebram, a Universidade Estadual do Oeste
e a Empresa
do Paraná — UNIOESTE/HUOP

Subclriusuln

i Do prazo de pagamento

iscál n3
O s pagámentos sêrão'eféttrãdôs em a é', conta os.ã Jiarfir da entrega da'Notá
ireção Fiiiancéira d(i HUOP A Nota Fiscal deverá ser ateslada pelo setorrésponsável, apõ~
entrega do bem,''óbjéto

dopornec~í'~ q~mesJILo~ja~d~cILr~~

~go~eja~g~~

Subclnusuln ii Dos cadastros

i. Para o cumprimento do Item anterior, caberá a empresa contratada:

1. Providenciar a efetivação e a devida manutenção do Cadastro Unificado de Fornecedores do
Estado do Paraná — CFPR (conforme Decreto Estadual n.'762/13, de 19 de dezembro de
2013), junto ao Governo do Estado, sob pena de não o fazendo, estar impossibilitada de
receber o pagamento devido.

A Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE (HUOP), pessoa jurídica de direito
público, inscrita no CNPJ sob n.'8.680.337/0007-70, situada na Av. Tancredo Neves, 3224, na

cidade de Cascavel, Estado do Paraná, neste ato representada por seu Ordenador de despesas, neste
ato representado pelo Diretor Geral do HUOP Rafael Muniz de Oliveira, a seguir denominada
pessoa jurídica de direito privado,
CONTRATANTE, e a Empresa
na Cidade de Cascavel, Estado do Paraná, inscrita no
sita na
Senhor
representada neste ato por
CNPJ sob
acordam e
CONTRATADA,
denominada
seguir
CPF:
(a)
n'. 049/2020ajustam firmar o presente CONTRATO, em conformidade com o Pregão Eletrônico
HUOP, Processo n'. 000890/2020, sujeitando-se as normas da Lei Estadual n'. 15.608/07 de 16 de
agosto de 2007, suas alterações e legislaçôes pertinentes e pelas cláusulas a seguir expressas,
definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

.......................,.......................,
n'...........,
..................................,
..................................,.....,
n.'....................................,
........................,
...,..............................,

CLÁUSULA

I-

OBJETO

0

presente contrato visa a formalização da (o) Contratação de empresa especializada para
para o equipamento
de consumíveis,
com fornecimento
preventiva/corretiva
manutenção
Termodesinfectora, marca CISA, modelo 155-H-2P-E-TS-SV, patrimônio 01014532, alocada no
Hospital Universitário do Oeste do Paraná —HUOP., conforme condições, especificaçêes, valores e
estimativas de consumo constantes no Anexo I,

CLÁUSULA II - REGIME DE EXECUÇAO

em nome da empresa. Não
sejam efetuados via SICONV-

2. Destacar na nota fiscal número da conta corrente para depósito
poderá ser emitido boleto bancário, cujos pagamentos
Sistema de Convênios Federal (o sistema não permite).

—Cadin, para verificar
ii. Para fins de pagamento será verificado o Cadastro Informativo Estadual
se a empresa está registrada no mesmo. Caso esteja registrada, o pagamento não poderá ser
efetuado até a regularização das pendências.
Subclnusuln iii

Das notas fiscais

iii. As respectivas Notas Fiscais dos fornecimentos efetuados deverão ser apresentadas com uma
antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis ao Setor Financeiro da UNIOESTE/HUOP, para
cumprimento do disposto na Subcláusula Primeira.
iv.

A partir de I'/12/2010, conforme decretos, é OBRIGATÓRIO EMISSÂO DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA EM SUBSTITUIÇÂO AOS MODELOS I e IA;

''

v. A partir de 01/03/2011, conforme decretos municipais 9604/2010 e 9701/2010, as empresas com
sede no município de Cascavel/PR ficam OBRIGADAS A EMITIR NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-E);
vi.

na
eve=se.cons
-a.m

nfregue

0 contrato

será executado sob regime de execução indireta, na forma de execução (empreitada por
preço global, empreitada por preço unitário, tarefa, empreitada integral).

o p

ota is

de

',
en

9,

.a numeração os, otës e
e 'ôní
e

'

CLÁUSULA V - CRITÉRIO DE REAJUSTE
pagará a CONTRATADA

o valor

W
o valor das peças e serviços efetivamente
anexa.

utilizados,

conforme constante na proposta e planilha

Os valores ora contratados serão fixos e irreajustáveis durante 12
preços dos serviços, constantes deste CONTRATO, serão revistos
meses, ou em periodicidade inferior caso permitido pela Legislação
variação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) do

(doze) meses de vigência. Os
a cada periodo de 12 (doze)
aplicável, tendo como base a
IBGE (Instituto Brasileiro de

7=i

in
I

I

1

»

CLÁUSULA III - VALOR CONTRATUAL

a CONTRATANTE

k

vaitdadé'dos'obíeto
. rd
ero

v11.
V1n.

