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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

44.494.796/0001-51 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

06/12/2021 

   

NOME  EMPRESARIAL  
RL SURGICAL CARE  LIDA 

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

PORTE 

EPP 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e  materials  para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS 
46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado 
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e 
pegas 

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO  
AV MERIT! 

NÚMERO 

01795 
COMPLEMENTO 

SAL 306 

CEP 
21.211-007 

BAIRRO/DISTRITO 
VILA DA PENHA 

MUNICÍPIO 

RIO DE JANEIRO 
UF 

RJ 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

CANOVACONTABIL@CANOVACONTABIL.COM.BR  
TELEFONE 

(21) 2222-2222 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
06/12/2021 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

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

Emitido no dia 11/08/2022 as 14:35:47 (data e hora de  Brasilia). Pagina: 1/1 
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CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DATA DE ABERTURA 

15/01/2003 
NUMERO DE INSCRIÇÃO 

05.476.025/0001-80 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE siTuAgÃo 
CADASTRAL 

PORTE 

EPP 
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
******** 

NÚMERO 

718 
COMPLEMENTO 
.******* 

LOGRADOURO  

AV  PRESIDENTE TANCREDO NEVES 

UF 

MG  
CEP 
38.706-400 

BAIRRO/DISTRITO 
CIDADE NOVA 

MUNICÍPIO 
PATOS DE MINAS 

TELEFONE 
(34) 3814-0837/(34) 3821-2077 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

GMATEUSONETSITE.COM.BR  

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

09/08/2003 
SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

about:blank 15/07/2022 09:59 a
pri 

NOME EMPRESARIAL 
RODEOWEST ARTIGOS  COUNTRY  LTDA 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS 
Não informada 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

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

Emitido no dia 15/07/2022 As 09:59:32 (data e hora de  Brasilia). Página: 1/1 
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 

11.206.099/0004-41 
FILIAL 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
18/01/2017 

   

NOME EMPRESARIAL 

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS  MEDICOS  E HOSPITALARES LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

SUPERMED 
PORTE 

DEMAIS 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente 
46.44-3-02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário 
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e 
pegas 
46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos 
agropecuários 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO  
AV TOWER AUTOMOTIVE 

NÚMERO 

300 
COMPLEMENTO 

GALPA026 

 

CEP 

07.430-350 
BAIRRO/DISTRITO 

LARANJA AZEDA 
MUNICÍPIO 

ARUJA 
UF 

SP  

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

CONTABIL03©SUPERMED.NET.BR  
TELEFONE 

(35) 3431-3952 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
18/01/2017 

 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

11/08/22, 14:36  

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

Emitido no dia 11/08/2022 As 14:36:42 (data e hora de  Brasilia). Página: 1/1 
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13/07/2022 11:29 about:blank 

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NOMERO DE INSCRIÇÃO 

00.814.559/0001-55 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

19/09/1995 

NOME EMPRESARIAL 

SURYA DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E FARMACEUTICOS S/A 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE 

DEMAIS 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares 
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 
47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas 
52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis 
58.13-1-00 - Edição de revistas 
73.11-4-00 - Agencias de publicidade 
82.20-2-00 - Atividades de teleatendimento 
82.91-1-00 -Atividades de cobranças e informações cadastrais 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

205-4 - Sociedade Anônima Fechada 

LOGRADOURO 

AV  MELVIM  JONES  
NÚMERO 

823  
COMPLEMENTO  

CEP 

87.070-030 
BAIRRO/DISTRITO 

PARQUE INDUSTRIAL 
BANDEIRANTES 

MUNICÍPIO 
MARINGA 

UF 

PR 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

FISCALMEDICAMENTOS©GRUPOELFA.COM.BR  
TELEFONE 

(83) 2106-2433/ (83) 2106-2559 

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR) 
***** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

04/09/2001 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

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

Emitido no dia 13/07/2022 às 11:29:14 (data e hora de  Brasilia). Página: 1/1 
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CURITIBA 

  

N°152 - ANO XI 

sesimosigooPea..' 

  

CURITIBA, QUARTA-FEIRA, 10 DE AGOSTO DE 2022 

  

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 

ATOS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO ÀSAÚDE - FEAS 

PORTARIA N°64 

"Designa servidores para atuarem como pregoeiros e 

membros de equipe de apoio nos processos 

licitatórios."  

III  DIRETOR GERAL DA FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE - FEAS, no uso da competência que lhe foi 

delegada por meio do Decreto Municipal n.° 351/2019 e, em conformidade com o disposto na Lei Federal n.° 8.666/93 e 
alterações, na Lei Federal n.° 10.520/02, e no Decreto Municipal 1.235/2003. 
RESOLVE:  
Art.  1° Designar os servidores abaixo relacionados para atuarem como pregoeiros e membros de equipe de apoio nos 
processos licitatórios, nos processos de Dispensas de Licitação e Inexigibilidade de Licitação, no âmbito da Fundação Estatal 
de Atenção à Saúde — Feas. 

Pregoeiros:  
Juliano  Eugênio da Silva - matricula n.° 277 
Mirelle Pereira Fonseca - matricula n.° 1.822  
William  César Barboza - matricula n° 1.828 
Veridiane De Paula Macedo  Sotto  Maior — matricula n.° 3.873 
Equipe de apoio:  
Silvia  Andrea  Miranda Ribeiro — matricula n° 3.448  

Art.  2° 0 Pregoeiro e Equipe de Apoio serão devidamente indicados no edital de embasamento para cada processo licitatório.  
Art.  3° Caberá ao Pregoeiro a elaboração e julgamento dos procedimentos licitatórios na modalidade Pregão e compras por  

Itlo  eletrônico, bem como demais funções pertinentes, em conformidade com a Legislação vigente. 
t. 4° Caberá aos servidores â inclusão no Sistema BIONEXO E PUBLINEXO, dos dados resultantes da formalização dos 

processos de Dispensa de Licitação e Inexigibilidade de Licitação, de acordo com o disposto na Artigos 24 e 25 da Lei Federal 
n.° 8.666/93.  
Art.  5° 0 mandato dos pregoeiros será de 01 (um) ano, com efeitos a partir de 1° de agosto de 2022.  
Art.  6° Ficam revogadas quaisquer disposições contrárias. 

Fundação Estatal de Atenção â Saúde, 8 de agosto de 2022. 

Sezifredo Paulo Alves Paz: Diretor Geral 

PORTARIA N°65 

"Reestrutura a 18  Comissão Permanente de Processo 

Administrativo Disciplinar (2022/4)" 

0 Diretor Geral da Feas, no uso das atribuições e competência conferidas pelos artigos 13, inciso VIII, alínea "b" e inciso IX do 
Estatuto da Fundação Estatal de Atenção â Saúde — Feas e artigo 18 do Decreto Municipal n° 1.688 de 20 de dezembro de 
2013, 
RESOLVE: 
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18/08/22, 15:04 Zimbra  

Zi m bra silviaribeiro@feaes.curitiba.pr.gov.ba--- 

Re: Minuta de edital para análise e aprovação - Materiais odontológicos 

De : Alessandra de Souza Azuma 
<alazuma@feaes.curitiba.pr.gov.br> 

Assunto : Re: Minuta de edital para análise e aprovação - 
Materiais odontológicos 

Para : Silvia  Andrea  Miranda Ribeiro 
<silviaribeiro@feaes.curitiba.pr.gov.br>  

Cc  : Gerencia Hiza 
<gerenciaassistencial.hiza@feaes.curitiba.pr.gov.br> 

Boa tarde, 

• Edital aprovado. 

Atenciosamente, 

qui, 18 de ago de 2022 14:57 

efp8  anexos  

Alessandra de Souza 
Gerente 

Diretoria- Hospital Municipal do Idoso Zilda Ams 

(41) 3316-5986 lalazuma@feaes.curitiba.pr.gov.br  

De: "Silvia  Andrea  Miranda Ribeiro" <silviaribeiro@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Para: "Alessandra de Souza Azuma" <alazuma@feaes.curitiba.pr.gov.br>  
Cc:  "Gerencia Hiza" <gerenciaassistencial.hiza@feaes.curitiba.prgov.br> 
Enviadas: Quinta-feira, 18 de agosto de 2022 13:28:46 
Assunto: Minuta de edital para análise e aprovação - Materiais odontológicos 

Boa tarde Alessandra, 

Segue minuta atualizada. 

Atenciosamente, 

Silvia Ribeiro 
Comissào Permanente de Licitagbes 

(41)3316-5927 I silviaribeiroaleaes.curitiba.pr.gmbr 

De: "Alessandra de Souza Azuma" <alazuma@feaes.curitiba.prgov.br> 
Para: "Gerencia Assistencial Hiza" <gerenciaassistencial.hiza@feaes.curitiba.pr.gov.br>  
Cc:  "Silvia  Andrea  Miranda Ribeiro" <silviaribeiro@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Enviadas: Quinta-feira, 18 de agosto de 2022 12:14:07 
Assunto: Re: Minuta de edital para análise e aprovação - Materiais odontológicos 

Boa tarde, 

https://webmail.curitiba.pr.gov.br/h/printmessage?id=891&tz=America/Sao_Paulo  
I 
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18/08/22, 15:04 Zimbra 

Em analise ao termo de referência verifiquei que não consta os itens com as quantidade e 
descrição, ao qual constava no edital enviado anteriormente. 

Atenciosamente, 

 

Alessandra de Souza 
Gerente 

Diretoria- Hospital Municipal do idoso Zilda  Pins  
(41) 3316-5986 ialazuma@leaesicuritiba.prigovibr 

De: "Gerencia Hiza" <gerenciaassistencial.hiza@feaes.curitiba.prgov.br> 
Para: "Alessandra de Souza Azuma" <alazuma@feaes.curitiba.prgov.br>  
Cc:  "Silvia  Andrea  Miranda Ribeiro" <silviaribeiro@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Enviadas: Quarta-feira, 17 de agosto de 2022 15:05:20 
Assunto:  Fwd:  Minuta de edital para análise e aprovação - Materiais odontológicos 

Boa tarde Ale; 

Você pode conferir por favor a Minuta novamente. 

Atenciosamente, 

Rosane  Kraus  
Gerência Assistencial 

Diretoria — Hospital Municipal do Idoso Zilda Arns 

(41) 3316-59661gerenciaassistencial.hiza@feaes.curititra.prgov.br  

De: "Silvia  Andrea  Miranda Ribeiro" <silviaribeiro@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Para: "Gerencia Assistencial Hiza" <gerenciaassistencial.hiza@feaes.curitiba.prgov.br> 
Enviadas: Quarta-feira, 17 de agosto de 2022 14:47:18 
Assunto: Re: Minuta de edital para análise e aprovação - Materiais odontológicos 

Boa tarde Rosane, 

segue minuta com alterações para análise e aprovação. 

Atenciosamente, 

Silvia Ribeiro 
Comiss5o Permanente de Licita(des 

(41) 3316-5927 I silviaribeiro@feaes.curititrapr.gov.br  

De: "Gerencia Assistencial Hiza" <gerenciaassistencial.hiza@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Para: "Silvia  Andrea  Miranda Ribeiro" <silviaribeiro@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Enviadas: Quarta-feira, 17 de agosto de 2022 12:42:40 
Assunto:  Fwd:  Minuta de edital para análise e aprovação - Materiais odontológicos 

https://webmail.curitiba.pr.gov.br/h/printmessage?id=891&tz=America/Sao_Paulo 2/4 



18/08/22, 15:04 Zimbra 

Boa tarde Silvia! 

Segue abaixo observação sobre a descrição do contrato. Quanto insumos está ok. 

Atenciosamente, 

*41  
Rosane  Kraus  
Gerência Assistencial 
Diretoria— Hospital Municipal do idoso  Zeta  Ams 
(41)3316-5966 I gerenciaassistencial.biza@feaes.curitiba.pr.gov.br  

De: "Alessandra de Souza Azuma" <alazuma@feaes.curitiba.prgov.br> 
Para: "Gerencia Hiza" <gerenciaassistencial.hiza@feaes.curitiba.prgov.br> 
Enviadas: Terça-feira, 16 de agosto de 2022 16:28:41 
Assunto: Re: Minuta de edital para análise e aprovação - Materiais odontológicos 

Boa Tarde, 

Em analise ao termo de referência dos insumos de odonto, verifiquei que no item 4 -Itens 
para Cotação, consta como exigência garantia de 12 meses para os produtos e 
assistência técnica, o que não procede por tratar-se de insumos e não equipamentos 
(grifados em amarelo), também conversei com a Fabiana que também confirmou essa 
informação. 

Atenciosamente, 

De: "Gerencia Hiza" <gerenciaassistencial.hiza@feaes.curitiba.prgov.br> 
Para: "Alessandra de Souza Azunna" <alazuma@feaes.curitiba.prgov.br> 
Enviadas: Sexta-feira, 12 de agosto de 2022 15:54:49 
Assunto:  Fwd:  Minuta de edital para análise e aprovação - Materiais odontológicos 

01 Ale; 

Será que esta correto? 

Atenciosamente, 

 

Rosane  Kraus  
Gerêncla Assistencial 
Diretoria — Hospital Municipal do Idoso Zilda Ams 
(41) 3316-59661gerenciaassistencial.hiza©feaes.curitiba.pr.gov.br  

https://webmail.curitiba.pr.gov.br/h/printmessage?id=891&tz=America/Sao_Paulo 3/4 



18/08/22, 15:04 Zimbra 

De: "Silvia  Andrea  Miranda Ribeiro" <silviaribeiro@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Para: "Gerencia Assistencial Hiza" <gerenciaassistencial.hiza@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Enviadas: Sexta-feira, 12 de agosto de 2022 15:35:19 
Assunto: Minuta de edital para análise e aprovação - Materiais odontológicos 

Boa tarde Rosane! 

Segue minuta do edital de embasamento referente ao Pregão Eletrônico que tem por objeto 
o "Registro de pregos para futuro fornecimento de materiais odontológicos" (PA 
206/24922)" para análise e aprovação. 

Favor verificar os destaques em vermelho. Caso alguma alteração seja feita, favor destacar. 

Atenciosamente, 

Silvia Ribeiro 
Comissão Permanente de Licitagfies 

(41)3316-5427 silviaribeirchtfeaes.curitiba.pr.gov.br  

• 

Alessandra  10 ANOS.png 
34 KB 

fl.5140EMP 

https://webmail.curitiba.pr.gov.br/h/printmessage?id=8918az=America/Sao_Paulo 4/4 



Feas 

R.  Cap.  Argemiro Monteiro Vanderley, 161 
Capão Raso — Curitiba PR 

CEP 81.130-160 
(41) 3316-5927 

www.feaes.curitiba.pr.gov.br  

Memorando  207/2022 — CPL Em 19/08/2022 

À Assessoria Jurídica Feas: 

Encaminhamos a Minuta de Edital de Embasamento de Pregão 

Eletrônico referente ao Processo Administrativo n° 206/2022, para análise e 

posicionamento jurídico. 0 referido processo administrativo diz respeito a "Registro 

de pregos para futuro fornecimento de materiais odontológicos, pelo período de 12 

(doze) meses.". 

Elaboramos o Edital com base nas informações enviadas pelo setor 
solicitante. 

A Publicação dar-se-6 no Diário Oficial — Atos do Município de Curitiba 

e Jornal de Grande Circulação. 

Respeitosamente, 

.9--)-v->e_c-0--- 
Mirelle Pereira Fonseca 

Pregoeira 

Página 1 de 1 



jeas 

R.  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, 161 
3° andar 

Capão Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 
(41) 3316-5927 

www.feas.curitiba.prgov.br  

MINUTA 
EDITAL DE EMBASAMENTO 

Processo Administrativo n° 206/2022. 

Pregão Eletrônico n° XXX/2022. 

A Fundação Estatal de Atenção à Saúde — Feas informa que realizará Pregão Eletrônico, 

cujo Edital assim se resume. 

Objeto: "Registro de pregos para futuro fornecimento de materiais odontológicos". 

Propostas, documentos e lances: Serão recebidos, exclusivamente, através da internet no 

portal de compras governamentais (wvvvv.compras.gov.br), nos seguintes prazos: 

Inicio do recebimento das propostas, 
documentos de habilitação e 

complementares 

08:00 h do dia XX de XX de 2022 

Término do recebimento das propostas, 
documentos de habilitação e 

complementares 

08:39 h do dia XX de XX de 2022 

Inicio da sessão pública de disputa 08:40 h do dia XX de XX de 2022 

Informação: Os itens deste certame são destinados á participação exclusiva de ME/EPP. 

Curitiba, 24 de agosto de 2022. 

MireIle Pereira Fonseca  

Pregoeira 

Pregão Eletrônico n° 134/2022 — Feas Página 1 de 52 



Feas 

R.  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, 161 
3° andar 

Capão Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 
(41) 3316-5927 

www.feas.curitiba.pr.gov.br  

1 — Introdução 

1.1. A Fundação Estatal de Atenção à Saúde de Curitiba — Feas torna público 

que realizará processo licitatório na modalidade Pregão, na forma eletrônica, através do 

Portal de Compras Governamentais (www.compras.gov.br). A licitação será do tipo "menor 

prego por item". Legislação aplicável: lei n.° 8.666/93; lei n.° 10.520/2002; lei complementar 

n° 123/2006; disposições dos decretos municipais n° 1.235/2003; 2.028/2011; 104/2019; 

290/2016; e 610/2019, naquilo que lhes for compatível, além do contrato de gestão 

celebrado entre o município de Curitiba e a Feas e Processo Administrativo n.° 206/2022 — 

Feas, bem como as cláusulas abaixo descritas. 

1.2. 0 valor máximo estimado deste Pregão Eletrônico é de R$ 18.390,67. 

1.3. As despesas decorrentes da aquisição dos produtos correrão por conta de 

recursos próprios da Feas (CNPJ 14.814.139.0001-83), previstos em seu orçamento, 

recebiveis através de Contrato de Gestão celebrado com o Município de Curitiba, para 

atender as metas definidas. 

2— Indicação Do Pregoeiro E Da Equipe De Apoio 

2.1. 0 Pregoeiro e equipe de apoio designados por meio da Portaria n.° 48/2022 e  
— Feas, responsáveis por este Pregão Eletrônico são: 

Pregoeira: 

Mirelle Pereira Fonseca 

Equipe  de  Apoio:  

William Cesar Barboza 

Silvia Andrea Miranda  Ribeiro  

2.2. Na ausência do Pregoeiro responsável, o presente pregão será conduzido e 

julgado por um dos agentes designados como equipe de apoio. 
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2.3. 0 julgamento da licitação dar-se-6 pelo Pregoeiro, com base nas condições 

previstas neste edital. 

2.3.1. Havendo necessidade de análise técnica para aferir relação de 

compatibilidade da oferta da licitante com as condições exigidas em edital, o órgão promotor 

ficará responsável por essa avaliação. 

3 — Objeto da licitação 

3.1. 0 objeto desta licitação é "Registro de preços para futuro fornecimento 

de materiais odontológicos", conforme especificações contidas neste edital, seus anexos 

e no formulário proposta eletrônico. 

3.2. Em caso de discordância existente entre as especificações descritas no 

Compras Governamentais e as especificações constantes neste Edital, prevalecerão as 

últimas. 

3.3. Compõem esta Convocação Geral, além das condições especificas, os se-

guintes anexos: 

Anexo 1— Termo de Referência; 

Anexo 2— Da proteção de dados; 

Anexo 3— Justificativa das escolhas dos pregos e orçamentos balizadores; 

Anexo 4— Minuta da ata de registro de pregos; 

Anexo 5— Minuta de cadastro reserva; 

4— Das impugnações, esclarecimentos e comunicados 

4.1. Os esclarecimentos sobre este Edital somente serão respondidos quando 

solicitados ao Pregoeiro, até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da 

licitação, devendo ser: 

4.1.1. Protocolada na sede da Feas, no endereço constante no cabeçalho deste 

termo; 
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4.1.2. Apresentada através do sistema de compras governamentais. 

4.1.3. No seguinte endereço eletrônico: mifonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br  

4.1.4. As respostas aos esclarecimentos serão disponibilizadas no portal de 

compras governamentais para ciência de todos os interessados. É dever das empresas 

interessadas acompanhar os boletins de esclarecimentos emitidos pelo Pregoeiro no portal 

de compras governamentais. 

4.1.5. 0 Pregoeiro decidirá sobre o esclarecimento no prazo de até 1 (um) dia  

CAD. 

4.2. Eventuais impugnações ao presente Edital poderão ser feitas até as 17 

horas do dia 01 de setembro, dois dias úteis antes da data fixada para a realização da 

sessão pública do Pregão, por qualquer cidadão ou licitante. 

4.3. A impugnação deverá ser apresentada por escrito, dirigida ao Pregoeiro, e 

conter o nome completo do responsável, indicação da modalidade e número do certame, a 

denominação social da empresa, número do CNPJ, telefone, endereço eletrônico para 

contato, devendo ser: 

4.3.1. Protocolada na sede da Feas, no endereço constante no cabeçalho deste 

termo; 

4.3.2. Apresentada através do sistema de compras governamentais; 

4.3.3. No seguinte endereço eletrônico: mifonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br  

4.4. A impugnação será julgada em até um dia  CAN,  a contar da data de seu 

expresso recebimento e a resposta será disponibilizada no  site  de compras governamentais. 

4.5. Comunicados — Qualquer comunicado emitido pelo Pregoeiro será divulgado 

no portal de compras governamentais; o qual também poderá ter seu texto disponibilizado 

no  "chat"  deste pregão eletrônico. 

4.6. As solicitações feitas fora dos meios e prazos aqui estipulados não serão 

conhecidas. 
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4.7. É de responsabilidade única e exclusiva das empresas interessadas 

acompanharem os boletins de esclarecimentos e os comunicados emitidos. Não serão 

aceitas reclamações baseadas no desconhecimento do teor desses documentos. 

4.8. Durante a sessão de envio de lances, o Pregoeiro não fará atendimento aos 

fornecedores através de telefone, somente através do  "chat"  de mensagens. As dúvidas 

devem ser dirimidas antes do inicio do processo de Pregão Eletrônico 

5— Condições De Participação 

5.1. A participação neste Pregão Eletrônico importa à proponente irrestrita 

aceitação das condições estabelecidas no presente Edital, bem como na observância da 

legislação em vigor, dos regulamentos, normas administrativas e técnicas aplicáveis, 

inclusive quanto aos recursos. 

5.2. Somente poderão participar da presente Licitação aqueles que: 

5.2.1. Satisfaçam integralmente as condições deste Edital; 

5.2.2. Estejam regularmente estabelecidos no pais, cuja finalidade e ramo de 

atuação principal estejam incorporados ao objeto do presente Pregão Eletrônico e que 

execute atividade pertinente e compatível com este objeto. 

5.2.3. Os itens deste certame são destinados à participação exclusiva de 

ME/EPP. 

5.2.4. Estejam cadastradas no sistema compras governamentais. 

5.3. Não poderão participar desta licitação: 

5.3.1. (quanto aos itens exclusivos) Microempresa, empresa de pequeno porte e 

microempreendedor individual integrantes de um mesmo grupo econômico, as-

sim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais 

comuns, ou que se utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em co-

mum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico 

em comum; 
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5.3.2. (quanto aos itens exclusivos) As licitantes que se enquadrem no previsto 

do § 4° do  art.  3° da Lei Complementar 123/2006; 

5.3.3. Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer esfera fe-

derativa ou suspensas de licitar ou impedidas de contratar com o Município de 

Curitiba, enquanto durarem os efeitos da sanção; 

5.3.4. nenhum servidor, seu cônjuge, companheiro, parente em linha reta, cola-

teral ou por afinidade, até o terceiro grau poderá ser diretor, proprietário, contro-

lador ou integrar conselho de empresa fornecedora ou que realize qualquer mo-

dalidade de contrato com o Município, sob pena de demissão, nos termos do  art.  

98 da Lei Orgânica do Município; 

5.3.5. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando 

nessa condição (Acórdão n° 746/2014-TCU-Plenário). 

5.3.6. Empresas que se encontrem sob falência, dissolução, recuperação judicial 

ou extrajudicial, exceto empresas com plano de recuperação acolhido judicial-

mente, e empresas em recuperação extrajudicial, com plano de recuperação ho-

mologado judicialmente. 

5.4. Os Secretários Municipais, o Procurador-Geral do Município, os ocupantes 

de cargo em comissão, os de função de confiança, bem como todos os servidores e empre-

gados públicos Municipais, da Administração Direta e Indireta, não poderão firmar contrato 

com o Município antes de decorridos 90 (noventa) dias após findos os respectivos vínculos. 

5.5. Nesta licitação não será aceita a participação de empresas em consórcio. 

5.6. Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará "sim" ou 

"não" em campo próprio do sistema eletrônico, relativo ás seguintes declarações: 

5.6.1 que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 30  da Lei 

Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido 

estabelecido em seus  arts.  42 a 49. 

5.6.1.1 nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas 

de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame; 
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5.6.1.2 nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas 

e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o 

licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 

2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa. 

5.6.2 que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e 

seus anexos; 

5.6.3 que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a 

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalicias; 

5.6.4 que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, 

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

5.6.5 que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição 

de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

5.6.6 que a proposta foi elaborada de forma independente. 

5.6.7 que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando 

trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do  art.  10  e no 

inciso Ill do  art.  5° da Constituição Federal; 

5.6.8 que os serviços são prestados por empresas que comprovem 

cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam As regras de acessibilidade previstas na 

legislação, conforme disposto no  art.  93 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991. 

5.7. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o 

licitante As sanções previstas em lei e neste Edital. 

6 — Credenciamento  
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6.1. 0 Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que 

permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma 

eletrônica. 

6.2. Os interessados em participar desta Licitação deverão estar previamente 

credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF e perante 

o Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais — SIASG, pelo  site  

www.compras.gov.br. 

6.3. 0 cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras 

governamentais, no sitio www.compras.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira — ICP — Brasil. 

6.4. Os interessados em participar desta licitação, preferencialmente, também 

poderão estar inscritos no Portal de Compras do Município de Curitiba (E-Compras): 

http://www.e-compras.curitiba.prgov.br, a fim de possibilitar a emissão do Certificado de 

Registro Cadastral —  CRC,  nos termos do Decreto Municipal n° 104/2019; 

6.5. 0 uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de responsabilidade 

exclusiva do licitante, não cabendo ao provedor do sistema ou a Feas responsabilidade por 

eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

6.6. 0 credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade 

legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para a realização das transações 

inerentes ao Pregão na forma Eletrônica. 

6.7. 0 licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema 

qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, 

para imediato bloqueio de acesso. 

6.8. 0 licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas 

em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e 

lances. 
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6.9. É de exclusiva responsabilidade da empresa interessada a solicitação e 

manutenção de sua respectiva chave de acesso perante o provedor do sistema compras 

governamentais. 

6.10. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 

informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão 

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

6.10.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação 

7 — Apresentação Da Proposta De Pregos E Envio Dos Documentos 

7.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos exigidos no edital, proposta com a descrição do 

objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão 

pública, quando, então, encerrar-se-6 automaticamente a etapa de envio dessa 

documentação. 

7.2. 0 envio da proposta, acompanhada dos documentos exigidos neste Edital, 

ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

7.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação 

que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados 

constantes dos sistemas. 

7.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 

trabalhista, nos termos do  art.  43, § 1° da  LC  n° 123, de 2006. 

7.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
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negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 

desconexão. 

7.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a 

proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

7.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação 

entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

7.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 

público após o encerramento do envio de lances. 

8— Do preenchimento da proposta 

8.1. 0 licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no 
sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

8.1.1. Valor unitário do item; 

8.1.2. Marca; 

8.1.3. Fabricante; 

8.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares 
especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o 
modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do 
bem no órgão competente, quando for o caso; 

8.1.5. Neste campo descrição, as propostas não podem conter qualquer 
identificação do licitante proponente, tais como nome, CNPJ, telefone,  e-mail,  
etc.,  sob pena de desclassificação.  

8.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 
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8.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 

encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que 

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

8.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, 

serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 

qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

8.5. 0 prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a 

contar da data de sua apresentação. 

8.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas 

de regência de contratações públicas e neste edital, sob pena de desclassificação. 

8.7. Não serão aceitas propostas e/ou documentos encaminhados fora do 

horário determinado nem em outro meio que não através do portal de compras 

governamentais. 

8.8. 0 envio de uma proposta para este Pregão Eletrônico será considerado 

como evidência de que a proponente: 

8.8.1. Examinou criteriosamente todos os documentos do Edital, que os 

comparou entre si e obteve do Pregoeiro informações sobre qualquer ponto duvidoso antes 

de apresentá-la; 

8.8.2. Considerou que os elementos desta Licitação lhe permitem a elaboração 

de uma proposta totalmente satisfatória. 

8.8.3. Está de acordo com todos os termos editalicios; 

8.8.4. Sendo vencedora da Licitação, assumirá integral responsabilidade pela 

entrega do objeto licitado; 

8.9. A empresa que utilizar qualquer forma passivel de identificação no sistema 

eletrônico terá sua proposta desclassificada pelo Pregoeiro e não poderá participar da fase 

de lances. 
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9— Abertura da sessão pública e classificação das propostas 

9.1. A abertura da presente licitação dar-se-6 em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

9.2. 0 Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edi-

tal, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no 

Termo de Referência. 

9.3. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

9.4. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

9.5. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo 

em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

9.6. 0 sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 

9.7. 0 sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

10— Formulação dos lances: modo de disputa aberto e fechado 

10.1. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances ex-

clusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu rece-

bimento e do valor consignado no registro. 

10.2. 0 lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 

10.3. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fi-

xado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
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10.4. 0 licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de 

desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

10.5. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de dis-

puta "aberto e fechado", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, 

com lance final e fechado. 

10.5.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minu-

tos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, 

após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determina-

do, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

10.5.2. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunida-

de para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por 

cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o 

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

10.5.3. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste 

item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até 

o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigilo-

so até o encerramento deste prazo. 

10.5.4 Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

10.5.5. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida 

nos itens anteriores, haverá o reinicio da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o 

máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até 

cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

10.5.6. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, ad-

mitir o reinicio da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fecha-

do atender As exigências de habilitação. 

10.6 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 
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10.7. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

10.8. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva 

do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 

dos lances. 

10.9. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por 

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no 

sitio eletrônico utilizado para divulgação. 

10.10. 0 Critério de julgamento adotado será o menor preço por item, conforme 

definido neste Edital e seus anexos. 

10.11. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua pro-

posta. 

10.12. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e 

empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verifi-

cação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. 0 sistema 

identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participan-

tes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de 

maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos  

arts.  44 e 45 da  LC  n°123, de 2006. 

10.12.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pe-

queno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor pro-

posta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

10.12.2. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de enca-

minhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira 

colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comuni-

cação automática para tanto. 
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10.12.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classifi-

cada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais lici-

tantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 

5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no pra-

zo estabelecido no subitem anterior. 

10.12.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempre-

sas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subi-

tens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 

poderá apresentar melhor oferta. 

10.12.5. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lan-

ces), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

10.13. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desem-

pate será aquele previsto na Lei n° 8.666, de 1993. 

10.14. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados. 

10.15. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro de-

verá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado 

o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

10.16. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompa-

nhada pelos demais licitantes. 

10.17. Serão aceitos lances com até 04 (quatro) casas decimais após a virgula. 

11 — Envio da proposta de pregos 

11.1. 0 pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 

(duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação reali-

zada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 
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11.2. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicita-

ção fundamentada feita no  chat  pelo licitante, antes de findo o prazo. 

11.3. 0 licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação 

indicada no item anterior, será desclassificado e sujeitar-se-6 às sanções previstas neste 

Edital. 

11.4. A proposta deverá conter: 

11.4.1. Proposta de preços, vedado o preenchimento desta com dados aleató-

rios, sob pena de desclassificação; 

11.4.2. Preços unitários e totais, em Real, em algarismo, com no máximo quatro 

casas após a virgula, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária; 

11.4.3. Indicação de que nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fre-

tes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias 

execução do objeto; 

11.4.4. Indicação de fabricante, marca e modelo, bem como catálogo comercial 

com o produto a ser fornecido. 

11.4.5. Prazo de validade da proposta de, no  minim,  60 (sessenta) dias, conta-

dos da data de abertura da licitação. 

11.5. Após o encerramento da sessão de lances e negociações, esta será sus-

pensa, a fim de que o Pregoeiro possa proceder à análise e julgamento, bem como proceder 

ao julgamento da habilitação das empresas classificadas. 

12— Da aceitabilidade da proposta 

12.1. Encerrada a etapa de negociação e envio de documentos, a sessão será 

suspensa para que o pregoeiro examine a proposta classificada em primeiro lugar quanto 

adequação ao objeto e 5 compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para 

contratação neste Edital e em seus anexos. Para tanto, poderá solicitar parecer de técnicos 

pertencentes ao quadro de pessoal da Feas.  
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12.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar prego 

final superior ao preço máximo fixado, desconto menor do que o mínimo exigido ou que 

apresentar preço manifestamente inexequível. 

12.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou uni-

tários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e sa-

lários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da li-

citação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 

instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à to-

talidade da remuneração. 

12.3. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo 

quanto a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos 

nos subitens acima, o Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apre-

sente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 

02 (dois) dias úteis contados da solicitação. 

12.3.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de 

realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a 

todos os interessados, incluindo os demais licitantes. 

12.3.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem 

no sistema. 

12.3.3. Serão avaliados os seguintes aspectos e padrões mínimos de aceitabili-

dade: 

12.3.3.1. o critério de análise será o constante no descritivo contido no Anexo I. 

12.3.4. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, 

sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especifica-

ções previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada. 

12.3.5. Se as amostras apresentadas pelo primeiro classificado não forem acei-

tas, o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo clas-

sificado. Seguir-se-6 com a verificação das amostras e, assim, sucessivamente, até a verifi-

cação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência. 

12.3.6. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados 

como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável 

pela análise, não gerando direito a ressarcimento. 
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12.3.7. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues 

deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 5 (cinco) dias, após o qual poderão ser 

descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento. 

12.3.8. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as 

condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impres-

sos em  lingua  portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso. 

12.4. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examina-

rá a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

12.5. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 

jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos os licitan-

tes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

12.6. 0 desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento da licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

12.7. Da documentação complementar para classificação da proposta, a ser 

anexada no sistema: 

1. As empresas cadastradas no SICAF ou no E-Compras deverão anexar No 
Mínimo 01 fum) Atestado De Capacidade Técnica,  fornecido por pessoa jurídi-

ca de direito público ou privado, que comprove que a empresa licitante já forne-
ceu objeto igual ou similar em características com o objeto da presente licitação, 

conforme preconiza o  Art.  30, inciso II e §1° da Lei 8666/93. Não serão aceitos 
atestados de empresas que pertençam ao mesmo grupo empresarial. 

2. Catálogo do produto; 

12.8. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará 

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 
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12.9 Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contra-

tação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço. 

13— Julgamento Da Habilitação 

13.1. Somente serão julgadas as habilitações das empresas que forem 

classificadas. 

13.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação dos lici-

tantes detentores das propostas classificadas, o Pregoeiro verificará o eventual descumpri-

mento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que im-

peça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes 

cadastros: 

13.2.1. Cadastro Nacional de Empresas lnidõneas e Suspensas — CEIS, 

mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.-

gov.briceis  ); 

13.2.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbida-

de Administrativa e Inelegibilidade mantido pelo Conselho Nacional de Jus-

tiça (www.cnj.jus.br/improbidade  adm/consultar reduerido.php). 

13.2.3. Lista de lnidõneos e o Cadastro Integrado de Condenações por 

Ilícitos Administrativos — CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da 

União — TCU; 

13.4. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e, 

no caso do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrati-

va (CNCIA), do CNJ, também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 

8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato 

de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por 

intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

13.5. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabili-

tado, por falta de condição de participação. 
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13.6. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes 

será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação A habili-

tação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, A qualificação econômica financeira. 0 do-

cumento de qualificação técnica abaixo exigido deverá ser enviado junto à proposta eletrôni-

ca, como forma de anexo. 

13.7. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do 

SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, 

em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

13.8. 0 descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 

exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoei-

ro lograr êxito em encontrar as certidões válidas. 

13.9. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação comple-

mentares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o li-

citante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 

(duas) horas, sob pena de inabilitação. 

13.10. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de re-

quisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvi-

da em relação à integridade do documento digital. 

13.11. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/ 

CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

13.12. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome 

da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 

exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 

somente em nome da matriz. 

13.13 Ressalvado o disposto no item 5.3 (documentos abrangidos pelo Sicaf), os 

licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos 

itens a seguir, para fins de habilitação: 
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13.14. Habilitação jurídica: 

13.14.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Em-

presas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

13.14.2. Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada 

verificação da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedorgov.br; 

13.14.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabi-

lidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comproba-

tório de seus administradores; 

13.14.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial 

ou agência; 

13.14.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro 

Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos 

seus administradores; 

13.14.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, 

com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou ins-

crito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de 

que trata o  art.  107 da Lei n° 5.764, de 1971; 

13.14.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

Pais: decreto de autorização; 

13.14.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as altera-

ções ou da consolidação respectiva; 

13.15. Regularidade fiscal e trabalhista: 

13.15.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no 

Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

13.15.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os 

créditos tributários federais e à Divida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 

Pregão Eletrônico n° 134/2022 — Feas Página 21 de 52 



 

Feas 

• R.  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, 161 
3° andar 

Capão Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 
(41) 3316-5927 

www.feas.curitiba.pr.gov.br  

inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, 

de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da 

Fazenda Nacional. 

13.15.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS); 

13.15.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do 

trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, 

nos termos do Titulo VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-

Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943; 

13.15.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

13.15.6. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais 

relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 

Fazenda Estadual do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 

13.15.7. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa aos 

Tributos Municipais da sede da proponente, mediante apresentação de Certidão Negativa 

de Débito ou Certidão Positiva com efeito de Negativa ou documento equivalente do 

Município do domicilio ou sede do licitante, na forma da lei; 

13.15.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como 

microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação 

exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 

alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

13.16. Qualificação Econômico-Financeira: 

13.16.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica; 

13.16.2. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício so-

cial já exigíveis e apresentados na forma da lei, com TERMO DE ABERTURA E ENCERRA-

MENTO e devidamente registrado na Junta Comercial ou Cartório de Títulos e Documentos 

e para sociedade anônima: publicado na imprensa oficial, que comprovem a boa situação fi-

nanceira da pessoa jurídica, sendo vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios, podendo ser atualizados por  indices  oficiais quando encerrado há mais de 03 

(três) meses da data da solicitação da inscrição no cadastro de fornecedores  (art.  31, inciso 
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I, da Lei n°8666/1993) e alteraçães. O Balanço a ser apresentado deverá ser referente ao 

ano de 2021, de acordo com a legislação vigente. 

