
TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 
MODALIDADE: 

PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2018 
(Regido pela Lei 10.520/2002, Lei 8.666/93,  

aplicando-se subsidiariamente, no que couber, a Lei Complementar n. 

123/2006 e suas alterações e demais legislações pertinentes). 

DATA DE ABERTURA: 
 

 

30/07/2018 
HORÁRIO:  

09:00 Horas 
 

OBJETO: Contratação de empresa para prestação dos serviços de: 
1) - Hospedagem em Quarto Coletivo  - ala masculino e feminino,  

incluindo alimentação consistente no mínimo de café, almoço e 
jantar e transporte ida/volta aos hospitais de Curitiba e Região 
Metropolitana de Curitiba dos Pacientes em TFD – Tratamento 
Fora do Município e acompanhantes. 

2) – Hospedagem em Quarto de Isolamento individual para paciente 
+ acompanhante c/ banheiro e cozinha individual contento no 
mínimo geladeira ou frigobar, fogão, micro-ondas e utensílios 
básicos para preparo de alimentação consistente no mínimo de 
café, almoço e jantar e transporte ida/volta aos hospitais de 
Curitiba e Região Metropolitana de Curitiba 

 
TIPO DA LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL 

 
 

LOCAL DA SESSÃO 
PÚBLICA: 

 

 
CISCENOP 

Rua Piratininga, 668 - Cianorte 
 

PROCESSO 
ADMINISTRATIVO: 

Nº: 006/2018 
 

 
INTERESSADO: 

 
CISCENOP – Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Centro 

Noroeste do Paraná 
 

Serviços: 

. Hospedagem: a empresa proponente deverá ter capacidade mínima de 50 

leitos comuns e mais no mínimo 03 quartos individual em área isolada para 

pacientes especiais + acompanhante, devendo conter no mínimo banheiro e 

cozinha individual com frigobar, micro-ondas, fogão e utensílios básicos de 

cozinha. 

. Quartos comuns separados por alas femininas, masculina e infantil. 

. Cada usuário recebe 01 Kit (lençol, fronha, travesseiro e cobertor) 

 



. Transporte: a empresa deverá disponibilizar pelo menos 02 veículos Vans 

e/ou Micro-ônibus, com ar condicionado, seguro de passageiros, registro na 

Urbs e acessibilidade, para transporte de pacientes TFD. O transporte deverá 

realizar-se das 06:00 às 20:00 horas, incluindo sábados e domingos, de 

maneira a atender os horários marcados nos agendamentos de atendimentos 

dos pacientes. Para os pacientes hospedados em quarto de isolamento o 

transporte deverá ser disponibilizado 24 horas. 

 

. Assistência de enfermagem: a empresa proponente deverá disponibilizar 

assistência de enfermagem 24 horas para todos os pacientes usuários, sendo 

necessário que este profissional seja devidamente registrado no COREN-PR e 

possuir vínculo empregatício em a empresa. 

 

. Alimentação: cardápio desenvolvido por nutricionista devidamente registrada 

no CRN-PR, com no mínimo 03 refeições diárias (café da manhã, almoço e 

jantar). 

 

. Os alimentos servidos devem ser frescos e preparados conforme orientação 

hospitalar e diretrizes básicas da vigilância sanitária. 

 

. As alimentações devem ser composta de no mínimo: 

- Café da Manhã: Café preto, leite, pão francês, margarina, doce e mortadela. 

- Almoço: Arroz, feijão, macarrão ou lasanha, carne, farofa, 02 opções de 

legumes quentes e 03 porções de saladas frias, suco. 

- Jantar: Arroz, feijão, polenta, carne, farofa, 02 opções de legumes quentes e 

03 opções de saladas frias, suco. 

. No isolamento deverá ser ofertada água mineral e frutas. 

 

O Edital poderá ser obtido gratuitamente no site Ciscenop, no endereço 

http://www.ciscenop.com.br ou na Rua Piratininga 668 em Cianorte, das 08h:00m até 11:30h e 

das 13:30 às 17:00 hs a partir da data de sua publicação. Informações adicionais podem ser 

obtidas junto à Comissão Permanente de Licitação, Fone: (44) 3018-4200 ou através do email: 

ciscenop@uol.com.br 
 

 

Jorge de Lira 
Pregoeiro 

 
 

Taketoshi Sakurada 
Presidente - CISCENOP 

 
 