Pela execução do objeto ora contratado,
«VALORix

tais

utilização, não divulgação ou extinção deste índice,
Geografia e Estatística). Na falta, proibição de
dos
Autoridades Monetárias competentes e que reflita a variação
pelas
fixado
índice
o
aplicado
será
reajuste.
de
preços no periodo

CLÁUSULA VI - VIGÊNCIA

Pdt

't

tp

ttt

d

td"

contados a partir de xxxxxxxxxxxxx podendo ser
presente contrato terá vigência de ano
art. 57 da Lei
Lei Estadual n.'5.608/07 e do í)
prorrogado nos termos do art. 103, II da
n.'.666/93.
Federal

0

2.'o

Subcláeisula ll Do recebimento do serviço
uma Comissão composta de servidores da
Todos serviços serão recebidos e conferidos por
emitirá laudo de recebimento em relação ao
conferência,
de
trabalhos
instituição, a qual ao final dos
com o objeto serão rejeitados, obrigando-se
desacordo
serviço realizado. Os serviços executados em
tempo,
para a instituição. Apurada, em qualquer
sem
prejuízo
substituí-los,
a
fornecedor
o
fornecimento efetuado, serão aplicados a
e
o
pré-fixadas
especificações
as
entre
divergência
vigente.
CONTRATADA sanções previstas neste edital e na legislação

Constituem obrigações da contratante:
edital e seus anexos;
Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no
contratada, de acordo com
de todas as obrigações assumidas pela
111. Exigir o cumprimento
sua
proposta;
de
termos
e
os
contratuais
cláusulas
as
do objeto recebido
no prazo fixado, a conformidade
minuciosamente,
1V, Verificar
para fins de
proposta,
e
da
edital
do
constantes
especificações
provisoriamente, com as
aceitação e recebimento definitivo;
imperfeições, falhas ou irregularidades
v. Comunicar a contratada, por escrito, as
correção;
sua
a
para
fixando
prazo
verificadas,
contratada, através de
e fiscalizar o cumprimento das obrigações da
V1. Acompanhar
comissão ou servidor especialmente designado;
correspondente ao fornecimento do objeto ou
vu. Efetuar o pagamento a contratada no valor
prazo e forma estabelecidos no edital e seus
no
do
serviço,
ou
etapa
serviço
do
execução
anexos;
fatura fornecida pela
tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal e
V 111. Efetuar as retenções
compromissos
quaisquer
por
responderá
não
contratada, no que couber. A Administração
vinculados a execução do Termo de
assumidos pela contratada com terceiros, ainda que
a terceiros em decorrência de ato da
Contrato, bem como por qualquer dano causado
subordinados.
ou
prepostos
contratada, de seus empregados,
em
necessárias para a correta execução do assumido
1X. Dar a contratada as condições
licitação.
I.

11.

Subclriusuln

CLÁUSULA

VII- RECURSO FINANCEIRO

CLÁUSULA VIII - GARANTIA
11

2'a

n.'.666/93

de garantia contratual, conforme previsto no
Fica a CONTRATADA dispensada da apresentação
Art. 56 da Lei n'.666/93.

DAS PARTES
CLÁUSULA IX - DIREITOS E RESPONSABILIDADES

Sdt

ttp

'tt

dtp

t

p

111

iv

v
V1

proposta,
cláusulas
utensílios
e em sua

proposta;
suas expensas, no total ou em parte, no prazo
Reparar, corrigir, remover ou substituir, as
efetuados em que se verificarem vicios,
serviços
os
fixado pelo fiscal do contrato,
dos materiais empregados;
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou
Administração;
Manter o empregado nos horários predeterminados pela
do objeto, de acordo com
execução
da
decorrentes
danos
e
vícios
pelos
Responsabilizarse
(Lei n',078, de 1990),
Consumidor
do
Defesa
de
Código
do
os artigos 14 e 17 a 27,
no edital, ou dos
exigida
caso
garantia,
da
descontar
ficando a contratante autorizada a
correspondente aos danos sofridos;
pagamentos devidos a contratada, o valor
dos serviços a serem executados,
Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos
em
vigor;
determinações
e
normas
as
com
em conformidade
e identificados por meio de
uniformizados
Apresentar os empregados devidamente
Individual EPI, quando for o
Proteção
de
crachá, além de provêlos com os Equipamentos