13.16. 2.1. A boa situação será avaliada pelos  indices  conforme  art.  9°, do De-

creto Municipal 104/2019: 

ILC > ou = 1 

ILG > ou = 1  

SG  > ou = 1 

1 - INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE =  LC 

LC  = ATIVO CIRCULANTE/PASSIVO CIRCULANTE 

2 -INDICE DE LIQUIDEZ GERAL = LG 

ATIVO CIRCULANTE+ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

LG -  

PASSIVO CIRCULANTE+ PASSIVO NA() CIRCULANTE 

3- SOLVÊNCIA GERAL =  SG  

ATIVO TOTAL 

SG=  

PASSIVO CIRCULANTE+ PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

13.16.2.2.0s  indices  deverão ser indicados de conformidade com as Normas 

Técnicas Contábeis e a Lei Federal n° 8.666/1993. 

13.16. 2.3. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) 

em qualquer dos  indices  de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral  (SG)  e Liquidez Corrente  

(LC),  deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, patrimônio liquido 

positivo (Decreto Municipal 104/2019,  art.  10, § 3°). 

13.17. Qualificação técnica (deverá se anexada no ato do envio da proposta 

eletrônica). 

Comprovação de aptidão através de no mínimo 01 (um) atestado de capacida-

de técnica,  fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a 
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47e-76'  

empresa licitante prestou serviço igual ou similar em características com o objeto da presen-

te licitação, conforme preconiza o  Art.  30, inciso ll e §1° da Lei 8666/93. Não serão aceitos 

atestados de empresas que pertençam ao mesmo grupo empresarial. 

13.18. No momento do julgamento da habilitação, o Pregoeiro consultará ao sis-

tema em que a empresa estiver cadastrada, em que constam as datas de vencimento dos 

documentos exigidos para a habilitação (SICAF ou eventualmente e-compras), a fim de veri-

ficar a vigência e autenticidade destes. 

13.19. A página da consulta será impressa pelo Pregoeiro. A validade dos docu-

mentos será conferida. Em caso de alguma certidão estar fora de validade, poderão ser con-

sultados os sítios oficiais emissores de certidões. Se ainda assim, o Pregoeiro não lograr 

êxito na aferição da regularidade da documentação, a empresa será convocada para que, 

no prazo de 24 h (a contar do recebimento da solicitação) envie cópia via sistema do docu-

mento solicitado. 0 não envio acarretará na inabilitação da empresa, salvos os casos de 

condições exclusivas para a habilitação de microempresas ou empresas de pequeno porte. 

13.20. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada 

como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de 

alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a empresa será convocada 

para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regulari-

zação. 0 prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, 

quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

13.20.1. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem an-

terior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, 

sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, 

na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou so-

ciedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será conce-

dido o mesmo prazo para regularização. 

13.21. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigi-

dos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no  "chat"  a nova data e horário para a 

continuidade da mesma. 
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13.22. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por 

não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o 

estabelecido neste Edital. 

13.23. Os documentos exigidos para habilitação deverão estar dentro de seus 

prazos de validade. Os documentos que não constarem em seu texto o prazo de validade 

deverão ser apresentados com expedição máxima de 03 (três) meses a contar da data de 

sua emissão. 

13.24. Os documentos aqui solicitados poderão ser apresentados em original, ou 

por qualquer processo de cópia autenticada ou cópia simples. 

13.25 0 licitante não cadastrado no SICAF ou e-compras deverá apresentar toda 

a documentação de habilitação prevista neste Edital. 

13.26. Conforme o Decreto Municipal n° 104/2019 e Instrução Normativa n° 

03/2018 é de responsabilidade da empresa licitante a manutenção das datas atualizadas 

dos documentos no SICAF.  

13.27. A Feas fará a análise da documentação para classificação da proposta a 

partir dos documentos anexados, bem como consulta aos  sites  oficiais acima apontados. 

Caso haja desconformidade com o solicitado a empresa será desclassificada e/ou inabilita-

da. 

13.28. A data para a divulgação do resultado será informada pelo Pregoeiro du-

rante a sessão de lances, no  "chat”  de conversação ou através de comunicado a ser publi-

cado na plataforma de compras governamentais, sendo responsabilidade única e exclusiva 

das empresas interessadas o acompanhamento das datas. 

13.30. Constatado o atendimento ás exigências de habilitação fixadas no Edital, 

o licitante será declarado vencedor. 

14— Dos Recursos 
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14.1. Declarado o vencedor, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar 

imediata e motivadamente a sua intenção, isto 6, indicando contra quais decisões pretende 

recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema, nos termos do  art.  33 do 

Decreto Municipal n° 1.235/2003. 0 prazo para a manifestação da intenção de interpor 

recurso será de 04 (quatro) horas úteis, ou seja, das 08:00 às 12:00 horas do dia útil 

seguinte da divulgação do resultado final de julgamento. 

14.2. Os recursos e contrarraz6es deverão ser manifestados exclusivamente por 

meio eletrônico via internet, no portal de compras governamentais. 

14.3. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a 

tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite 

ou não o recurso, fundamentadamente. 

14.3.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

14.4. Uma vez admitida a intenção, abrir-se-6 então o prazo de 03 (três) dias 

úteis para apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes desde logo 

intimadas para apresentar contrarraz6es em igual número de dias, que começarão a correr 

no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 

indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

14.5. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará na 

decadência do direito de recurso. 

14.6. Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazões, o Pregoeiro terá 

poderá: 

14.6.1. Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou 

fora do prazo estabelecido; 

14.6.2. Motivadamente, reconsiderar a decisão dado o recurso interposto; 
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14.6.3. Manter a decisão, encaminhando o recurso à autoridade julgadora, que 

decidirá. 

14.5. 0 acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

14.6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos 

procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o processo 

licitatório para determinar a contratação. 

14.7. Não havendo recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor 

e encaminhará o procedimento à autoridade superior para homologação. 

15— Da Adjudicação, da Homologação e da Convocação 

15.1. 0 objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por 

ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, 

após a regular decisão dos recursos apresentados. 

15.2. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser 

adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes 

remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal. 

15.3. Havendo manifestação da intenção de recorrer, conforme procedimentos 

citados no tópico anterior e, após a decisão dos recursos, constatada a regularidade dos 

atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante 

vencedora e homologará o procedimento. 

15.4. Homologado o resultado, a proponente vencedora será convocada, por es-

crito, para a assinatura do Contrato/Ata de Registro de Preços. 

16— Da Ata De Registro De Pregos 
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16.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de até 03 

(três) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de 

Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

16.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou 

entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá 

encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento 

(AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 02 (dois) dias, a 

contar da data de seu recebimento. 

16.3. Integrará a Ata de Registro de Preços, como parte indissociável, a proposta 

apresentada pela adjudicatária. 

16.4. 0 prazo estabelecido para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá 

ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela licitante vencedora, 

durante o seu transcurso, se apresentada motivação para tanto e desde que devidamente 

aceita pela Feas. 

16.5. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias 

para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação da 

licitante vencedora, a descrição dos itens, as respectivas quantidades, preços registrados e 

demais condições. 

16.6.  Sera  incluído na ata, sob a forma de anexo, o cadastro de reserva com o 

registro das licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos da 

licitante vencedora na sequência da classificação do certame. 

16.7. Sempre que o primeiro classificado não atender a convocação para a 

assinatura da Ata de Registro de Preços, é facultado à Administração, dentro do prazo e 

condições estabelecidos, convocar os remanescentes, observada a ordem de classificação, 

para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições estabelecidas, inclusive quanto ao 

preço, nos termos do Decreto Municipal n° 290/2016. 
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16.8. Quando os primeiros classificados, signatários da Ata de Registro de 

Preços, estiverem impossibilitados de cumprir com o fornecimento (devidamente justificado 

e aceito pela Administração) as licitantes que compõem o cadastro de reserva ou as 

remanescentes poderão ser chamadas, obedecendo à ordem de classificação, para assiná-

la. 

16.9. Quando houver a necessidade de contratação dos fornecedores que 

compõem o cadastro de reserva ou remanescentes, serão realizados os procedimentos para 

a habilitação, sendo condição para a contratação o cumprimento integral de todas as 

condições previstas no Edital de licitação. 

16.10. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar 

contratações que deles possam advir, facultada a realização de licitação especifica para 

aquisição pretendida. 

16.11. 0 Contratante, após a assinatura da Ata de Registro de Preços e a 

qualquer momento, poderá convocar a Contratada para negociar a redução dos preços 

registrados, se porventura constatar que os preços registrados estão incompatíveis com os 

preços de mercado. 

16.12. 0 prazo de validade da Ata de Registro de Preços será 12 meses. 

16.13. Serão publicados no Diário Oficial do Município, trimestralmente, os 

valores unitários utilizados pelos órgãos do Município de Curitiba, referentes a este Pregão 

Eletrônico. 

16.14. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada ou suspensa na 

hipótese da ocorrência das situações previstas no Decreto Municipal n° 290/2016. 

17— Do cadastro de reserva de fornecedores 

17.1. Após o encerramento da etapa competitiva, as licitantes poderão reduzir 

seus preços ao valor da proposta da licitante mais bem classificada e, nessas condições, 

após a homologação do certame, em até duas horas, poderão dar o aceite para participar do 

cadastro de reserva. 
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17.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o 

resultado do certame em relação à licitante mais bem classificada. 

17.3. Havendo uma ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor 

igual ao da licitante vencedora, estas serão classificados segundo a ordem da última 

proposta individual apresentada durante a fase competitiva, mediante publicação de relatório 

17.4. Esta ordem de classificação das licitantes registradas deverá ser 

respeitada nas contratações e somente será utilizada caso o mais bem colocado no certame 

não assine a ata, tenha seu registro cancelado ou na impossibilidade de atendimento pelo 

primeiro colocado da ata, nos termos do Decreto Municipal n° 290/2016. 

18— Da Ordem De Compra 

18.1. Após a assinatura da Ata de Registro de Preços a licitante deverá aguardar 

a liberação das Ordens de Compra, para providenciar a entrega dos produtos. 

18.2. 0 prazo para entrega dos produtos terá inicio a partir da data de 

recebimento da Ordem de Compra. 

18.3. A empresa vencedora deverá observar quando do recebimento da Ordem 

de Compra, os quantitativos, marca e valores nela descritos. Em caso de desacordo com o 

registrado, deverá entrar em contato com a Feas a fim de sanar possíveis erros. 

18.4. A entrega dos insumos deverá ser efetuada em até 15 (quinze) dias 

consecutivos a partir do recebimento da Ordem de Compra, a saber: 

• Sede administrativa da Feas: Rua Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, n° 

161, 2° andar, bairro Capão Raso, Curitiba PR. CEP: 81.130-160. 

• Hospital Municipal do Idoso Zilda Arns - Hiza: localizado na Rua Lothário  

Boutin,  n.° 90, Bairro Pinheirinho, Curitiba, Paraná; 

• Centro Médico Comunitário Bairro Novo: localizado na Rua Jussara, n.° 2.234, 

Bairro Sitio Cercado, Curitiba, Paraná; 
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• Unidade de Pronto Atendimento Tatuquara - UPA Tatuquara: localizada na 

Rua Jornalista  Emilio  Zolá Florenzano, n.° 835, Tatuquara, Curitiba, Paraná; 

• Unidade de Pronto Atendimento Fazendinha - UPA Fazendinha: localizada 

Rua Carlos Klemtz, 1883, Fazendinha, Curitiba, Paraná; 

18.5. As entregas deverão ocorrer nas quantidades e locais determinadas na 

Ordem de Compra, no horário das 08 h As 11h30min e das 13 h As 16h30min de segunda a 

sexta-feira, livre de quaisquer outros encargos, sejam fretes, carretos, taxas ou outros 

presentes As Notas Fiscais correspondentes. Considerar-se-á em mora no dia seguinte ao 

vencimento deste prazo. 

18.6. Para maiores informações sobre a entrega dos produtos entrar em contato 

com a Sra. Fabiana Martins, na Feas, localizada na Rua Lothário  Boutin,  n°: 90, Bairro: 

Pinheirinho. CEP: 81.110.522 Curitiba — PR, Telefones: (41) 3316-5942/3316-5905. 

19— Das obrigações 

19.1. Após a emissão da ordem de compra/assinatura do contrato, as partes 

assumem obrigações reciprocas. 

19.2. As obrigações da Contratada e do Contratante são as descritas no Termo 

de Referência, parte integrante deste Edital. 

19.3. As despesas decorrentes da entrega do objeto em desacordo com as 

condições impostas na licitação são de responsabilidade da Contratada. 

19.4. É vedada a troca da marca e/ou do modelo do produto ofertado, sob pena 

da recusa pela Feas e possibilidade de abertura de procedimento de penalização. 

19.5. Ficam designados como Gestor e Suplente da contratação decorrente 

deste Pregão Eletrônico e para o exercício das atribuições constantes do artigo 17 e outros 

correlatos do Decreto Municipal n° 610/2019, as respectivas servidoras: Rosane  Kraus 

(mat.  1370) e Regiane Mendes Tarocco Borsatto  (mat.  4687). 

•-•(41- 
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20— Do Pagamento 

20.1. Os pagamentos serão efetuados no prazo de trinta dias após a entrega dos 

produtos e a avaliação completa e total dos itens pelo Almoxarifado, mediante apresentação 

da nota fiscal emitida pela contratada, observado em todo o caso, o disposto nos artigos 78, 

incisos XIV e XV da Lei 8.666/93. 

20.2. A empresa deverá apresentar notas fiscais de acordo com o contido na Or-

dem de Compra recebida, a fim de que se possam efetuar os pagamentos correspondentes. 

21 — Das Penalidades 

21.1. Se a licitante adjudicada deixar de entregar o objeto licitado por qualquer 

motivo e/ou recusar os serviços dentro do prazo de validade da proposta ou o fizer fora das 

especificações e condições pré-determinadas e ainda em qualquer outra hipótese de 

inexecução parcial ou total do contrato, poderão ser aplicadas as penalidades seguintes, 

independente de outras previstas em lei, facultada defesa prévia ao interessado: 

21.1.1. Advertência. 

21.1.2. Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor da ordem de 

compra relativa ao item em atraso, limitado até o prazo máximo de 10 dias. Vencido o 

prazo de que se trata este item, o pagamento poderá ser cancelado ou o contrato ser 

rescindido, a critério da Administração. 

21.1.3. Multa punitiva de 10% (dez por cento) sobre o valor total do item 

registrado, no caso de transcorrer o prazo previsto do item 21.1.2. e persistir o 

inadimplemento. Caso se trate do fornecimento de item essencial, cuja descontinuidade na 

entrega possa acarretar danos e prejuízos aos setores assistenciais das unidades 

administradas pela Feas, a multa punitiva poderá ser fixada em até 15% (quinze por 

cento), conforme relatório de impacto. 

21.1.4. As multas de mora e punitiva poderão ser cumuladas. 

21.1.5. Suspensão do direito de licitar ou contratar com a Feas, pelo prazo não 

superior a 05 (cinco) anos, penalidade essa a ser aplicada pela autoridade competente, se-

gundo a natureza da falta e o prejuízo causado à Administração Pública, de acordo com a 

Lei Federal n° 10520/02. 
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21.1.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Feas, enquan-

to perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilita-

ção perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que  sera  concedida sempre que 

o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo 

da sanção aplicada com base no item anterior, de acordo com a Lei Federal n° 8666/93. 

21.2. As penalidades de multa de mora e punitiva serão aplicadas, observado o 

procedimento no Decreto Municipal 610/2019. 

21.3. As multas serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos e, 

ainda, nos casos em que não haja fatura em aberto, ou vincenda,  sera  notificada a empresa, 

que devera, no prazo máximo estipulado pela Feas, depositar o valor correspondente 

penalização, em conta a ser informada pela Contratante. 

21.4. Na hipótese do pagamento das multas não ocorrer na forma, prevista no 

item anterior, escoado o prazo de 5 (cinco) dias, contados da data do recebimento, pela 

detentora, da respectiva notificação, a cobrança  sera  objeto de medidas administrativas e/ou 

judiciais cabíveis, incidindo correção monetária no período compreendido entre o dia 

imediatamente posterior à data final para liquidar a multa e aquele em que o pagamento 

efetivamente ocorrer. 

21.5. As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outras. 

21.6. Sem prejuízo da aplicação, a detentora, das sanções cabíveis, a 

Administração recorrera as garantias constituídas, a fim de se ressarcir dos prejuízos que 

lhe tenham sido decorrentes do contrato e promover a cobrança judicial ou extrajudicial de 

perdas e danos. 

21.7. Ficam as participantes cientes de que, na hipótese de constatação de 

formação de conluio ou diante do indicio de qualquer crime previsto na Lei de Licitações, o 

caso  sera  oficiado ao Ministério Público, sem prejuízo das medidas Administrativas a serem 

aplicadas contra quem der causa ao crime. 

22— Disposições Gerais 
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22.1. Reserva-se à autoridade competente o direito de revogar no todo ou em 

parte a presente licitação visando o interesse da Administração Pública, devendo anulá-la 

por ilegalidade, assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme dispõe o artigo 49 e 

parágrafos da Lei Federal n° 8666/93. 

22.2. Farão parte integrante da ata de registro de preços, independente de 

transcrição, as instruções contidas neste edital de embasamento e os documentos nele 

referenciados, além da proposta apresentada pela empresa vencedora. 

22.3. Quando os primeiros classificados estiverem impossibilitados de cumprir 

com o fornecimento (devidamente justificado e aceito pela Administração) as licitantes 

remanescentes poderão ser chamadas para fornecer os objetos licitados, desde que o preço 

registrado encontre-se dentro dos praticados no mercado. 

22.4. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto conforme disposto 

na Lei 8666/93. 

22.5. Nos casos em que seja solicitado o reequilibrio econômico-financeiro da 

Ata de Registro de Preços, será obrigação da licitante a comprovação da álea 

extraordinária. Será obrigatória a apresentação dos seguintes documentos: 

22.5.1. Planilha de composição de custos do item, utilizada na elaboração da 

proposta inicial do Pregão eletrônico; 

22.5.2. Planilha de composição de custos do item utilizada na elaboração da 

proposta para reequilibrio do item; 

22.5.3. Todos os documentos que comprovem os fatos alegados na composição 

de custos, seja os utilizados no momento da elaboração da proposta inicial do pregão, 

quanto os que embasarão o pedido de reequilibrio  (ex.:  notas fiscais, guias de 

recolhimentos, comprovantes de pagamento,  etc.).  

22.6. Na falta de documentos citados no item 22.5, o pedido será sumariamente 

negado por falta de instrumentalização processual. 
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22.7. A detecção, pela Feas, a qualquer tempo durante a utilização dos produtos 

adquiridos através do presente Pregão Eletrônico, de vícios de qualidade, importará na 

aplicação dos dispositivos da Lei Federal n. ° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 

22.8. Conforme o artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor, a oferta e a 

apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, 

precisas, ostensivas e em  lingua  portuguesa sobre suas características, qualidade, 

quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, 

bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores. 

22.9. Em caso de devolução dos produtos por estarem em desacordo com as 

especificações editalícias, todas as despesas para substituição destes e a regularização das 

pendências, serão de inteira responsabilidade da empresa contratada. 

22.10. Se durante a licitação ou a contratação a Feas entender pela necessidade 

de envio do bem entregue para análise e avaliação laboratorial, todos os custos referentes 

ao procedimento serão de responsabilidade da licitante/Contratada. 

22.11. Caso a empresa fabricante ou o produto vier a ser interditada, a empresa 

vencedora poderá substituir o produto por outro com a mesma composição e concentração, 

devendo previamente obter a aprovação do setor responsável, sem custos adicionais para a 

Feas. 

22.12. 0 abandono do fornecimento dos materiais em qualquer etapa, por parte 

da empresa contratada, ensejará ação de perdas e danos. 

22.13. A empresa vencedora assumirá integral e exclusivamente toda a 

responsabilidade no que diz respeito às obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e os 

demais encargos que porventura venham a incidir sobre o objeto deste Pregão. 

22.14. A proponente que vier causar impedimentos ao normal e legal andamento 

do Pregão, além das sanções legais previstas, será responsabilizada civilmente pelos danos 

e prejuízos causados à entidade licitante, derivados da não conclusão do processo 

licitatório, bem como do objeto pretendido. 
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22.15. As licitantes e a Contratada devem observar e fazer observar o mais alto 

padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do 

objeto contratual. 

22.15.1. Para os propósitos deste item, definem-se as seguintes práticas: 

22.15.1.1. "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou 

indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público 

no processo de licitação ou na execução de contrato; 

22.15.1.2. "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o 

objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato; 

22.15.1.3. "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois 

ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão 

licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; 

22.15.1.4. "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou 

indiretamente, As pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um 

processo licitatório ou afetar a execução do contrato. 

22.15.1.5. "prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em 

inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro 

multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática 

prevista acima; deste Edital;  (ii)  atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do 

direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 

22.16. Nos casos em que forem constatadas a prática de atos contra a 

Administração Pública Municipal, será aplicável o Decreto Municipal n° 1671/2019, que 

regulamenta, no âmbito do Poder Executivo Municipal, a Lei Federal n° 12.846, de 1° de 

agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa de pessoas jurídicas 

pela prática de atos contra a Administração Pública municipal e dá outras providências 

22.17. 0 Pregoeiro poderá inabilitar, ou desclassificar a proposta ou mesmo 

desqualificar a empresa, a qualquer tempo, no caso de conhecimento de fato ou 

circunstância superveniente desabonadora da empresa ou de seus sócios nos termos do 

artigo 43, parágrafo 5° da Lei n. ° 8.666/93. 
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22.18. Ao Pregoeiro e 5 Equipe de Apoio é facultado solicitar das proponentes 

esclarecimentos com relação aos documentos ou produtos apresentados, bem como 

promover diligências ou solicitar pareceres técnicos destinados a esclarecer a instrução do 

processo. 

22.19. Quando solicitado pelo Pregoeiro, os documentos poderão ser 

apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada ou cópia simples. 

22.20. Não serão aceitos, em hipótese alguma, documentos de classificação de 

proposta e habilitação, encaminhados via  e-mail,  ou qualquer outra forma, que não no portal 

de compras governamentais, dentro do prazo estipulado. 

22.21. Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem 

desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a 

apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas de suas causas. 

22.22. Os documentos solicitados que forem emitidos pela  Internet,  NÃO 

precisam de autenticação em cartório, o Pregoeiro ou a Equipe de Apoio conferirá a 

autenticidade via  Internet.  

22.23. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e 

dos documentos apresentados em qualquer fase da Licitação, bem como dos lances 

ofertados, aos quais fica irrestritamente vinculada. 

22.24. Em nenhuma fase do processo será aceita carta ou outro meio de 

comunicação informando engano, erro ou omissão da parte da licitante, fornecedor ou de 

funcionário para justificar equívocos cometidos pela empresa no processo, em quaisquer 

das fases da licitação ou da execução do contrato. 

22.25. A existência de preços registrados não obriga a Feas a firmar as 

contratações que deles poderão advir facultando-lhe a realização de licitação especifica 

para a aquisição pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de 

fornecimento em igualdade de condições. 
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22.26. A quantidade dos produtos, relacionada no Anexo I deste Edital, serve 

apenas como orientação para composição de preços não constituindo, sob nenhuma 

hipótese, garantia de faturamento. 

22.27. Os prazos estabelecidos neste Edital, contar-se-ão em dias corridos, sal-

vo se expressamente fizer-se referência a dias úteis. Para contagem de ambos os casos ex-

clui-se o primeiro dia e conta-se o último dia. 

22.28. Os termos do edital prevalecem sobre os termos da plataforma compras 

governamentais em caso de contradição documental. 

22.29. Em caso de dúvidas nos descritivos dos materiais, entrar em contato com 

a Sra. MireIle Pereira Fonseca, nnifonsecaftfeaes.curitiba.prgov.br, através de pedido de 

esclarecimento. 

22.30. Demais detalhes que eventualmente não foram previstos no presente Edi-

tal, mas que a boa técnica leve a presumir sua necessidade, não deverão ser omitidos na 

apresentação da proposta pelo licitante. 

22.31. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro, 

encarregado do recebimento, análise e julgamento das propostas. 

Curitiba, 24 de agosto de 2022. 

MireIle Pereira Fonseca  

Pregoeira 
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Anexo 1 

 

Termo De Referência 
1. Objeto 

Registro de Preços para futuro fornecimento de material odontológico. 

2. Justificativa 

Os materiais odontológicos listados no termo de referência deste processo licitatório 

são essenciais para o uso da equipe multidisciplinar no inicio e/ou continuidade do 

tratamento dos pacientes do SUS, visam suprir as necessidades no fornecimento dos 

insumos na área de saúde bucal que serão destinados ao atendimento dos pacientes do 

SUS em atendimento na s instituições sob a gestão da Fundação Estatal de Atenção 

Saúde. Suas quantidades são estimadas através do sistema Tasy, desta forma serão 

destinados a atender a demanda pelo período de 12 (doze) meses. 

Ademais, por se tratar de itens de uso comum no mercado e que podem ser objetiva e 

concisamente definidos, estes itens são considerados bens comuns e, portanto, totalmente 

aplicáveis à modalidade pregão. 

Portanto, solicitamos para a aquisição destes insumos o Sistema de Registro de Preços pelo 

período de 12 meses para garantir que todos os itens estimados possam ser adquiridos em 

sua totalidade, porém conforme demanda periódica da Feas. 

Por fim, considerando o disposto na legislação vigente este certame será exclusivo 

para participação de ME/EPP. 

3. Descritivo Técnico; Quantidades; Valores Máximos Permitidos 

Item 1 — Código 221335/ BR0442145/ Agulha gengival 30G x 26mm 

Previsão de consumo anual: 200 unidades 

Quantidade: 200 unidades 

Valor máximo permitido: R$ 0,4934 

Item 2— Código 221336/ BR0417242/ Esponja para hemostasia 

Esponja 100% gelatina porcina indicada para procedimentos odontológicos. 

Esterilizado por irradiação. Embalagem com 10 unidades 

Quantidade: 200 unidades 

Valor máximo permitido: R$ 49,7767 
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Item 3— Código 221337/ BR0436843/ lonômero de Vidro 

10g de Cimento A base de lontimero de Vidro de presa química, para restauração 

dental; 8g de Acido poliacrilico liquido; 1 bloco de espatulação. Cor A2. Composição 

básica: Vidro de Aluminofluorsilicato, Acido policarboxilico, Acido tartárico, fluoreto 

de cálcio, radiopacificadores e Agua). 

Previsão de consumo anual: 5  kits  

Quantidade: 5  kits  

Valor máximo permitido: R$ 58,3817 

Item 4— Código 221339/  Kit  Reembasador provisório 

Resina macia pra moldagens de próteses dentárias. Contendo 1 frasco com 40g de pó 

(polímero acrílico de etil metacrilato) 1 frasco com 40 ml de liquido (álcool 

desnaturado e plastificante) 1 frasco com 8 ml de glase para impermeabilização 

(liquido acrílico de etil metacrilato) 

Quantidade: 6 unidades 

Valor máximo permitido: R$ 126,0200 

Item 5 — Código 221338/ BR0269895 e BR0269850/ Lidocaina 2% + vasoconstritor 

(epinefrina, norepinefrina ou fenilefrina) tubete 1,8 ml 

Quantidade: 200 tubete 

Valor máximo permitido: R$ 1,6965 

Item 6— Código 221340/ Protetor bucal de arcada dupla em EVA 

Quantidade: 100 unidades 

Valor máximo permitido: R$ 14,9733 

Item 7— Código 221341/ Saliva Artificial  Spray  frasco com mínimo 30 ml 

Deve ser indicado para hidratar a cavidade bucal, apresentação em  spray,  frasco 

contendo no mínimo 30 ml. 

Quantidade: 120 unidades 

Valor máximo permitido: R$ 45,4333 
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4. Condições Gerais Para Cotação 

4.1. Os produtos cotados nesta Licitação deverão obrigatoriamente estar sujeitos ao 

regime da Vigilância Sanitária, quando se configurar o caso, portanto deverão ter 

Registro ou Notificação ou ser Declarado Dispensado De Registro. 

4.2. Os produtos cotados deverão seguir as normas vigentes, conforme RDC n.° 185 

de 22/10/2001, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, 

assim como a legislação pertinente que venha a alterá-las. 

4.3. As embalagens individuais ou secundárias dos produtos devem apresentar: 

4.3.1. Identificação do fabricante e/ou do importador (conforme o caso), lote ou 

código que permita a rastreabilidade do produto para efeitos de garantia ou para 

indicação do momento de seu descarte. 

4.3.2. Data de fabricação. 

4.3.3. Prazo de validade. 

4.3.4. Identificação do produto (conteúdo da embalagem). 

4.3.5. Nome do responsável técnico legalmente habilitado para a função. 

4.3.6. Quando necessário a palavra "estéril" (indicando processo de 

esterilização). 

4.3.7. Condições de armazenamento, conservação e/ou manipulação do produto 

médico. 

4.3.8. Número de registro do produto médico, precedido da sigla de identificação 

da ANVISA. 

4.3.9. Os dados constantes na identificação da embalagem de transporte, no 

que se refere a lote, a data de fabricação e validade, nome do produto, 

quantitativo, entre outros, deverão corresponder ao conteúdo interno da mesma, 

ou seja, ás embalagens primárias e de consumo. 

4.3.10. Texto e demais exigências legais previstas para o cartucho, rotulagem e 

embalagem devem estar em conformidade com a legislação vigente do 

Ministério da Saúde e Código de Defesa do Consumidor. 

4.3.11. Os produtos importados, que tenham numeração diferente do padrão 

brasileiro deverão apresentar identificação na embalagem individual do número 

correspondente do equivalente ao padrão brasileiro. 

4.3.12. As informações constantes nas embalagens devem estar em português, 

ou em idioma estrangeiro acompanhado de tradução para o português. 
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4.4. A Feas poderá, caso julgue necessário, enviar o produto para análise em 

laboratório, e os custos correrão por conta da empresa Licitante. 

4.4.1. No caso do produto apresentar alterações em sua composição, aspecto,  

etc.,  ou mesmo havendo denúncias, a empresa será informada e deverá 

providenciar análise do produto em laboratório oficial. No caso de discordância, a 

Feas se reserva o direito de realizar a análise sendo que o ônus será de inteira 

responsabilidade do fornecedor. 

4.5. Para os itens que deverão ser entregues esterilizados, serão aceitos os seguintes 

métodos de esterilização: óxido de etileno ou raios gama. As embalagens destes itens 

deverão seguir as normas preconizadas pelo método de esterilização adotado. 

4.6. Por ocasião da entrega, somente serão recebidos os produtos que apresentarem 

no mínimo os seguintes prazos de validade: 

Validade total do produto  Mir-limo remanescente requerido para 
aceitação quando da entrega 

3 a 5 anos 24 meses 

1 ano 8 meses 

2 anos 18 meses 

4.7. Caso o laboratório fabricante ou o produto venha a ser interditado, a empresa 

vencedora deverá substituir o produto por outro com a mesma composição e 

concentração, devendo previamente obter a homologação da Feas para o produto 410 

proposto para substituição, sem custo. 

4.8. Entrega do material licitado: não serão aceitas modificações na quantidade, na 

apresentação (unidade) ou nas especificações do objeto licitado. Casos 

supervenientes serão avaliados pela Feas. 

4.9. A numeração e identificação dos produtos importados deverão seguir o padrão 

brasileiro. 

4.10. As embalagens de transporte devem apresentar as condições corretas de 

armazenamento do produto (temperatura, umidade, empilhamento,  etc.).  
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4.10.1. Os produtos deverão estar acondicionados em embalagens originais de 

seu fabricante, contendo todas as identificações, quanto ás características, 

validade do produto e a sua procedência. Texto em português. 

4.11. As licitantes deverão observar todas as características (descrição) dos produtos 

solicitados. Se no momento da entrega os produtos não corresponderem às 

especificações solicitadas, fica a empresa obrigada a efetuar a troca dos mesmos, 

dentro do período de 48h (quarenta e oito horas), sem ônus adicionais à Feas, caso 

em que não ocorrendo a troca, fica a empresa sujeita As penalidades previstas no 

Edital de Embasamento. 

4.12. A entrega dos insumos deverá ser efetuada em até 15 (quinze) dias 

consecutivos a partir do recebimento da Ordem de Compra, em qualquer das unidades 

sob gestão da Feas, a saber: 

4.12.1. Hospital do Idoso Zilda Arns- Hiza: localizado na Rua Lothário  Boutin,  

n.° 90, Bairro Pinheirinho, Curitiba, Paraná; 

4.12.2. Centro Médico Comunitário Bairro Novo: localizado na Rua Jussara, 

n.° 2.234, Bairro Sitio Cercado, Curitiba, Paraná; 

4.12.3. Unidade de Pronto Atendimento Tatuquara - UPA Tatuquara: 

localizada na Rua Jornalista  Emilio  Zolá Florenzano, n.° 835, Tatuquara, 

Curitiba, Paraná; 

4.12.4. Unidade de Pronto Atendimento Fazendinha - UPA Fazendinha: 

localizada na Rua Carlos Klemtz, n.° 1883, Fazendinha, Curitiba, Paraná; 

4.13. As entregas deverão ocorrer nas quantidades e locais determinadas na Ordem 

de Compra, no horário das 08 h As 11h30min e das 13 h às 16h30min de segunda a 

sexta-feira, livre de quaisquer outros encargos, sejam fretes, carretos, taxas ou outros 

presentes às Notas Fiscais correspondentes. Considerar-se-6 em mora no dia 

seguinte ao vencimento deste prazo. 

4.14. Caso a Feas julgue necessário, o Pregoeiro solicitará das proponentes 

informações, amostras e/ou documentos necessários para o correto julgamento e para 

a aprovação do produto (quando estiver em  lingua  estrangeira deverá apresentar 

tradução legalizada na forma da legislação brasileira). As informações solicitadas 

deverão ser apresentadas em até 48 h (quarenta e oito horas), a partir da solicitação 
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feita através de Oficio ou  e-mail  pela Feas/Pregoeiro. A empresa deverá encaminhar 

as informações solicitadas no endereço que será indicado no documento enviado. 

4.15. As proponentes deverão cumprir o solicitado neste Anexo, sob pena de 

desclassificação dos itens. 

5. Documentos Exigidos Para A Classificação Das Propostas 

5.1. — Licença Sanitária da empresa licitante (dentro de seu prazo de 

validade), ou documento equivalente na forma da lei, para empresas sediadas 

em locais aonde o sistema de saúde não seja municipalizado. Nos locais 

onde não sejam mais emitidos esses documentos, as empresas deverão 

apresentar cópia autenticada do deferimento publicado em Diário Oficial. 

5.2. — Certificado De Registro Do Produto No Ministério Da Saúde ou 

cópia legível da publicação no diário oficial ou cópia da solicitação de 

revalidação dentro do prazo previsto em lei ou o certificado de isenção de 

registro ou notificação simplificada, conforme o caso. 

5.2.1.1. 0 número de registro do produto deverá corresponder àquele 

concedido pelo Ministério da Saúde para o produto cotado. Não serão 

aceitos números de protocolos de registro; somente serão aceitos 

números de protocolos de revalidação de registro. 

Para os produtos isentos de Registro as proponentes deverão 

apresentar Certificado de Isenção de Registro junto ao Ministério da 

Saúde ou sua publicação no D.O.U. (Diário Oficial da União) quando for 

o caso, conforme Portaria Conjunta n.° 1/96 de 08/03/96. 

5.2.1.2. Para os produtos de Notificação Simplificada as proponentes 

deverão apresentar Certificado de Notificação Simplificada junto ao 

Ministério da Saúde, conforme RDC n.° 199 de 26 de Outubro de 2.006. 

5.2.1.3. Para os produtos isentos de Registro as proponentes deverão 

apresentar Certificado de Isenção de Registro junto ao Ministério da 

Saúde ou sua publicação no D.O.U. (Diário Oficial da União). 

Serão ainda, objeto de consulta nos  sites  oficiais, por parte do setor técnico responsável da 

Feas, os seguintes documentos: 
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5.3. — Autorização De Funcionamento da empresa licitante, concedida 

pelo Ministério da Saúde ou cópia autenticada da sua publicação no Diário 

Oficial da União. 

5.4. — Autorização De Funcionamento do Fabricante Nacional (dentro do 

seu prazo de validade) concedida pelo Ministério da Saúde, ou do importador 

caso se trate de produto importado. 

5.5. As empresas licitantes deverão cotar os produtos de acordo com o 

estabelecido na Autorização de Funcionamento, ou seja, respeitando o tipo de autorização 

(produto para saúde, saneante, cosmético, medicamento, medicamentos especiais), 

atividades e classes constantes na AFE. 

5.6. A não apresentação dos documentos solicitados acarretará na desclassificação 

dos respectivos itens. 

5.7. Os documentos poderão ser apresentados em original, ou por qualquer 

processo de cópia autenticada ou cópia simples. 

6. Da proteção de dados 

6.1. A Contratada, por si e por seus empregados, obriga-se a atuar no presente 

Contrato em conformidade com a Legislação vigente sobre Proteção de Dados Pessoais e 

as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei 

13.709/2018, além das demais normas e políticas de proteção de dados de cada  pals  onde 

houver qualquer tipo de tratamento dos dados dos clientes, o que inclui os dados da 

Contratante. No manuseio dos dados a Contratada deverá: 

6.1.1. Manter e utilizar medidas de segurança administrativas, técnicas e físicas 

apropriadas e suficientes para proteger a confidencialidade e integridade de todos os dados 

pessoais mantidos ou consultados/transmitidos eletronicamente, para garantir a proteção 

desses dados contra acesso não autorizado, destruição, uso, modificação, divulgação ou 

perda acidental ou indevida; 

6.1.2. Acessar os dados dentro de seu escopo e na medida abrangida por sua 

permissão de acesso (autorização) e que os dados pessoais não podem ser lidos, copiados, 

modificados ou removidos sem autorização expressa e por escrito da contratante; 

6.1.3. Garantir, que os dados pessoais não poderão ser revelados a terceiros, com 

exceção da prévia autorização por escrito da contratante, quer direta ou indiretamente. Caso 

a contratada seja obrigada por determinação legal a fornecer dados pessoais a uma 
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autoridade pública, deverá informar previamente a contratante para que esta tome as 

medidas que julgar cabíveis; 

6.1.4. Notificar a contratante em até 24 (vinte e quatro) horas a respeito da 

ocorrência de qualquer incidente que implique violação ou risco de violação das disposições 

legais relativas à proteção de Dados Pessoais pela Contratada, seus funcionários, ou 

terceiros autorizados de que venha a ter conhecimento ou suspeita. 

Paragrafo primeiro: A CONTRATADA será integralmente responsável pelo 

pagamento de perdas e danos de ordem moral e material, bem como pelo ressarcimento do 

pagamento de qualquer multa ou penalidade imposta à CONTRATANTE e/ou a terceiros 

diretamente resultantes do descumprimento pela CONTRATADA de qualquer das cláusulas 

previstas neste capitulo quanto à proteção e uso dos dados pessoais. 

Paragrafo segundo: Encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais 

necessidade de utilização dos dados pessoais, sensíveis ou não, a CONTRATADA 

interromperá o tratamento e, em no prazo máximo de 30 dias, sob instruções e na medida 

do determinado pela CONTRATANTE, eliminará completamente os Dados Pessoais e todas 

as cópias porventura existentes (em formato digital, físico ou outro qualquer), salvo quando 

necessite mantê-los para cumprimento de obrigação legal ou outra hipótese legal prevista 

na LGPD. 

Paragrafo terceiro: A CONTRATADA declara, por meio deste instrumento, que: 

I. Cumpre a legislação aplicável sobre privacidade e proteção de dados, 

especialmente a Lei 13.709/2018 ("Lei Geral de Proteção de Dados" ou "LGPD"), sem 

exclusão das demais normas setoriais ou gerais sobre o tema; implementando todas as 

medidas técnicas de segurança da informação, disponíveis, além de medidas 

organizacionais para controle de acesso aos Dados Pessoais; 

II. Atua como Controladora de Dados Pessoais, de forma autônoma e 

independente, nos termos da LGPD, respondendo pelas atividades de Tratamento a que 

tenha ingerência, incluídas aquelas conduzidas por seus empregados e, em nenhuma 

hipótese a CONTRATANTE será responsabilizada pelo Tratamento de Dados Pessoais 

realizados pela CONTRATADA." 

Curitiba, 11 de agosto de 2022. 

Rosane  Kraus  
Gerente Assistencial 
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Anexo 2 

Da proteção de dados 

1. A Contratada, por si e por seus empregados, obriga-se a atuar no presente 

Contrato em conformidade com a Legislação vigente sobre Proteção de Dados Pessoais e 

as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei 

13.709/2018, além das demais normas e políticas de proteção de dados de cada pais onde 

houver qualquer tipo de tratamento dos dados dos clientes, o que inclui os dados da 

Contratante. No manuseio dos dados a Contratada deverá: 

1.1. Manter e utilizar medidas de segurança administrativas, técnicas e físicas 

apropriadas e suficientes para proteger a confidencialidade e integridade de todos os dados 

pessoais mantidos ou consultados/transmitidos eletronicamente, para garantir a proteção 

desses dados contra acesso não autorizado, destruição, uso, modificação, divulgação ou 

perda acidental ou indevida; 

1.2. Acessar os dados dentro de seu escopo e na medida abrangida por sua 

permissão de acesso (autorização) e que os dados pessoais não podem ser lidos, copiados, 

modificados ou removidos sem autorização expressa e por escrito da contratante; 

1.3. Garantir, que os dados pessoais não poderão ser revelados a terceiros, com 

exceção da prévia autorização por escrito da contratante, quer direta ou indiretamente. Caso 

a contratada seja obrigada por determinação legal a fornecer dados pessoais a uma 

autoridade pública, deverá informar previamente a contratante para que esta tome as 

medidas que julgar cabíveis; 

1.4. Notificar a contratante em até 24 (vinte e quatro) horas a respeito da ocorrência 

de qualquer incidente que implique violação ou risco de violação das disposições legais 

relativas à proteção de Dados Pessoais pela Contratada, seus funcionários, ou terceiros 

autorizados de que venha a ter conhecimento ou suspeita. 

Paragrafo primeiro: A CONTRATADA será integralmente responsável pelo 

pagamento de perdas e danos de ordem moral e material, bem como pelo ressarcimento do 

pagamento de qualquer multa ou penalidade imposta à CONTRATANTE e/ou a terceiros 

diretamente resultantes do descumprimento pela CONTRATADA de qualquer das cláusulas 

previstas neste capitulo quanto à proteção e uso dos dados pessoais. 

Paragrafo segundo: Encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais 

necessidade de utilização dos dados pessoais, sensíveis ou não, a CONTRATADA 

interromperá o tratamento e, em no prazo máximo de 30 dias, sob instruções e na medida 
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do determinado pela CONTRATANTE, eliminará completamente os Dados Pessoais e todas 

as cópias porventura existentes (em formato digital, físico ou outro qualquer), salvo quando 

necessite mantê-los para cumprimento de obrigação legal ou outra hipótese legal prevista 

na LGPD. 

Paragrafo terceiro: A CONTRATADA declara, por meio deste instrumento, que: 

I. Cumpre a legislação aplicável sobre privacidade e proteção de dados, 

especialmente a Lei 13.709/2018 ("Lei Geral de Proteção de Dados" ou "LGPD"), sem 

exclusão das demais normas setoriais ou gerais sobre o tema; implementando todas as 

medidas técnicas de segurança da informação, disponíveis, além de medidas 

organizacionais para controle de acesso aos Dados Pessoais; 

II. Atua como Controladora de Dados Pessoais, de forma autônoma e 

independente, nos termos da LGPD, respondendo pelas atividades de Tratamento a que 

tenha ingerência, incluídas aquelas conduzidas por seus empregados e, em nenhuma 

hipótese a CONTRATANTE será responsabilizada pelo Tratamento de Dados Pessoais 

realizados pela CONTRATADA." 
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Anexo 3 

Justificativa das Escolhas dos Preços 

Curitiba, 05 de agosto de 2022. 

No que diz respeito aos pregos escolhidos para referência, constantes no 

presente processo licitatório, informamos os critérios adotados: 

Itens 1, 3, 4, 5, 6 e 7 (média dos valores orçados): foram considerados 

todos os orçamentos para definição da média. 

Item 2 (média dos 9 menores orçamentos): foi considerada a média dos 9 

menores orçamentos, visto que se observou uma diferença muito significativa nas outras 

propostas. 

Desta forma salientamos que as escolhas tomadas para o estabelecimento 

dos preços presentes neste processo licitatório têm, em suma, as seguintes justificativas: 

fuga de preços inexequíveis ou exacerbados (constantemente presentes nos orçamentos) 

que geram, respectivamente, o fracasso do processo de compras pela falta de ofertas dado 

o baixo valor a ser pago pela instituição, e a majoração dos preços, o que ataca o principio 

da economicidade. E ainda se levam em consideração os preços praticados atualmente pela 

Feas para aquisição destes itens, frutos de registros de preços anteriores. 

Ainda reiteramos que os preços praticados no presente processo estão de 

acordo com os praticados no mercado e que as decisões visam A equilibrada e econômica 

aquisição dos itens por parte da Feas, sem que haja desnecessária majoração dos preços e 

que o principio da economicidade seja respeitado. 

Fabiana Martins 

Coordenadora de Compras Feas 

Abaixo orçamentos balizadores: 
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Anexo 4 

  

Minuta da ata de registro de pregos. 
Ata de Registro de Pregos n.° 
Processo Administrativo n°: 206/2022 — Feas. 
Pregão Eletrônico n. ° 134/2022 — Feas. 
Interessado: Fundação Estatal de Atenção à Saúde. 

Aos...dias do mês de...do ano de dois mil e vinte e..., na cidade de Curitiba, Estado do 

Paraná, no.. .(local), localizado no..., reuniram-se o diretor-geral.. .(inserir nome completo e 

CPF) e diretora administrativa financeira (inserir nome completo e CPF), na qualidade de 

representantes da Feas, CNPJ 14.814.139/0001-83 e a empresa...com sede na..., 

CNPJ...neste ato representada por..., CPF, tendo em vista as condições estabelecidas no 

edital de pregão eletrônico n°.../2022, cujo objeto é "Registro de pregos para futuro 

fornecimento de materiais odontológico", e resolveram e acordaram firmar a presente 

Ata de Registro de Pregos, obedecidas as condições estabelecidas na Lei n°. 10.520/2002, 

subsidiariamente a Lei Federal n° 8.666/93 e Decreto Municipal n° 290/2016, referente aos 

itens abaixo discriminados e seus respectivos preços unitários: 

Itens com 1° menor prego 
Item: 
Marca: 
Valor unitário: R$ 
Quantidade: 
Valor total: R$ 

Fica declarado que os preços constantes na presente ata, portanto registrados, são válidos 

por 12 (doze) meses, contados da data da publicação desta ata no Diário Oficial do Municí-

pio de Curitiba. 

As obrigações da Contratada e da Feas e demais condições gerais, assim como as penali-

dades se encontram no Edital de Embasamento do Pregão Eletrônico n° 

Conforme Decreto n° 290/2016  art.  15, a existência de preços registrados não obriga a ad-

ministração a contratar, facultando-se a realização de licitação especifica para a aquisição 

pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições. 

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente ata que, após lida e aprovada, 

será assinada pelas partes: 

Diretor-Geral Feas Contratada 

Diretora Adm. Financeira — Feas 
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Anexo 5 

 

Minuta de cadastro reserva 

Pregão Eletrônico n° 134/2022. 

Objeto: "Registro de preços para futuro fornecimento de materiais odontológicos". 

Interessado: Feas. 

Empresa:  

Em consonância com o  art.  9° do Decreto Municipal n° 290/2016, a empresa referida em 

epígrafe concorda em registrar para cadastro de reserva, os itens abaixo, cotados no 

referido Pregão Eletrônico com o mesmo valor da empresa considerada vencedora. 

Itens do cadastro de reserva: 

Item n° xx: (código e descrição). 

Marca: 

Valor unitário: R$ 

Fica declarado que a licitante com preço constante no cadastro de reserva será convocada 

quando houver a necessidade de contratação de remanescente, devendo cumprir todas as 

condições previstas no Edital de licitação e assinar Ata de Registro de Preços, a qual terá 

validade pelo período restante, considerada a data da publicação original. 

As obrigações das partes e demais condições gerais, assim como as penalidades, 

encontram-se no Edital de Embasamento do Pregão Eletrônico n° ... e Anexos, instrumentos 

aos quais a empresa se encontra vinculada. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 

Local e data.  

Assinatura devidamente identificada do representante legal da empresa proponente, 

apontado no contrato social ou procuração com poderes específicos. 
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P.A. n° 206/2022 

Interessada: Fundação Estatal de Atenção à Saúde - FEAS. 

Assunto: Registro de Pregos para fornecimento de materiais odontológicos, para suprir as 

necessidades das unidades geridas pela Fundação Estatal de Atenção à Saúde, 

pelo período de 12 (doze) meses. 

Parecer AJUR n.° 374/2022 

Ementa: Análise de Edital, nos termos do  art.  38, § único da Lei n° 8.666/93. Minuta que 

atende aos requisitos do Decreto Municipal n° 290 de 12 de abril de 2016, 

Decreto 610/2019 e Decreto  re  1235/2003, de 17 de dezembro de 2003. 

Aprovação. 

I — Relatório 

Trata-se de Minuta de Edital de Pregão Eletrônico s/n, para fornecimento de 

materiais odontológicos, itens essenciais para a Fundação Estatal de Atenção à Saúde. 

Consta ao feito: 

- declaração de disponibilidade financeira  (fl.  01); 

- declaração do autorizador de despesas  (fl.  02); 

- justificativa para aquisição  (fl.  03 v.); 

- termo de referência e descritivo (fls. 04/12); 

- referencial de pregos  (fl.  13); 

- justificativa das escolhas dos pregos  (fl.  14); 

- cotações (fls. 15/55); 
- CNP1s (fls. 56/70); 
- designação de pregoeiro publicado em DOM  (fl.  71); 

- aprovação de minuta pela autoridade solicitante (fls. 72/73); 

- minuta do edital e seus anexos (fls. 75/100). 

0 valor estimado da totalidade de itens está informado no importe de 

R$18.390,67 (dezoito mil trezentos e noventa reais e sessenta e sete centavos). 

E o relatório. 

Passo à manifestação. 
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II — Análise 

Preliminarmente, cumpre salientar que a análise desta Assessoria Jurídica 

cinge-se aos aspectos jurídico-formais do instrumento editalicio, não tendo por função avaliar questões 

de ordem técnica, atinentes, por exemplo, à essencialidade, bem como às especificidades do item(s) que 

se pretende adquirir, salvo casos de burla ao dever de licitar, fracionamento manifesto de objeto ou 

ainda, restrição ao caráter competitivo do certame. 

Da mesma forma, a análise jurídica não compreende questões de ordem 

econômico-financeira, tais como, se haverá ou não recursos disponíveis para o pagamento das 

despesas, sendo certo que é obrigação do gestor prezar pelo efetivo adimplemento. De toda sorte, tal 

questão envolve previsibilidade orçamentária e há declaração no feito nesse sentido, consoante  fl.  1 v. 

subscrita pelo Assessor Financeiro da FEAS. 

Feitas tais considerações, esclareço que o Registro de Pregos é utilizado 

quando há necessidade de contratações frequentes e situações em que não é possível apurar 

previamente o quantitativo unitário demandado pela Administração Pública, como na hipótese 

vertente. 

No âmbito municipal, o sistema de registro de pregos é regulamentado pelo 

Decreto Municipal n° 290 de 12 de abril de 2016, sendo definido no seu artigo 2°, inc. I como sendo "um 

conjunto de procedimentos para registro formal de pregos relativos à prestação de serviços e aquisição 

de bens para contratações futuras". 

Ainda, o artigo 3° define que o sistema de Registro de Pregos poderá ser 

utilizado nas seguintes hipóteses:  

Art.  32  0 Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses: 

I - quando pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes;  

II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de 

serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa; 
Ill - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais 

de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; 
IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser 
demandado pela Administração; 
V - para aquisição de equipamentos ou contratação de serviços de informática e de tecnologia da 

informação quando o julgamento da licitação for pelo critério de julgamento do menor prego. 

In casu, pretende-se o fornecimento de  materials  odontológicos, que 

demanda a necessidade de frequentes contratações, não sendo possível a priori determinar 

previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração, sendo viável a compra através de 

Registro de Pregos. 

Também é válido salientar que a existência de registro de pregos não obriga 

Administração a contratar, facultando-se a realização de licitação especifica para aquisição pretendid 

assegurada ao fornecedor registrado em igualdade de condições, nos termos do artigo 15 do Decreto 

Municipal 290/2016. 
Parecer - AJUR 374/2022 2 
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De acordo com o item 1.1. do Edital consta o critério de julgamento de menor 

preço por item o que atende a priori os princípios da vantajosidade e econonnicidade que norteiam as 

contratações públicas, ampliando a margem de participação de licitantes. 

No que tange aos documentos exigidos a titulo de habilitação jurídica, 

regularidade fiscal, qualificação técnica e econômica financeira, verifica-se que estão de acordo com o 

que preconizam os artigos 27 a 31 da Lei 8.666/93. 

No caso em comento consta no preâmbulo do Edital justificativa, conforme 

legislação vigente, que os itens deste certame são destinados a participação exclusiva de ME/EPP. 

Some-se ainda a aprovação da minuta em sua versão final, pela autoridade 

promotora do certame, na forma exigida pelo artigo 50 § 1° do Decreto Municipal 610/2019.1  

Ill - Considerações Finais 

Portanto, opino favoravelmente à aprovação da minuta, encontrando-se o 

certame em condições de ser prosseguido. 

Ressalto também, por medida de prudência e cautela, que a Diretoria 

Administrativa e Geral sempre avalie e reavalie, se for o caso, a necessidade e legitimidade da despesa 

solicitada no presente feito. 

Publique-se na forma da lei, respeitando-se o prazo entre a publicação da 

convocação e a data de apresentação das propostas e lances, cf. inc. Ill do  art.  17 do  Dec.  Municipal n2 

1.235/03. 

o parecer. S.M.J. 

Curitiba, 19 de agosto de 2022. 

PEDRO HENRIQUE4GINO BORGES 

Assessor Jurídico FEAS 

1  §12  É condição para a emissão de parecer por Procurador do Município a completa instrução dos procedimentos e a 
aprovação da minuta do edital pelo órgão promotor. 
Parecer - AJUR 374/2022 3 
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Processo Administrativo n° 206/2022 — Feas 

I — Ciente do Parecer Jurídico n° 374/2022 — Ajur/Feas. 

II — Possui condições de prosseguimento o presente processo; 

Ill — Portanto, respeitando as formalidades legais, publique-se o Edital de 

Embasamento do Pregão Eletrônico. 

Curitiba, 22 de agosto de 2022. 

ezifredo Paulo Alves Paz 

Diretor-Geral Feas 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

A Fundação Estatal De Atenção À Saúde torna 
público, para conhecimento dos interessados, 
que realizará licitação, sob a modalidade 
Pregão Eletrônico, com as seguintes 
características: 

Processo Administrativo n°: 206/2022. 
Pregão Eletrônico n°: 134/2022. 

Pregão exclusivo para ME/EPP.  

Objeto: Registro de preços para futuro fornecimento de materiais odontológicos. 
Valor total estimado do pregão: R$ 18.390,67. 
Data/horário para envio de proposta(s): a partir do dia 24/08/2022 As 08:00 h até o 
dia 06/09/2022 As 08:39 h. 
Abertura da sessão pública: 06/09/2022 — As 08:40 h. 

As propostas e lances deverão ser encaminhados via  Internet  respeitando a data e 
horários determinados acima. 0 portal em que ocorrerá a disputa é o compras 
governamentais (www.compras.gov.br). 

0 edital está à disposição dos interessados no portal de compras "compras 
governamentais" (www.compras.gov.br), bem como no  site  da Feas: 
www.feaes.curitiba.pr.gov.br.  

Somente poderão participar do envio de lances as empresas que estiverem 
devidamente cadastradas no portal de compras governamentais 
(www.compras.gov.br) e que apresentarem propostas. 

Informações pelos fones: (41) 3316-5927; 3316-5967; 33165728. 

Curitiba, 24 de agosto de 2022. 

.0,--JaAl2- 
Mirelle Pereira Fonseca 

Pregoeira 



N° 162 - ANO XI 

CURITIBA, QUARTA-FEIRA, 24 DE AGOSTO DE 2022 

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 

ATOS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

Maiores informações contatar pelo fone: (41) 3250-7954. 

Fundação de Ação Social, 24 de agosto de 2022. 

Luiza Pereira: Pregoeiro 

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO À SAUDE - FEAS 

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 

A Fundação Estatal De Atenção À Saúde torna público, para 

conhecimento dos interessados, que realizará licitação, sob a 

modalidade Pregão Eletrônico, com as seguintes características: 

Objeto: Registro de pregos para futuro fornecimento de materiais 

odontológicos. 

Processo Administrativo n°: 206/2022. 
Pregão Eletrônico n°: 134/2022. 
Pregão exclusivo ME/EPP 
Objeto: Registro de pregos para futuro fornecimento de materiais odontológicos. 
Valor total estimado do pregão: R$ 18.390,67. 

Data/horário para envio de proposta(s): a partir do dia 24/08/2022 'as 08:00 h até o dia 06/09/2022 as 08:39 h. 
Abertura da sessão pública: 06/09/2022 — as 08:40 h. 
As propostas e lances deverão ser encaminhados via internet respeitando a data e horários determinados acima. 0 portal em 
que ocorrerá a disputa é o compras governamentais (www.compras.gov.br). 
0 edital está à disposição dos interessados no portal de compras "compras governamentais" (www.compras.gov.br), bem 

de-f<Drno no  site  da Feas: www.feaes.curitiba.pr.gov.br. 

Somente poderão participar do envio de lances as empresas que estiverem devidamente cadastradas no portal de compras 
governamentais (www.compras.gov.br) e que apresentarem propostas. 
Informações pelos fones: (41) 3316-5927; 3316-5967; 33165728. 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde, 24 de agosto de 2022. 

Sezifredo Paulo Alves Paz: Diretor Geral 

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 

A Fundação Estatal De Atenção À Saúde torna público, para 

conhecimento dos interessados, que realizará licitação, sob a 

modalidade Pregão Eletrônico, com as seguintes características: 

Registro de preços para futuro fornecimento de materiais hospitalares. 

Processo Administrativo n°: 210/2022. 
Pregão Eletrônico n°: 133/2022. 
Pregão Ampla concorrência, item exclusivo ME/EPP e item cota Reservada 
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EDITAL DE EMBASAMENTO 

Processo Administrativo n° 206/2022. 

Pregão Eletrônico n° 134/2022. 

A Fundação Estatal de Atenção à Saúde — Feas informa que realizará Pregão Eletrônico, 

cujo Edital assim se resume. 

Objeto: "Registro de pregos para futuro fornecimento de materiais odontológicos". 

Propostas, documentos e lances: Serão recebidos, exclusivamente, através da internet no 

portal de compras governamentais (www.compras.gov.br), nos seguintes prazos: 

Início do recebimento das propostas, 
documentos de habilitação e 

complementares 

08:00 h do dia 24 de agosto de 2022 

Término do recebimento das propostas, 
documentos de habilitação e 

complementares 

08:39 h do dia 06 de setembro de 2022 

Inicio da sessão pública de disputa 08:40 h do dia 06 de setembro de 2022 

Informação: Os itens deste certame são destinados à participação exclusiva de ME/EPP. 

Curitiba, 24 de agosto de 2022. 

MireIle Pereira Fonseca  

Pregoeira 
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1 — Introdução 

1.1. A Fundação Estatal de Atenção ã Saúde de Curitiba — Feas torna público 

que realizará processo licitatário na modalidade Pregão, na forma eletrônica, através do 

Portal de Compras Governamentais (www.compras.gov.br). A licitação será do tipo "menor 

prego por item". Legislação aplicável: lei n.° 8.666/93; lei n.° 10.520/2002; lei complementar 

n° 123/2006; disposições dos decretos municipais n° 1.235/2003; 2.028/2011; 104/2019; 

290/2016; e 610/2019, naquilo que lhes for compatível, além do contrato de gestão 

celebrado entre o município de Curitiba e a Feas e Processo Administrativo n.° 206/2022 — 

Feas, bem como as cláusulas abaixo descritas. 

1.2. 0 valor máximo estimado deste Pregão Eletrônico é de R$ 18.390,67. 

1.3. As despesas decorrentes da aquisição dos produtos correrão por conta de 

recursos próprios da Feas (CNPJ 14.814.139.0001-83), previstos em seu orçamento, 

recebiveis através de Contrato de Gestão celebrado com o Município de Curitiba, para 

atender as metas definidas. 

2— Indicação Do Pregoeiro E Da Equipe De Apoio 

2.1. 0 Pregoeiro e equipe de apoio designados por meio da Portaria n.° 48/2022 

— Feas, responsáveis por este Pregão Eletrônico são: 

Pregoeira: 

MireIle Pereira Fonseca 

Equipe  de  Apoio:  

William Cesar Barboza 

Silvia Andrea Miranda  Ribeiro  

2.2. Na ausência do Pregoeiro responsável, o presente pregão será conduzido e 

julgado por um dos agentes designados como equipe de apoio. 
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2.3. 0 julgamento da licitação der-se-6 pelo Pregoeiro, com base nas condições 

previstas neste edital. 

2.3.1. Havendo necessidade de análise técnica para aferir relação de 

compatibilidade da oferta da licitante com as condições exigidas em edital, o órgão promotor 

ficará responsável por essa avaliação. 

3 — Objeto da licitação 

3.1. 0 objeto desta licitação é "Registro de preços para futuro fornecimento 

de materiais odontológicos", conforme especificações contidas neste edital, seus anexos 

e no formulário proposta eletrônico. 

3.2. Em caso de discordância existente entre as especificações descritas no 

Compras Governamentais e as especificações constantes neste Edital, prevalecerão as 

últimas. 

3.3. Compõem esta Convocação Geral, além das condições especificas, os se-

guintes anexos: 

Anexo 1— Termo de Referência; 

Anexo 2— Da proteção de dados; 

Anexo 3— Justificativa das escolhas dos pregos e orçamentos balizadores; 

Anexo 4— Minuta da ata de registro de preços; 

Anexo 5— Minuta de cadastro reserva; 

4 — Das impugnações, esclarecimentos e comunicados 

4.1. Os esclarecimentos sobre este Edital somente serão respondidos quando 

solicitados ao Pregoeiro, até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da 

licitação, devendo ser: 

4.1.1. Protocolada na sede da Feas, no endereço constante no cabeçalho deste 

termo; 
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4.1.2. Apresentada através do sistema de compras governamentais. 

4.1.3. No seguinte endereço eletrônico: mifonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br  

4.1.4. As respostas aos esclarecimentos serão disponibilizadas no portal de 

compras governamentais para ciência de todos os interessados. É dever das empresas 

interessadas acompanhar os boletins de esclarecimentos emitidos pelo Pregoeiro no portal 

de compras governamentais. 

4.1.5. 0 Pregoeiro decidirá sobre o esclarecimento no prazo de até 1 (um) dia 

útil. 

4.2. Eventuais impugnações ao presente Edital poderão ser feitas até as 17 

horas do dia 01 de setembro, dois dias úteis antes da data fixada para a realização da 

sessão pública do Pregão, por qualquer cidadão ou licitante. 

4.3. A impugnação deverá ser apresentada por escrito, dirigida ao Pregoeiro, e 

conter o nome completo do responsável, indicação da modalidade e número do certame, a 

denominação social da empresa, número do CNPJ, telefone, endereço eletrônico para 

contato, devendo ser: 

4.3.1. Protocolada na sede da Feas, no endereço constante no cabeçalho deste 

termo; 

4.3.2. Apresentada através do sistema de compras governamentais; 

4.3.3. No seguinte endereço eletrônico: mifonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br  

4.4. A impugnação será julgada em até um dia útil, a contar da data de seu 

expresso recebimento e a resposta será disponibilizada no  site  de compras governamentais. 

4.5. Comunicados — Qualquer comunicado emitido pelo Pregoeiro será divulgado 

no portal de compras governamentais; o qual também poderá ter seu texto disponibilizado 

no  "chat"  deste pregão eletrônico. 

4.6. As solicitações feitas fora dos meios e prazos aqui estipulados não serão 

conhecidas. 
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4.7. É de responsabilidade única e exclusiva das empresas interessadas 

acompanharem os boletins de esclarecimentos e os comunicados emitidos. Não serão 

aceitas reclamações baseadas no desconhecimento do teor desses documentos. 

4.8. Durante a sessão de envio de lances, o Pregoeiro não fará atendimento aos 

fornecedores através de telefone, somente através do  "chat"  de mensagens. As dúvidas 

devem ser dirimidas antes do inicio do processo de Pregão Eletrônico 

5— Condições De Participação 

5.1. A participação neste Pregão Eletrônico importa A proponente irrestrita 

aceitação das condições estabelecidas no presente Edital, bem como na observância da 

legislação em vigor, dos regulamentos, normas administrativas e técnicas aplicáveis, 

inclusive quanto aos recursos. 

5.2. Somente poderão participar da presente Licitação aqueles que: 

5.2.1. Satisfaçam integralmente as condições deste Edital; 

5.2.2. Estejam regularmente estabelecidos no pais, cuja finalidade e ramo de 

atuação principal estejam incorporados ao objeto do presente Pregão Eletrônico e que 

execute atividade pertinente e compatível com este objeto. 

5.2.3. Os itens deste certame são destinados A participação exclusiva de 

ME/EPP. 

5.2.4. Estejam cadastradas no sistema compras governamentais. 

5.3. Não poderão participar desta licitação: 

5.3.1. (quanto aos itens exclusivos) Microempresa, empresa de pequeno porte e 

microempreendedor individual integrantes de um mesmo grupo econômico, as-

sim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais 

comuns, ou que se utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em co-

mum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico 

em comum; 
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5.3.2. (quanto aos itens exclusivos) As licitantes que se enquadrem no previsto 

do § 4° do  art.  3° da Lei Complementar 123/2006; 

5.3.3. Empresas que tenham sido declaradas inid6neas por qualquer esfera fe-

derativa ou suspensas de licitar ou impedidas de contratar com o Município de 

Curitiba, enquanto durarem os efeitos da sanção; 

5.3.4. nenhum servidor, seu cônjuge, companheiro, parente em linha reta, cola-

teral ou por afinidade, até o terceiro grau poderá ser diretor, proprietário, contro-

lador ou integrar conselho de empresa fornecedora ou que realize qualquer mo-

dalidade de contrato com o Município, sob pena de demissão, nos termos do  art.  

98 da Lei Orgânica do Município; 

5.3.5. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando 

nessa condição (Acórdão n° 746/2014-TCU-Plenário). 

5.3.6. Empresas que se encontrem sob falência, dissolução, recuperação judicial 

ou extrajudicial, exceto empresas com plano de recuperação acolhido judicial-

mente, e empresas em recuperação extrajudicial, com plano de recuperação ho-

mologado judicialmente. 

5.4. Os Secretários Municipais, o Procurador-Geral do Município, os ocupantes 

de cargo em comissão, os de função de confiança, bem como todos os servidores e empre-

gados públicos Municipais, da Administração Direta e Indireta, não poderão firmar contrato 

com o Município antes de decorridos 90 (noventa) dias após findos os respectivos vínculos. 

5.5. Nesta licitação não será aceita a participação de empresas em consórcio. 

5.6. Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará "sim" ou 

"não" em campo próprio do sistema eletrônico, relativo és seguintes declarações: 

5.6.1 que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3' da Lei 

Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido 

estabelecido em seus  arts.  42 a 49. 

5.6.1.1 nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas 

de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame; 
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5.6.1.2 nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas 

e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o 

licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 

2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa. 

5.6.2 que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e 

seus anexos; 

5.6.3 que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a 

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalicias; 

5.6.4 que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, 

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

5.6.5 que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição 

de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

5.6.6 que a proposta foi elaborada de forma independente. 

5.6.7 que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando 

trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do  art.  10  e no 

inciso Ill do  art.  5° da Constituição Federal; 

5.6.8 que os serviços são prestados por empresas que comprovem 

cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam ás regras de acessibilidade previstas na 

legislação, conforme disposto no  art.  93 da Lei n°8.213, de 24 de julho de 1991. 

5.7. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o 

licitante ás sanções previstas em lei e neste Edital. 

6 — Credenciamento  
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6.1. 0 Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que 

permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma 

eletrônica. 

6.2. Os interessados em participar desta Licitação deverão estar previamente 

credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF e perante 

o Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais — SIASG, pelo  site  

www.compras.gov.br. 

6.3. 0 cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras 

governamentais, no sitio www.compras.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela 

lnfraestrutura de Chaves Públicas Brasileira — ICP — Brasil. 

6.4. Os interessados em participar desta licitação, preferencialmente, também 

poderão estar inscritos no Portal de Compras do Município de Curitiba (E-Compras): 

http://www.e-compras.curitiba.pr.gov.br, a fim de possibilitar a emissão do Certificado de 

Registro Cadastral —  CRC,  nos termos do Decreto Municipal n° 104/2019; 

6.5. 0 uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de responsabilidade 

exclusiva do licitante, não cabendo ao provedor do sistema ou a Feas responsabilidade por 

eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

6.6. 0 credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade 

legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para a realização das transações 

inerentes ao Pregão na forma Eletrônica. 

6.7. 0 licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema 

qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, 

para imediato bloqueio de acesso. 

6.8. 0 licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas 

em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e 

lances. 
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6.9. É de exclusiva responsabilidade da empresa interessada a solicitação e 

manutenção de sua respectiva chave de acesso perante o provedor do sistema compras 

governamentais. 

6.10. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 

informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou a alteração dos registros tão 

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

6.10.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação 

7— Apresentação Da Proposta De Pregos E Envio Dos Documentos 

7.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos exigidos no edital, proposta com a descrição do 

objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão 

pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 

documentação. 

7.2. 0 envio da proposta, acompanhada dos documentos exigidos neste Edital, 

ocorrera por meio de chave de acesso e senha. 

7.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação 

que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados 

constantes dos sistemas. 

7.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 

trabalhista, nos termos do  art.  43, § 1° da  LC  n° 123, de 2006. 

7.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
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negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 

desconexão. 

7.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a 

proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

7.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação 

entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

7.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 

público após o encerramento do envio de lances. 

8 — Do preenchimento da proposta 

8.1. 0 licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no 
sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

8.1.1. Valor unitário do item; 

8.1.2. Marca; 

8.1.3. Fabricante; 

8.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares 
especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o 
modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do 
bem no órgão competente, quando for o caso; 

8.1.5. Neste campo descrigão, as propostas não podem conter qualquer 
identificação do licitante proponente. tais como nome. CNPJ. telefone.  e-mail.  
etc.,  sob pena de desclassificação.  

8.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 
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8.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 

encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que 

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

8.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, 

serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 

qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

8.5. 0 prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a 

contar da data de sua apresentação. 

8.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas 

de regência de contratações públicas e neste edital, sob pena de desclassificação. 

8.7. Não serão aceitas propostas e/ou documentos encaminhados fora do 

horário determinado nem em outro meio que não através do portal de compras 

governamentais. 

8.8. 0 envio de uma proposta para este Pregão Eletrônico será considerado 

como evidência de que a proponente: 

8.8.1. Examinou criteriosamente todos os documentos do Edital, que os 

comparou entre si e obteve do Pregoeiro informações sobre qualquer ponto duvidoso antes 

de apresentá-la; 

8.8.2. Considerou que os elementos desta Licitação lhe permitem a elaboração 

de uma proposta totalmente satisfatória. 

8.8.3. Está de acordo com todos os termos editalicios; 

8.8.4. Sendo vencedora da Licitação, assumirá integral responsabilidade pela 

entrega do objeto licitado; 

8.9. A empresa que utilizar qualquer forma passivel de identificação no sistema 

eletrônico terá sua proposta desclassificada pelo Pregoeiro e não poderá participar da fase 

de lances. 
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9 — Abertura da sessão pública e classificação das propostas 

9.1. A abertura da presente licitação dar-se-6 em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

9.2. 0 Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edi-

tal, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no 

Termo de Referência. 

9.3. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

9.4. A desclassificação  sera  sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

9.5. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo 

em sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitação. 

9.6. 0 sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 

9.7. 0 sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

10 — Formulação dos lances: modo de disputa aberto e fechado 

10.1. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances ex-

clusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu rece-

bimento e do valor consignado no registro. 

10.2. 0 lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 

10.3. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fi-

xado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
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10.4. 0 licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de 

desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

10.5. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de dis-

puta "aberto e fechado", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, 

com lance final e fechado. 

10.5.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minu-

tos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, 

após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determina-

do, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

10.5.2. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunida-

de para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até dez por 

cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o 

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

10.5.3. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste 

item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até 

o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigilo-

so até o encerramento deste prazo. 

10.5.4 Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

10.5.5. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida 

nos itens anteriores, haverá o reinicio da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o 

máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até 

cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

10.5.6. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, ad-

mitir o reinicio da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fecha-

do atender ás exigências de habilitação. 

10.6 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

pri..
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10.7. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

10.8. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva 

do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 

dos lances. 

10.9. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por 

tempo superior a dez minutos, a sessão pública  sera  suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no 

sitio eletrônico utilizado para divulgação. 

10.10. 0 Critério de julgamento adotado  sera  o menor prego por item, conforme 

definido neste Edital e seus anexos. 

10.11. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua pro-

posta. 

10.12. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e 

empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances,  sera  efetivada a verifi-

cação automática, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. 0 sistema 

identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participan-

tes, procedendo a comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de 

maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos  

arts.  44 e 45 da  LC  n° 123, de 2006. 

10.12.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pe-

queno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor pro-

posta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

10.12.2. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de enca-

minhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira 

colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comuni-

cação automática para tanto. 
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10.12.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classifi-

cada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais lici-

tantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 

5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no pra-

zo estabelecido no subitem anterior. 

10.12.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempre-

sas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subi-

tens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 

poderá apresentar melhor oferta. 

10.12.5. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lan-

ces), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

10.13. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desem-

pate será aquele previsto na Lei n° 8.666, de 1993. 

10.14. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados. 

10.15. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro de-

verá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado 

o melhor  prep,  para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

10.16. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompa-

nhada pelos demais licitantes. 

10.17. Serão aceitos lances com até 04 (quatro) casas decimais após a virgula. 

11 — Envio da proposta de pregos 

11.1. 0 pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 

(duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação reali-

zada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 
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11.2. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicita-

ção fundamentada feita no  chat  pelo licitante, antes de findo o prazo. 

11.3. 0 licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação 

indicada no item anterior, será desclassificado e sujeitar-se-6 às sanções previstas neste 

Edital. 

11.4. A proposta deverá conter: 

11.4.1. Proposta de preços, vedado o preenchimento desta com dados aleató-

rios, sob pena de desclassificação; 

11.4.2. Preços unitários e totais, em Real, em algarismo, com no máximo quatro 

casas após a virgula, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária; 

11.4.3. Indicação de que nos pregos ofertados já estão inclusos os tributos, fre-

tes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias 

à execução do objeto; 

11.4.4. Indicação de fabricante, marca e modelo, bem como catálogo comercial 

com o produto a ser fornecido. 

11.4.5. Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, conta-

dos da data de abertura da licitação. 

11.5. Após o encerramento da sessão de lances e negociações, esta será sus-

pensa, a fim de que o Pregoeiro possa proceder à análise e julgamento, bem como proceder 

ao julgamento da habilitação das empresas classificadas. 