caso;

t

desse Contrato nas condições avençadas
Constituem direitos da contratante receber o objeto
convencionados.
contratada perceber o valor ajustado na forma e no prazo

obrigações da contratada:

termo de referência e de sua
Executar os serviços conforme especificações do
perfeito cumprimento das
ao
necessários
empregados
com a alocação dos
ferramentas e
equipamentos,
e
materiais
os
contratuais, além de fornecer
no termo de referência
necessários, na qualidade e quantidade especificadas

1

Contrato serão efetuadas a conta dos recursos da
As despesas decorrentes da execução do presente
dotação orçamentária n', rubrica, na Fonte .

Federal
garantia conforme previsto no art. 56 da Lei
A empresa a ser contratada deverá prestar
5»% (cinco por cento) do valor do
a
equivalente
15.608/07,
Estadual
Lei
e art. 102 tí
podendo ser em dinheiro, seguro garantia ou
contrato a ser celebrado no período de 12 meses,
fiança bancária.

l/Constituem

a relação nominal dos empregados que
Apresentar a Contratante, quando for o caso,
serviço;
do
execução
a
adentrarão o órgão para
sociais, previdenciárias, tributárias
Responsabilizarse por todas as obrigações trabalhistas,
VH1
não transfere
cuja inadimplência
e as demais previstas na legislação especifica,
responsabilidade a Contratante;
alocados, no
Contratante quanto a substituição dos empregados
1X. Atender as solicitações da
descumprimento
constatado
ficar
em
que
casos
nos
contrato,
prazo fixado pelo fiscal do
conforme descrito no termo de referência;
das obrigações relativas a execução do serviço,
normas internas da
quanto a necessidade de acatar as
Instruir seus empregados
V 11

e da

x.

Administração;

alertandoos
a contratante
relatar
contratada
a
devendo
contrato,
a não executar atividades não abrangidas pelo
de evitar desvio de função;
fim
a
sentido,
neste
ocorrência
e
qualquer
toda
Xl. Instruir seus empregados

a respeito das atividades a serem desempenhadas,

'1

xii. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação
dos serviços;
xiii, Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos; nem permitir a utilização do
trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre;
xiv. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
xv. Manter atualizado os seus dados no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do
Paraná, conforme legislação vigente;
xvi. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do
xvii,

xviii.

xix.

xx.
xxi.
xxii.

xxiii.

contrato;
Arcar com o ânus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, devendo complementálos, caso o previsto inicialmente em sua proposta
não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados no art. 104 da Lei Estadual n'5.608, de 2007;
Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, para
que a Administração possa utilizálo de acordo com o previsto no termo de referência, nos
termo do artigo 21 da Lei Estadual n'5.608, de 2007;
Quando o projeto referirse a obra imaterial de caráter tecnológico, insuscetível de
privilégio, a cessão dos direitos incluirá o fornecimento de todos os dados, documentos e
elementos de informação pertinentes a tecnologia de concepção, desenvolvimento,
fixação em suporte fisico de qualquer natureza e aplicação da obra;
A empresa contratada não poderá estar registrada no Cadastro Informativo EstadualCADIN Estadual;
Garantir a contratante:
o direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento
de cada parcela, de forma permanente, permitindo a contratante distribuir, alterar e
utilizar os mesmos sem limitações;
os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da
documentação produzida e congêneres, e os demais produtos gerados na execução do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiras subcontratadas, ficando proibida a
sua utilização sem que exista autorização expressa da contratante.

Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da UNIOESTE, no tocante a prestação do
serviço, assim como ao cumprimento das obrigações previstas na Ata ou Contrato,
inclusive possibilitando a UNIOESTE efetuar vistoria em suas instalações, a fim de
verificar as condições para atendimento do fornecimento do produto;
a UNIOESTE qualquer alteração ocorrida no contrato social
XXV. Comunicar imediatamente
da empresa, conta bancária, e outras informações julgadas necessárias para plena
execução do objeto da ATA;
XXV1. Cumprir o disposto no Decreto Estadual n.'.252/06, de 22 de março de 2006 (critérios
socioambiental, respeitando as normas de
de qualidade ambiental e sustentabilidade
proteção do meio ambiente).
xxv u. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela UNIOESTE, cujas reclamações se
obrigam a atender prontamente, bem como cientificar a UNIOESTE, imediatamente e por
escrito, acerca de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do objeto na
Ata ou Contrato;
técnica), referente
XXV111. A CONTRATADA deverá emitir ART (Anotação de responsabilidade
ao contrato global, mantendo a mesma atualizada em cada renovação contratual;
XX1X. Todos e quaiquer serviços, objeto deste contrato, deverão ser executados exclusivamente
por técnico (s) treinado e habilitado (s) pelo fabricante CISA ou seu representante legal.
Todas e quaisquer despesas com deslocamento, estadia, alimentação e demais custos para
que o(s) técnico(s) compareça a instituição para atender as manutenções preventivas ou
corretivas, correrão por conta da CONTRATADA;
XXX1. A contratada deverá emitir nota fiscal de peças repostas ou fornecidas, quando for o caso;
xxxn. Responsabilizar-se pela guarda de todo e qualquer equipamento ou acessório que estiver
de sua posse, obrigando-se a manter os mesmos segurados contra incêndio, acidentes,
incidentes, desabamentos, vendavais, roubos ou furtos, assumindo total responsabilidade
por quaisquer danos ou prejuízos causados ao órgão proprietário ou a terceiros;
por eventuais danos ou prejuízos causados aos equipamentos da
XXX111. Responsabilizar-se
contratante, quando resultantes de ação, omissão, negligência, imprudência ou imperícia
de seus funcionários na execução dos serviços contratados;
XXXiv. Realizar capacitação técnica operacional, caso haja alguma alteração dos mecanismos de
operação ou atualização, visando boas práticas de manuseio, para todos os profissionais
que operam os equipamentos. Da Garantia:
XXXV. m. A garantia mínima será de 90 (noventa) dias para os serviços e peças fornecidas nas
manutenções corretivas e preventivas, contados a partir da emissão da nota fiscal.
Todas e quaisquer despesas que recaiam sobre as peças e serviços, enviados para o
XXXV1. n.
conserto ou para substituição, que estejam cobertos pela garantia, serão suportadas pela
CONTRATADA.

CLÁUSULA X - FISCALIZADO DO CONTRATO

0 presente

contrato terá como Fiscal o servidor Aícione Rodrigo Tessaro, Engenharia
Clinica, ou outro profissional que eventualmente venha substituí-lo(a) no cargo, devendo
do
ser comunicadas, por escrito, a Diretoria Administrativa
eventuais irregularidades
Hospital Universitário do Oeste do Paraná.

ADMINISTRATIVAS
CLÁUSULA XI - SANÇOES
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
Subclriusuln

I Das Sanções

PARA

0

CASO

DE

mora de execução,
Em caso de inexecução do contrato, erro de execução, execução imperfeita,
contratual ou não veracidade das informações
quantidade inferior ao solicitado, inadimplemento
administrativa, garantida prévia defesa:
prestadas, a Contratada estará sujeita as seguintes sanções
i. Advertência;
ii. Multa;
contratar com a
iii. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
UNIOESTE, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
Pública, pelo
iv. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração

a natureza e a
Para aplicação das sanções administrativas, a UNIOESTE levará em consideração
apurados mediante
do
ato,
na
prática
reincidência
e
a
advindos
dela
prejuízos
os
da
falta,
gravidade
defesa,
processo administrativo, assegurado o direito ao contraditório e ampla
Subcláusula ll Multa
de advertência será aplicada por escrito e destinada
A sanção administrativa
prejudiquem o andamento do procedimento de licitação e de contratação;

as condutas

que

de multa será aplicada por inexecução total ou parcial da obrigação,
A sanção administrativa
na execução dos serviços, sujeitando o inadimplente a multa de
injustificado
atraso
inclusive, por
com a gravidade da infração:
acordo
de
mora, que será graduada
sobre
o valor total do contrato, por dia de atraso no evento não
De 1% (um por cento)
a)
cumprido, limitados a 10% (dez por cento) do mesmo valor.