12 — Da aceitabilidade da proposta 

12.1. Encerrada a etapa de negociação e envio de documentos, a sessão será 

suspensa para que o pregoeiro examine a proposta classificada em primeiro lugar quanto 

adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para 

contratação neste Edital e em seus anexos. Para tanto, poderá solicitar parecer de técnicos 

pertencentes ao quadro de pessoal da Feas. 
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12.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar prego 

final superior ao preço máximo fixado, desconto menor do que o mínimo exigido ou que 

apresentar preço manifestamente inexequível. 

12.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou uni-

tários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e sa-

lários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da li-

citação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 

instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou 6, to-

talidade da remuneração. 

12.3. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo 

quanto a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos 

nos subitens acima, o Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apre-

sente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 

02 (dois) dias Citeis contados da solicitação. 

12.3.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de 

realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a 

todos os interessados, incluindo os demais licitantes. 

12.3.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem 

no sistema. 

12.3.3. Serão avaliados os seguintes aspectos e padrões mínimos de aceitabili-

dade: 

12.3.3.1. o critério de análise será o constante no descritivo contido no Anexo I. 

12.3.4. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, 

sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especifica-

Vies  previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada. 

12.3.5. Se as amostras apresentadas pelo primeiro classificado não forem acei-

tas, o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo clas-

sificado. Seguir-se-6 com a verificação das amostras e, assim, sucessivamente, até a verifi-

cação de uma que atenda és especificações constantes no Termo de Referência. 

12.3.6. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados 

como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável 

pela análise, não gerando direito a ressarcimento. 
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12.3.7. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues 

deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 5 (cinco) dias, após o qual poderão ser 

descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento. 

12.3.8. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as 

condições indispensáveis â realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impres-

sos em  lingua  portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso. 

12.4. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examina-

rá a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

12.5. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 

jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos os licitan-

tes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

12.6. 0 desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento da licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

12.7. Da documentação complementar para classificação da proposta. a ser 

anexada no sistema: 

As empresas cadastradas no SICAF ou no E-Compras deverão anexar No 
Mínimo 01 (um) Atestado De Capacidade Técnica,  fornecido por pessoa jurídi-

ca de direito público ou privado, que comprove que a empresa licitante já forne-

ceu objeto igual ou similar em características com o objeto da presente licitação, 

conforme preconiza o  Art.  30, inciso II e §1° da Lei 8666/93. Não serão aceitos 
atestados de empresas que pertençam ao mesmo grupo empresarial. 

2. Catálogo do produto; 

12.8. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará 

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 
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12.9 Se a mesma empresa  veneer  a cota reservada e a cota principal, a contra-

tação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço. 

13 — Julgamento Da Habilitação 

13.1. Somente serão julgadas as habilitações das empresas que forem 

classificadas. 

13.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação dos lici-

tantes detentores das propostas classificadas, o Pregoeiro verificará o eventual descumpri-

mento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que im-

peça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes 

cadastros: 

13.2.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidõneas e Suspensas — GEIS, 

mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.-

gov.briceis ); 

13.2.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbida-

de Administrativa e Inelegibilidade mantido pelo Conselho Nacional de Jus-

tiça (www.cnj.jus.br/improbidade  adm/consultar_requerido.plip). 

13.2.3. Lista de Inidõneos e o Cadastro Integrado de Condenações por 

Ilícitos Administrativos — CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da 

União — TCU; 

13.4. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e, 

no caso do Cadastro Nacional de Condenações Civeis por Ato de Improbidade Administrati-

va (CNCIA), do CNJ, também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 

8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato 

de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por 

intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

13.5. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabili-

tado, por falta de condição de participação. 
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13.6. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes 

será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habili-

tação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira. 0 do-

cumento de qualificação técnica abaixo exigido deverá ser enviado junto A proposta eletrôni-

ca, como forma de anexo. 

13.7. E dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do 

SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, 

em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

13.8. 0 descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 

exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoei-

ro lograr êxito em encontrar as certidões válidas. 

13.9. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação comple-

mentares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o li-

citante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 

(duas) horas, sob pena de inabilitação. 

13.10. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de re-

quisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvi-

da em relação à integridade do documento digital. 

13.11. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/ 

CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

13.12. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome 

da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 

exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 

somente em nome da matriz. 

13.13 Ressalvado o disposto no item 5.3 (documentos abrangidos pelo Sicaf), os 

licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos 

itens a seguir, para fins de habilitação: 
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13.14. Habilitação jurídica: 

13.14.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Em-

presas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

13.14.2. Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada 

verificação da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedorgov.br; 

13.14.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabi-

lidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comproba-

t6rio de seus administradores; 

13.14.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial 

ou agência; 

13.14.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro 

Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos 

seus administradores; 

13.14.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, 

com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou ins-

crito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de 

que trata o  art.  107 da Lei n° 5.764, de 1971; 

13.14.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

Pais: decreto de autorização; 

13.14.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as altera-

ções ou da consolidação respectiva; 

13.15. Regularidade fiscal e trabalhista: 

13.15.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no 

Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

13.15.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os 

créditos tributários federais e à Divida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 
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inclusive aqueles relativos 6 Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, 

de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da 

Fazenda Nacional. 

13.15.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS); 

13.15.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do 

trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, 

nos termos do Titulo VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-

Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943; 

13.15.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

13.15.6. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais 

relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 

Fazenda Estadual do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 

13.15.7. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa aos 

Tributos Municipais da sede da proponente, mediante apresentação de Certidão Negativa 

de Débito ou Certidão Positiva com efeito de Negativa ou documento equivalente do 

Município do domicilio ou sede do licitante, na forma da lei; 

13.15.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como 

microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação 

exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 

alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

13.16. Qualificação Econômico-Financeira: 

13.16.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica; 

13.16.2. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício so-

cial já exigíveis e apresentados na forma da lei, com TERMO DE ABERTURA E ENCERRA-

MENTO e devidamente registrado na Junta Comercial ou Cartório de Títulos e Documentos 

e para sociedade anônima: publicado na imprensa oficial, que comprovem a boa situação fi-

nanceira da pessoa jurídica, sendo vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios, podendo ser atualizados por  indices  oficiais quando encerrado há mais de 03 

(três) meses da data da solicitação da inscrição no cadastro de fornecedores  (art.  31, inciso 
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I, da Lei n°8666/1993) e alterações. O Balanço a ser apresentado deverá ser referente ao 

ano de 2021, de acordo com a legislação vigente. 

13.16. 2.1. A boa situação será avaliada pelos  indices  conforme  art.  9°, do De-

creto Municipal 104/2019: 

ILC > ou = 1 

ILG > ou = 1  

SG  > ou = 1 

1 - iNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE =  LC 

LC  = ATIVO CIRCULANTE/PASSIVO CIRCULANTE 

2- iNDICE DE LIQUIDEZ GERAL = LG 

ATIVO CIRCULANTE+ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

LG -  

PASSIVO CIRCULANTE-'- PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

3- SOLVÊNCIA GERAL =  SG  

ATIVO TOTAL 

SG=  

PASSIVO CIRCULANTE+ PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

13.16.2.2.0s  indices  deverão ser indicados de conformidade com as Normas 

Técnicas Contábeis e a Lei Federal n° 8.666/1993. 

13.16. 2.3. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) 

em qualquer dos  indices  de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral  (SG)  e Liquidez Corrente  

(LC),  deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, patrimônio liquido 

positivo (Decreto Municipal 104/2019,  art.  10, § 3°). 

13.17. Qualificação técnica (deverá se anexada no ato do envio da proposta 

eletrônica). 

Comprovação de aptidão através de no mínimo 01 (um) atestado de capacida-

de técnica,  fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a 
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empresa licitante prestou serviço igual ou similar em características com o objeto da presen-

te licitação, conforme preconiza o  Art.  30, inciso II e §1° da Lei 8666/93. Não serão aceitos 

atestados de empresas que pertençam ao mesmo grupo empresarial. 

13.18. No momento do julgamento da habilitação, o Pregoeiro consultará ao sis-

tema em que a empresa estiver cadastrada, em que constam as datas de vencimento dos 

documentos exigidos para a habilitação (SICAF ou eventualmente e-compras), a fim de veri-

ficar a vigência e autenticidade destes. 

13.19. A página da consulta será impressa pelo Pregoeiro. A validade dos docu-

mentos será conferida. Em caso de alguma certidão estar fora de validade, poderão ser con-

sultados os sítios oficiais emissores de certidões. Se ainda assim, o Pregoeiro não lograr 

êxito na aferição da regularidade da documentação, a empresa será convocada para que, 

no prazo de 24 h (a contar do recebimento da solicitação) envie cópia via sistema do docu-

mento solicitado. 0 não envio acarretará na inabilitação da empresa, salvos os casos de 

condições exclusivas para a habilitação de microempresas ou empresas de pequeno porte. 

13.20. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada 

como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de 

alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a empresa será convocada 

para, no prazo de 5 (cinco) dias (Reis, após a declaração do vencedor, comprovar a regulari-

zação. 0 prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, 

quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

13.20.1. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem an-

terior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, 

sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, 

na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou so-

ciedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será conce-

dido o mesmo prazo para regularização. 

13.21. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigi-

dos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no  "chat"  a nova data e horário para a 

continuidade da mesma. 
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13.22. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por 

não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o 

estabelecido neste Edital. 

13.23. Os documentos exigidos para habilitação deverão estar dentro de seus 

prazos de validade. Os documentos que não constarem em seu texto o prazo de validade 

deverão ser apresentados com expedição máxima de 03 (três) meses a contar da data de 

sua emissão. 

13.24. Os documentos aqui solicitados poderão ser apresentados em original, ou 

por qualquer processo de cópia autenticada ou cópia simples. 

13.25 0 licitante não cadastrado no SICAF ou e-compras deverá apresentar toda 

a documentação de habilitação prevista neste Edital. 

13.26. Conforme o Decreto Municipal n° 104/2019 e Instrução Normativa n° 

03/2018 é de responsabilidade da empresa licitante a manutenção das datas atualizadas 

dos documentos no SICAF.  

13.27. A Feas fará a análise da documentação para classificação da proposta a 

partir dos documentos anexados, bem como consulta aos  sites  oficiais acima apontados. 

Caso haja desconformidade com o solicitado a empresa será desclassificada e/ou inabilita-

da. 

13.28. A data para a divulgação do resultado será informada pelo Pregoeiro du-

rante a sessão de lances, no  "chat"  de conversação ou através de comunicado a ser publi-

cado na plataforma de compras governamentais, sendo responsabilidade única e exclusiva 

das empresas interessadas o acompanhamento das datas. 

13.30. Constatado o atendimento As exigências de habilitação fixadas no Edital, 

o licitante será declarado vencedor. 

14 — Dos Recursos 
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14.1. Declarado o vencedor, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar 

imediata e motivadamente a sua intenção, isto 6, indicando contra quais decisões pretende 

recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema, nos termos do  art.  33 do 

Decreto Municipal n° 1.235/2003. 0 prazo para a manifestação da intenção de interpor 

recurso será de 04 (quatro) horas úteis, ou seja, das 08:00 às 12:00 horas do dia útil 

seguinte da divulgação do resultado final de julgamento. 

14.2. Os recursos e contrarrazões deverão ser manifestados exclusivamente por 

meio eletrônico via internet, no portal de compras governamentais. 

14.3. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a 

tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite 

ou não o recurso, fundamentadamente. 

14.3.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

14.4. Uma vez admitida a intenção, abrir-se-6 então o prazo de 03 (três) dias 

úteis para apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes desde logo 

intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr 

no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 

indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

14.5. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará na 

decadência do direito de recurso. 

14.6. Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazões, o Pregoeiro terá 

poderá: 

14.6.1. Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou 

fora do prazo estabelecido; 

14.6.2. Motivadamente, reconsiderar a decisão dado o recurso interposto; 
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14.6.3. Manter a decisão, encaminhando o recurso A autoridade julgadora, que 

decidirá. 

14.5. 0 acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

14.6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos 

procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o processo 

licitatório para determinar a contratação. 

14.7. Não havendo recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor 

e encaminhará o procedimento à autoridade superior para homologação. 

15 — Da Adjudicação, da Homologação e da Convocação 

15.1. 0 objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por 

ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, 

após a regular decisão dos recursos apresentados. 

15.2. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser 

adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes 

remanescentes, desde que pratiquem o prego do primeiro colocado da cota principal. 

15.3. Havendo manifestação da intenção de recorrer, conforme procedimentos 

citados no tópico anterior e, após a decisão dos recursos, constatada a regularidade dos 

atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante 

vencedora e homologará o procedimento. 

15.4. Homologado o resultado, a proponente vencedora será convocada, por es-

crito, para a assinatura do Contrato/Ata de Registro de Pregos. 

16 — Da Ata De Registro De Pregos 
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16.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de até 03 

(três) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de 

Pregos, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

16.2. Alternativamente a convocação para comparecer perante o órgão ou 

entidade para a assinatura da Ata de Registro de Pregos, a Administração poderá 

encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento 

(AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 02 (dois) dias, a 

contar da data de seu recebimento. 

16.3. Integrará a Ata de Registro de Preços, como parte indissociável, a proposta 

apresentada pela adjudicatária. 

16.4. 0 prazo estabelecido para assinatura da Ata de Registro de Pregos poderá 

ser prorrogado uma (mica vez, por igual período, quando solicitado pela licitante vencedora, 

durante o seu transcurso, se apresentada motivação para tanto e desde que devidamente 

aceita pela Feas. 

16.5. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Pregos quanto necessárias 

para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação da 

licitante vencedora, a descrição dos itens, as respectivas quantidades, preços registrados e 

demais condições. 

16.6.  Sera  incluído na ata, sob a forma de anexo, o cadastro de reserva com o 

registro das licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos da 

licitante vencedora na sequência da classificação do certame. 

16.7. Sempre que o primeiro classificado não atender à convocação para a 

assinatura da Ata de Registro de Pregos, é facultado a Administração, dentro do prazo e 

condições estabelecidos, convocar os remanescentes, observada a ordem de classificação, 

para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições estabelecidas, inclusive quanto ao 

prego, nos termos do Decreto Municipal n° 290/2016. 
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16.8. Quando os primeiros classificados, signatários da Ata de Registro de 

Pregos, estiverem impossibilitados de cumprir com o fornecimento (devidamente justificado 

e aceito pela Administração) as licitantes que compõem o cadastro de reserva ou as 

remanescentes poderão ser chamadas, obedecendo à ordem de classificação, para assiná-

Ia. 

16.9. Quando houver a necessidade de contratação dos fornecedores que 

compõem o cadastro de reserva ou remanescentes, serão realizados os procedimentos para 

a habilitação, sendo condição para a contratação o cumprimento integral de todas as 

condições previstas no Edital de licitação. 

16.10. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar 

contratações que deles possam advir, facultada a realização de licitação especifica para 

aquisição pretendida. 

16.11. 0 Contratante, após a assinatura da Ata de Registro de Pregos e a 

qualquer momento, poderá convocar a Contratada para negociar a redução dos pregos 

registrados, se porventura constatar que os pregos registrados estão incompatíveis com os 

pregos de mercado. 

16.12. 0 prazo de validade da Ata de Registro de Pregos será 12 meses. 

16.13. Serão publicados no Diário Oficial do Município, trimestralmente, os 

valores unitários utilizados pelos órgãos do Município de Curitiba, referentes a este Pregão 

Eletrônico. 

16.14. A Ata de Registro de Pregos poderá ser cancelada ou suspensa na 

hipótese da ocorrência das situações previstas no Decreto Municipal n° 290/2016. 

17 — Do cadastro de reserva de fornecedores 

17.1. Após o encerramento da etapa competitiva, as licitantes poderão reduzir 

seus pregos ao valor da proposta da licitante mais bem classificada e, nessas condições, 

após a homologação do certame, em até duas horas, poderão dar o aceite para participar do 

cadastro de reserva. 
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17.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o 

resultado do certame em relação à licitante mais bem classificada. 

17.3. Havendo uma ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor 

igual ao da licitante vencedora, estas serão classificados segundo a ordem da última 

proposta individual apresentada durante a fase competitiva, mediante publicação de relatório 

17.4. Esta ordem de classificação das licitantes registradas deverá ser 

respeitada nas contratações e somente será utilizada caso o mais bem colocado no certame 

não assine a ata, tenha seu registro cancelado ou na impossibilidade de atendimento pelo 

primeiro colocado da ata, nos termos do Decreto Municipal n° 290/2016. 

18— Da Ordem De Compra 

18.1. Após a assinatura da Ata de Registro de Preços a licitante deverá aguardar 

a liberação das Ordens de Compra, para providenciar a entrega dos produtos. 

18.2. 0 prazo para entrega dos produtos terá inicio a partir da data de 

recebimento da Ordem de Compra. 

18.3. A empresa vencedora deverá observar quando do recebimento da Ordem 

de Compra, os quantitativos, marca e valores nela descritos. Em caso de desacordo com o 

registrado, deverá entrar em contato com a Feas a fim de sanar possíveis erros. 

18.4. A entrega dos insumos deverá ser efetuada em até 15 (quinze) dias 

consecutivos a partir do recebimento da Ordem de Compra, a saber: 

• Sede administrativa da Feas: Rua Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, n° 

161, 2° andar, bairro Capão Raso, Curitiba PR. CEP: 81.130-160. 

• Hospital Municipal do Idoso Zilda Arns - Hiza: localizado na Rua Lothário  

Boutin,  n.° 90, Bairro Pinheirinho, Curitiba, Paraná; 

• Centro Médico Comunitário Bairro Novo: localizado na Rua Jussara, n.° 2.234, 

Bairro Sitio Cercado, Curitiba, Paraná; 
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• Unidade de Pronto Atendimento Tatuquara - UPA Tatuquara: localizada na 

Rua Jornalista  Emilio  Zolá Florenzano, n.° 835, Tatuquara, Curitiba, Paraná; 

• Unidade de Pronto Atendimento Fazendinha - UPA Fazendinha: localizada 

Rua Carlos Klemtz, 1883, Fazendinha, Curitiba, Paraná; 

18.5. As entregas deverão ocorrer nas quantidades e locais determinadas na 

Ordem de Compra, no horário das 08 h As 11h3Omin e das 13 h As 16h30m1n de segunda a 

sexta-feira, livre de quaisquer outros encargos, sejam fretes, carretos, taxas ou outros 

presentes As Notas Fiscais correspondentes. Considerar-se-á em mora no dia seguinte ao 

vencimento deste prazo. 

18.6. Para maiores informações sobre a entrega dos produtos entrar em contato 

com a Sra. Fabiana Martins, na Feas, localizada na Rua Lothário  Boutin,  n°: 90, Bairro: 

Pinheirinho. CEP: 81.110.522 Curitiba — PR, Telefones: (41) 3316-5942/3316-5905. 

19— Das obrigações 

19.1. Após a emissão da ordem de compra/assinatura do contrato, as partes 

assumem obrigações reciprocas. 

19.2. As obrigações da Contratada e do Contratante são as descritas no Termo 

de Referência, parte integrante deste Edital. 

19.3. As despesas decorrentes da entrega do objeto em desacordo com as 

condições impostas na licitação são de responsabilidade da Contratada. 

19.4. É vedada a troca da marca e/ou do modelo do produto ofertado, sob pena 

da recusa pela Feas e possibilidade de abertura de procedimento de penalização. 

19.5. Ficam designados como Gestor e Suplente da contratação decorrente 

deste Pregão Eletrônico e para o exercício das atribuições constantes do artigo 17 e outros 

correlatos do Decreto Municipal n° 610/2019, as respectivas servidoras: Rosane  Kraus 

(mat.  1370) e Regiane Mendes Tarocco Borsatto  (mat.  4687). 
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20 — Do Pagamento 

20.1. Os pagamentos serão efetuados no prazo de trinta dias após a entrega dos 

produtos e a avaliação completa e total dos itens pelo Almoxarifado, mediante apresentação 

da nota fiscal emitida pela contratada, observado em todo o caso, o disposto nos artigos 78, 

incisos XIV e XV da Lei 8.666/93. 

20.2. A empresa deverá apresentar notas fiscais de acordo com o contido na Or-

dem de Compra recebida, a fim de que se possam efetuar os pagamentos correspondentes. 

21 — Das Penalidades 

21.1. Se a licitante adjudicada deixar de entregar o objeto licitado por qualquer 

motivo e/ou recusar os serviços dentro do prazo de validade da proposta ou o fizer fora das 

especificações e condições pré-determinadas e ainda em qualquer outra hipótese de 

inexecução parcial ou total do contrato, poderão ser aplicadas as penalidades seguintes, 

independente de outras previstas em lei, facultada defesa prévia ao interessado: 

21.1.1. Advertência. 

21.1.2. Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor da ordem de 

compra relativa ao item em atraso, limitado até o prazo máximo de 10 dias. Vencido o 

prazo de que se trata este item, o pagamento poderá ser cancelado ou o contrato ser 

rescindido, a critério da Administração. 

21.1.3. Multa punitiva de 10% (dez por cento) sobre o valor total do item 

registrado, no caso de transcorrer o prazo previsto do item 21.1.2. e persistir o 

inadimplemento. Caso se trate do fornecimento de item essencial, cuja descontinuidade na 

entrega possa acarretar danos e prejuízos aos setores assistenciais das unidades 

administradas pela Feas, a multa punitiva poderá ser fixada em até 15% (quinze por 

cento), conforme relatório de impacto. 

21.1.4. As multas de mora e punitiva poderão ser cumuladas. 

21.1.5. Suspensão do direito de licitar ou contratar com a Feas, pelo prazo não 

superior a 05 (cinco) anos, penalidade essa a ser aplicada pela autoridade competente, se-

gundo a natureza da falta e o prejuízo causado à Administração Pública, de acordo com a 

Lei Federal n° 10520/02. 
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21.1.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Feas, enquan-

to perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilita-

ção perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que 

o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo 

da sanção aplicada com base no item anterior, de acordo com a Lei Federal n° 8666/93. 

21.2. As penalidades de multa de mora e punitiva serão aplicadas, observado o 

procedimento no Decreto Municipal 610/2019. 

21.3. As multas serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos e, 

ainda, nos casos em que não haja fatura em aberto, ou vincenda, será notificada a empresa, 

que deverá, no prazo máximo estipulado pela Feas, depositar o valor correspondente 

penalização, em conta a ser informada pela Contratante. 

21.4. Na hipótese do pagamento das multas não ocorrer na forma prevista no 

item anterior, escoado o prazo de 5 (cinco) dias, contados da data do recebimento, pela 

detentora, da respectiva notificação, a cobrança será objeto de medidas administrativas e/ou 

judiciais cabíveis, incidindo correção monetária no período compreendido entre o dia 

imediatamente posterior à data final para liquidar a multa e aquele em que o pagamento 

efetivamente ocorrer. 

21.5. As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outras. 

21.6. Sem prejuízo da aplicação, à detentora, das sanções cabíveis, a 

Administração recorrerá  ãs  garantias constituídas, a fim de se ressarcir dos prejuízos que 

lhe tenham sido decorrentes do contrato e promover a cobrança judicial ou extrajudicial de 

perdas e danos. 

21.7. Ficam as participantes cientes de que, na hipótese de constatação de 

formação de conluio ou diante do indicio de qualquer crime previsto na Lei de Licitações, o 

caso será oficiado ao Ministério Público, sem prejuízo das medidas Administrativas a serem 

aplicadas contra quem der causa ao crime. 

22 — Disposições Gerais 
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22.1. Reserva-se á autoridade competente o direito de revogar no todo ou em 

parte a presente licitação visando o interesse da Administração Pública, devendo anulá-la 

por ilegalidade, assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme dispõe o artigo 49 e 

parágrafos da Lei Federal n° 8666/93. 

22.2. Farão parte integrante da ata de registro de preços, independente de 

transcrição, as instruções contidas neste edital de embasamento e os documentos nele 

referenciados, além da proposta apresentada pela empresa vencedora. 

22.3. Quando os primeiros classificados estiverem impossibilitados de cumprir 

com o fornecimento (devidamente justificado e aceito pela Administração) as licitantes 

remanescentes poderão ser chamadas para fornecer os objetos licitados, desde que o preço 

registrado encontre-se dentro dos praticados no mercado. 

22.4. A qualquer tempo, o prego registrado poderá ser revisto conforme disposto 

na Lei 8666/93. 

22.5. Nos casos em que seja solicitado o reequilibrio econômico-financeiro da 

Ata de Registro de Pregos, será obrigação da licitante a comprovação da álea 

extraordinária. Será obrigatória a apresentação dos seguintes documentos: 

22.5.1. Planilha de composição de custos do item, utilizada na elaboração da 

proposta inicial do Pregão eletrônico; 

22.5.2. Planilha de composição de custos do item utilizada na elaboração da 

proposta para reequilibrio do item; 

22.5.3. Todos os documentos que comprovem os fatos alegados na composição 

de custos, seja os utilizados no momento da elaboração da proposta inicial do pregão, 

quanto os que ennbasarão o pedido de reequilibrio  (ex.:  notas fiscais, guias de 

recolhimentos, comprovantes de pagamento,  etc.).  

22.6. Na falta de documentos citados no item 22.5, o pedido será sumariamente 

negado por falta de instrumentalização processual. 

Pregão Eletrônico n° 134/2022 — Feas Página 34 de 52 



.Feas 

R.  Cap.  Argenniro Monteiro Wanderley, 161 
3° andar 

Capão Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 
(41) 3316-5927 

www.feas.curitiba.pr.gov.br  

22.7. A detecção, pela Feas, a qualquer tempo durante a utilização dos produtos 

adquiridos através do presente Pregão Eletrônico, de vícios de qualidade, importará na 

aplicação dos dispositivos da Lei Federal n. ° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 

22.8. Conforme o artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor, a oferta e a 

apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, 

precisas, ostensivas e em  lingua  portuguesa sobre suas características, qualidade, 

quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, 

bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores. 

22.9. Em caso de devolução dos produtos por estarem em desacordo com as 

especificações editalicias, todas as despesas para substituição destes e a regularização das 

pendências, serão de inteira responsabilidade da empresa contratada. 

22.10. Se durante a licitação ou a contratação a Feas entender pela necessidade 

de envio do bem entregue para análise e avaliação laboratorial, todos os custos referentes 

ao procedimento serão de responsabilidade da licitante/Contratada. 

22.11. Caso a empresa fabricante ou o produto vier a ser interditada, a empresa 

vencedora poderá substituir o produto por outro com a mesma composição e concentração, 

devendo previamente obter a aprovação do setor responsável, sem custos adicionais para a 

Feas. 

22.12. 0 abandono do fornecimento dos materiais em qualquer etapa, por parte 

da empresa contratada, ensejará ação de perdas e danos. 

22.13. A empresa vencedora assumirá integral e exclusivamente toda a 

responsabilidade no que diz respeito ás obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e os 

demais encargos que porventura venham a incidir sobre o objeto deste Pregão. 

22.14. A proponente que vier causar impedimentos ao normal e legal andamento 

do Pregão, além das sanções legais previstas, será responsabilizada civilmente pelos danos 

e prejuízos causados à entidade licitante, derivados da não conclusão do processo 

licitatório, bem como do objeto pretendido. 
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22.15. As licitantes e a Contratada devem observar e fazer observar o mais alto 

padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do 

objeto contratual. 

22.15.1. Para os propósitos deste item, definem-se as seguintes práticas: 

22.15.1.1. "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou 

indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público 

no processo de licitação ou na execução de contrato; 

22.15.1.2. "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o 

objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato; 

22.15.1.3. "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois 

ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão 

licitador, visando estabelecer pregos em níveis artificiais e não-competitivos; 

22.15.1.4. "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou 

indiretamente, As pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um 

processo licitatário ou afetar a execução do contrato. 

22.15.1.5. "prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em 

inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro 

multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática 

prevista acima; deste Edital;  (ii)  atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do 

direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 

22.16. Nos casos em que forem constatadas a prática de atos contra a 

Administração Pública Municipal, será aplicável o Decreto Municipal n° 1671/2019, que 

regulamenta, no âmbito do Poder Executivo Municipal, a Lei Federal n° 12.846, de 1° de 

agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa de pessoas jurídicas 

pela prática de atos contra a Administração Pública municipal e dá outras providencias 

22.17. 0 Pregoeiro poderá inabilitar, ou desclassificar a proposta ou mesmo 

desqualificar a empresa, a qualquer tempo, no caso de conhecimento de fato ou 

circunstância superveniente desabonadora da empresa ou de seus sócios nos termos do 

artigo 43, parágrafo 5° da Lei n. ° 8.666/93. 
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22.18. Ao Pregoeiro e à Equipe de Apoio é facultado solicitar das proponentes 

esclarecimentos com relação aos documentos ou produtos apresentados, bem como 

promover diligências ou solicitar pareceres técnicos destinados a esclarecer a instrução do 

processo. 

22.19. Quando solicitado pelo Pregoeiro, os documentos poderão ser 

apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada ou cópia simples. 

22.20. Não serão aceitos, em hipótese alguma, documentos de classificação de 

proposta e habilitação, encaminhados via  e-mail,  ou qualquer outra forma, que não no portal 

de compras governamentais, dentro do prazo estipulado. 

22.21. Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem 

desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a 

apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas de suas causas. 

22.22. Os documentos solicitados que forem emitidos pela  Internet,  NÃO 

precisam de autenticação em cartório, o Pregoeiro ou a Equipe de Apoio conferirá a 

autenticidade via  Internet.  

22.23. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e 

dos documentos apresentados em qualquer fase da Licitação, bem como dos lances 

ofertados, aos quais fica irrestritamente vinculada. 

22.24. Em nenhuma fase do processo será aceita carta ou outro meio de 

comunicação informando engano, erro ou omissão da parte da licitante, fornecedor ou de 

funcionário para justificar equívocos cometidos pela empresa no processo, em quaisquer 

das fases da licitação ou da execução do contrato. 

22.25. A existência de pregos registrados não obriga a Feas a firmar as 

contratações que deles poderão advir facultando-lhe a realização de licitação especifica 

para a aquisição pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de 

fornecimento em igualdade de condições. 
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22.26. A quantidade dos produtos, relacionada no Anexo I deste Edital, serve 

apenas como orientação para composição de pregos não constituindo, sob nenhuma 

hipótese, garantia de faturamento. 

22.27. Os prazos estabelecidos neste Edital, contar-se-ão em dias corridos, sal-

vo se expressamente fizer-se referência a dias úteis. Para contagem de ambos os casos ex-

clui-se o primeiro dia e conta-se o último dia. 

22.28. Os termos do edital prevalecem sobre os termos da plataforma compras 

governamentais em caso de contradição documental. 

22.29. Em caso de dúvidas nos descritivos dos materiais, entrar em contato com 

a Sra. MireIle Pereira Fonseca, mifonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br, através de pedido de 

esclarecimento. 

22.30. Demais detalhes que eventualmente não foram previstos no presente Edi-

tal, mas que a boa técnica leve a presumir sua necessidade, não deverão ser omitidos na 

apresentação da proposta pelo licitante. 

22.31. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro, 

encarregado do recebimento, análise e julgamento das propostas. 

Curitiba, 24 de agosto de 2022. 

L....a., 
MireIle Pereira Fonseca  

Pregoeira 
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Anexo 1 

 

Termo De Referência 
1. Objeto 

Registro de Preços para futuro fornecimento de material odontológico. 

2. Justificativa 

Os materiais odontológicos listados no termo de referência deste processo licitatório 

são essenciais para o uso da equipe multidisciplinar no inicio e/ou continuidade do 

tratamento dos pacientes do SUS, visam suprir as necessidades no fornecimento dos 

insumos na área de saúde bucal que serão destinados ao atendimento dos pacientes do 

SUS em atendimento na s instituições sob a gestão da Fundação Estatal de Atenção 

Saúde. Suas quantidades são estimadas através do sistema Tasy, desta forma serão 

destinados a atender a demanda pelo período de 12 (doze) meses. 

Ademais, por se tratar de itens de uso comum no mercado e que podem ser objetiva e 

concisamente definidos, estes itens são considerados bens comuns e, portanto, totalmente 

aplicáveis à modalidade pregão. 

Portanto, solicitamos para a aquisição destes insumos o Sistema de Registro de Preços pelo 

período de 12 meses para garantir que todos os itens estimados possam ser adquiridos em 

sua totalidade, porém conforme demanda periódica da Feas. 

Por fim, considerando o disposto na legislação vigente este certame será exclusivo 

para participação de ME/EPP. 

3. Descritivo Técnico; Quantidades; Valores Máximos Permitidos 

Item 1 — Código 221335/ BR0442145/ Agulha gengival 30G x 26mm 

Previsão de consumo anual: 200 unidades 

Quantidade: 200 unidades 

Valor máximo permitido: R$ 0,4934 

Item 2 — Código 221336/ BR0417242/ Esponja para hemostasia 

Esponja 100% gelatina porcina indicada para procedimentos odontológicos. 

Esterilizado por irradiação. Embalagem com 10 unidades 

Quantidade: 200 unidades 

Valor máximo permitido: R$ 49,7767 
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Item 3— Código 221337/ BR0436843/ lonômero de Vidro 

10g de Cimento à base de lonômero de Vidro de presa química, para restauração 

dental; 8g de ácido poliacrilico liquido; 1 bloco de espatulação. Cor A2. Composição 

básica: Vidro de Aluminofluorsilicato, Acido policarboxilico, ácido tartárico, fluoreto 

de cálcio, radiopacificadores e água). 

Previsão de consumo anual: 5  kits  

Quantidade: 5  kits  

Valor máximo permitido: R$ 58,3817 

Item 4— Código 221339/  Kit  Reembasador provisório 

Resina macia pra moldagens de próteses dentárias. Contendo 1 frasco com 40g de pó 

(polímero acrílico de etil metacrilato) 1 frasco com 40 ml de liquido (álcool 

desnaturado e plastificante) 1 frasco com 8 ml de glase para impermeabilização 

(liquido acrílico de etil metacrilato) 

Quantidade: 6 unidades 

Valor máximo permitido: R$ 126,0200 

Item 5 — Código 221338/ BR0269895 e BR0269850/ Lidocaina 2% + vasoconstritor 

(epinefrina, norepinefrina ou fenilefrina) tubete 1,8 ml 

Quantidade: 200 tubete 

Valor máximo permitido: R$ 1,6965 

Item 6— Código 221340/ Protetor bucal de arcada dupla em EVA 

Quantidade: 100 unidades 

Valor máximo permitido: R$ 14,9733 

Item 7 — Código 221341/ Saliva Artificial  Spray  frasco com mínimo 30 ml 

Deve ser indicado para hidratar a cavidade bucal, apresentação em  spray,  frasco 

contendo no mínimo 30 ml. 

Quantidade: 120 unidades 

Valor máximo permitido: R$ 45,4333 
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4. Condições Gerais Para Cotação 

4.1. Os produtos cotados nesta Licitação deverão obrigatoriamente estar sujeitos ao 

regime da Vigilância Sanitária, quando se configurar o caso, portanto deverão ter 

Registro ou Notificação ou ser Declarado Dispensado De Registro. 

4.2. Os produtos cotados deverão seguir as normas vigentes, conforme RDC n.° 185 

de 22/10/2001, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, 

assim como a legislação pertinente que venha a alterá-las. 

4.3. As embalagens individuais ou secundárias dos produtos devem apresentar: 

4.3.1. Identificação do fabricante e/ou do importador (conforme o caso), lote ou 

código que permita a rastreabilidade do produto para efeitos de garantia ou para 

indicação do momento de seu descarte. 

4.3.2. Data de fabricação. 

4.3.3. Prazo de validade. 

4.3.4. Identificação do produto (conteúdo da embalagem). 

4.3.5. Nome do responsável técnico legalmente habilitado para a função. 

4.3.6. Quando necessário a palavra "estéril" (indicando processo de 

esterilização). 

4.3.7. Condições de armazenamento, conservação e/ou manipulação do produto 

médico. 

4.3.8. Número de registro do produto médico, precedido da sigla de identificação 

da AN VISA. 

4.3.9. Os dados constantes na identificação da embalagem de transporte, no 

que se refere a lote, a data de fabricação e validade, nome do produto, 

quantitativo, entre outros, deverão corresponder ao conteúdo interno da mesma, 

ou seja, As embalagens primárias e de consumo. 

4.3.10. Texto e demais exigências legais previstas para o cartucho, rotulagem e 

embalagem devem estar em conformidade com a legislação vigente do 

Ministério da Saúde e Código de Defesa do Consumidor. 

4.3.11. Os produtos importados, que tenham numeração diferente do padrão 

brasileiro deverão apresentar identificação na embalagem individual do número 

correspondente do equivalente ao padrão brasileiro. 

4.3.12. As informações constantes nas embalagens devem estar em português, 

ou em idioma estrangeiro acompanhado de tradução para o português. 
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4.4. A Feas poderá, caso julgue necessário, enviar o produto para análise em 

laboratório, e os custos correrão por conta da empresa Licitante. 

4.4.1. No caso do produto apresentar alterações em sua composição, aspecto,  

etc.,  ou mesmo havendo denúncias, a empresa será informada e deverá 

providenciar análise do produto em laboratório oficial. No caso de discordância, a 

Feas se reserva o direito de realizar a análise sendo que o ônus será de inteira 

responsabilidade do fornecedor. 

4.5. Para os itens que deverão ser entregues esterilizados, serão aceitos os seguintes 

métodos de esterilização: óxido de etileno ou raios gama. As embalagens destes itens 

deverão seguir as normas preconizadas pelo método de esterilização adotado. 

4.6. Por ocasião da entrega, somente serão recebidos os produtos que apresentarem 

no mínimo os seguintes prazos de validade: 

Validade total do produto Mínimo remanescente requerido para 
aceitação quando da entrega 

3 a 5 anos 24 meses 

1 ano 8 meses 

2 anos 18 meses 

4.7. Caso o laboratório fabricante ou o produto venha a ser interditado, a empresa 

vencedora deverá substituir o produto por outro com a mesma composição e 

concentração, devendo previamente obter a homologação da Feas para o produto 

proposto para substituição, sem custo. 

4.8. Entrega do material licitado: não serão aceitas modificações na quantidade, na 

apresentação (unidade) ou nas especificações do objeto licitado. Casos 

supervenientes serão avaliados pela Feas. 

4.9. A numeração e identificação dos produtos importados deverão seguir o padrão 

brasileiro. 

4.10. As embalagens de transporte devem apresentar as condições corretas de 

armazenamento do produto (temperatura, umidade, empilhamento,  etc.).  
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4.10.1. Os produtos deverão estar acondicionados em embalagens originais de 

seu fabricante, contendo todas as identificações, quanto As características, 

validade do produto e a sua procedência. Texto em português. 

4.11. As licitantes deverão observar todas as características (descrição) dos produtos 

solicitados. Se no momento da entrega os produtos não corresponderem As 

especificações solicitadas, fica a empresa obrigada a efetuar a troca dos mesmos, 

dentro do período de 48h (quarenta e oito horas), sem ônus adicionais A Feas, caso 

em que não ocorrendo a troca, fica a empresa sujeita As penalidades previstas no 

Edital de Embasamento. 

4.12. A entrega dos insumos deverá ser efetuada em até 15 (quinze) dias 

consecutivos a partir do recebimento da Ordem de Compra, em qualquer das unidades 

sob gestão da Feas, a saber: 

4.12.1. Hospital do Idoso Zilda Arns- Hiza: localizado na Rua Lothário  Boutin,  

n.° 90, Bairro Pinheirinho, Curitiba, Paraná; 

4.12.2. Centro Médico Comunitário Bairro Novo: localizado na Rua Jussara, 

n.° 2.234, Bairro Sitio Cercado, Curitiba, Paraná; 

4.12.3. Unidade de Pronto Atendimento Tatuquara - UPA Tatuquara: 

localizada na Rua Jornalista  Emilio  Zo16 Florenzano, n.° 835, Tatuquara, 

Curitiba, Paraná; 

4.12.4. Unidade de Pronto Atendimento Fazendinha - UPA Fazendinha: 

localizada na Rua Carlos Klemtz, n.° 1883, Fazendinha, Curitiba, Paraná; 

4.13. As entregas deverão ocorrer nas quantidades e locais determinadas na Ordem 

de Compra, no horário das 08 h às 11h30min e das 13 h às 16h3Omin de segunda a 

sexta-feira, livre de quaisquer outros encargos, sejam fretes, carretos, taxas ou outros 

presentes As Notas Fiscais correspondentes. Considerar-se-6 em mora no dia 

seguinte ao vencimento deste prazo. 

4.14. Caso a Feas julgue necessário, o Pregoeiro solicitará das proponentes 

informações, amostras e/ou documentos necessários para o correto julgamento e para 

a aprovação do produto (quando estiver em  lingua  estrangeira deverá apresentar 

tradução legalizada na forma da legislação brasileira). As informações solicitadas 

deverão ser apresentadas em até 48 h (quarenta e oito horas), a partir da solicitação 
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feita através de Oficio ou  e-mail  pela Feas/Pregoeiro. A empresa deverá encaminhar 

as informações solicitadas no endereço que será indicado no documento enviado. 

4.15. As proponentes deverão cumprir o solicitado neste Anexo, sob pena de 

desclassificação dos itens. 

5. Documentos Exigidos Para A Classificação Das Propostas 

5.1. — Licença Sanitária da empresa licitante (dentro de seu prazo de 

validade), ou documento equivalente na forma da lei, para empresas sediadas 

em locais aonde o sistema de saúde não seja municipalizado. Nos locais 

onde não sejam mais emitidos esses documentos, as empresas deverão 

apresentar cópia autenticada do deferimento publicado em Diário Oficial. 

5.2. — Certificado De Registro Do Produto No Ministério Da Saúde ou 

cópia legível da publicação no diário oficial ou cópia da solicitação de 

revalidação dentro do prazo previsto em lei ou o certificado de isenção de 

registro ou notificação simplificada, conforme o caso. 

5.2.1.1. 0 número de registro do produto deverá corresponder àquele 

concedido pelo Ministério da Saúde para o produto cotado. Não serão 

aceitos números de protocolos de registro; somente serão aceitos 

números de protocolos de revalidação de registro. 

Para os produtos isentos de Registro as proponentes deverão 

apresentar Certificado de Isenção de Registro junto ao Ministério da 

Saúde ou sua publicação no D.O.U. (Diário Oficial da União) quando for 

o caso, conforme Portaria Conjunta n.° 1/96 de 08/03/96. 

5.2.1.2. Para os produtos de Notificação Simplificada as proponentes 

deverão apresentar Certificado de Notificação Simplificada junto ao 

Ministério da Saúde, conforme RDC n.° 199 de 26 de Outubro de 2.006. 

5.2.1.3. Para os produtos isentos de Registro as proponentes deverão 

apresentar Certificado de Isenção de Registro junto ao Ministério da 

Saúde ou sua publicação no D.O.U. (Diário Oficial da União). 

Serão ainda, objeto de consulta nos  sites  oficiais, por parte do setor técnico responsável da 

Feas, os seguintes documentos: 
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5.3. — Autorização De Funcionamento da empresa licitante, concedida 

pelo Ministério da Saúde ou cópia autenticada da sua publicação no Diário 

Oficial da União. 

5.4. — Autorização De Funcionamento do Fabricante Nacional (dentro do 

seu prazo de validade) concedida pelo Ministério da Saúde, ou do importador 

caso se trate de produto importado. 

5.5. As empresas licitantes deverão cotar os produtos de acordo com o 

estabelecido na Autorização de Funcionamento, ou seja, respeitando o tipo de autorização 

(produto para saúde, saneante, cosmético, medicamento, medicamentos especiais), 

atividades e classes constantes na AFE. 

5.6. A não apresentação dos documentos solicitados acarretará na desclassificação 

dos respectivos itens. 

5.7. Os documentos poderão ser apresentados em original, ou por qualquer 

processo de cópia autenticada ou cópia simples. 

6. Da proteção de dados 

6.1. A Contratada, por si e por seus empregados, obriga-se a atuar no presente 

Contrato em conformidade com a Legislação vigente sobre Proteção de Dados Pessoais e 

as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei 

13.709/2018, além das demais normas e políticas de proteção de dados de cada pais onde 

houver qualquer tipo de tratamento dos dados dos clientes, o que inclui os dados da 

Contratante. No manuseio dos dados a Contratada deverá: 

6.1.1. Manter e utilizar medidas de segurança administrativas, técnicas e físicas 

apropriadas e suficientes para proteger a confidencialidade e integridade de todos os dados 

pessoais mantidos ou consultados/transmitidos eletronicamente, para garantir a proteção 

desses dados contra acesso não autorizado, destruição, uso, modificação, divulgação ou 

perda acidental ou indevida; 

6.1.2. Acessar os dados dentro de seu escopo e na medida abrangida por sua 

permissão de acesso (autorização) e que os dados pessoais não podem ser lidos, copiados, 

modificados ou removidos sem autorização expressa e por escrito da contratante; 

6.1.3. Garantir, que os dados pessoais não poderão ser revelados a terceiros, com 

exceção da prévia autorização por escrito da contratante, quer direta ou indiretamente. Caso 

a contratada seja obrigada por determinação legal a fornecer dados pessoais a uma 
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autoridade pública, deverá informar previamente a contratante para que esta tome as 

medidas que julgar cabíveis; 

6.1.4. Notificar a contratante em até 24 (vinte e quatro) horas a respeito da 

ocorrência de qualquer incidente que implique violação ou risco de violação das disposições 

legais relativas à proteção de Dados Pessoais pela Contratada, seus funcionários, ou 

terceiros autorizados de que venha a ter conhecimento ou suspeita. 

Paragrafo primeiro: A CONTRATADA  sera  integralmente responsável pelo 

pagamento de perdas e danos de ordem moral e material, bem como pelo ressarcimento do 

pagamento de qualquer multa ou penalidade imposta à CONTRATANTE e/ou a terceiros 

diretamente resultantes do descumprimento pela CONTRATADA de qualquer das clausulas 

previstas neste capitulo quanto à proteção e uso dos dados pessoais. 

Paragrafo segundo: Encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais 

necessidade de utilização dos dados pessoais, sensíveis ou não, a CONTRATADA 

interromperá o tratamento e, em no prazo máximo de 30 dias, sob instruções e na medida 

do determinado pela CONTRATANTE, eliminará completamente os Dados Pessoais e todas 

as cópias porventura existentes (em formato digital, físico ou outro qualquer), salvo quando 

necessite mantê-los para cumprimento de obrigação legal ou outra hipótese legal prevista 

na LGPD. 

Paragrafo terceiro: A CONTRATADA declara, por meio deste instrumento, que: 

I. Cumpre a legislação aplicável sobre privacidade e proteção de dados, 

especialmente a Lei 13.709/2018 ("Lei Geral de Proteção de Dados" ou "LGPD"), sem 

exclusão das demais normas setoriais ou gerais sobre o tema; implementando todas as 

medidas técnicas de segurança da informação, disponíveis, além de medidas 

organizacionais para controle de acesso aos Dados Pessoais; 

II. Atua como Controladora de Dados Pessoais, de forma autônoma e 

independente, nos termos da LGPD, respondendo pelas atividades de Tratamento a que 

tenha ingerência, incluídas aquelas conduzidas por seus empregados e, em nenhuma 

hipótese a CONTRATANTE  sera  responsabilizada pelo Tratamento de Dados Pessoais 

realizados pela CONTRATADA." 

Curitiba, 11 de agosto de 2022. 

Rosane  Kraus  
Gerente Assistencial 
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Anexo 2 

Da proteção de dados 

1. A Contratada, por si e por seus empregados, obriga-se a atuar no presente 

Contrato em conformidade com a Legislação vigente sobre Proteção de Dados Pessoais e 

as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei 

13.709/2018, além das demais normas e políticas de proteção de dados de cada pais onde 

houver qualquer tipo de tratamento dos dados dos clientes, o que inclui os dados da 

Contratante. No manuseio dos dados a Contratada devera: 

1.1. Manter e utilizar medidas de segurança administrativas, técnicas e físicas 

apropriadas e suficientes para proteger a confidencialidade e integridade de todos os dados 

pessoais mantidos ou consultados/transmitidos eletronicamente, para garantir a proteção 

desses dados contra acesso não autorizado, destruição, uso, modificação, divulgação ou 

perda acidental ou indevida; 

1.2. Acessar os dados dentro de seu escopo e na medida abrangida por sua 

permissão de acesso (autorização) e que os dados pessoais não podem ser lidos, copiados, 

modificados ou removidos sem autorização expressa e por escrito da contratante; 

1.3. Garantir, que os dados pessoais não poderão ser revelados a terceiros, com 

exceção da prévia autorização por escrito da contratante, quer direta ou indiretamente. Caso 

a contratada seja obrigada por determinação legal a fornecer dados pessoais a uma 

autoridade pública, deverá informar previamente a contratante para que esta tome as 

medidas que julgar cabíveis; 

1.4. Notificar a contratante em até 24 (vinte e quatro) horas a respeito da ocorrência 

de qualquer incidente que implique violação ou risco de violação das disposições legais 

relativas à proteção de Dados Pessoais pela Contratada, seus funcionários, ou terceiros 

autorizados de que venha a ter conhecimento ou suspeita. 

Paragrafo primeiro: A CONTRATADA  sera  integralmente responsável pelo 

pagamento de perdas e danos de ordem moral e material, bem como pelo ressarcimento do 

pagamento de qualquer multa ou penalidade imposta à CONTRATANTE e/ou a terceiros 

diretamente resultantes do descumprimento pela CONTRATADA de qualquer das clausulas 

previstas neste capitulo quanto à proteção e uso dos dados pessoais. 

Paragrafo segundo: Encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais 

necessidade de utilização dos dados pessoais, sensíveis ou não, a CONTRATADA 

interromperá o tratamento e, em no prazo máximo de 30 dias, sob instruções e na medida 
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do determinado pela CONTRATANTE, eliminará completamente os Dados Pessoais e todas 

as cópias porventura existentes (em formato digital, físico ou outro qualquer), salvo quando 

necessite mantê-los para cumprimento de obrigação legal ou outra hipótese legal prevista 

na LGPD. 

Paragrafo terceiro: A CONTRATADA declara, por meio deste instrumento, que: 

I. Cumpre a legislação aplicável sobre privacidade e proteção de dados, 

especialmente a Lei 13.709/2018 ("Lei Geral de Proteção de Dados" ou "LGPD"), sem 

exclusão das demais normas setoriais ou gerais sobre o tema; implementando todas as 

medidas técnicas de segurança da informação, disponíveis, além de medidas 

organizacionais para controle de acesso aos Dados Pessoais; 

II. Atua como Controladora de Dados Pessoais, de forma autônoma e 

independente, nos termos da LGPD, respondendo pelas atividades de Tratamento a que 

tenha ingerência, incluidas aquelas conduzidas por seus empregados e, em nenhuma 

hipótese a CONTRATANTE será responsabilizada pelo Tratamento de Dados Pessoais 

realizados pela CONTRATADA." 
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Anexo 3 

Justificativa das Escolhas dos Pregos 

Curitiba, 05 de agosto de 2022. 

No que diz respeito aos pregos escolhidos para referência, constantes no 

presente processo licitatório, informamos os critérios adotados: 

Itens 1, 3, 4, 5, 6 e 7 (média dos valores orçados): foram considerados 

todos os orçamentos para definição da média. 

Item 2 (média dos 9 menores orçamentos): foi considerada a média dos 9 

menores orçamentos, visto que se observou uma diferença muito significativa nas outras 

propostas. 

Desta forma salientamos que as escolhas tomadas para o estabelecimento 

dos pregos presentes neste processo licitatório têm, em suma, as seguintes justificativas: 

fuga de pregos inexequíveis ou exacerbados (constantemente presentes nos orçamentos) 

que geram, respectivamente, o fracasso do processo de compras pela falta de ofertas dado 

o baixo valor a ser pago pela instituição, e a majoração dos pregos, o que ataca o principio 

da economicidade. E ainda se levam em consideração os pregos praticados atualmente pela 

Feas para aquisição destes itens, frutos de registros de preços anteriores. 

Ainda reiteramos que os pregos praticados no presente processo estão de 

acordo com os praticados no mercado e que as decisões visam à equilibrada e econômica 

aquisição dos itens por parte da Feas, sem que haja desnecessária majoração dos pregos e 

que o principio da economicidade seja respeitado. 

Fabiana Martins 

Coordenadora de Compras Feas 

Abaixo orçamentos balizadores: 

Pregão Eletrônico n° 134/2022 — Feas Página 49 de 52 9A 
fr- 



R.  Cap.  Argemiro Monteiro VVanderley, 161 
3° andar 

Capão Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 
(41) 3316-5927 

www.feas.curitiba.pr.gov.br  

Feas 

ow:06mm 

141111VVIDICOMPLOMISIVID 

Itattarnoama aariltamitailiallarsakft.211ebakamealalllataapOtliatiMa aitaat..1.4.110=N? 

t• • 

e.....A., ,'-...,0:/x.a.m • . 
1 1 

i  a 
mt 

i
ii 

f I 

k-. 

Ous  

. :Itr&f:a V (4gWit? A?ttfaratl,:,? .— ?Ala? 111 ag_t Lt:::KU li.tol Von u 2.;...1.1  i  it t901 
1 

!? tatIgat 

r 

£40,3 ..,r.,  1701 att?.??1 .01t1t al:a... ?NM) €, n.11-1V31 
I 

AVIV 2—;115,3403 

ran'AV at t:trt'tt taaartatmat tka? ra, att..= t•taaa: 1 i.`',1,..1q. MAW 

12r/V IV ttailtaletaattnilataall tat ittal ettn:00 MUM 

,¡ zer.f...i *mama aattathatattat MS:U., WU 2.,:a'je 1; Zir....1 I k eatIl ...'' mama IJEVA 

a :•12.•?; tttatar Watt taastattat titataarn Mt atal itat 73s.to3 •:.-3,..^.= If/ attillftant ktV-S E.41T,Xaill 

§artal4" tardaitticall taidas4 trE 

Mt& SiLitag 

Tolatteia alarm. ammiltalmat atilit.21/416ttiantartiaraltansatiaaan mantaltssaniimmaa 

cakElnesico Elaltica mr1 cli wan a orzetaq,. pan gist:1ms pi It =cult  li  
aroma are kagara daft aostara,.catatme par talks ptamitaltatal k I, 4.

nIu 
Et II E ?a tract? 

tatibacatataatam tavatm. a pae a /a ta3m cat atatta 9 mamma to slam crqsant. 

?gram Mara 

eaarditadbaataatampnat 

eta& 

tuft trim nose losii 

Milem.Notteshilinftioultaims 

50 de 52 

emeamarl.  



..Feas 

R.  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, 161 
3° andar 

Capão Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 
(41) 3316-5927 

www.feas.curitiba.pr.gpv.br  

 

Anexo 4 

  

Minuta da ata de registro de pregos. 
Ata de Registro de Preços n.° 
Processo Administrativo n°: 206/2022 — Feas. 
Pregão Eletrônico n. ° 134/2022 — Feas. 
Interessado: Fundação Estatal de Atenção à Saúde. 

Aos...dias do mês de...do ano de dois mil e vinte e..., na cidade de Curitiba, Estado do 

Paraná, no.. .(local), localizado no..., reuniram-se o diretor-geral...(inserir nome completo e 

CPF) e diretora administrativa financeira (inserir nome completo e CPF), na qualidade de 

representantes da Feas, CNPJ 14.814.139/0001-83 e a empresa...com sede na..., 

CNPJ...neste ato representada por..., CPF, tendo em vista as condições estabelecidas no 

edital de pregão eletrônico n°.../2022, cujo objeto é "Registro de pregos para futuro 

fornecimento de materiais odontológico", e resolveram e acordaram firmar a presente 

Ata de Registro de Pregos, obedecidas as condições estabelecidas na Lei n°. 10.520/2002, 

subsidiariamente a Lei Federal n° 8.666/93 e Decreto Municipal n° 290/2016, referente aos 

itens abaixo discriminados e seus respectivos pregos unitários: 

Itens com 1° menor prego 
Item: 
Marca: 
Valor unitário: R$ 
Quantidade: 
Valor total : R$ 

Fica declarado que os pregos constantes na presente ata, portanto registrados, são válidos 

por 12 (doze) meses, contados da data da publicação desta ata no Diário Oficial do Municí-

pio de Curitiba. 

As obrigações da Contratada e da Feas e demais condições gerais, assim como as penali-

dades se encontram no Edital de Embasamento do Pregão Eletrônico n° 

Conforme Decreto n° 290/2016  art.  15, a existência de preços registrados não obriga a ad-

ministração a contratar, facultando-se a realização de licitação especifica para a aquisição 

pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições. 

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente ata que, após lida e aprovada, 

será assinada pelas partes: 

Diretor-Geral Feas Contratada 

Diretora Adm. Financeira — Feas 
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„Feas 

R.  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, 161 
3° andar 

Capào Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 

(41) 3316-5927 
www.feas.curitiba.pr.gov.br  

 

Anexo 5 

 

Minuta de cadastro reserva 

Pregão Eletrônico n° 134/2022. 

Objeto: "Registro de pregos para futuro fornecimento de materiais odontológicos”. 

Interessado: Feas. 

Empresa:  

Em consonância com o  art.  9° do Decreto Municipal n° 290/2016, a empresa referida em 

epígrafe concorda em registrar para cadastro de reserva, os itens abaixo, cotados no 

referido Pregão Eletrônico com o mesmo valor da empresa considerada vencedora. 

Itens do cadastro de reserva: 

Item n° xx: (código e descrição). 

Marca: 

Valor unitário: R$ 

Fica declarado que a licitante com preço constante no cadastro de reserva será convocada 

quando houver a necessidade de contratação de remanescente, devendo cumprir todas as 

condições previstas no Edital de licitação e assinar Ata de Registro de Preços, a qual terá 

validade pelo período restante, considerada a data da publicação original. 

As obrigações das partes e demais condições gerais, assim como as penalidades, 

encontram-se no Edital de Embasamento do Pregão Eletrônico n° ... e Anexos, instrumentos 

aos quais a empresa se encontra vinculada. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 

Local e data.  

Assinatura devidamente identificada do representante legal da empresa proponente, 

apontado no contrato social ou procuração com poderes específicos. 
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Pregão/Concorrência Eletrônica 

928285.1342022 .11448 .4378 .1117229  

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE/PR 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
No 00134/2022 (SRP) 

As 08:40 horas do dia 06 de setembro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste órgão e respectivos membros da 
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 48/2022 de 21/06/2022, em atendimento as disposições 
contidas na Lei no No 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto No 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao 
Processo no 206.2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão no 00134/2022. Modo de disputa: 
Aberto/Fechado. Objeto: Registro de pregos para futuro fornecimento de materiais odontológicos.. 0 Pregoeiro abriu a 
Sessão Pública em atendimento as disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em 
seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados. 

Item: 1 • Descrição: Agulha odontológica 
Descrição Complementar: Agulha Odontológica Material:  Ago  Inoxidável Siliconizado , Aplicação: Gengival / 
Anestesia , Dimensão: 30 G Curta , Tipo Ponta*: Com Bisel Trifacetado , Apresentação: C/ Protetor Plástico E Lacre , 
Tipo Uso: Estéril, Descartável , Tipo Conexão: Conector P/ Seringa Carpule 
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada 
Quantidade: 200 Unidade de fornecimento: Unidade 
Valor Máximo Aceitável: R$ 0,4934 Situação: Cancelado no julgamento 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Intervalo mínimo entre lances: - 

Item: 2 
Descrição: Hemostético absorvível 
Descrição Complementar: Hemostatico Absorvível Material: Esponja De Gelatina Liofilizada , Características 
Adicionais: Em Cubo, 1 Cm , Esterilidade: Estéril 
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada 
Quantidade: 200 Unidade de fornecimento: Unidade 
Valor Máximo Aceitável: R$ 49,7767 Situação: Aceito e Habilitado 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Intervalo mínimo entre lances: - 

Aceito para: DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, pelo melhor lance de R$ 38,5500 e a quantidade de 200 
Unidade. 

• Item: 3  
Descrição: Cimento de ionõrnero de vidro 
Descrição Complementar: Cimento De Ionômero De Vidro Aspecto Físico: Pó + Liquido , Ativação: 
Autopolimerizavel , Tipo: Restaurador, Alta Viscosidade , Apresentação: Conjunto Completo 
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada 
Quantidade: 5 Unidade de fornecimento: Unidade 
Valor Máximo Aceitável: R$ 58,3817 Situação: Aceito e Habilitado 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferencia: Não 
Intervalo mínimo entre lances: - 

Aceito para:  MEGA  DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI, 
pelo melhor lance de R$ 57,9900 e a quantidade de 5 Unidade. 

Item: 4 
Descrição: Pasta moldagem 
Descrição Complementar: Pasta Moldagem Material Básico:  Silicone  De Adição , Características Adicionais: P/ 
Registro De Mordida, Tixotrópica, Presa Rápida , Tipo: Base + Catalisador, Apresentação *: Conjunto 
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada 
Quantidade: 6 Unidade de fornecimento: Unidade 
Valor Máximo Aceitável: R$ 126,0200 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não 
Intervalo mínimo entre lances: - 

Item: 5 
Descrição: Lidocaina Cloridrato 
Descrição Complementar: Lidocaina Cloridrato Apresentação: Injetável , Composição: Associada Com 
Norepinefrina , Dosagem: 2% + 1:50.000 
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada 
Quantidade: 200 Unidade de fornecimento: Tubete 1,80 ML 
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Situação: Cancelado no julgamento 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 



Sim 200 R$ 65,7500 R$ 13.150,000005/09/2022 
13:46:10  

Sim 

06/09/2022 
08:50:00  
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Valor Máximo Aceitável: R$ 1,6965 Situação: Cancelado no julgamento 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Intervalo mínimo entre lances: - 

Item t 6 
Descrição: Prótese intraoral 
Descrição Complementar: Prótese Intraoral Tipo: Placa De Mordida , Característica: Miorrelaxante / Protetor Bucal 
, Material: Resina Acrílica , Característica Adicional: Prensada , Tipo De Fabricação: Sob Medida 
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada 
Quantidade: 100 Unidade de fornecimento: Unidade 
Valor Máximo Aceitável: R$ 14,9733 Situação: Cancelado por inexistência de proposta 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Intervalo mínimo entre lances: - 

Iteiin; 7 
Descrição: Lisozima 

Componentes: Cl Xilitol, S/ Alcool E Sacarina , Forma Farmacêutica: Solução Bucal 
Descrição Complementar: Lisozima Composição: Lactoferrina, Lactoperoxidase, Glicose Oxidase , Outros 

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada 
Quantidade: 120 Unidade de fornecimento: Mililitro 
Valor Máximo Aceitável: R$ 45,4333 Situação: Cancelado no julgamento 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Intervalo mínimo entre lances: - 

Histórico 

Item: 1 - Agulha odwitalógica 

Propostas Particip—aram deste item as effipresas abaixo relacionadas, com .su,)s respectivas prwoc.tas 
(As propostas com * na fretite foram desclassificadas) 

ME/EPP  CNPJ/CPF Fornecedor mE/Epp  Quantidade Valor 
•E 

Declaração 
quiparada tJuit. 

Valor Global Data/Hora  
Registro 

25.341.162/0001-14  MEGA  DENTAL 
IMPORTACAO, 
EXPORTACAO E 
COMERCIO DE 
PRODUTOS 
ODONTOLOGICOS 
EIRELI 

Lances (Obs: 

Marca:  INDEX  
Fabricante: INJEX 
Modelo / Versão: INJEX 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agulha OdontolOgica Material:  Ago  Inoxidável Siliconizado , 

.Aplicação: Gengival / Anestesia , Dimensão: 30 G Curta , Tipo Ponta*: Com Bisel Trifacetado , Apresentação: 
Cl Protetor Plástico E Lacre , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Tipo Conexão: Conector P/ Seringa Carpule; 

¡Porte da empresa: ME/EPP „  

lances com * na frerite indicarn que foram excluídos) 

.:.Valot! do Lance 

R$ 65,7500  

CNPJ/CPF • 
25.341.162/0001-14 

Data/Htira Registro 

06/09/2022 08:40:00:313 

    

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item 

Eventos  dpi  Item 

Evento Data 

Encerramento 06/09/2022 
lanálise de 08:43:02 
: propostas 

Abertura  

Observações 

Item com análise de propostas finalizada. 

Item aberto para lances. 

Encerramento 06/09/2022 
etapa aberta 09:11:35 

, . 
Inicio  la 06/09/2022 Fornecedores convocados para a 10  etapa fechada apresentaram lance no valor de R$ 65,7500. etapa fechada;  09:11:35 

02 Encerramento 0022  Item encerrado para lances. 
09:16:36 

Encerramento 06/09/2022 Item com etapa fechada encerrada. 
etapa fechada :5  09:16:36 

Item com etapa aberta encerrada. 

27 09 2022 Recusa da proposta. Fornecedor:  MEGA  DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE 

160934 'PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 25.341.162/0001-14, pelo melhor lance de R$ ; 
:65,7500. Motivo: Valor acima do máximo aceitável. Desta forma restou fracassado. 

27/09/2022 Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor acima do máximo aceitável. Desta forma restou 
16:10:11 :fracassado. 

1Recusa de 
Iproposta 

ICancelado no 
julgamento 

Não existem intenções de recurso  para o  item 
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DE OLIVEIRA I „ 
Marca: HEMOSPON 

i Fabricante: MAQUIRA 
Modelo / Versão: UNIDADE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Hemostatico Absorvível Material: 

Características Adicionais: Em Cubo, 1 Cm , Esterilidade: Estéril 
IPorte da empresa: ME/EPP 

Lanies•(Obs: lances  corn  ' na frente indicam que foram ,2 (=I uido s) 

MEGA  DENTAL 
IMPORTACAO, 
EXPORTACAO E 
COMERCIO DE 
PRODUTOS 
ODONTOLOGICOS 
EIRELI 

Marca: MAQUIRA 
Fabricante: MAQUIRA  

!Model!)  / Versão: MAQUIRA 
:Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Hemostatico Absorvível Material: Esponja De Gelatina Liofilizada , 
, Características Adicionais: Em Cubo, 1 Cm , Esterilidade: Estéril; 

,Porte da empresa: ME/EPP 

33.992.679/0001-00 VITORIA TEIXEIRA Sim Sim 200 1R$ 49,7800 R$ 9.956,0000 05/09/2022 
14:54:36 g „ 

• 

25.341.162/0001-14 Sim Sim 200 R$ 49,7800 R$ 9.956,0000 05/09/2022 
13:46:10 

Esponja De Gelatina Liofilizada 
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Item: 2 - liamostfitico absorviuel: 

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
(As propostas com *  n.á  frente foram desclassificadas) 

•CNp3/CPF 
Fornecedor' Equiparada ME/EPP 

MEZEPP, Declaração 

44.223.526/0001-06 DISTRIBUIDORA Sim Sim 
AGUA BOA LTDA 

!Marca: MAQUIRA 
-Fabricante: MAQUIRA 
:Modelo / Versão: Hemospon c/10 
!Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Esponja para hemostasia; Esponja 100% gelatina porcina 
!indicada para procedimentos odontológicos. Esterilizado por irradiação. Embalagem com 10 unidades. Código 
,221336/ BR0417242 ANVISA 80322400100 
'Porte da empresa: ME/EPP 

Quantidade  Valor 
Unit. 

200 R$ 49,7800 R$ 9.956,0000 02/09/2022 
17:23:36  

Valor Global Data/Hora
Registro  

Valor do Lance 

R$ 49,7800  

Data/ Hora Registro 

06/09/2022 08:40:00:313 

06/09/2022 08:40:00:313 

06/09/2022 08:40:00:313 

06/09/2022 08:54:29:917.... 

06/09/2022 09:07:25:853 

06/09/2022 09:07:26:750 

25.341.162/0001-14 06/09/2022 09:10:28:823  

R$ 49,7800 

R$ 49,7800 

R$ 49,7700 

R$ 49,0000 

R$ 38,5500 

R$ 42,5500  

CNI3J/CPF 

44.223.526/0001-06 

25.341.162/0001-14 

33.992.679/0001-00 

25.341.162/0001-14 

33.992.679/0001-00 

44.223.526/0001-06  

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item 

'Eventos do Item 

Evento Data 

Encerramento 06/09/2022 
análise de 0843:32 Item com análise de propostas finalizada. 
propostas 

Abertura 06/09/2022 Item aberto para lances. 
08:50:01 

Encerramento 
06/09/2022 Item com etapa aberta encerrada. etapa aberta • 09:06:25 i. 

Observações 

1Início  la  etapa 06/09/2022 Fornecedores convocados para a 10  etapa fechada apresentaram lance entre R$ 49,7700 e R 
Ifechada 09:06:25 149,7800. 

106/09/20221 
Item encerrado para lances. ' 09:11:26 1 

¡ Encerramento  
echada 

106/09/2022! 
'Item com etapa fechada encerrada. :etapa f ¡ 09:11:26 

!Abertura do 
prazo - 06/09/2022 Convocado para envio de anexo o fornecedor DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, CNRI/CPF: 
Convocação 10:35:44 44.223.526/0001-06. 

:anexo 

Encerramento do 
prazo - 
Convocação 
anexo 

06/09/2022 
11:24:23  

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DISTRIBUIDORA AGUA BOA 
LTDA, CNPJ/CPF: 44.223.526/0001-06. 
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Valor 
Unit. 

Quantidade 
Global 
vow DatO/Hote 

- Registro 
ME/EPP Declaração 

Equiparada ME/EPP 

5 R$ 58,3800 R$ 291,9000 05/09/2022 
13:46:10  

Sim Sim  

Ofertado: Cimento De Ionómero De Vidro Aspecto Físico: PO + Liquido , 
Restaurador, Alta Viscosidade , Apresentação: Conjunto Completo; 

R$ 58,3800 R$ 291,9000 05/09/2022 
14:54:36 .  

25.341.162/0001-14 06/09/2022 09:14:13:133 

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item 

: . • ••• 
ObserVatiieS.• ,• 

Item com análise de propostas finalizada. 

Encerramento 
etapa aberta 

Inicio  la  
etapa fechada 

Encerramento 

Encerramento 
etapa fechada 

Abertura do 
prazo - 
Convocação 
anexo 

; Encerramento 
do prazo - 
Convocação 
anexo 

1Recusa de 
Iproposta 

, 

Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE 
OLIVEIRA, CNPJ/CPF: 33.992.679/0001-00. 

06/09/2022 
14:34:13  

28/09/22, 12:18 
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1  27/09/2022 Aceite individual da proposta. Fornecedor: DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, CNPJ/CPF: 

16:11:02 '44.223.526/0001-06, pelo melhor lance de R$ 38,5500. Motivo: Apresentou a documentação 
lAceite de 
:proposta 

Habilitação de 
fornecedor 

.exigida em edital, desta forma a empresa foi classificada. 

27/09/2022 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA - 
I 16:18:19 CNPJ/CPF: 44.223.526/0001-06 

Não existem intenções de recurso para o item 

Item: 3 - Cimento de ion4iriero de vidro 

Propostas Participaram deste item as empresas:bbaixo relacionad2,--  corn  suas respcictwas prcpostals. 
(As propostas  corn  - na frente foram desclassificadas) 

CNPJ/CPF Fornecedor 

25.341.162/0001-14  ¡MEGA  DENTAL 
!IMPORTACAO, 
EXPORTACAO E 
COMERCIO DE 
PRODUTOS 

,ODONTOLOGICOS 
EIRELI 

Marca: FGM 
Fabricante: FGM 
Modelo / Versão: FGM 
Descrição Detalhada do Objeto 

¡Ativação: Autopolimerizâvel , Tipo: 
:Porte da empresa: ME/EPP 

, 33.992.679/0001-00 VITORIA TEIXEIRA Sim 
DE OLIVEIRA 

Marca: IONGLASS R 
Fabricante: MAQUIRA 
Modelo / Versão:  KIT  
Descrição Detalhada do Objeto 

!Ativação: Autopolimeriz6vel , Tipo: 
Porte da empresa: ME/EPP 

Ofertado: Cimento De Ionómero De Vidro Aspecto Físico: Pó + Liquido , 
Restaurador, Alta Viscosidade 

.Lances (Obs:  land  cor* ha frente Tridicani.:.qu,e foram exiiiid6ST 

Valor do Lance 

R$ 58,3800 

R$ 58,3800 

R$ 25,5000 

R$ 57,9900  

Eventos do Item 

Evento Data 

¡Encerramento 
!análise de 
; propostas 

Abertura !06/09/2022 
I 08:50:04 

CNPJ/CPF 

25.341.162/0001-14 

33.992.679/0001-00 

33.992.679/0001-00 

Item aberto para lances. 

Data/Hora Registro 

06/09/2022 08:40:00:313 

06/09/2022 08:40:00:313 

06/09/2022 09:11:11:527 

06/09/2022 
08:44:31 

06/09/2022iItem 
com etapa aberta encerrada. 

: 09:10:10 

06/09/2022 !Fornecedores convocados para a 10  etapa fechada apresentaram lance no valor de R$ 58,3800. 09:10:10 

06/09/
5:11
2022 

e 
m encerrado para lances. 09:1  

06/09/2022 Item com etapa fechada encerrada. 09:15:11 

06/09/2022 Convocado para envio de anexo o fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ/CPF: 
10:35:57 33.992.679/0001-00. 

iRecusa da proposta. Fornecedor: VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ/CPF: 33.992.679/0001-
.26/09/2022100, pelo melhor lance de R$ 25,5000. Motivo: Licitante não anexou a documentação solicitada 

09:53:43 ;no anexo I do Edital de Embasamento e a proposta atualizada. Desta forma a Licitante foi 
,desclassificada. 
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Aceite de 27/09/2022 
proposta 16:12:51 

1Habilitação de 127/09/2022 
Ifornecedor 1  16:18:19 

25.341.162/0001-14  MEGA  DENTAL Sim 
:IMPORTACAO, 
- EXPORTACAO E 
COMERCIO DE 

'PRODUTOS 
1 ODONTOLOGICOS 
EIRELI 

:Marca: YLLER 
¡Fabricante: YLLER 
Modelo / Versão: YLLER 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pasta Moldagem Material Básico:  Silicone  De Adição 

- Características Adicionais: P/ Registro De Mordida, Tixotrópica, Presa Rápida , Tipo: Base + Catalisador 
-Apresentação *: Conjunto; 
Porte da empresa: ME/EPP 

Lances (Óbs: lances com * na frente indicam que foram excli4os) • 
CNPJ/CPF 

25.341.162/0001-14 06/09/2022 08:40:00:313  

V:alor do Lance 

R$ 622,5000  

Data/Hora Registro 

Sim 6 R$ 622,5000 R$ 3.735,000005/09/2022 
13:46:10 

28/09/22, 12:18 

¡Abertura do 
E¡prazo - 
¡Convocação 
¡anexo E  

1Encerramento 
1do prazo - 126/09/2022 
¡Convocação 1 11:45:08 
Eanexo 

Compras.gov.br  - 0  SITE  DE COMPRAS DO GOVERNO 

26/09/2022 Convocado para envio de anexo o fornecedor  MEGA  DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E 
11:40:26 COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 25.341.162/0001-14. 

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor  MEGA  DENTAL IMPORTACAO, 
EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 
25.341.162/0001-14. 

;Aceite individual da proposta. Fornecedor:  MEGA  DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E 
!COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 25.341.162/0001-14, pelo 
'melhor lance de R$ 57,9900. Motivo: Apresentou a documentação exigida em edital, desta 
'forma foi classificada. 

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor:  MEGA  DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E 
'COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 25.341.162/0001-14 

Não existem intenções de recurso para o item 

:Item :: 4- Pasta Moldagem „,. 

PropOttas Participarair deste item as empresas abaixo relacionadas,  corn  suas respectivas propostas. 
(As pj-,opoStas com * na frente foram desclassificadas) 

MitEPV: :Declaração Data/Hdra Quantidade Valor  Unit  Valor Global . 
MktEPP Fte istro 

CiNiPi/CP0 ornee or 
EqUiparada 

       

       

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item 

 

Eventos do Item 

Evento Data 

Encerramento 06/09/2022 

41) 
 análise de 084448 Item com análise de propostas finalizada. 

propostas 

Obseniagóes 

, 
06/09/2022' 
08:50:06 

06/09/2022 
09:11:22 

06/09/2022 
09:11:22 

06/09/2022 
09:16:23 

06/09/2022 
09:16:23 

Item aberto para lances. 

Item com etapa aberta encerrada. 

Fornecedores convocados para a  lo  etapa fechada apresentaram lance no valor de R$ 622,5000. 

Item encerrado para lances. 

Item com etapa fechada encerrada. 