cláusula ou
De 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, por infração a qualquer
b)
"a"
na reincidência.
dobro
em
aplicada
deste
inciso,
alínea
na
especificada
não
Edital,
do
condição
serviço
De 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, pela não execução do
c)
confirmado pela empresa ou pela execução em desacordo;
contrato por
De 10% (dez por cento) sobre o valor total da Proposta, no caso de rescisão do
d)
motivado por culpa da Contratada, garantida prévia defesa,
unilateral da administração,
das demais sanções cabíveis;

desacordo
De 5% (cinco por cento) do valor total do contrato pela realização do serviço em
c)
com a proposta de preços aceita na sessão do pregão;
o contrato ou
unilateralmente
A aplicação da multa não impede que a UNIOESTE rescinda
pertinente;
instrumento equivalente, e aplique as demais sanções previstas na legislação estadual
eximirá a empresa
As multas previstas não têm caráter compensatório e o seu pagamento não
cometidas;
inadimplente da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações

Su bclnusula lii

Subcláusula

Quarta

e a ampla defesa,
No processo de aplicação de sanções é assegurado o direito ao contraditório
contados da respectiva
facultada defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias ííteis
intimação.
a contar da data
valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
automaticamente descontado
da notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será
insuficiência de crédito da
do pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de inexistência ou
garantia insuficiente,
Contratada o valor devido será abatido da garantia, quando houver. Sendo a
e/ou
administrativamente
cobrada
será
não
multa
A
complementar.
paga
valor
o
deverá ser cobrado
judicialmente.
impedimento de contratar
A sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar e
incisos art. n.'54 da Lei
com a UNIOESTE serão aplicadas nas hipóteses dos ilícitos previstos nos

0

n.'5.608/07

ou nos incisos do art. 81 da Lei Federal

n.'.666/93.

hipóteses dos ilícitos
A sanção administrativa de declaração de inidoneidade será aplicada nas
incisos do art. 87 e seguintes da
previstos nos incisos art. 156 da Lei Estadual n.'5,608/07, ou nos
Lei Federal n.'.666/93.
descumprimento das
Pela inexecução total ou parcial do contrato ou instrumento equivalente e pelo
rescisão do contrato
a
acarrete
contratual
que
do
objeto
normas e legislações pertinentes a execução
—UNIOESTE (HUOP),
ou instrumento equivalente, a Universidade Estadual do Oeste do Paraná
as sanções previstas no art,
poderá, ainda, garantida a prévia defesa, aplicar a empresa contratada
da Lei Federal n.'.666/93,
art.
87
no
previstas
sanções
ou
as
n.'5.608/07,
Estadual
da Lei
sobre o valor contratado.
cento)
(vinte
por
a
20%
corresponderá
sendo que em caso de multa esta
constantes na proposta,
especificações
as
Comprovado que o serviço executado não corresponde
máximo de 10 (dez)
será o mesmo reclamado ao contratado, obrigando-se este a refazê-lo no prazo
sanções previstas no
dias corridos, sem qualquer ônus para a Administração e sem prejuízo das
presente edital.
sem prejuízo das
As sanções administrativas previstas na Subcláusula Primeira serão aplicadas
cominações impostas
cominações impostas na Lei Estadual n.'5.608/07 e suas alterações, ou das
n.'03/2004 —GRE, de
na Lei Federal n.'.666/93 e suas alterações, além da instrução de Serviço
14 de maio de 2004.
fortuito e força maior e as
As penalidades somente poderão ser relevadas em razão de caso
reais e comprováveis, a
fatos
em
fundamentadas
escrito,
aceitas
por
justificativas somente serão
critério da UNIOESTE.
n.'50

prazo de até 05 (cinco) anos.

ato
independente

Estadual

CLÁUSULA XII - RESCISÁO

0 presente

Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer
da Lei Estadual n'5.608/07.

Subclnusuln I Subcláusula

dos fatos elencados no art. 129

única

A contratada reconhece os direitos da contratante,
art. 128 da Lei Estadual n'15608/07.

em caso de rescisão administrativa

prevista no

CLÁUSULA XIII - LEGISLADO APLICÁVEL
Contratual rege-se pelas disposições expressas no edital do Pregão
presente Instrumento
— HUOP, e em acordo com a Lei n'.666/93, de 21 de junho de 1993 e na
n.'49/2020
Eletrônico
os
supletivamente,
Lei Estadual n'15608/07, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se
principios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

0

CLÁUSULA XIV - CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos
princípios gerais de direito.

a luz da Lei Estadual

n'5,608/07, Lei n'.666/93, e

dos

CLÁUSULA XV - FORO
oriundas do presente
Fica eleito o Foro da Comarca de Cascavel, para dirimir dúvidas ou questões
mais privilegiado
Contrato, renunciando as partes a qualquer outro que tenham ou venham a ter, por
que seja.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, em 02 (duas)
vias iguais e rubricadas

para todos os fins de direito, na presença das testemunhas

abaixo,

~no

de 2020.
.......de..........