Abertura 

1Encerramento 
letapa aberta 

1Início  la  
i etapa fechada 

Encerramento 

•Encerramento 
etapa fechada 

27/09/2022 
16:16:51 

Recusa da proposta. Fornecedor:  MEGA  DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE 
PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 25.341.162/0001-14, pelo melhor lance de R$ 
622,5000. Motivo: Valor acima do máximo aceitável. Desta forma restou fracassado. 

Recusa de 
proposta 

¡Cancelado no 
ijulgamehto 

27/09/2022 Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor acima do máximo aceitável. Desta forma restou 
16:17:02 fracassado. 

Não existem intenções de recurso para o item 

Item: 5 - Ligocajna'Clortdrato 

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas  Corn  suas respectrvas  or  oposfas. 
(As propostas com * na frente foram desclassificadas) 

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada Declaração 

Quantidade  Valor 
ME/EPP Unit.  

https://www.comprasnet.gov.brisegurandexgoviasp  

Valor 
Global 

DatafHora 
Registro 

5110 



Injetável , Composição: 

'Marca: DLA 
:Fabricante: DLA 
Modelo / Versão: DLA 

'Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lidocaina Cloridrato Apresentação: 
Associada Com Norepinefrina , Dosagem: 2% + 1:50.000; 
Porte da empresa: ME/EPP 

Lances (Obs: lances  corn  *na  frente indicam que foram excluídos,  

Valor do Lance CNPI/CPF Data/Nora Registro 

R$ 1,7000 

Sim Sim 200 1R$ 1,7000 R$ 340,0000:05/09/2022 
13:46:10 

1  

Iitem com etapa fechada encerrada. 
Encerramento106/09/2022 
etapa fechada!  09:16:00 

Recusa de 27/09/2022 
proposta 16:17:20 

Cancelado no 27/09/2022 
julgamento 16:17:31 

Recusa da proposta. Fornecedor:  MEGA  DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE 
PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI, CNRJ/CPF: 25.341.162/0001-14, pelo melhor lance de R$ 
1,7000. Motivo: Valor acima do máximo aceitável. Desta forma restou fracassado. 

Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor acima do máximo aceitável. Desta forma restou 
fracassado. 

--^ 
Não existem propostas para o item 

Não existem lances para o item 

No existem lances de desempate ME/EPP para o item 

6/10 

Marca: FNL 
Fabricante: FNL 

1Modelo / Versão: FNL 
!Descrição Detalhada do Objeto 

https://www.comprasnetgov.br/seguro/indexgov.asp  

Ofertado: Lisozima Composição: Lactoferrina, Lactoperoxidase, Glicose,  

28/09/22, 12:18 Compras.gov.br  - 0  SITE  DE COMPRAS DO GOVERNO 

25.341.162/0001-141MEGA DENTAL 
IIMPORTACAO, 
!EXPORTACAO E 
!COMERCIO DE 
; PRODUTOS 
1ODONTOLOGICOS 
1EIRELI 

25.341.162/0001-14 06/09/2022 08:40:00:313 

No existem lances de desempate ME/EPP para o item 
, 

Eventos do Item, 

Evento Data 

.Encerramento - 06/09/2022 
análise de 0845:12 Item com análise de propostas finalizada. ;  
propostas ; 

Observações 

, 
!Ino  la 106/09/2022 ! 
etapa fechada 09:1059 ¡Fornecedores convocados para a 10  etapa fechada apresentaram lance no valor de R$ 1,7000. l !  

Encerramento106/09/2022 Item encerrado para lances. 
- 09:16:00 

Não existem intenções de recurso para o item 

Item 6 Prótese mtraoral 

:Eventos,clo Item,  

Evento 

: Item deserto 

Data, Observações 

06/09/2022 08:40:00 Item deserto. 

Não existem intenções de recurso para o item 

Item: 7 7,Lis0Zinie 

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas prOPOstas. 
• (As propostas Cern * na frente foram desclassificadas) 

ME/EPP  CNIWCPF Fornecedor Equiparada Declaração Quantidade Valor  Unit.  ME/EPP , 

Sim Sim 120 -R$ 161,5500R$ 19.386,0000 - 05/09/2022 
13:46:10 

i Abertura 06/09/2022!Item aberto para lances. 
08:50:07 

Encerramento 106/09/2022 !Item com etapa aberta encerrada. etapa aberta 1 09:10:59 1 
i 

25.341.162/0001-14  MEGA  DENTAL 
IMPORTACAO, 
EXPORTACAO E 
COMERCIO DE 
PRODUTOS 
ODONTOLOGICOS 
EIRELI 

Valor Global Data/Hora 
Registro 
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Oxidase , Outros Componentes: Cl Xilitol, S/ Álcool E Sacarina , Forma Farmacêutica: Solução Bucal; 
Porte da empresa: ME/EPP 

Lances(Obs: lances  cam  * na frente indicam que forarrreXcitildos) 

CNRI/ClpF • 

25.341.162/0001-14  

Data/liora,Registro 

06/09/2022 08:40:00:313 

Valor do-Lance 

R$ 161,5500 

No existem lances de desempate ME/EPP para o item 

Eventos do Item 

Evento • .Data .  
Encerramento 06/09/2022 
análise de 08:46:07 
propostas 

Item com análise de propostas finalizada. 

Observações 

•Abertura j06/09/2022:Item aberto para lances. 
' 08:50:08 

Encerramento 06/09/2022 
!Item com etapa aberta encerrada. !etapa aberta 09:12:20 

Inicio  la   
etapa fechada 06/09/2022 Fornecedores convocados para a 1.9 etapa fechada apresentaram lance no valor de R$ 161,5500. 

09:12:20 1 

: •Encerramento06/09/2022  :Item encerrado para lances. 

Item com etapa fechada encerrada. 

Recusa de 
proposta 

Cancelado no 
julgamento 

.27/09/2022 Recusa da proposta. Fornecedor:  MEGA  DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE 
161749 PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 25.341.162/0001-14, pelo melhor lance de R$ 

161,5500. Motivo: Valor acima do máximo aceitável. Desta forma restou fracassado. 

27/09/2022 Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor acima do máximo aceitável. Desta forma restou 
16:17:56 fracassado. 

blio existem intenções de recurso para o item 

•Troca de Mensagens 

Sistema 

Sistema 

Data Mensagem 

06/09/2022 , A sessão pública esta aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da 
08:40:00 análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o inicio 

dos lances. Ate 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de 
abertura para disputa  sera  entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. 

06/09/2022 Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa  sera  
08:50:00 iniciada. Mantenham-se conectados. 

09:17:21 

Encerramento 06/09/2022, 
etapa fechada 09:17:21 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

06/09/2022 
08:50:00 

06/09/2022 
08:50:01 

06/09/2022 
08:50:01 

06/09/2022 
08:50:04 

06/09/2022 
08:50:06 

06/09/2022 
08:50:07 

06/09/2022 
08:50:08 

06/09/2022 
09:06:25 

06/09/2022 
09:10:10 

06/09/2022 
09:10:59 

06/09/2022 
09:11:22 

06/09/2022 
09:11:26 

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. 

Algumas propostas do item 2 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. 

O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. 

O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. 

O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. 

0 item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. 

O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. 

A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 
49,7700 e R$ 49,7800 poderá enviar um lance único .e fechado ate As 09:11:25 do dia 

06/09/2022. 

A etapa fechada foi iniciada para o item 3. Fornecedor que apresentou lance no valor 
de R$ 58,3800 poderá enviar um lance único e fechado até As 09:15:10 do dia 

06/09/2022. 

A etapa fechada foi iniciada para o item 5. Fornecedor que apresentou lance no valor 
de R$ 1,7000 poderá enviar um lance único e fechado até As 09:15:59 do dia 

06/09/2022. 

A etapa fechada foi iniciada para o item 4. Fornecedor que apresentou lance no valor 
de R$ 622,5000 poderá enviar um lance único e fechado até As 09:16:22 do dia 

06/09/2022. 

0 item 2 está encerrado. 

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp  7/10 
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06/09/2022 
09:11 : 35 

06/09/2022 
09:12:20 

06/09/2022 
09:15:11 

06/09/2022 
09:16:00 

06/09/2022 
09:16:00 

06/09/2022 
09:16:23 

06/09/2022 
09:16: 23 

06/09/2022 
09:16:36 

06/09/2022 
09:16: 36 

06/09/2022 
09:17:21 

06/09/2022 
09:17 :21 

06/09/2022 
09:17:35 , 

06/09/2022 
09:22:47 

06/09/2022 
09:28:41 

06/09/2022 
09:39:15 

06/09/2022 
09:46:41 

06/09/2022 
09 :49:39 

06/09/2022 
09:54:34 

06/09/2022 
10:04:44 

06/09/2022 
10:06:22 

06/09/2022 
10:19:21 

06/09/2022 
10:19:35 

06/09/2022 
10:21:31 

06/09/2022 
10:22:21 

06/09/2022 
10:33:42 

06/09/2022 
10:35:44 

06/09/2022 
10:35:57 

06/09/2022 
11:24:23 

06/09/2022 
14:34:13 

06/09/2022 
16:58:11 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

25.341.162/0001- 
14 • 

25.341.162/0001- 
14 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

44.223.526/0001- 
06 

44.223.526/0001- 
06 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Sistema 

Sistema 

Pregoeiro 

Não é possível 

Para DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA - Agradeço o reetorno. 

Compras.gov.br  - 0  SITE  DE COMPRAS DO GOVERNO 

A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance no valor 
de R$ 65,7500 poderá enviar um lance único e fechado até ás 09:16:35 do dia 

06/09/2022. 

A etapa fechada foi iniciada para o item 7. Fornecedor que apresentou lance no valor 
de R$ 161,5500 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:17:20 do dia 

06/09/2022. 

O item 3 está encerrado. 

 

  

  

0 fornecedor da proposta no valor de R$ 1,7000 não enviou lance único e fechado 
para o item 5. 

O item 5 está encerrado. 

0 fornecedor da proposta no valor de R$ 622,5000 não enviou lance único e fechado 
para o item 4. 

O item 4 esta encerrado. 

0 fornecedor da proposta no valor de R$ 65,7500 não enviou lance único e fechado 
para o item 1. 

O item 1 está encerrado. 

0 fornecedor da proposta no valor de R$ 161,5500 não enviou lance único e fechado 
para o item 7. 

O item 7 está encerrado. 

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na 
funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade". 

Senhor licitantes, iniciaremos a etapa de negociação. Favor se atentar para as 
mensagens no  chat!  

Para  MEGA  DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS 
ODONTOLOGICOS EIRELI - Senhor licitante, solicitamos a redução para o valor 

máximo aceitável: Item 1 R$ 0,4934; item 4 (R$126,0200); item 5 R$ 1,6965; item 7 
R$ 45,4333 

Para  MEGA  DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS 
ODONTOLOGICOS EIRELI - Para  MEGA  DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - Senhor licitante, solicitamos a 
redução para o valor máximo aceitável: Item 1 R$ 0,4934; item 4 (R$126,0200); item 

5 R$ 1,6965; item 7 R$ 45,4333 

bom dia Sr.(a) Pregoeiro(a), mais um momento que estamos analisando ! 

para os itens 4 e 7 não será possível, pois o valor estimado esta abaixo do valor 
praticado no mercado! 

Para  MEGA  DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS 
ODONTOLOGICOS EIRELI - Continuo aguardando novo lance para os itens 1 e 5 

Para  MEGA  DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS 
ODONTOLOGICOS EIRELI - Licitante informa que não tem interesse em reduzir o vale 

pois já apresentou seu melhor prego. 

Para DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA - Bom dia Sr. licitante. Seria possível reduzir o 
valor do item 2 para R$ 38,00? 

Bom dia 

Para VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - Bom dia Sr..licitante. Seria possível reduzir o 
valor do item 3 para R$ 25,00? 

Para VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - Licitante não se manifestou. 

Senhor fornecedor DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, CNPJ/CPF: 44.223.526/0001-06, 
solicito o envio do anexo referente ao item 2. 

Senhor fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ/CPF: 33.992.679/0001-00, 
solicito o envio do anexo referente ao item 3. 

Senhor Pregoeiro, o fornecedor DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, CNPJ/CPF: 
44.223.526/0001-06, enviou o anexo para o item 2. 

Senhor fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ/CPF: 33.992.679/0001-00, 
o prazo para envio de anexo para o item 3 foi encerrado pelo Pregoeiro. 

Senhores, grato pela disputa. Enviarei a documentação da proposta para o setor 
técnico para análise de adequabilidade. Assim que o julgamento estiver concluído, os 

senhores serão avisados previamente da data para divulgação desse resultado. Solicito 
que acompanhem os avisos emitidos. Ate breve. 

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp  8/10 
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Pregoeiro 

25.341.162/0001- 
14 

Pregoeiro 

Sistema 

Sistema 

25.341.162/0001- 
14 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Sistema 

Pregoeiro 

Alteração equipe 

Eventos da Licitação 

Evento :Data/Hora 

21/08/2022 
09:14:52 

Observações 

Pregoeiro 

Compras.gov.br  - 0  SITE  DE COMPRAS DO GOVERNO 

26/09/2022 Para  MEGA  DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS 
09:55:34 ODONTOLOGICOS EIRELI - Uma vez que a empresa 1a colocada foi desclassificada 

para o item 03, abro negociação para a 2a colocada , seria possível reduzir sua 
proposta a R$ 57,00? 

26/09/2022 Para  MEGA  DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS 
11:38:47 ODONTOLOGICOS EIRELI - Uma vez que a empresa 1a colocada foi desclassificada 

para o item 03, abro negociagào para a 2a colocada ,seria possível reduzir sua 
proposta a R$ 57,00? 

26/09/2022 bom dia Sr.(a) Pregoeiro(a), infelizmente já estamos em nosso mínimo para esse item 
11:39:47 não sendo possível mais desconto MI 

26/09/2022 Para  MEGA  DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS 
11:40:17 ODONTOLOGICOS EIRELI - Ok obrigada, abrirei o prazo para o envio da proposta. 

26/09/2022 Senhor fornecedor  MEGA  DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE 
11:40:26 PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 25.341.162/0001-14, solicito o envio 

do anexo referente ao item 3. 

26/09/2022 Senhor Pregoeiro, o fornecedor  MEGA  DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E 
11:45:08 COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 25.341.162/0001-14, 

enviou o anexo para o item 3. 

26/09/2022 ok, anexado I!! 
11:45:17 

26/09/2022 Prezados, informo que o resultado do julgamento  sera  divulgado em 27/09/2022, as 
16:48:29 16 horas em virtude da conclusão dos procedimentos de julgamento. Por conseguinte, 

a partir desta data se contarão os prazos para interposição de recursos conforme item 
14 do edital de embasamento. 

27/09/2022 Conforme aprazado divulgaremos o resultado do julgamento 
16:08:35 „  

27/09/2022 Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os 
16:10:11 itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado ou 'cancelado no julgamento 

27/09/2022 Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 28/09/2022 às 
16:18:43 12:00:00. 

110  

05/09/2022¡Pregoeiro Anterior: 07806003983-JULIANO EUGENIO DA SILVA . Pregoeiro Atual: 
08:38:04 :02956129910-MIRELLE PEREIRA FONSECA . Justificativa: Pregoeira 

Abertura da sessão 06/09/2022,  Abertura da sessão pública 

Encerramento da 1
06/09/2022! 

analise de 08:50:00 iEtapa de análise de propostas encerrada. ! 
propostas • 

Julgamento de 
propostas 

Alteração equipe 

pública 08:40:00 

106/09/
7:35
2022¡Inicio da etapa de julgamento de propostas 

¡Previsão de reabertura: 27/09/2022 16:00:00; Informamos que a divulgação do resultado 
26/09/2022 ide julgamento se dará em 27/09 por volta das 16:00 h, em virtude da conclusão dos 

16:50:18 I procedimentos de julgamento. Por conseguinte, a partir desta data se contarão os prazos 
¡para interposição de recursos conforme item 14 do edital de embasamento 

27/09/2022 
; 16:05:26 

27/09/20221 !Abertura de prazo para intenção de recurso 

22l Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 28/09/2022 as 12:00:00. 
16:18:43 

Suspensão 
administrativa 

Reativação 

Abertura do prazo 

Fechamento do 
prazo 

16:10:11  

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. 
Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto No 
10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 12:17 horas do dia 28 de 
setembro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. 

MIRELLE PEREIRA FONSECA 
Pregoeiro Oficial  

WILLIAM  CESAR BARBOZA 
Equipe de Apoio 

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp  9/10 
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VERIDIANE DE PAULA MACEDO  SOTTO  MAIOR 

SILVIA  ANDREA  MIRANDA RIBEIRO 

Equipe de Apoio 

Equipe de Apoio 
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 imprirnir o 

Voltar 

• 

Relatório 
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Análise documentação PE 134/2022 - Registro de preços para futuro fornecimento 
de  materials  odontológicos 

28/09/22, 12:22  Zimbra 

Zimbra silviaribeiro@feaes.curitiba.pr.gov.br  

De : Silvia  Andrea  Miranda Ribeiro 
<silviaribeiro@feaes.curitiba.pr.gov.br> 

Assunto : Análise documentação PE 134/2022 - Registro de 
preços para futuro fornecimento de materiais 
odontológicos 

Para : Rosane  Kraus Schmitz  
<rkraus@feaes.curitiba.pngov.br>  

Cc  : MireIle Pereira Fonseca 
<miforiseca@feaes.curitiba.pngov.br> 

• Prezadas,  

ten, 06 de set. de 2022 14:39 

1  anexo 

Informo que ocorreu hoje o pregão para Registro de preços para futuro fornecimento de 
materiais odontológicos. 

Abaixo  link  com os documentos para análise. 

http://comprasnet.gov.briacesso.asp?ur1=/livre/Pregao lista pregao filtro.asp?Opc=2 

Para acessar a documentação,  clique  em "Realizar Habilitação/ Em análise". Abrir-se-6 
uma janela com os documentos para consulta. 

Atenciosamente, 

Silvia Ribeiro 
Comissão Permanente de Licitaçães 

(41) 3316-5927 IsilviaribeiroCifeaes.curititra.pr.gov.br  

https://webmail.curitiba.pr.gov.br/h/printmessage?id=1298&tz=America/Sao_Paulo 1/1 
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Gerencia Assistencial 
Hospital Municipal do 

Idoso Zilda Arns 
Rua Lothario  Boutin,  90 

Pinheirinho — Curitiba/PR 
CEP. 81.116-522 

(41) 3316-5966 
hospitaidoidoso@feaes.curitiba.pr.gov.br  

Memorando n° 10/2022-Gerencia Assistencial 21 de setembro de 2022. 

De: Gerência Assistencial HMIZA — Rosane  Kraus  

Para: Comissão Permanente de Licitação Feas - A/C Mirelle Pereira Fonseca 

Referente: Pregão Eletrônico n° 134/2022 - Feas 

Após análise das documentações exigidas no Anexo I "DOCUMENTOS 

EXIGIDOS PARA A CLASSIFICAÇÃO DA(S) PROPOSTA(S)", informo: 

As empresas listadas abaixo anexaram na Plataforma os documentos exigidos  

no Edital de Embasamento:  

V DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA;  

V  MEGA  DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE 

PRODUTOS ODONTOLóGICOS EIRELI;  

Em relação aos itens cotados, informo: 

Item 01: Código 221335/ BR0442145/ Agulha gengival 30G x 26mm, não teve proposta 

classificada, pois o valor cotado está acima do estipulado como máximo no pregão, 

motivo que restou fracassado. 

Item 2 — Código 221336/ BR0417242/ Esponja para hemostasia 

• A empresa DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA,  apresentou a 

documentação e a proposta exigida no Anexo I do Edital de Embasamento. 

Desta forma, a empresa foi classificada. 

Item 3— Código 221337/ BR0436843/ lonômero de Vidro 

• A empresa VITÓRIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, não anexou a documentação e 

a proposta exigida no Anexo I do Edital de Embasamento. Desta forma, a 

empresa foi desclassificada. 
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Gerencia Assistencial 
Hospital Municipal do 

Idoso Zilda Arns 
Rua Lothario  Boutin,  90 

Pinheirinho — Curitiba/PR 
CEP. 81.110-522 

(41) 3316-5966 
hospitaldoidoso@feaes.curitiba.pr.gov.br  

• A empresa  MEGA  DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO 

DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI,  apresentou a documentação e a 

proposta exigida no Anexo I do Edital de Embasamento. Desta forma, a empresa 

foi classificada. 

Item 4 — Código 221339/Kit Reembasador provisório, não teve proposta classificada, 

pois o valor cotado esta acima do estipulado como máximo no pregão, motivo que 

restou fracassado. 

Item 5— Código 221338/ BR0269895 e BR0269850/ Lidocaina 2% + vasoconstritor 

(epinefrina, norepinefrina ou fenilefrina) tubete 1,8 ml, não teve proposta classificada, 

pois o valor cotado está acima do estipulado como máximo no pregão, motivo que 

restou fracassado. 

Item 6 — Código 221340/ Protetor bucal de arcada dupla em EVA, não teve propostas e 

restou deserto. 

Item 7 — Código 221341/ Saliva Artificial  Spray  frasco com mínimo 30 ml, não teve 

proposta classificada, pois o valor cotado está acima do estipulado como máximo no 

pregão, motivo que restou fracassado. 

Regiane Mendes Tarocco Borsato 

Coordenadora Equipe Multiprofissional 

Rosa e  Kraus  

Gerente Assistencial 

Juliana Mar ro de Souza Macalossi  

Cirurgiã Dentista 
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Ministério da Economia 
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Gestão 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Declaração 
Declaramos para os fins previstos na Lei n 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a 
situação do fornecedor no momento é a seguinte: 

Dados do Fornecedor 
CNPJ: 44.223.526/0001-06 
Razão Social: DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA 

*Nome Fantasia: DENTAL  DAB  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 22/03/2023 
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA  
MET: Não 
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno 

Ocorrências e Impedimentos 
Ocorrência: Nada Consta 
Impedimento de Licitar: Nada Consta 
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta 
Vinculo com "Serviço Público": Nada Consta 

Níveis cadastrados: 
I - Credenciamento 

II - Habilitação Juridica  
III  - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal 

Receita Federal e PGFN Validade: 11/03/2023 
FGTS Validade: 10/10/2022 
Trabalhista (http://www.tst.jus.bricertidao) Validade: 11/03/2023 

W - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal 

Receita Estadual/Distrital Validade: 23/10/2022 
Receita Municipal Validade: 07/12/2022 

V - Qualificação Técnica 

VI - Qualificação Econômico-Financeira 

Validade: 30/04/2023 

Emitido em: 26/09/2022 08:39 
CPF: 755.288.359-68 Nome: SILVIA  ANDREA  MIRANDA RIBEIRO  
Ass:  
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Av. Oereu Ramos 864 -.,0-entr0,.SonnbOo,* 88960-01* 

 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos para os devidos fins, que a empresa DISTRIBUIDORA ÁGUA 
BOA LTDA EPP, com sede na Av. Gustavo  Fetter,  n° 2564, Centro, Ipora do Oeste/SC — 
CEP: 89.899-000, inscrita no CNPJ sob o n° 44.223.526/0001-06, forneceu insumos 
odontológicos para uso nas unidades de  made  e ESF's do Municipio de Sombrio/SC, 
conforme demanda, obedecidas as especificações mínimas constantes no Termo de 
Referencia. Decorrente do Pregão Eletrônico n° 007/2022, Ata de Registro de Preços n° 
006/2022. 

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada 
constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data. 

Por ser expressão da verdade, atesto o presente. 

Sombrio/SC, 27 de junho de 2022 

CAMILE DA SILVA Assinado de forma digital 
por CAMILE DA SILVA 

COELHO:071736 COELHO:07173675928 

75928 Dados: 2022.06.27 
10:27:42-0300 

Camile da Silva Coelho 
Auxiliar Administrativo 

Matricula: 8700 

(48) 3533-5209 

s mbriolborrtlorio.sc.g9v.br2W 
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1.798,94  
Desconto Valor do Frete 

0,00 

UF 

SC 
Inscrigdo Estadual 

252936787 
Município 

Itapiranga 

Recebemos de DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: Fundo Municipal de Saude de 
Sombrio - Rua Padre  Joao Reitz,  429- Centro - Sombrio/SC 

Data de Emissão 

20/05/2022 NFe N° 0000000007 
Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor Valor Total da Nota Série 001 

10.582,00 

- meet  

DISTRIBUIDORA AGUA BOA LIDA - DISTRIBUIDORA AGUA BOA LIDA 

Avenida GUSTAVO  FETTER,  2564- - CENTRO 

89899-000 - loora do Oeste - SC - Fone/Fax: 49 99135 5526 

DANFE 
Documento Auxiliar da 
Nota Fiscal Eletrónica  

Saida:  1 

Entrada: 0 

N° 0000000007 

Série 001 

Folha 1/2 

Co ro e do F sco 

Chave d Acesso 

4222 0544 2235 2600 0106 5500 1000 0000 0714 7044 7410 

Consultada autenticidade do portal nacional da NFe 
www.nre.fazeeda.gov.bn/portalou  no  site  da Seta. autorizadora 

111 

Natureza de Operação 

Venda a prazo 
Protocolo de Autonzação 

342220100889396- 20/05/2022 - 11:17:38 
CNPJ/CPF 

44.223.526/0001-06  
Destinatário! Remetente 
Nome/Razão Social 

Fundo Municipal de Saude de Sombrio 
CNPJ/CPF 

10.618.855/0001-34 
Data de Emissão 

20/05/2022 
Endereço 

Rua Padre  Joao Reitz,  429 -  
Bairro/Distrito 

Centro 
CEP 

88960-000 
Data  Saida/  Entrada 

20/05/2022 
Muniu/pio 

Sombrio 
Fone  OF  

SC 
Inscrição Estadual Hora Saida/Entrada 

11:08:00 
Fatura 

Inscrição Estadual inscrição Estadual  Sub.  Tributária 

261410822 

001 20/06/2022 10.582,00 

da dupkata Vencimento  Valor I W da doplioata Vencimento Valor I  Wan  duplica. Voncimento  Valor IN* da clupkata Vencimento  Valor 110  da  dupkata Wildman. Valor  

Cálculo dos Impostos 
Valor Total dos Produtos 

Valor Total da Nota 

0,00 
Base de Calculo do ICMS 

10.582,00 
Valor do Seguro 

0,00 

Base Calc. do ICMS Subs. Valor do ICMS Subs. 

0,00 
Out. Desp. Acessar. Valor do IPt  

0,00 0,00 

Valor Apron. dos Trib. (IBPT) 

3.222,22 
Valor Deson. 

0,00  

10.582,00. 

10.582,00 

Valor do ICMS 

0,00 
Transportador / Volumes Transportados 
Razão  Social 

Expresso Sao Miguel  
Frete por Conta 

0-Remetente(CIF) 

Cod/go ANTT Placa Velculo UF CNPJ/CPF 

00.428.307/0001-98 
Endereço 

Avenida Uruguai 1320 

Quantidade Espécie Marca 

1 

Dados dos Produtos  

Cod. Prod.  Descrição dos Produtos NCM/SH 
CST 

cs0sN  CFOP Med. Quantidade VI, Uniterio  Mr. Descant° Vin  Total BC lcms VI, lcms VIr.IPI 
 AM °A  Ion Apron  

dos Trils. ICMS IPI 

2396 Disco lixa acabipolim Optidisc c/120 -  Kerr  

Lote: 2021000000000007329 Quantidade: 1 

Fabricação: 24/12/2020 Validade: 24/12/2025  

Lola:  2021000000000007098 Quantidade: 1 

Fabricação: 24/12/2020 Validade: 24/12/2025 

Lote: 2021000000000007148 Quantidade: 1 

Fabricação: 24/12/2020 Validade: 24/12/2025 

Lote: 2021000000000007108 Quantidade: 1 

Fabricação: 24/12/2020 Validade: 24/12/2025 

Lote: 2021000000000007157 Quantidade: 1 

Fabricação: 24/12/2020 Validade: 24/12/2025 

Lote: 2021000000000007057 Quantidade: 1 

Fabricação: 24/12/2020 Validade: 24/12/2025 

Lote: 2021000000000007117 Quantidade: 1 

Fabricação: 24/12/2020 Validade: 24/12/2025 

Lote: 2021000000000007107 Quantidade: 1 

Fabricação: 24/12/2020 Validade: 24/12/2025 

Lote: 2021000000000007096 Quantidade: 1 

Fabricação: 24/1212020 Validade: 24/12/2025 

Lote: 2021000000000007086 Quantidade: 1 

Fabricação: 24/12/2020 Validade: 24/12/2025 

Lote: 2021000000000007116 Quantidade: 1 

Fabricação: 24/12/2020 Validade: 24/12/2025 

Lote: 2021000000000007106 Quantidade: 1 

Fabricação: 24/12/2020 Validade: 24/12/2025  

Lola:  2021000000000007095 Quantidade: 1 

Fabricação: 24/12/2020 Validade: 24/12/2025 

Lote: 2021000000000007085 Quantidade: 1 

Fabricação: 24/12/2020 Validade: 24/12/2025 

Lote: 2021000000000007125 Quantidade: 1 

Fabricação: 24/12/2020 Validade: 24/12/2025 

Lote: 2021000000000007274 Quantidade: 1 

Fabricação: 24/12/2020 Validade: 24/12/2025 

Lote: 2021000000000007093 Quantidade: 1 

Fabricação: 24/12/2020 Validade: 24/12/2025 

Lote: 2021000000000007283 Quantidade: 1 

Fabricação: 24/12/2020 Validade: 24/12/2025 

Lote: 2021000000000007273 Quantidade: 1 

Fabricação: 24/12/2020 Validade: 24/12/2025 

Lote: 2021000000000007113 Quantidade: 1 

Fabricação: 24/12/2020 Validade: 24/12/2025 

Lote: 2021000000000007303 Quantidade: 1 

Fabricação: 24/12/2020 Validade: 24/12/2025 

Lote: 2021000000000007092 Quantidade: 1 

Fabricação: 24/12/2020 Validade: 24/12/2025 

68053090 000 5102 KI 50,0000 211,6400 0,00 10.582,00 10.582,00 1.798,94 0,00 17,00 3.222,22 

4 

Numeração Peso Bruto Peso Liquido 

1,000 0,000 



DISTRIBUIDORA AGUA BOA LIDA - DISTRIBUIDORA AGUA BOA LIDA 
Avenida GUSTAVO  FETTER,  2564- - CENTRO 

89899-000 - Ipora do Oeste - SC - Fone/Fax: 49 99135 5526 

DANFE 
Documento Auxiliar 
Nota Fiscal Eletrônica  

Saida:  1  
Entrada: 0 
N°  0000000007 
Série 001 
Folha 2/2 

da 

1 

Controle do 

III  

Fisco 

111 11 1011 1 I 1011 11100  III  I  III III  
Chave de Acesso 

4222 0544 2235 2600 0106 5500 1000 0000 0714 7044 7410 
Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe 

www.nfe.fazenda.gov.br/portal  cone  site  da Sefaz autorizadora 
Natureza de Operação 
Venda a prazo 

Protocolo de Autorização 
342220100889396 - 20/05/2022 - 11:17:38 

Inscrição Estadual 
261410822 

Inscrição Estadual  Sub.  Tributária CNPJ/CPF 
44.223.526/0001-06 

Lote: 2021000000000007452 Quantidade: 1 
Fabficação: 24/12/2020 Validade: 24/12/2025 
Lote: 2021000000000007152 Quantidade: 1 
Fabricação: 24/12/2020 Validade: 24/12/2025 
Lote: 2021000000000007332 Quantidade: 1 
Fabricação: 24/12/2020 Validade: 24/12/2025 
Lote: 2021000000000007132 Quantidade: 1 
Fabricação: 24/12/2020 Validade: 24/12/2025 
Lote: 2021000000000007081 Quantidade: 1 
Fabricação: 24/12/2020 Validade: 24/12/2025 
Late: 2021000000000007261 Quantidade: 1 
Fabricação: 24/12/2020 Validade: 24/12/2025 
Lote: 2021000000000007111 Quantidade: 1 
Fabricação: 24/12/2020 Validade: 24/12/2025 
Lote: 2021000000000007101 Quantidade: 1 
Fabricação: 24/12/2020 Validade: 24/12/2025 
Lote: 2021000000000007280 Quantidade: 1 
Fabricação: 24/12/2020 Validade: 24/12/2025 
Lote: 2021000000000007150 Quantidade: 1 
Fabricação: 24/12/2020 Validade: 24/12/2025 
Lote: 2021000000000007120 Quantidade: 1 
Fabricação: 24/12/2020 Validade: 24/12/2025 
Lote: 2021000000000007110 Quantidade: 1 
Fabricação: 24/12/2020 Validade: 24/12/2025 
Lote: 2021000000000006559 Quantidade: 1 
Fabricação: 24/12/2020 Validade: 24/12/2025 

Lote: 2021000000000006487 Quantidade: 1 
Fabricação: 24/12/2020 Validade: 24/12/2025 
Lote: 2021000000000006486 Quantidade: 1 
Fabricação: 24/12/2020 Validade: 24/12/2025 
Lote: 2021000000000006485 Quantidade: 1 
Fabricação: 24/12/2020 Validade: 24/12/2025 
Lote: 2021000000000006504 Quantidade: 1 
Fabricação: 24/12/2020 Validade: 24/122025 
Lote: 2021000000000006483 Quantidade: 1 
Fabricação: 24/12/2020 Validade: 24/12/2025 
Lote: 2021000000000006503 Quantidade: 1 
Fabricação: 24/12/2020 Validade: 24/12/2025 
Lote: 2021000000000006502 Quantidade: 1 
Fabricação: 24/12/2020 Validade: 24/12/2025 
Lote: 2021000000000006501 Quantidade: 1 
Fabricação: 24/12/2020 Validade: 24/12/2025 
Lute: 202100000000006692 Quantidade: 1 
Fabricação: 24/12/2020 Validade: 24/12/2025 
Lote: 202100000000007444 Quantidade: 1 
Fabricação: 24/12/2020 Validade: 24/12/2025 
Lote: 202100000000006497 Quantidade: 1 
Fabricação: 24/12/2020 Validade: 24/12/2025 
Lote: 202100000000006496 Quantidade: 1 
Fabricação: 24/12/2020 Validade: 24/12/2025 
Lote: 202100000000006495 Quantidade: 1 
Fabricação: 24/12/2020 Validade: 24/12/2025 
Lote: 202100000000006494 Quantidade: 1 
Fabricação: 24/12/2020 Validade: 24/12/2025 
Lote: 202100000000006491 Quantidade: 1 
Fabricação: 24/12/2020 Validade: 24/12/2025 

Dados Adicionais 

Informagfies Complementares InformayBes Adicionais do Fisco 

BANCO DO BRASIL AG 599-1 CONTA 60824-6 PIX 44223526000106 
Ficam reduzidas a 0 (zero) as aliquotas de PIS e COFINS 
conforme  art.  08 da Lei 10.865/2004 
MD5: B952D10998D9DCFD87202671056EB6E7 
Tdb Aprox. R$ 1.423,28  Fed  - R$ 1.798,94  Est  - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 2C01C1 
SOLICITACAO DE FORNECIMENTO N. 503/2022 
EMPENHO N. 992/2022 
LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DO POSTO DE SAUDE, AVENIDA  ANTONIO  SANT'HELENA, N. 908 - 
BAIRRO PARQUE DAS AVENIDAS - SOMBRIO / SC 
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PROCESSO LICITATÓRIO N° 007/2022-FMS  

PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022-FMS  - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 006/2022/FMS 

O MUNICIPIO DE SOMBRIO/SC, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede a Av. Nereu Ramos, 31, 
Centro, no município de Sombrio - SC, inscrito no CNPJ sob n.° 10.618.855/0001-34, neste ato representado pela Prefeita 
Municipal, Sra. Gislane Dias da Cunha, inscrita no CPF/MF sob o n° 637.761.209-59, considerando o julgamento da 
licitação na modalidade de PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, para REGISTRO DE PREÇOS n° 007/2022 publicada 
no Diário Oficial dos Municípios de 06/04/2022, processo administrativo n.° 007/2022, RESOLVE registrar os preços da 
empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação alcançada e na quantidade cotada, atendendo as 
condições previstas no edital, sujeitando as partes as disposições da Lei Federal n° 10.520, de 17 Julho de 2002, publicada no 
DOU, de 18 de Julho de 2002, do Decreto Municipal n° 011, de 02 de Fevereiro de 2015, subsidiariamente, da Lei Federal n° 
8.666, de 21 de junho de 1993 e respectivas alterações, Lei Complementar Federal n° 126, de 14 de dezembro de 2006, e em 
conformidade com as disposições a seguir: 

1. DO OBJETO 

1.1. E objeto da presente licitação a eventual aquisição de insumos odontológicos para uso nas unidades de 
saúde e ESF's do Município de Sombrio/SC, conforme demanda, obedecidas as especificações mínimas constantes no 
Termo de Referência, bem como as demais condições constantes no Edital e demais Anexos, do Edital de Pregão Presencial 
n° 007/2022, que faz parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

2. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

2.1. A vigência desta Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura, não podendo ser 
prorrogada. 

2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município não  sera  obrigado a firmar as 
contratações que deles poderão advir, exceto se o edital prever aquisição de quantidade  minima.  

3. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

3.1. 0 preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas 
na(s) proposta(s) são as que seguem: 

VITORIA 
BERTI:09901705940 

Assinado de forma digital por VITORIA 
BERTI:09901705940 
Dados: 2022.05.23 17:04:30 -0300'  

IL (48) 3533-5200 

inbti0tOsombrio.. br4C1C) 
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Razdo Social Fornecedor Registrado: DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA LTDA EPP 
CNPJ: 44.223.526/0001-06  
End.:  Av. Gustavo  Fetter,  n° 2564, Centro, Ipora do Oeste/SC — CEP: 89.899-000 
Fone: (49) 9135 - 5526 Fax:  
E-mail:  dentalaguaboa@gmail.com  
Representante: Vitoria Berti RG: 6748027 SSP/SC CPF: 099.017.059-40 

ar o/Funcdo: Proprietária 

iTE NI DESCRIÇÃO t:VID ' QTD. ' IARCA 

DFL 

VALOR 
IAITARTO 

R$ 98,87 

., 
VALOR 
TOTAL 

R$ 
33.220,32 

20 

ANES1 El-C-0 DE PR1LOCAINA 54mg + FELIPRESsINA 
0,054 UL SOLUÇÃO INJETÁVEL ESTÉRIL. CAIXA 
CONTENDO 50 TUBETES DE CRISTAL COM 1,8ML CADA. 
EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, 
PROCEDÊNCIA, NUMERO DE LOTE, DATA DE 
FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NA 
ANVISA. 