Cascavel,

Universidade

Estadual do Oeste do Paraná —Contratante

Rafael Muniz de Oliveira
Diretor Geral

Empresa - Contratada

Ní)íttc ílo rcprcvclíiaiiic legal íh! ciupicsa
I"útil oo ita cm sresíi

Testemunhas:

Rodrigo

Alcione

completo

Nome

Tessaro

R.G:

R.G:

ANEXO

I

Tabela dos servi os inclusos na vi ência do contrato.

Item

Cod.
Tasy

63206
63207

Ode

Descricão
Serviso de manutenvão preventiva e corretiva na autoclave CISA
modelo 6412-HB-IP-E-TS-SV atrimônio 07004852
Serviço de manuten9ão preventiva e corretiva da
Termodesinfectadora CISA, modelo 155-H-2P-E-TS-SV
atrimônio 01014532
Total anual R$

Valor subtotal anual
R$

06

06

xxx
xxx

ANEXO II
Item

Tabela dos itens consumiveis utilizadas nas manuten
Descri ão
Filtro de ar absoluto H14 305x305x66mm
Guami ão ara orta termodesinfectora
Fita reta ara im ressora matricial
Rolo a el im ressora FH190 lar ura 57mm x diâmetro

ões reventivas.
A lica ão
Tennodesinfectora
Termodesinfectora
Termodesinfectora
Termodesinfectora

uant. ano
04
02
12

60

razo

5

50mm
Kit de arruela de teflon

ara

irante

Termodesinfectora

72

Código

Item

1
2

Material

Un. Med.

63207 Serviço de manutenção preventiva da Termodesinfectadora CISs un
53363 Serviço de Manutenção Corretiva da Termodesinfectadora Cisa un

Vl. Total Edital

Vl. Máximo Edital

Quantidade

12
6

R$

R$

698,87
350,00

8.386,44
2.100,00
10.486,44

R$
R$
R$

Universidade

g

unioeste

Estadual de Oeste do Paraná

Hospital Universitário

do Oeste do Paraná

SOLICITA/AO DE INFORMA/AO

FINANCEIRA E ORQAMENTÁRIA

DE: Setor

de Licitações
Contabilidade
e Diretoria Financeira do HUOP
PARA:

CR n'. 000890/2020

OBJETO: Registro

de preços para futura e eventual aquisição de Contratação de empresa
especializada para manutenção preventiva/corretiva
com fornecimento de consumiveis,
marca CISA, modelo 155-H-2P-E-TS-SV,
para o equipamento Termodesinfectora,
patrimônio 01014532, alocada no Hospital Universitário do Oeste do Paraná —HUOP.
para consumo frequente no Hospital Universitário do Oeste do Paraná.

Valor máximo

R$ 10.486,44

Cascavel, 3 de setembro de 2020.

Leticia Gomes Pasa

R.G. 9.513.840-3
Coordenadora de Licitação/HUOP
Portaria 3234/2020 - GRE

Universidade Estadual do Oeste do Parana
Hospital Universitário do Oeste do Paraná

Ao
Setor de Licitação
UNIOESTE/HUOP
Nesta

Haverá recursos orçamentários para contratação de empresa especializada na
preventiva
e corretiva
de termodesinfectora,
na dotação orçamentária
4534.12364086.078 fonte 262 e 101, 4760.10122036.163 fonte 100 ou outra que for
suplementada e disponibilizada para esta instituição rubrica 33903917 no valor total máximo de
manutenção

R$ 10.486,44.
A emissão de empenhos estará condicionada
financeiros que propiciem a liberação de orçamento.

a disponibilidade

de recursos

Cascavel, 09 de setembro de 2020.

Claudia Lazarim
Contadora
UNIOESTE/HUOP

Informamos que a uma previsão de disponibilidade financeira e os valores poderão
ser disponibilizados nas contas bancárias a seguir dependendo da arrecadação própria e de
suplementações orçamentárias oriundas do Estado no decorrer do exercício:
~
Banco do Brasil —Agência 4693-0 - C/C 61196-4
~
Caixa Econômica Federal —Agência 3182 —C/C 001-7
~
Banco do Brasil - Agência 3793-1 — C/C 60000-8
~
Banco do Brasil —Agência 3793-1 —C/C 11.520-7
prazo para pagamento é de até 10 dias uteis no mês subsequente a execução do
serviço, de acordo com os recursos disponíveis, após o recebimento da Nota Fiscal pela Direção
Financeira do HUOP devidamente conferida e atestada pelo setor responsável, devendo ser
mencionado na nota fiscal o número do contrato, o número da Modalidade Licitatória, descrição
do serviço realizado, valor unitário, valor total, o banco, agência e conta bancária,
preferencialmente no Banco do Brasil.
Outrossim é de responsabilidade
do prestador de serviços providenciar a

0

efetivação e a devida manutenção do Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do
Paraná conforme Decreto Estadual n'762/13 de 19/12/13, junto ao Governo do Estado,
sob pena de não o fazendo estar impossibilitado de receber o pagamento devido.

Cascavel, 09 de setembro de 2020.

Eveline Elisa Weirich
Diretora Financeira
UNIOESTE/HUOP

Fls.
Universidade Estadual do Oeste do Paraná
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ
AV. TANCREDO NEVES, 3224 —FONE / FAX (45) 3321-515
CEP: 85806-470
CASCAVEL —PR

!"3'53
pio BR!

Cascavel, 10 de setembro de 2020.

Memorando n'24/2020 —Setor de Licitação

De: Setor de Licitação
Para: Direção Administrativa
Assunto: Parecer para autorização de processo

Para Diretor Administrativo
Segue processo, para apreciação desta Direção.

Solicito análise e parecer da minuta

empresa

especializada

consumíveis,

para manutenção

para o equipamento

TS-SV, patrimônio

de edital cujo objeto é o a Contratação

de

com fornecimento

de

preventiva/corretiva

Termodesinfectora,

marca CISA, modelo 155-H-2P-E-

01014532, alocada no Hospital Universitário

do Oeste do

Paraná-

HUOP, conforme descrito no processo CR 000890/2020, cujas especificações técnicas são de
responsabilidade

do Engenharia Clínica.

Destaco ainda que a minuta se encontra dentro das normas exigidas e previstas na Lei
Estadual

15.608/07 e das demais

determinado

legislações

aplicáveis

sendo

que

o valor

máximo

para estas aquisições foi definido pelo Setor de Compras conforme informações

contidas nas fls. 25 a 28,

Solicito, após verificação, encaminhamento

a Assessoria Jurídica para análise.

Atenciosamente,

Leticia Gomes Pasa

R.G. 9.513.840-3
Coordenadora de Licitação/HUOP
Portaria 3234/2020 - GRE

Av. Tancredo Neves, 3224 Santo Onofre —Cep 85.806-470 Cascavel —PR Fone/Fax (45) 3321-5151.

Universidade Estadual do Oeste do Paraná
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ
AV. TANCREDO NEVES, 3224 —FONE / FAX (45) 3321-5151
CASCAVEL- PR
CEP: 85806-470

ASSUNTO: Contratação de empresa especializada
preventiva/corretiva
com
manutenção
para
fornecimento de consumíveis, para o equipamento
Termodesinfectora, marca CISA, modelo 155-H-2P-ETS-SV, patrimônio 01014532, alocada no Hospital
Universitário do Oeste do Paraná —HUOP.

INFORMAÇ.'AO DA

DIRE /AO
ADMINISTRATIVA

Cascavel, 11 de setembro de 2020.

Para Assessoria Jurídica
Tendo em vista o processo CR n'00890/2020, que solicita a abertura de procedimento

licitatório

a

para

preventiva/co rretiva

Termodesinfectora,

Contratação
com

de

fornecimento

marca CISA, modelo

alocada no Hospital Universitário

especializada

empresa
de

consumíveis,

para

manutenção

o

equipamento

para

155-H-2P-E-TS-SV, patrimônio

01014532,

do Oeste do Paraná —HUOP, conforme descrito na

minuta de edital.

Ao analisar a Minuta, verificando a formação de preços com base nas especificações
constantes no processo, informo que nada foi percebido que desabonasse sua continuidade.

Solicito a conclusão
modalidade

para a abertura

do trâmite

de novo processo

licitatório

na

Pregão Eletrônico com ampla disputa„em funcão da especificidade dos materiais,

gestão e fiscalizacão do contrato e considerando

o histórico de fornecedores para os itens objeto

da licitacão.