CX 336 

57 

DISCOS DE LIXA PARA CONTORNO, ACABAMENTO E 
POLIMENTO. SÉRIE LARANJA.  KIT  COM 120 DISCOS 
SORTIDOS. GRANULAÇÕES: SUPER FINO (LARANJA  
CLARO), FINO (LARANJA), MÉDIO (LARANJA ESCURO) E 
GROSSO (MARROM). ACOMPANHA 1 MANDRIL.  

KIT  168 KERR R$ 211,64 R$ 35.555,52 

89 

KIT  DE MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO  
ABASE  DE OXIDO DE ZINCO E EUGENOL REFORÇADO 
POR POLÍMEROS. INDICADO PARA RESTAURAÇÕES 
TEMPORÁRIAS DE LONGA DURAÇÃO, PARA  
FORRAMENTO DE CAVIDADES SOB RESTAURAÇÕES DE 
AMALGAMA.  KIT  CONTENDO 1 FRASCO COM 38G DE PO 
MARFIM E 1 FRASCO COM 15ML DE LIQUIDO. 

KIT  80 BIODINAMICA R$ 14,30 R$ 1.144,00 

131 SISTEMA DE MATRIZES SECCIONAIS PRÉ FORMADAS 
PARA RESTAURAÇÕES CLASSE II CX 10 TDV R$ 132,86 R$ 1.328,60 

VALOR TOTAL R$ 71.248,44 

DA UTILIZAÇÃO DA ATA E DOS PREÇOS 

A presente Ata de Registro de preços é destinada à PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO. 

4.1.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer  end()  ou entidade desta administração 
pública municipal, mediante adesão, mediante autoriza pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças, desde que 
devidamente comprovada a vantagem e, respeitada no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei Federal n° 
8.666, de 21 de junho de 1993. 

4.2. Em cada fornecimento decorrente desta Ata,  sera()  observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições 
constantes do Edital do Pregão n° 007/2022, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso. 

4.3. A cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no Pregão n° 
007/2022, pela(s) empresa(s) detentora(s) da presente Ata, as quais também a integram. 

VITORIA 
BERTI:09901705940 

Assinado de forma digital por VITORIA 
BERTI:09901705940 

o Dados: 2022.05.23 17:04:38 -0300' 

0014 .3014.166, 

mbiloesombriNgapvbr200 

4. 

4.1. 



(48) 3533-5200 

bdoesombriostclov b 

VITORIA 
BERTI:09901705940 

Assinado de forma digital por VITORIA 
BERTI:09901705940 
Dados: 2022.05.23 17:04:44 -0300' 

Mt. Nero 1 - Clinto,Sorrib' 

5. DO FORNECIMENTO E RECEBIMENTO 

5.1. 0(s) fornecedor(es) detentor(es) do(s) preço(s) registrado(s) poderá(ão) ser (em) convidado(s) a firmar(em) 
contratações de fornecimento, observadas as condições fixadas no edital e seus anexos. 

5.2. A(s) contratação(eies) do(s) produto(s)/material(ais)/serviço(s) registrado(s) neste instrumento será(ão) 
efetuada(s) através de contrato administrativo e nota de empenho. 

5.2.1. Caso a entrega for imediata fica dispensado o termo de contrato, na forma do § 4° da Lei Federal n° 8.666, de 
21 de junho de 1993, sendo, neste caso a contratação firmada por intermédio da nota de empenho. 

5.3. 0 contrato administrativo juntamente com a nota de empenho  sera  encaminhado ao fornecedor, podendo ser 
via  e-mail  ou correspondência com aviso de recebimento, que deverá aceitá-lo e devolvê-lo, podendo ser pelo mesmo modo, 
no prazo de 05 (cinco) dias a contar da data de recebimento. 

5.3.1. Nos casos de entrega imediata a nota de empenho será encaminhada ao fornecedor, podendo ser via  e-mail,  ou 
por correspondência com aviso de recebimento nos casos em que não houver possibilidade de envio por  e-mail,  que deverá 
aceitá-lo e devolvê-lo, podendo ser pelo mesmo modo, no prazo de 02 (dois) dias a contar da data de recebimento. 

5.4. 0 prazo de entrega do(s) produto(s)/material(ais)/serviço(s) é de 48 (quarenta e oito) horas, contados do(a) 
pedido, conforme termo de referência e demais condições do edital e demais anexos, no(s) local(is) indicados pelo órgão 
competente desta municipalidade e nas quantidades fixadas na autorização de fornecimento. 

5.5. Entregues o(s) produto(s)/material(ais)/serviço(s), serão recebidos provisoriamente, pelo(s) responsável(is) 
pelo seu acompanhamento e fiscalização, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as suas 
especificações constantes no termo de referência, no prazo de até 15(quinze) dias. 

5.6. 0(s) produto(s)/material(ais)/serviço(s) poderá(ão) ser(em) rejeitado(s), no todo ou em parte, quando em 
desacordo com as especificações constantes no termo de referência, devendo ser(em) substituído(s) no prazo de até 02(dois) 
dias, contados a partir da devolução, As custas do fornecedor, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste edital 
e anexos. 

5.7. 0(s) produto(s)/material(ais)/serviço(s) será(ão) recebidos definitivamente, no prazo de até 15(quinze) dias, 
contados do recebimento provisório, após a verificação de qualidade e quantidade do(s) produto(s)/material(ais)/serviço(s) 
e consequente aceitação, mediante termo circunstanciado. 

5.8. Nos termos do  art.  67 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, será(do) designado(s) 
representante(s)/comissão para acompanhar e fiscalizar a entrega do(s) produto(s)/material(ais)/serviço(s), anotando em 
registro próprio todas as ocorrências relacionada com a execução e determinando o que for necessário A regularização de 
falhas ou defeitos observados. 

6. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 

6.1. São obrigações do fornecedor: 

6.1.1. Fornecer o(s) produtos(s)de acordo com as especificações técnicas e as condições estabelecidas no edital e seus 
anexos; 
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6.1.2. Cumprir os prazos estipulados para entrega do(s) produto(s)/material(ais)/serviço(s), substituindo-os, As suas 
expensas, no prazo fixado no edital, quando se verificarem imperfeições, vícios, defeitos ou incorreções; 

6.1.3. Prover todos os meios necessários A garantia do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou 
paralisação de qualquer natureza; 

6.1.4. A falta de quaisquer dos materiais cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado não poderá ser 
alegada como motivo de força maior para o atraso ou inexecução da obrigação e não o eximirá das penalidades a que está 
sujeito pelo não cumprimento dos prazos ou demais condições estabelecidas; 

6.1.5. Indicar um preposto, tão logo assinado este instrumento, como contato para todos os atos a serem praticados 
no prazo de vigência da Ata de Registro de Preços; 

6.1.6. Comunicar imediatamente ao Departamento de Licitações do Município de Sombrio/SC qualquer alteração 
ocorrida no endereço, conta bancária e outros essências para o recebimento de correspondência; 

6.1.7. Manter seus empregados, quando nas dependências de quaisquer dos órgãos desta municipalidade, se for o 
caso, devidamente identificados; 

6.1.8. Arcar com as despesas com embalagem, seguro e transporte dos materiais até o(s) local(is) de entrega; 

6.1.9. Comunicar imediatamente, ao Departamento de Licitações do Município de Sombrio/SC, por escrito, qualquer 
fato extraordinário ou anormal que ocorra durante a entrega dos materiais, para adoção de medidas cabíveis, bem como 
detalhar todo tipo de acidente que, eventualmente, venha a ocorrer; 

6.1.10. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta Ata de Registro de Preços; 

6.1.11. Manter, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 

7. DAS OBRIGAÇÕES DO(A) ÕRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA GERENCIADORA 

7.1. São obrigações do Município de Sombrio/SC: 

7.1.1. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pelo fornecedor, nos termos do edital e da 
proposta; 

7.1.2. Pagar o fornecedor o valor resultante do fornecimento do(s) produto(s)/material(ais)/serviço(s), na forma 
estabelecida no Edital e nesta Ata; 

7.1.3. Notificar o fornecedor, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes no(s) 
produto(s)/material(ais)/serviço(s), para que sejam substituídos; 

7.1.4. Indicar os locais e horários em que deverão ser entregues os materiais; 

7.1.5. Permitir ao pessoal do fornecedor acesso ao local de entrega, observadas as normas de segurança; 

7.1.6. Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem 
compatíveis com os praticados no mercado; 

Assinado de forma digital por VITORIA 
VITORIA BERTI:09901705940 BERTI:09901705940 

Dados: 2022.05.23 17:04:52 -0300' 

(48)3533,52O8 

tiloosombri .gov.br200 



  

.Av.Nereu Ramos,861.-   Centro, Sombrio SC, 88960-000 

7.1.7. Respeitar a ordem de classificação dos fornecedores registrados quando se realizarem as contratações; 

7.1.8. Indicar aos órgãos não participantes os possíveis fornecedores e os respectivos preços a serem praticados, 
obedecida a ordem de classificação; 

7.1.9. Promover a revisão e o cancelamento, quando: 

7.1.9.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no 
mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) 
fornecedor(es). 

7.1.9.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a 
Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

7.1.9.3. 0 fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso 
assumido, sem aplicação de penalidade. 

7.1.9.4. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará 
a classificação original. 

7.1.9.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o 
compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

7.1.9.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, 
e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

7.1.9.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

7.1.9.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de 
preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

7.1.9.7. 0 registro do fornecedor será cancelado quando: 

7.1.9.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços; 

7.1.9.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem 
justificativa aceitável; 

Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior Aqueles praticados no mercado; 

7.1.9.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o 
órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

7.1.9.8. 0 cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 7.1.9.7.1, 7.1.9.7.2 e 7.1.9.7.4 será formalizado 
por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
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7.1.9.9. 0 cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou 
força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

7.1.9.9.1. Por razão de interesse público; ou 

7.1.9.9.2. A pedido do fornecedor. 

8. DO PAGAMENTO 

8.1. 0 pagamento será efetuado até o 10° (décimo) dia útil do mês subsequente ao do fornecimento do(s) 
equipamento(s)e apresentação das Notas Fiscais/Faturas acompanhadas das respectivas comprovações de fornecimento dos 
materiais, atestadas pelo Setor Responsável. 

8.2. Antes do pagamento  sera  verificada a regularidade fiscal do contratado junto ao INSS, FGTS e FAZENDA 
MUNICIPAL. 

8.3. 0 pagamento  sell  efetuado por intermédio de depósito efetuado pela CONTRATANTE em conta corrente, 
na agência e estabelecimento bancário indicados pelo CONTRATADO em sua proposta de preço. 

8.4. Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou decorrente de inadimplência. 

8.5. A critério da Contratante, poderão ser utilizados parte dos pagamentos devidos para cobrir possíveis despesas 
com multas, indenizações a terceiros ou outras, de responsabilidade da Contratada. 

8.6. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição 
no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas e no próprio instrumento de contrato, não se admitindo 
notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs, mesmo aqueles de filiais ou da matriz. 

8.7. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, 
circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de 
penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas 
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não 
acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

8.8. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento. 

8.9. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

8.9.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar Federal n° 123, 
de 2006, não sofrera a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, 
o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao 
tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

9. DAS PENALIDADES E SANÇÕES 

9.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei Federal n° 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que: 

9.1.1. Não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo 
de validade da proposta; 

Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação; 

Apresentar documentação falsa; 

Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

(48) 35114200., 

rilatiOewmkitict. ..0r200 

9.1.2. 

9.1.3. 

9.1.4. 

9.1.5. 



to, s 4334•000 

• sombriocsombrio. goikit200 

Net RairtbsAft CentrSarnbro SC 

9.1.6. Não mantiver a proposta; 

9.1.7. Cometer fraude fiscal; 

9.1.8. Comportar-se de modo inideceo. 

9.1.8.1. Considera-se comportamento inideineo, entre outros, a declaração falsa quanto As condições de participação, 
quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após 
o encerramento da fase de lances. 

9.2. Com fulcro no artigo 7° da Lei 10.520/2002 e artigos 86 e 87 da Lei Federal n° 8.666/93, a Administração 
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes penalidades, sem prejuízo das 
responsabilidades civil e criminal: 

9.1.1. Advertência. 

9.1.2. Multas não-compensatórias, no seguintes termos: 

9.1.2.1. De 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, limitado a 10% do mesmo valor, por dia de atraso, 
entendendo-se como atraso a não entrega dos materiais, no prazo e condições de entrega estabelecido no Edital e anexos. 

9.1.2.2. De 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por infração a qualquer cláusula ou condição do 
contrato, não especificada no item 9.1.2.1 deste edital, aplicada em dobro na reincidência. 

9.1.2.3. De 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, pela recusa em corrigir qualquer defeito, caracterizando-se 
a recusa, caso a correção não se efetivar nos 02 (dois) dias fiteis que se seguirem A. data da comunicação formal do defeito. 

9.1.2.4. De 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de recusa injustificada da licitante adjudicatária em 
firmar o termo de contrato, no prazo e condições estabelecidas, bem como no caso de os materiais não serem entregues a 
partir da data aprazada. 

9.1.3. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, pelo período de até 05 (cinco) anos 
consecutivos; 

9.1.4. Declaração de inidoneidade. 

9.2. A sanção de multa poderá ser cumulada com qualquer outra sanção. 

9.3. As penalidades previstas neste capitulo obedecerão ao procedimento administrativo previsto na Lei Federal n° 
8.666, de 21 de junho de 1993, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999. 

9.4. No processo de aplicação de penalidades, é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, ficando 
esclarecido que o prazo para apresentação de defesa prévia será de 5(cinco) dias fiteis contados da respectiva intimação. 

9.5. 0 valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data da notificação. 
Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada fizer 
jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido  sell  cobrado administrativamente 
e/ou judicialmente. 

9.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o 
contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei Federal n° 8.666, 
de 1993, e subsidiariamente na Lei Federal n°9.784, de 1999. 
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10. CONDIÇÕES GERAIS 

10.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Sombrio/SC, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato. 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada 
em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver). 

Sombrio/SC, em 04 de maio de 2022. 
VITORIA !: Assinado de forma digital por 
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Gislane Dias da Cunha Vitoria Berti 
Município de Sombrio Distribuidora Agua Boa Ltda  Epp  





Ministério da Economia 
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Gestão 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Relatório de Sócio / Administrador 

Dados do Fornecedor 
CNPJ: 44.223.526/0001-06 
Razão Social: DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA 
Nome Fantasia: DENTAL  DAB  

41)Situação do Fornecedor: Credenciado 

Sócios / Administradores 
Dados do SOcip/Administrador 1 
CPF: 099.017.059-40 Participação Societária: 100,00% 
Nome: VITORIA BERTI 
Número do Documento: 6.748.027 Orgdo Expedidor: SSP/SC 
Data de Expedição: 19/10/2021 Data de Nascimento: 18/07/2003 
Filiação Materna: ELCI TRICHES BERTI 
Estado Civil: Solteiro(a) 
CEP: 89.899-000 
Endereço: OUTROS DAS FLORES - CENTRO 
Município / UF: Ipori do Oeste / Santa Catarina 
Telefone: (00) 00000000 

vitoriabertiO3@gmail.com  

Emitido em: 26/09/2022 09:44 1 de 2 
CPF: 755.288.359-68 Nome: SILVIA  ANDREA  MIRANDA RIBEIRO 



Relatório de Sócio / Administrador 

Dados do SOciq/Administrador 2 
CPF: 828.231.039-53 
Nome: ELCI TRICHES BERTI 
Número do Documento: 02071766880 Orgão Expedidor: DETRAN/SC 
Data de Expedição: 06/11/2020 Data de Nascimento: 23/12/1971 
Filiação Materna: NOELI VERGANI TRICHES 
Estado Civil: Casado(a) 

Dados do Cônjuge/Companheiro(a) 
Estrangeiro: 
Nome: 
Carteira de Identidade: 
Data de Expedição: 

Não  
JACKSON  LUIZ BERTI 
1.851.582 
24/03/2015 

CPF: 726.179339-49 

Orgão Expedidor: SSP/SC 

CEP: 
Endereço: 
Município / UF: 
Telefone:  
E-mail:  

89.899-000 
RUA DAS FLORES, SN - CASA - CENTRO 
Ipori do Oeste / Santa Catarina 
(00) 00000000 
dentalaguaboa@gmail.com  

Emitido em: 26/09/2022 09:44 
CPF: 755.288.359-68 Nome: SILVIA  ANDREA  MIRANDA RIBEIRO 

2 de 2 
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mprobidade Administra f, e Inelegibilidade 

Certidão Negativa 

Certifico que nesta data (26/09/2022 às 08:53) NÃO CONSTA no Cadastro 

Nacional de Condenações Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa 

quanto ao CPF n° 099.017.059-40. • 
A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado. 

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tsejus.br/  

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

6331.92C3.66C8.B219 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/imorobidade  adm/autenticar certidao.ohp 

• 
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Improbidade Administrativa e Inelegibilidade 

Certidão Negativa 

Certifico que nesta data (26/09/2022 às 09:45) NÃO CONSTA no Cadastro 

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa 

quanto ao CPF n° 828.231.039-53. • 
A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado. 

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em htto://divulgacandcontas.tse.lus.br/ 

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

6331.9EE1.E9F4.3321 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/imorobidade  adm/autenticar certidao.php 

• 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 

Consulta realizada em: 26/09/2022 08:47:02 

Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA 
CNPJ: 44.223.526/0001-06 

Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor,  clique  AQUI. 

Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor,  clique  AQUI. 

Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor,  clique  AQUI. 

Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor,  clique  AQUI.  

Ohs:  A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 



racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n° 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei n° 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei n° 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto n° 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 

• 

0 



Ministério da Economia 
Secretaria Especial de DesburoCratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Gestão 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Declaração 
Declaramos para os fins previstos na Lei n 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a 
situação do fornecedor no momento é a seguinte: 

Dados do Fornecedor 
CNPJ: 
Razão Social: 

°Nome Fantasia: 
Situação do Fornecedor: 
Natureza Jurídica:  

MET:  
Porte da Empresa:  

25.341.162/0001-14 DUNS®: 944833694  
MEGA  DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE 
PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI 

Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 06/09/2023 
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE 
NATUREZA EMPRESARIA) 
Não 
Empresa de Pequeno 

Ocorrências e Impedimentos 
Ocorrência: 
Impedimento de Licitar: 
Ocorrências Impeditivas indiretas: 
Vinculo com "Serviço Público": 

Níveis cadastrados: 

Consta 
Nada Consta 
Nada Consta 
Nada Consta 

• I - Credenciamento 

II - Habilitação Juridica  

III  - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal 

Receita Federal e PGFN Validade: 
FGTS Validade: 
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) Validade: 

- Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal 
Receita Estadual/Distrital Validade: 
Receita Municipal Validade: 

V - Qualificação Técnica 

VI - Qualificação Econômico-Financeira 

08/02/2023 
11/10/2022 
21/03/2023 

28/10/2022 
04/12/2022 

Validade: 30/04/2023  

Emitido em: 26/09/2022 08:45 
CPF: 755.288.359-68 Nome: SILVIA  ANDREA  MIRANDA RIBEIRO  
Ass:  

1 de 1 





Ministério da Economia 
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Gestão 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Relatório de Ocorrências Ativas 

Dados do Fornecedor 
CNPJ: 
Razão Social: 

25.341.162/0001-14 DUNK): 944833694 
MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E  COMERCIO  DE  
PRODUTOS  ODONTOLOGICOS EIRELI 

ipNome Fantasia: 
Situação do Fornecedor: Credenciado 

Ocorrência 1: 
Tipo Ocorrência: 
UASG Sancionadora: 
Data Aplicação: 
Número do Processo: 
Descrição/Justificativa: 

Ocorrência 2: 

Advertência - Lei  ill  8666/93,  art.  87, inc. I 
974003 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 
30/10/2017 
2028/2017 Número do Contrato: NEs 650 a 655/2017 
Descumprimento de obrigação contratual assumida, com base no subitem 8.2, 
do Anexo I, do Pregão Eletrônico n 07/2017 c/c  art.  87, I, da Lei e 8.666/93 

Tipo Ocorrência: 
UASG Sancionadora: 
Data Aplicação:  

ION  úmero do Processo: 
Descrição/Justificativa: 

Advertência - Lei e 8666/93,  art.  87, inc. I 
154043 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 
02/05/2018 
23117006830201795 Número do Contrato: 005607/2017 
Aplicação de advertência devido à inexecução total ou parcial do empenho 
2017NE801004, conforme Oficio SEI 
93/2018/DICDE/DIRA/v1/PROPLAD/REITO-UFU e Memorando SEI ni 
158/2018/DIRAM/PROPLAD/REITO. 

Emitido em: 26/09/2022 09:42 1 de 2 
CPF: 755.288.359-68 Nome: SILVIA  ANDREA  MIRANDA RIBEIRO 



Relatório de Ocorrências Ativas 

Ocorrência 3: 
Tipo Ocorrência: 
UASG Sancionadora: 
Data Aplicação: 
Número do Processo:  
Des  crigão/Jus tifi cativa: 

Ocorrência 4: 

Advertência - Lei na 8666/93,  art.  87, inc. I 
154043 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 
18/10/2017 
23117007819201661 Número do Contrato: 2144/2017 
Aplicação de advertência devido à inexecução total ou parcial do empenho 
2017NE800450, conforme Oficio Oficio SEI 
33/2017/DICDE/DIRA/vI/PROPLAD/REITO-UFU. 

Tipo Ocorrência: 
UASG Sancionadora: 
Data Aplicação: 
Número do Processo: 
Descrição/Justificativa: 

Ocorrência 5: 

Advertência - Lei na 8666/93,  art.  87, inc. I 
154043 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 
17/12/2019 
23117074038201925 Número do Contrato: 004862/2018 
Inexecução total ou parcial do empenho 2018NE803626. 

Tipo Ocorrência: 
Motivo: 
UASG Sancionadora: 
Data Aplicação: 
Número do Processo: 
Descrição/Justificativa: 

Ocorrência 6: 

Multa - Lei na 8666/93,  art.  87, inc. II 
Inexecução total ou parcial do contrato 
974003 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 
30/10/2017 Valor da Multa: R$ 1.602,35 
2028/2017 Número do Contrato: NEs 650 a 655/2017 
Atraso no fornecimento de acordo com o previsto no subitem 8.4, do Anexo I, 
do Pregão Eletrônico na 17/2017 c/c  art  87, II, da Lei na 8.666/93 

Multa  Art.  86 da Lei 8.666/93. 
155124 - HOSPITAL UNIV. M2  APARECIDA PEDROSSIAN 

Impeditiva: Não 
19/04/2022 
19/04/2022 
23538000309201874 Número do Contrato: 58/2017 
A empresa  MEGA  DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO 
DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI, descumpriu as cláusulas 9.1, 
11.1 e 11.8 do Termo de Referencia: "Entregar medicamentos fora do prazo." 
"Não efetuar a entrega do produto em perfeitas condições, conforme 
especificações, prazo e local constantes no Edital" e " Não Comunicar 
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 a devida comprovação. 

Tipo Ocorrência: 
UASG Sancionadora: 

Prazo Inicial: 
Data Aplicação: 
Número do Processo: 
Descrição/Justificativa: 

Emitido em: 26/09/2022 09:42 2 de 2 
CPF: 755.288.359-68 Nome: SILVIA  ANDREA  MIRANDA RIBEIRO 



rermerail 

1111.111 
CONISUL 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO 

ESTADO DE ALAGOAS 
Endermçe  Sub  Sede:  Ay, Or,  Paulo Fes.10, No 1-143.1stkice, 
macele/At. CEP. 57.036-390  Tel.  I8213022-W67 /68. 

odo. NC18.5314.08/0001.44 

Atestado de Capacidade Tecoica 

  

A CONSORCIO INTERNIUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS,  lamb  no 
C.G.C./MF sob o n°18.538 208/000144,  cam Sub Sects  na Av. Paulo Falailo, n°  1143. Jatiuca, 
Maceid, para osdevidoe  fens  de direto que a empresa  Mega  Dental importaçao„Evortaçao 
Comercio de Produtos Odantoteigkos EReli - ME, insonla no CNPJ 25.341-162/0001-14, 
Incoriel* estadual na 9072790S-1D, sadiada a Rua  'Non Fitz Gerald Kennedy,  2R9- Landnrca - 
Pr, forneceu equipamentos permanente e de =rival* odontoiNkos. rtRo havendo tatos 
supeivenientes que desabonem  aqua  ourtmtiu  coin SUBS  obrfageOles, no havendo reciernacao 
ou objeello quanta a qualkfeede dos produtos/serviços, nos  peace;  eciabelectdos,  

Mewl& 02 de  agosto  de 20E8 

'¡••:- ..k-u„  

Falliptt Emenoel DERftneguedes 
DIRETOR SETORtni 

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SOL DO ESTADO DE ALAGOAS 

Documento Autenticado Digitalmento de acordo com os artigos 10.30  e 7° inc. V 8°, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e  Art.  6  Inc.  XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. 
O referido é verdade. Dou fé. Confira os dados do ato em: https://selodigitaLtjpb.jus.br  ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.notbr/documento/66540911204348729839  

Oro: _CI 
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A're ET CAPACZDADE TOCNIÇA 
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Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjeb.jus.br  ou Consulte o Documento em: httes://azevedobastos.not.br/documento/66541907218558575260  

E3 ;AutentiCaO:do  Digital Código: 66541907218558575260-1 

o Data'. 19/07/2621 14:580 
Valor Total  di,  MO: R$ 466 
Selo Digital Tipo Normal C!AI,T.S2299-1111WINB: 

Er Ceetóri0 Azeve,Cliii Bastos 
'Av. Praild,ente EMOOlOPesOOO - 1145 
.13oIrrodo4 Fstado.4oBo Po - PB 

(83) cartorlo@ozOiliiiibOstoz.noLbr, : VOlber Azo d 
" http§Àtieiiedoti40t0.riotbr Tador:  
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Ministério da Economia 
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Gestão 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Relatório de Sócio / Administrador 

Dados do Fornecedor 
CNPJ: 25.341.162/0001-14  DUNK):  944833694 
Razão Social: MEGA  DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE 

PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI 
Nome Fantasia: 
Situação do Fornecedor: Credenciado 

Sócios / Administradores 
Dados do SOciqAdministrador 1 
CPF: 038.549.009-70 Participação Societária: 100,00% 
Nome: CAROLINE  DE FATIMA  THERESA  LADEIRA 
Número do Documento: 7071551-1 Órgão Expedidor: SESPPR 
Data de Expedição: 18/04/2013 Data de Nascimento: 15/05/1982 
Filiação Materna: RITA DE  CASSIA  SELHORST  THERESA  
Estado Civil: Casado(a) 

Dados do Cônjuge/Companheiro(a) 
Estrangeiro: Não CPF: 007.009.779-88 
Nome: LUCAS DE MORAIS LADEIRA 
Carteira de Identidade: 72301200 Órgão Expedidor: SSP - PR 
Data de Expedição: 18/04/2013 

CEP: 86.191-900 
Endereço: RUA BROMELIAS DO ENGENHO, 296 - QD 05 LOTE 16- VILLAGIO DO 
Município / UF: Cambe / Paraná 
Telefone: (43) 33265864  
E-mail: megadental@licitacoeslondrina.br  

Emitido em: 26/09/2022 09:43 1 de 1 
CPF: 755.288.359-68 Nome: SILVIA  ANDREA  MIRANDA RIBEIRO 
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rnprobidade J.ministrativa e Inelegibilidade 

Certidão Negativa 

Certifico que nesta data (26/09/2022 As 08:49) NÃO CONSTA no Cadastro 

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa 

quanto ao CPF n° 038.549.009-70. • 
A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado. 

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/  

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

6331.91CC.A828.1972 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade  adm/autenticar certidao.php 

• 

Gerado em: 26/09/2022 as 08:49:32 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 

Consulta realizada em: 26/09/2022 08:46:17 

Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social:  MEGA  DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE 
PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI 
CNPJ: 25.341.162/0001-14 

Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidiineos 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor,  clique  AQUI. 

Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor,  clique  AQUI. 

órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidemeas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor,  clique  AQUI. 

Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor,  clique  AQUI. 



Ohs:  A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n° 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei n° 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei n° 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto n° 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 

• 
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Valor Valor Global Unitário 
R$ 58,3817 R$ 57,9900 R$ 289,9500 

Critério  de "1/I-Or 

28/09/22, 12:18 Compras.gov.br  

Resultado por Fornecedor 

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE/PR 

Pregão No 00134/2022(SRP) - (Decreto No 10.024/2019) 

RESULTADO POR FORNECEDOR 

25.341.162/0001-14 -  MEGA  DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS 

3 Cimento de 
vidro 

Marca: FGM 
Fabricante: FGM 
Modelo / Versão: FGM 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cimento De Ionômero De Vidro Aspecto Físico: P6 + Liquido , Ativação:1 
Autopolimerizavel , Tipo: Restaurador, Alta Viscosidade , Apresentação: Conjunto Completo; 

Total do Fornecedor:! R 289,95001 

44.223.526/0001-06 - DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA 

. Unidade de Quantidade Critério de Valor Valor Valor Global IternDescrigão  tioio rio 
2  !Hemostatic°  absorvível Unidade 200 R$ 49,7767 R$ 38,,5500 RS 7.710,p000i 

Marca: MAQUIRA 
:Fabricante: MAQUIRA 
iModelo / Versão: Hemospon c/10 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Esponja para hemostasia; Esponja 100% gelatina porcina indicada para procedimentosi 
.odontológicos. Esterilizado por irradiagão. Embalagem  corn  10 unidades. Código 221336/ BR0417242 ANVISA 80322400100 

Total do Fornecedor:¡ 
; 7.710,0000, 

-4 

Valor Global da  Atari  

IITtnecessário detalhar o item ara saber ual o critério de valor ue é utilizado: Estimado ou Referancia ou Máximo Aceitável. 

Imprimir o 
 Relatório 

EIRELI 
t.lnilclade de Item Descrição 

Fornecimento 
Unidade ionômero de, 

7.999,95K 

https://www.comprasnet.gov.br/segurandexgov.asp • 1/1 



28/09/22, 12:20 

3 Pregão/Concorrência Eletrônica 

Compras.gov.br  - 0  SITE  DE COMPRAS DO GOVERNO 

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE/PR 

Termo de Adjudicação do Pregão 

No 00134/2022 (SRP) 

As 12:20 horas do dia 28 de setembro de 2022, após analisado o resultado do Pregão no 00134/2022, referente ao 
Processo no 206.2022, o Pregoeiro, Sr(a) MIRELLE PEREIRA FONSECA, ADJUDICA aos licitantes vencedores os 
respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação. 

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento. 

Resultado da Adjudicação 

Itenii 
Descrição: Agulha odontológica 
Descrição Complementar: Agulha Odontológica Material:  Ago  Inoxidável Siliconizado , Aplicação: Gengival / 
Anestesia , Dimensão: 30 G Curta , Tipo Ponta*: Com Bisel Trifacetado , Apresentação: C/ Protetor Plástico E Lacre , 
Tipo Uso: Estéril, Descartável , Tipo Conexão: Conector P/ Seringa Carpule 
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Quantidade: 200 Unidade de fornecimento: Unidade 
Valor Máximo Aceitável: R$ 0,4934 Intervalo Mínimo entre Lances: - 
Situação: Cancelado no julgamento 

Eventos do Item 

Evento Data Observações 

Cancelado no 27/09/2022 Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor acima do máximo aceitável. Desta ; 
julgamento 16:10:11 forma restou fracassado.  

rte  m: 2 
Descrição:  Hemostatic°  absorvível 
Descrição Complementar:  Hemostatic°  Absorvível Material: Esponja De Gelatina Liofilizada , Características 
Adicionais: Em Cubo, 1 Cm , Esterilidade: Estéril 
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Quantidade: 200 Unidade de fornecimento: Unidade 
Valor Máximo Aceitável: R$ 49,7767 Intervalo Mínimo entre Lances: - 
Situação: Adjudicado 

Adjudicado para: DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA , pelo melhor lance de R$ 38,5500 e a quantidade de 200 
Unidade. 

Eventos do Item „ 
Evento Data Observações 

; Adjudicado 28/09/2022 Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA,  
12:20:04 CNPJ/CPF: 44.223.526/0001-06, Melhor lance: R$ 38,5500  

Rein::  3 
Descrição: Cimento de ionómero de vidro 
Descrição Complementar: Cimento De Ionômero De Vidro Aspecto Físico: PO Liquido , Ativação: 
Autopolimerizavel , Tipo: Restaurador, Alta Viscosidade , Apresentação: Conjunto Completo 
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Quantidade: 5 Unidade de fornecimento: Unidade 
Valor Máximo Aceitável: R$ 58,3817 Intervalo Mínimo entre Lances: - 

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/ata/TermoJulg.asp?prgCod=1073446&acao=A&tipo=t 1/3 



Observagôes 

¡Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor acima cio maxlmo aceitável. Desta ! 
iforma restou fracassado. 

28/09/22, 12:20 Compras.gov.br  - 0  SITE  DE COMPRAS DO GOVERNO 

Situação: Adjudicado 

Adjudicado para:  MEGA  DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI 
, pelo melhor lance de R$ 57,9900 e a quantidade de 5 Unidade. 

Eventos do item 

.:'Evento Data Observações 

28/
12:20:10

09/2022.Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor:  MEGA  DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO 
Adjudicado E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI, CNP3/CPF: 25.341.162/0001-14, 

Melhor lance: R$ 57,9900 

Item: 4 
Descrição: Pasta moldagem 
Descrição Complementar: Pasta Moldagem Material Básico:  Silicone  De Adição , Características Adicionais: P/ 
Registro De Mordida, Tixotrópica, Presa Rápida , Tipo: Base + Catalisador, Apresentação *: Conjunto 
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Quantidade: 6 
Valor Máximo Aceitável: R$ 126,0200 Intervalo Mínimo entre Lances: - 
Situação: Cancelado no julgamento 

Eventos do Item 

Evento Data 

Cancelado no 27/09/2022 
julgamento 16:17:02 

Item: 5 
Descrição: Lidocaina Cloridrato 
Descrição Complementar: Lidocaina Cloridrato Apresentação: Injetável , Composição: Associada Com 
Norepinefrina , Dosagem: 2% + 1:50.000 
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Quantidade: 200 Unidade de fornecimento: Tubete 1,80 ML 
Valor Máximo Aceitável: R$ 1,6965 Intervalo Mínimo entre Lances: - 
Situação: Cancelado no julgamento 

.Eventos do Item 

„Observações 

Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor acima do máximo aceitável. Desta 
forma restou fracassado. 

item: 6 
Descrição: Prótese intraoral 
Descrição Complementar: Prótese Intraoral Tipo: Placa De Mordida , Característica: Miorrelaxante / Protetor Bucal 
, Material: Resina Acrílica , Característica Adicional: Prensada , Tipo De Fabricação: Sob Medida 
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Quantidade: 100 Unidade de fornecimento: Unidade 
Valor Máximo Aceitável: R$ 14,9733 Intervalo Mínimo entre Lances: - 
Situação: Cancelado por inexistência de proposta 

item: 7 
Descrição: Lisozima 

Componentes: C/ Xilitol, S/ Aicool E Sacarina , Forma Farmacêutica: Solução Bucal 
Descrição Complementar: Lisozima Composição: Lactoferrina, Lactoperoxidase, Glicose Oxidase , Outros 

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Quantidade: 120 Unidade de fornecimento: Mililitro 
Valor Máximo Aceitável: R$ 45,4333 Intervalo Mínimo entre Lances: - 
Situação: Cancelado no julgamento 

,Eventos do Item 

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/ata/TermoJulg.asp?prgCod=1073446&acao=A&tipo=t 2/3 

Unidade de fornecimento: Unidade 

Evento Data 

Cancelado no 27/09/2022 
julgamento 16:17:31 e  



28/09/22, 12:20 

• Evento Dáta 

Cancelado no 27/09/2022 
julgamento 16:17:56 

Compras.gov.br  - 0  SITE  DE COMPRAS DO GOVERNO 

Observações 

'Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor acima do máximo aceitável. Desta 
:forma restou fracassado. 

Finisdo,docuinentO 

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/ata/TermoJulg.asp?prgCod=1073446&acao=A&tipo=t  3/3 
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

ROMERO DE INSCRIgA0 

18.905.288/0001-09 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE siTuAgÃo 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

18/09/2013 

NOME EMPRESARIAL 

AQUARELA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

AQL ESPORTES 
PORTE 

EPP 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 
46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações 
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e 
pegas 
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e  video  
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO 
*AAALLLA  R GERALDO FARIA DE SOUZA 789 

CEP 

31.035-510 
BAIRRO/DISTRITO 

SAGRADA FAMILIA 
MUNICÍPIO 

BELO HORIZONTE 
UF 

MG 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

COMPRAS.AQUARELA@OUTLOOK.COM  
TELEFONE 

(31) 3021-0282 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA siTuAgÃo CADASTRAL 

18/09/2013 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
********  

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

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

Emitido no dia 30/09/2022 As 10:13:07 (data e hora de  Brasilia). Página: 1/1 
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NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

26.084.880/0001-15 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

01/09/2016 

   

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NOME EMPRESARIAL 

J L MULTIPLOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
J L MULTIPLOS 

PORTE 

ME 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e  materials  para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação 
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e 
pegas 
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 
73.19-0-03 -  Marketing  direto 
96.09-2-99 - Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente 
46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares 
46.18-4-03 - Representantes comerciais e agentes do comércio de jornais, revistas e outras publicações 
01.61-0-01 - Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas 
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 

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

LOGRADOURO 

R RUI BARBOSA 
NÚMERO 

22 
COMPLEMENTO 

SALA 103 ANDAR 2 

CEP 

44.572-000 
BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 
MUNICÍPIO  
SANTO ANTONIO DE JESUS 

UF 

BA  

 

TELEFONE 

(75) 3631-3620 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 

CONGELBA@HOTMAIL.COM  

 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

01/09/2016 
SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NOMERO DE INSCRIÇÃO 

05.412.147/0001-02 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE siTuAgÃo 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

02/12/2002 

NOME EMPRESARIAL 

DENTAL OESTE EIRELI 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE 
EPP 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e 
pegas 
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e pegas 
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 
33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

LOGRADOURO 

R DAS FLORES 
NÚMERO 

549 
COMPLEMENTO 
SALA 

CEP 

89.899-000 
BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 
MUNICÍPIO 

IPORA DO OESTE 
UF 

SC 

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 

(49) 3634-1047 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
.**** 

siTuAgÃo CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

03/11/2005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

\,) 

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

Emitido no dia 30/09/2022 'as 10:08:23 (data e hora de  Brasilia). Página: 1/1 
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NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

08.849.206/0001-00 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

21/05/2007 

   

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NOME EMPRESARIAL 

DENTAL  OPEN  - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
DENTAL  OPEN  

PORTE 
DEMAIS 

 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e  materials  para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e 
pegas 
46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos 
agropecuários 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 

R EUCLIDES DA CUNHA 
NÚMERO 

1600 
COMPLEMENTO 
******** 

 

CEP 

83.321-050 
BAIRRO/DISTRITO 

VARGEM GRANDE 
muNic(Pio 
PINHAIS 

UF 
PR  

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 

CONTATO@DENTALOPEN.COM.BR  (41) 3076-3771/(41) 3079-3772 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

21/05/2007 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
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Feas 

R.  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, 161 
3° andar 

Capão Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 
(41) 3316-5927 

www.feaes.curitiba.pr.gov.br  

Relatório de Adjudicação 

Encaminhamos o presente processo para análise e posicionamento jurídico com 

a finalidade de possibilitar a homologação pela Direção-Geral da Feas. 