Com relação a possibilidade
de Microempresa

de divisão dos itens em cotas para participação exclusiva

ou Empresa de Pequeno

Porte, tendo em vista o disposto no termo de

referência e os valores totais de cada item: não será aplicada a cota.
Quanto

ao Decreto

10024/2019, no que tange ao planejamento

da contratação,

orientamos que conste em edital:

Modo de disputa: Aberto;
Intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances: 1% (um por cento);

Critério de valor: Valor máximo aceitável;

Para tanto, encaminho

â Assessoria J í c p a parecer quanto a continuidade

processo.

do

e de : tveira

MisaelGo

/
D'o Administrativa-HUOP
a

Atenciosamente,

RG: 7.645.572-4

Rodrigo Al!an Barcella
Diretor Administrativo
Av. Tancredo Neves, 3224 Santo Onofre —Cep 85.806-470 Cascavel —PR Fone/Fax (45) 3321-5151.

P A R E C E R

JU

R

I

D

I

C

0

N

Processo de Licitação
Pregão Eletrônico
Processo 000890/2020

Modalidade:

UNIOESTE — HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

presente

0

000890/2020,
por
prego

especializada

na

processo

Eletrônico,

Pregão

modalidade

lote,

de

objetivando

a

Contratação

licitação
do

tipo

de

n

Menor

empresa

com
manutenção
preventiva/corretiva
para
fornecimento
de
consumíveis,
o
equipamento
para
155-H-2P-E-TS-SV,
Termodesinfectora,
marca
modelo
CISA,
patrimônio 01014532, alocada no Hospital Universitário do Oeste
do Paraná — HUOP

a minuta do edital nos termos da
e encontra-se conforme os ditames legais,
constam dos autos: a indicação das dotações
por onde correrão as despesas; a existência de

Foi elaborada

legislação pertinente

nesta esteira,
orçamentarias
previsão dos recursos financeiros necessários para o custeio
das despesas,
e autorização
da Diretoria Administrativa
para
ao processo.
que seja dada continuidade

Foi sugerido ainda, em conformidade ao Decreto
10024/2019 o modo de disputa aberta, com intervalo mínimo de
diferença de valores entre os lances de 1% (um por cento) e
tendo como critério de valor, o valor máximo aceitável.
do
Por não existir óbice para o prosseguimento
e
e estando de acordo com a conveniência
oportunidade
da autori dade competente,
nosso parecer é pela
devendo-se
dar
continuação
do
licitatório,
a
processo
publicidade e seguir as formalidades que a modalidade requer,
bem como observar o princípio da competitividade.

processo
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CR n 000890/2020
ASSUNTO:
modalidade

Autorização

para

continuidade

do

processo

licitatório

na

Pregão Eletrônico

de Licitação do HUOP encaminha processo solicitando
continuidade
do processo licitatório na modalidade Pregão
para

A Assessoria

autorização
Eletrônico.

Analisando a documentação apensada a CR 000890/2020, que trata
do Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor preço
por lote, cujo objetivo é a Contratação de empresa especializada para

com fornecimento de consumiveis, para
manutenção preventiva/corretiva
o equipamento Termodesinfectora, marca CISA, modelo 155-H-2P-E-TSSV, patrimônio 01014532, alocada no Hospital Universitário do Oeste do
Paraná —HUOP, declaramos:
- sob as penas da Lei, que a despesa abaixo identificada, tem
adequação com a Lei Federal de Licitações n'.666/1993, Lei Estadual de
Licitações e Contratos n'5.608/2007, com o Plano Plurianual e está incluída
na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual;
- que a despesa preenche todos os requisitos exigidos pela Lei
Fiscal), especialmente
Complementar n'01/2000 (Lei de Responsabilidade
quanto a norma do artigo 16:
de ação
"despesa para criação, expansão ou aperfeiçoamento
rio
impacto-orçamentá
de
estimativa
de
acompanhada
governamental,
financeiro para este exercício e para os dois subsequentes".

IDENTIFICA/AO

DA

DESPESA:

Contratação
manutenção
fornecimento
equipamento

especializada

para
com
o
consumíveis,
para
de
marca CISA,
Termodesinfectora,

de empresa

preventiva/corretiva

155-H-2P-E-TS-SV,
patrimônio
01014532, alocada no Hospital Universitário do
Oeste do Paraná —HUOP.
modelo

DOTA/AO ORQAMENTARIA:
ELEMENTO DE DESPESA:

RECURSOS:

4534.12364086.078 ou 4760.10122036.163
33903917
100, 101 ou 262 ou outra que for disponiblizada
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Considerando ainda o Parecer Jurídico atestando a regularidade do
processo, AUTORIZO a abertura e continuidade do processo, sendo que o
processo deverá ser conduzido pela Comissão designada pela Portaria n
1711/2020-G RE.
Cascavel, 15 de setembro de 2020.
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