Pregão Eletrônico n° 134/2022. 

Objeto:"Registro de pregos para futuro fornecimento de materiais odontológicos". 

Introdução: o compras.gov.br  

Trata-se de pregão realizado pela Feas na plataforma de compras públicas 

disponibilizada pelo Governo Federal (www.compras.gov.br). Essa plataforma é a mais 

utilizada no território nacional para compras públicas: consiste na mais avançada plataforma 

do ponto de vista do acompanhamento das inovações legislativas, doutrinais e 

jurisprudenciais; bem como, é a plataforma que o próprio Tribunal de Contas do Paraná 

utiliza em seus pregões e recomenda  seu uso a seus jurisdicionadosi. Ademais, a 

plataforma é totalmente gratuita para a Feas e para os licitantes. Todos estes tópicos foram 

levados em conta quando da escolha da plataforma de compras em questão para a 

realização das licitações da Feas: gratuidade, número de licitantes cadastrados — o que gera 

economicidade, recomendação do ICE/PR para seu uso, bem como avançado 

acompanhamento das inovações legais, doutrinais e jurisprudenciais. 

Não obstante, o decreto municipal que regulamenta o pregão eletrônico em 

Curitiba é do ano de 2003 e certamente — dado justamente esse lapso entre avanço 

tecnológico  versus  legislação com quase vinte anos — geraria alguns tensionamentos2. 

Não obstante, como demonstraremos abaixo, todos os requisitos constantes 

nesse decreto municipal 1.235/2003 foram respeitados. Ainda assim, cremos que tal 

tensionamento seria — e foi — resolvido com uma simples questão: a vinculação ao 

instrumento convocatório: o edital da Feas foi preparado com base nas orientações da AGU, 

da PGM e do próprio TCE. Portanto, claramente anuncia-se que a Feas não realiza neste 

I  https://wwwl.tce.pr.gov.lar/noticiashce-pr-orienta-jurisdicionados-a-realizar-pregao-eletronico-em-vez-de-presencial/  
7688/N 
2  Esse tensionamento, de certa forma, sempre foi vivenciado pela Feas, que optou por utilizar a plataforma Publi-
nexo desde 2012/13. Plataforma essa, que já possuía significativas diferenças para com o referido decreto muni- 
cipal. 

'145X  
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Feas 

R.  Cap.  Argenniro Monteiro Wanderley, 161 
3° andar 

Capão Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 

(41) 3316-5927 
www.feaes.curitiba.pr.gov.br  

certame nada extraordinário ou incomum, muito pelo contrário, está alinhada aos mais 

avançados e respeitados órgãos nacionais, no que diz respeito a compras públicas por meio 

de pregão eletrônico. Ademais, o próprio edital ao mencionar os referidos decreto 

municipais, já adianta sua posição: "naquilo que lhes for compatível". Ou seja, o edital de 

embasamento, ao se fazer lei entre as partes, preenche e sana esta possível tensão. 

Relatório 

Em 19/08 a Ajur/Feas emitiu o parecer 374/2022 aprovando o edital de 

embasamento deste pregão eletrônico e opinando favoravelmente ao prosseguimento do 

processo (fls. 100/102)3: opinou pela legalidade do intento do ponto de vista jurídico-formal. 

Em 22/08 o Diretor-Geral da Feas tomou ciência deste parecer e autorizou a 

publicação do Edital de Embasamento  (fl.  103). 

Em 24/08 o aviso de licitação deste Pregão Eletrônico foi publicado em DOM, 

obedecendo aos prazos legais, estipulou-se um prazo mínimo de nove dias Citeis para o 

recebimento de propostas, ou seja, 06/09  (fl.  105). 

0 edital de embasamento encontra-se As folhas 106-131v4. 

Não houve questionamentos ao edital, de sorte que no dia marcado deu-se a 

abertura da sessão pública. A documentação de proposta e habilitação foi enviada via 

plataforma pelas empresas e avaliada pela Feas5. 

3  Obedecendo assim ao decreto municipal 1235/2005,  art.  34, VI. 
4  Obedecendo assim ao decreto municipal 1235/2005,  art.  34, VII. 
5Esta documentação está disponível para ampla e irrestrita consulta no portal compras.gov.br, no seguinte  link:  
http://comprasnet.gov.br/1ivre/Pregao/ata2.asp?   
co  no uasg=928285&numprp=1342022&f lstSrp=&f U,SLf numPrp=1342022&f codUasg=928285&f tp-
Pregao=E&f lstICMS=&f dtAberturaIni=&f dtAberturaFim=. Há também um  link  direto no  site  da Feas: 
www.feaes.curitiba.pr.gov.br  
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Feas 

R.  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, 161 
3° andar 

Capão Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 
(41) 3316-5927 

www.feaes.curitiba.or.gov.br  

A partir da documentação anexada pelas empresas, o setor técnico da Feas 

realizou e análise dos produtos e constatou a adequabilidade das propostas (fls. 137 - 139)6. 

Após a análise das propostas, passamos à verificação da documentação 

de habilitação das empresas com propostas classificadas (fls. 140-157)7. 

Desta forma, após classificação técnica das propostas, bem como análise 

da habilitação das empresas, marcamos a data para divulgação do resultado de 

julgamento deste certame para o dia 27/09 conforme informado no  chat  da sessão 

(fls. 136)8. Importante salientar que o sistema compras.gov.br  envia um  e-mail  a 

todos os participantes informando a data de reabertura da sessão pública em que 

ocorrerá a divulgação do resultado de julgamento. 

E no dia marcado divulgamos o resultado de julgamento do certame, 

informando motivadamente no sistema cada decisão tomada: este resultado está 

disponível nos campos "eventos do item" e "eventos do pregão" na ata da sessão. 

Um importante parêntese aqui: o sistema compras.gov.br  não possui campo para 

anexação de documentos para além do edital de embasamento. Dessa forma, não é 

possível anexar uma ata de resultado ou um edital de resultado. Entretanto 

salientamos que, se não é possível pela forma, é sim possível pelo conteúdo. 

Vejamos. 

Ora, a ata de resultado nada mais é do que a descrição detalhada do 

julgamento de cada item. E isso está clara e perfeitamente disponível na ata da 

sessão: ali constam individualmente as (des)classificações de propostas e 

habilitações e inabilitações. Reforcemos: todo o conteúdo da ata de resultado de 

julgamento está disponível na ata da sessão pública do pregão. 

6  Dessa forma, obedecemos peremptória e seguramente o decreto municipal 1235/2005,  art.  34, caput, e seu inci-
so IX. Assim o 6, pelo simples fato do pregão eletrônico ser híbrido: ele se da em papel, mas também e privilegi-
adamente eletronicamente.  Ou seja, se nosso decreto municipal faz menção a processo, por óbvio, já que o pró-
prio nome "pregão eletrônico" diz, aquilo que ocorre na sessão eletrônica 6 parte indissociável deste mesmo pro-
cesso e, estando na rede mundial de computadores, faz parte do processo em si. Ou seja, nosso ponto é simples: 
o processo do pregão eletrônico é duplo: a Feas ainda utiliza o papel, entretanto, o núcleo, a essência, a própria 
natureza do pregão eletrônico leva A. conclusão de que, aquilo que ocorre na sessão pública de disputa, e está sal-
vo  ad  eternum na rede mundial de computadores, já faz parte do processo e está documentado; portanto, obedece 

legislação municipal. 
Obedecendo assim ao decreto municipal 1235/2005,  art.  34, IX. 
Obedecendo assim ao decreto municipal 1235/2005,  art.  27, § 8°. 
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Feas 

R.  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, 161 
3° andar 

Capão Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 
(41) 3316-5927 
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Exatamente o mesmo ocorre com o edital de resultado de julgamento. 

Esse documento nada mais é do que a informação das empresas e respectivos itens 

vencidos. Tais informações encontram-se detalhadamente A folha 158. 

Dessa forma, forçoso se concluir que obedecemos integralmente ao 

decreto municipal 1235/2003,  art.  30, § 6°. Em uma palavra: todas as informações 

sobre o julgamento das propostas, das habilitações, entre outros, enfim, todas as 

informações acerca do julgamento estão clara e precisamente disponíveis 

ampla e irrestrita consulta. 

Uma última informação acerca do edital de resultado: não há na 

legislação municipal a obrigação de que o resultado do pregão eletrônico seja 

publicado em Diário Oficial. Frisemos: os órgãos municipais são desobrigados pela 

legislação a publicar em DOM o resultado do certame, mas sim, somente nas 

respectivas plataformas de disputa. E isso foi realizado nesse certame: as licitantes 

foram avisadas antecipadamente da divulgação do resultado de julgamento e no dia 

aprazado tal resultado foi publicado. 

Prossigamos 

Neste sentido, em sendo dado o resultado de julgamento do pregão em 

27/09 o prazo para recurso seria até as 12:00 h do dia 28/09'. Como não houve 

manifestação de intenção de recorrer, adjudicamos (As fls. 159 - 160) no dia 28/09 

os itens deste certame. 

Algumas estatísticas deste pregão: 

• 07 itens licitados; 02 itens adjudicados; 28,57% de sucesso nas 

aquisições. 

• Os itens foram adquiridos dentro do preço proposto. Ou melhor, 

alguma redução foi observada além do preço editalicio: 

9  Cf. Decreto Municipal 1.235/2003,  art.  33 e cláusula 13 do edital de embasamento. Tal prazo foi devidamente 
registrado no sistema (fls. 121). 
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Valor inicial 

do pregão 
Valor dos itens 
desertos/fracas- 
sados 

Valor inicial dos 
itens com sucesso 

Valor adjudicado Valor de economia Percentual 
de economia 

R$ 18.390,67 R$ 8.143,4260 R$ 10.247,2485 R$ 7.999,9500 R$ 2.247,2985 21,93% 

Diante do exposto reiteramos que todos os atos praticados respeitaram a 

legalidade e os princípios que regem as contratações públicas, seja a publicidade, 

seja o interregno para recebimento de propostas e sessão de lances, seja a 

vinculação ao instrumento convocatório, seja a previsibilidade das ações e a 

isonomia. Ademais, a vantajosidade das contratações fica evidente na medida em 

que os pregos respeitaram o estipulado em edital, e mais, tiveram alguma redução. 

Como dito, somente neste processo foram economizados pela Administração mais 

de dois mil reais. 

Informo que, por um lapso, olvidei-me de imprimir os comprovantes de 

inscrição e de situação cadastral-CNPJ constantes no referencial de preços Os 13) 

das empresas vencedoras das ATAS de registro de Pregos n° 2, n° 001 e n° 234 

entretanto toda documentação estava em conformidade com o estabelecido em 

edital. De forma a dar total transparência ao certame, reimprimo estes documentos 

na data de hoje, 30/09, para que surtam os efeitos legais. Por ser a expressão da 

verdade, firmo o presente. 

Permanecemos a disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos 

que se fizerem necessários. 

Curitiba, 30 de setembro de 2022 

Respeitosamente, 
\r)e- c-ro\—• 

Mirelle Pereira Fonseca  

Pregoeira 
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Protocolo:  

Interessada: 

Parecer ng:  

Assessoria Jurídica 
Rua  Cap.  Argemiro Monteiro 

Wanderley, 161, 3° andar. 
Capão Raso — Curitiba/PR 

CEP 81.312-170 
www.feaes.curitiba.pr.gov.br  

P.A. ng 206/2022 

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO À SAÚ DE - FEAS 

453/2022 AJUR 

Trata-se de processo licitatório instaurado na modalidade de 

Pregão Eletrônico através de Registro de Pregos, para futuro fornecimento de materiais 

odontológicos, pelo período de 12(doze) meses, destinado a suprir as necessidades das 

unidades sob gestão da FEAS, conforme termo de referência de fls. 04/12. 

A  fl.  105 consta publicação do aviso de licitação do processo em 

no Diário Oficial do Município (DOM); às fls. 106/131 v., consta edital de embasamento do 

certame e seus anexos, sendo este descritivo técnico dos itens, condições gerais para cotação, 

listagem dos documentos exigidos para classificação da empresa. 

Ata de realização de pregão eletrônico (fls. 132/136 v.); às fls. 

137/157 há documentos relacionados a habilitações ou inabilitações; resultado por fornecedor 

(fls. 158) e termo de adjudicação do Pregão Eletrônico (fls.159/160 v.), às fls. 161/164, constam 

CNPJ das empresas. 

As fls. 165/169 está o Relatório de Adjudicação e Homologação, 

o qual aponta que de sete itens licitados, dois itens foram adjudicados, resultando em 28,57% 

(vinte e oito inteiros e cinquenta e sete centésimos por cento) de sucesso nas aquisições. 

Portanto, verifico que o certame observou as formalidades 

legais, veiculando-se o edital dentro do prazo mil-limo de 9 (nove) dias úteis para apresentação 

de propostas, atendendo as diretrizes e normas do Decreto Municipal 1.235/2003 e 610/2019, 

entendendo, portanto, que inexiste óbice à homologação do Pregão Eletrônico n° 134/2022. 

É o parecer. 

Curitiba, 03j1e,outubro de 2022. 

PEDRO HENRIQUE ,121N0 BORGES 

ASSESSOR JURÍDICO - FEAS 

1 



Feas 

R.  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, 161 
3° andar 

Capão Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 
(41) 3316-5927 

www.feas.curitiba.orgov.br  

Termo de homologação 

Ao Pregoeiro — Feas.  
Ref.:  Processo Administrativo n°: 206/2022. 
Pregão Eletrônico n°: 134/2022. 

De acordo com a decisão do Pregoeiro e parecer jurídico n° 453/2022 — 
Ajur, homologo o Pregão Eletrônico n°: 134/2022, cujo objeto 6: "Registro de pregos 
para futuro fornecimento de materiais odontológicos", conforme ata de julgamento 
em favor da empresa: 

44.223.526/0001-06 — Distribuidora Agua Boa Ltda. 
Total do Fornecedor: R$ 7.710,00. 

25.341.162/0001-14 —  Mega  Dental Importação, Exportação e Comércio 

de Produtos Odontológicos Eireli. 
Total do fornecedor: R$ 289,95. 

Valor total do Pregão Eletrônico n°: 134/2022 — R$ 7.999,95. 

Para as demais providências, respeitando as formalidades legais. 

• Curitiba, 04 de outubro de 2022. 

S
7
9z1edoPauoAvs az 

Diretor-Geral Feas 

Página 1 de 1 



• • 
N° 189 - ANO XI 

CURITIBA, QUARTA-FEIRA, 5 DE OUTUBRO DE 2022 

..1° 189 - ANO XI 

CURITIBA, QUARTA-FEIRA, 5 DE OUTUBRO DE 2022 

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 

ATOS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

Para as demais providências, respeitando as formalidades legais. 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde, 4 de outubro de 2022. 

Sezifredo Paulo Alves Paz: Diretor Geral 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO 

Processo Administrativo n°: 172/2022. 

Pregão Eletrônico n°: 114/2022. 

Objeto: Registro de pregos para futuro fornecimento de  EP!  para Raio- 

X. 

De acordo com a decisão do Pregoeiro e parecer jurídico n° 386/2022 — Ajur, homologo o Pregão Eletrônico n°: 114/2022, cujo 

objeto 6: "Registro de pregos para futuro fornecimento de EPI para Raio-X", conforme ata de julgamento em favor das 

empresas: 
43.219.256/0001-05 —  Life Clean  Comercio De Equipamentos Ltda. 

Total do Fornecedor: R$ 20.980,00 
43.352.606/0001-07 — Moreti Distribuidora De Produtos Médicos E Odontológicos Eireli. 

Total do Fornecedor: R$ 39.370,00. 
68.905.074/0001-00 — DGA Distribuidora Eireli. 

Total do Fornecedor: R$ 6.800,00 

85.081.446/0001-40  —Johnny  Felipe Contesini De Oliveira Ltda. 

Total do Fornecedor: R$ 6.200,00. 
Valor total do Pregão Eletrônico n°: 114/2022 — R$ 73.350,00. 
Para as demais providências, respeitando as formalidades legais. 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde, 4 de outubro de 2022. 

Sezifredo Paulo Alves Paz: Diretor Geral 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO 

Processo Administrativo n°: 206/2022. 

Pregão Eletrônico n°: 134/2022. 

"Registro de pregos para futuro fornecimento de materiais 

odontológicos" 

De acordo com a decisão do Pregoeiro e parecer jurídico n° 453/2022 — Ajur, homologo o Pregão Eletrônico n°: 134/2022, cujo 
objeto 6: "Registro de pregos para futuro fornecimento de materiais odontologicos", conforme ata de julgamento em favor da 

empresa: 
44.223.526/0001-06 — Distribuidora Agua Boa Ltda. 

Total do Fornecedor: R$ 7.710,00. 
25.341.162/0001-14 —  Mega  Dental Importação, Exportação e Comércio de Produtos Odontologicos Eireli. 

Total do fornecedor: R$ 289,95. 

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 

ATOS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

Valor total do Pregão Eletrônico n°: 134/2022 — R$ 7.999,95. 
Para as demais providências, respeitando as formalidades legais. 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde, 4 de outubro de 2022. 

Sezifredo Paulo Alves Paz: Diretor Geral 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Ata de Registro de Pregos n.° 1. 

Processo Administrativo n°: 215/2022 — Feas. 

Pregão Eletrônico n. ° 136/2022 — Feas. 

Interessado: Fundação Estatal de Atenção à Saúde. 

"Registro de pregos para futuro fornecimento de alga autoclavavel e 

pingas para endoscopia e colonoscopia", 

Aos três dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, na cidade de Curitiba, Estado do  Parana,  na Fundação 

Estatal de Atenção à Saúde, sita à Rua  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, n° 161, 3° andar, bairro Capão Raso, reuniram-se 

o Diretor Geral Sezifredo Paulo Alves Paz, CPF/MF 366.713.809-10 e a Diretora Administrativa Financeira Deise Sueli de  

Pietro Caputo,  CPF/MF n.° 570.893.889-72, na qualidade de representantes da Feas, CNPJ 14.814.139/0001-83 e a empresa 

Endobrax Comércio, Importação e Exportação de Equipamentos Médicos Ltda, com sede na Rua  Bernardino  Theodoro da 

Silva, 105, 3° andar, Bairro Estoril, belo Horizonte/ MG CEP 30.494-300, CNPJ 07.427.470/0001-85, neste ato representada 
por Emerson Luiz de Aguiar Pereira, CPF 064.485.816-85, tendo em vista as condições estabelecidas no edital de pregão 

eletrônico n° 136/2022, cujo objeto é o "Registro de pregos para futuro fornecimento de alga autoclavavel e pinças para 
endoscopia e colonoscopia", e resolveram e acordaram firmar a presente Ata de Registro de Pregos, obedecidas as condições 
estabelecidas na Lei n°. 10.520/2002, subsidiariamente a Lei Federal n°8.666/93 e Decreto Municipal n°290/2016, referente 

aos itens abaixo discriminados e seus respectivos pregos unitários: 

Itens com 1° menor prego 
Item 1: 220697 / sem  BPS  / Alga com flexibilidade, tipo  Basket,  rotatória 4 fios, 2,5mmX230cm, autoclavavel 

Marca: Argus. 
Valor unitário: R$ 1.400,.00. 

Quantidade: 5. 

Valor total: R$ 7.000,00. 
Item 2: 217799/ 5R0465264 / Pinga tipo  basket.  

Marca: Argus. 

Valor unitário: R$ 1.596,67. 

Quantidade: 5. 

Valor total: R$ 7.983,35 
Total do Fornecedor: R$ 14.983,35. 

Fica declarado que os pregos constantes na presente ata, portanto registrados, são válidos por 12 (doze) meses, contados da 

data da publicação desta ata no Diário Oficial do Municipio de Curitiba. 
As obrigações da Contratada e da Feas e demais condições gerais, assim como as penalidades se encontram no Edital de 

Embasamento do Pregão Eletrônico n° 136/2022. 
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Feas 

R.  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, 161 
3° andar 

Capão Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 

(41) 3316-5927 
www.feas.curitiba.pr.gov.br  

Ata de registro de pregos. 
Ata de Registro de Pregos n.° 1. 
Processo Administrativo n°: 206/2022 — Feas. 
Pregão Eletrônico n. ° 134/2022 — Feas. 
Interessado: Fundação Estatal de Atenção à Saúde. 

Aos dez dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, na cidade de Curitiba, 

Estado do Paraná, na Fundação Estatal de Atenção à Saúde, sita à Rua  Cap.  Argemiro 

Monteiro Wanderley, n° 161, 30  andar, bairro Capão Raso, reuniram-se o Diretor Geral 

Sezifredo Paulo Alves Paz, CPF/MF 366.713.809-10 e o Diretor Administrativo Financeiro 

Olavo Gasparin, CPF/MF n.° 477.837.539-49, na qualidade de representantes da Feas, 

CNPJ 14.814.139/0001-83 e a empresa Distribuidora Agua Boa, com sede na Avenida 

Gustavo  Fetter,  2564, Centro Ipor5 do Oeste, SC, CEP 89.899-000, CNPJ 44.223.526/0001-

06, neste ato representada por VITORIA BERTI„ CPF 099.017.059-40 , tendo em vista as 

condições estabelecidas no edital de pregão eletrônico n° 134/2022, cujo objeto é o 

"Registro de pregos para futuro fornecimento de materiais odontológicos", e 

resolveram e acordaram firmar a presente Ata de Registro de Pregos, obedecidas as 

condições estabelecidas na Lei n°. 10.520/2002, subsidiariamente a Lei Federal n° 8.666/93 

e Decreto Municipal n° 290/2016, referente aos itens abaixo discriminados e seus 

respectivos pregos unitários: 

Itens com 1° menor prego 

Item  Descried°  Unidade de 
Fornecimento Quantidade Critério de 

Valor (*) Valor Unitário Valor Global 

2 Hemostático Unidade 200 R$ 49,7767 R$ 38,5500 R$ 7.710,0000 
absorvível 

Marca: MAQUIRA 
Fabricante: MAQUIRA 
Modelo / Versão: Flemospon c/10 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Esponja para hemostasia; Esponja 100% gelatina porcina indicada para 
procedimentos odontológicos. Esterilizado por irradiação. Embalagem com 10 unidades. Código 221336/ BR0417242 ANVISA 
80322400100 

Total do Fornecedor: R$ 7.710,0000 

Pregão Eletrônico n° 134/2022 — Feas 

VITORIA 
Assinado de forma digital por 
VITORIA BER1I:09901705940 

BrRTI:09901705940 Dados: 2022.10.06 17:36:38 
-0300' 
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R.  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, 161 
3° andar 

Capão Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 

(41) 3316-5927 
www.feas.curitiba.pr.gov.br  

Fica declarado que os pregos constantes na presente ata, portanto registrados, são válidos 

por 12 (doze) meses, contados da data da publicação desta ata no Diário Oficial do Municí-

pio de Curitiba. 

As obrigações da Contratada e da Feas e demais condições gerais, assim como as penali-

dades se encontram no Edital de Embasamento do Pregão Eletrônico n° 134/2022. 

Conforme Decreto n° 290/2016  art.  15, a existência de pregos registrados não obriga a ad-

ministração a contratar, facultando-se a realização de licitação especifica para a aquisição 

pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições. 

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente ata que, após lida e aprovada,  

sera  assinada pelas partes: 

Assinado de forma digital por 
VITORIA BERTI:09901705940 

BERTI:09901705940 Dados: 2022.10.06 17:36:47 
-0300' 

Distribuidora Agua Boa Ltda. 

Contratada 

Sezifredo Paulo Alves Paz 

Diretor-Geral Feas 

 

VITORIA 
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Feas 

R.  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, 161 
30  andar 

Capão Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 

(41) 3316-5927 
www.feas.curitiba.prgov.br  

Ata de registro de pregos. 
Ata de Registro de Pregos n.° 2. 
Processo Administrativo n°: 206/2022 — Feas. 
Pregão Eletrônico n. ° 134/2022 — Feas. 
Interessado: Fundação Estatal de Atenção 5 Saúde. 

Aos dez dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, na cidade de Curitiba, 

Estado do Paraná, na Fundação Estatal de Atenção á Saúde, sita à Rua  Cap.  Argemiro 

Monteiro Wanderley, n° 161, 30  andar, bairro Capão Raso, reuniram-se o Diretor Geral 

Sezifredo Paulo Alves Paz, CPF/MF 366.713.809-10 e o Diretor Administrativo Financeiro 

Olavo Gasparin, CPF/MF n.° 477.837.539-49, na qualidade de representantes da Feas, 

CNPJ 14.814.139/0001-83 e a empresa  Mega  Dental Importação, Exportação e Comércio 

de Produtos Odontológicos Eireli, com sede na Rua  John Fitzgerald Kennedy,  n° 299, Vila 

Recreio, CEP 86025-240, Londrina-PR, CNPJ 25.341.162/0001-14, neste ato representada 

por  Caroline  de Fátima  Theresa  Ladeira, CPF 038.549.009-70 , tendo em vista as condições 

estabelecidas no edital de pregão eletrônico n° 134/2022, cujo objeto é o "Registro de 

pregos para futuro fornecimento de materiais odontológicos", e resolveram e 

acordaram firmar a presente Ata de Registro de Pregos, obedecidas as condições 

estabelecidas na Lei n°. 10.520/2002, subsidiariamente a Lei Federal n° 8.666/93 e Decreto 

Municipal n° 290/2016, referente aos itens abaixo discriminados e seus respectivos pregos 

unitários: 

Itens com 10  menor prego 

Item Descrição Unidade de 
Fornecimento Quantidade Critério de 

Valor (*) Valor Unitário Valor Global 

3 Cimento de Unidade 5 R$ 58,3817 R$ 57,9900 R$ 289,9500 
ionômero de vidro  

Marca: FGM 
Fabricante: FGM 
Modelo / Versão: FGM 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cimento De Ionômero De Vidro Aspecto Físico: Po + Liquido , Ativação: 
Autopolimerizavel , Tipo: Restaurador, Alta Viscosidade , Apresentação: Conjunto Completo; 

Total do Fornecedor: R$ 289,9500 
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Sezifredo Paulo Alves Paz 

Diretor-Geral Feas 

Diret anceiro — Feas 

0 avo G 

Feas 

R.  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, 161 
3° andar 

Capão Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 

(41) 3316-5927 
www.feas.curitiba.pr.gov.br  

Fica declarado que os pregos constantes na presente ata, portanto registrados, são válidos 

por 12 (doze) meses, contados da data da publicação desta ata no Diário Oficial do Municí-

pio de Curitiba. 

As obrigações da Contratada e da Feas e demais condições gerais, assim como as penali-

dades se encontram no Edital de Embasamento do Pregão Eletrônico n° 134/2022. 

Conforme Decreto n° 290/2016  art.  15, a existência de pregos registrados não obriga a ad-

ministração a contratar, facultando-se a realização de licitação especifica para a aquisição 

pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições. 

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente ata que, após lida e aprovada, 

será assinada pelas partes: 

CAROLINE DE 
FATIMA THERESA 
LADEIRA:03854900 
970  

Assinado de forma digital por  
CAROLINE  DE FATIMA  
THERESA  
LADEIRA:03854900970 
Dados: 2022.10.13 20:02:11 
-0300'  

• 

Mega  Dental Importação, Exportação e 

Comércio de Produtos Odontológicos Eireli. 

Contratada 
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S 

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 

ATOS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

Item 01: 214341 

/Seladora Manual 30cm Plastrix Comercial de 

x 2mm com Partida 
10 unidades 

Plásticos Ltda. 
R$ 390,00 R$ 3.900,00 

Rápida, Bivolt 

Valor total R$ 3.900,00 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde, 14 de outubro de 2022. 

Sezifredo Paulo Alves Paz : Diretor Geral 

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

Processo Administrativo n° 256/2022 

Inexigibilidade de Licitação n° 014/2022 

Objeto: "Contratação de empresa especializada em prestação de 

serviço de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos da 

marca  PHILIPS;  pelo período de até 12 (doze) meses." 

RATIFICO o ato de contratação da empresa  "Philips Medical Systems  Ltda.", inscrita no CNPJ sob o n°58.295.213/0023-83, 

mediante inexigibilidade de licitação prevista no artigo 25, inciso I da Lei Federal n° 8.666/93, lastreada em posicionamento  
juridic°,  parecer n° 462/2022 — Ajur/Feas, e Memorando n° 302/2022 Controle Interno, conforme o Processo Administrativo n° 
256/2022 — Feas, de 03/10/2022, Inexigibilidade de Licitação n° 014/2022 — Feas, e com espeque no artigo 21 do Decreto n° 
2028/2011. 

Objeto: "Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva nos 
equipamentos da marca  PHILIPS;  pelo período de até 12 (doze) meses." 

Valor Total: R$ 58.500,00 (cinquenta e oito mil e quinhentos reais) 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde, 14 de outubro de 2022. 

Sezifredo Paulo Alves Paz : Diretor Geral 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Ata de Registro de Pregos n.° 1. 

Processo Administrativo n°: 206/2022 — Feas. 

Pregão Eletrônico n. ° 134/2022 — Feas. 

Interessado: Fundação Estatal de Atenção à Saúde. 

Objeto: Registro de pregos para futuro fornecimento de materiais 

odontologicos. 

Aos dez dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Fundação 

Estatal de Atenção à Saúde, sita à Rua  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, n° 161, 3° andar, bairro Capão Raso, reuniram-se 
o Diretor Geral Sezifredo Paulo Alves Paz, CPF/MF 366.713.809-10 e o Diretor Administrativo Financeiro Olavo Gasparin, 
CPF/MF n.° 477.837.539-49, na qualidade de representantes da Feas, CNPJ 14.814.139/0001-83 e a empresa Distribuidora 
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Agua Boa, com sede na Avenida Gustavo  Fetter,  2564, Centro  !pore"  do Oeste, SC, CEP 89.899-000, CNPJ 44.223.526/0001-

06, neste ato representada por VITORIA BERTI„ CPF 099.017.059-40 ,tendo em vista as condições estabelecidas no edital 

de pregão eletrônico n° 134/2022, cujo objeto é o "Registro de preços para futuro fornecimento de materiais odontológicos", e 
resolveram e acordaram firmar a presente Ata de Registro de Pregos, obedecidas as condições estabelecidas na Lei n°. 

10.520/2002, subsidiariamente a Lei Federal n° 8.666/93 e Decreto Municipal n° 290/2016, referente aos itens abaixo 
discriminados e seus respectivos pregos unitários: 
Itens com 1° menor oreco  

Rem Descri* link! 
Fornecimemo Quamidade Oita'  io de 

Valor (41 
Valor Unitasio Valor Global 

Hemostatico Udade 200 R$ 497767 R3 38,5500 R$ 7310,0000 
absortivel 

maAvag mkquiltA 
Fabricante: MAQUSRA 
Modele jr Verso: Hemaspon cl/ 
DescricSo ttetalhatia do Objeto  Of  ertades SsponJ 
provielmentos adorttok.pcos. Este, Cedo p,.. 
10322400100 

pari bamstu1i, IN%  "Mrs  pontitta  Ado&  par* 
- 'rs. ;:ócitgo 221,336/ 8R0427242 NIVESA 

Tottl do Fornecedor: RS7310,6000 

Fica declarado que os pregos constantes na presente ata, portanto registrados, são válidos 

por 12 (doze) meses, contados da data da publicação desta ata no Diário Oficial do Município 
de Curitiba. 

As obrigações da Contratada e da Feas e demais condições gerais, assim como as penalidades 

se encontram no Edital de Embasamento do Pregão Eletrônico n° 134/2022. 
Conforme Decreto n°290/2016  art.  15, a existência de pregos registrados não obriga a administração 
a contratar, facultando-se a realização de licitação especifica para a aquisição 

pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições. 

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente ata que,  epos  lida e aprovada, 
será assinada pelas partes: 

Sezifredo Paulo Alves Paz 
Diretor-Geral Feas 

Distribuidora Agua Boa Ltda. 
Contratada 

Olavo Gasparin 

Diretor Adm. Financeiro — Feas 
Pregão 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde, 14 de outubro de 2022. 

Sezifredo Paulo Alves Paz: Diretor Geral 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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N° 195 - ANO XI 

CURITIBA, SEXTA-FEIRA, 14 DE OUTUBRO DE 2022 

Ata de Registro de Pregos n.° 2. 

Processo Administrativo n°: 206/2022 — Feas. 

Pregão Eletrônico n. ° 134/2022 — Feas. 

Interessado: Fundação  Estate!  de Atenção 5 Saúde. 

Objeto: Registro de  preps  para futuro fornecimento de materiais 

odontológicos 

Aos dez dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Fundação 
Estatal de Atenção 6 Saúde, sita â Rua  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, n° 161, 3° andar, bairro Capão Raso, reuniram-se 
o Diretor Geral Sezifredo Paulo Alves Paz, CPF/MF 366.713.809-10 e o Diretor Administrativo Financeiro Olavo Gasparin, 

CPF/MF n.° 477.837.539-49, na qualidade de representantes da Feas, CNPJ 14.814.139/0001-83 e a empresa  Mega  Dental 
Importação, Exportação e Comércio de Produtos Odontológicos Eireli, com sede na Rua  John Fitzgerald Kennedy,  n° 299, Vila 

Recreio, CEP 86025-240, Londrina-PR, CNPJ 25.341.162/0001-14, neste ato representada por  Caroline  de Fátima  Theresa  

Ladeira, CPF 038.549.009-70 , tendo em vista as condições estabelecidas no edital de pregão eletrônico n° 134/2022, cujo 

objeto 6 o "Registro de preços para futuro fornecimento de materiais odontologicos", e resolveram e acordaram firmar a 
presente Ata de Registro de Preços, obedecidas as condições estabelecidas na Lei n°. 10.520/2002, subsidiariamente a Lei 
Federal n° 8.666/93 e Decreto Municipal n° 290/2016, referente aos itens abaixo discriminados e seus respectivos pregos 

unitários: 
Itens com 1° menor prego  

Item Descrição Unidade de 
Foninento Qualitidade  

Critério de 
Valor (*) Valor Unititrio Valor Global 

Cimento de Unidade 5 RS 58,3817 RS 57,9900 R$ 289,9500  
¡Conant=  de vidro 

Marcai FGM 
Fabricante: FGM 
Modeio / Versão: FGM 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cimento De IonOrnero De Vidro Aspecto Físico: PO -4- Liquido , Ativação: 
Autopolirnerizavel ,  not):  Restaurador,  Aka  Viscosidade, Apresentação: Conjunto Complete: 

Total do Fornecedor: RS 289, 9500 

Mega  Dental Importação, Exportação e Comércio de Produtos 

Odontológicos Eireli. 

Contratada 

Olavo Gasparin 

Diretor Adm. Financeiro — Feas 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde, 14 de outubro de 2022. 

Sezifredo Paulo Alves Paz: Diretor Geral 

INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA - IPPUC 

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO 

TORNA público o resultado final de julgamento 

0 PRESIDENTE do INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA - IPPUC, no uso das atribuições 
conferidas pelo Decreto n°404/2021, 

RESOLVE: 

TORNAR público o resultado final de julgamento — Pregão Eletrônico n° 14/2022, conforme abaixo. 
Pregão Eletrônico n° 14/2022 
Objeto: Serviço de levantamento topográfico e planialtimétrico. 
Critério: menor preço global, pelo sistema de registro de prego, válido por 12 (doze) meses. 

0 pregoeiro torna público a quem interessar possa, que a empresa e os itens vencidos, e devidamente classificados,  sac):  
Empresa: DM Engenharia e Serviços LTDA - EPP 

Itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

Total geral: R$ 91.960,00 ( noventa e um mil, novencentos e sessenta reais). 
Diante da divulgação do resultado final do pregão eletrônico e esgotado o prazo recursal, a licitação foi adjudicada e 
homologada. 

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, 13 de outubro de 2022. 

Luiz Fernando de Souza Jamur : Presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba 

Sezifredo Paulo Alves Paz 

Diretor-Geral Feas 

Fica declarado que os preços constantes na presente ata, portanto registrados, são válidos por 12 (doze) meses, contados da 

data da publicação desta ata no Diário Oficial do Município de Curitiba. 

As obrigações da Contratada e da Feas e demais condições gerais, assim como as penalidades se encontram no Edital de 
Embasamento do Pregão Eletrônico n° 134/2022. 

Conforme Decreto n°290/2016  art.  15, a existência de pregos registrados não obriga a administração a contratar, facultando-

se a realização de licitação especifica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em 
igualdade de condições. 

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes: 

Poder Executivo 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA - PMC 

DECRETO N° 1515 

Inclui servidor no anexo do Decreto Municipal n° 1.223, 

de 13 de novembro de 2007. 

0 PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais que lhe foram 
conferidas pelo inciso IV do artigo 72 da Lei Org5nica do Municipio de Curitiba, Oficio n.° 1158/2022-PGRH, e com base no 

Protocolo n° 04-047037/2022; 
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