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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

_ 
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NOMERO DE INSCRIÇÃO 
09.615.457/0001-85 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

29/05/2008 

NOME EMPRESARIAL 

SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

SODROGAS DISTRIBUIDORA. 
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 ECONÓMICAS SECUNDARIAS 
32.50-7-05 - Fabricação de  materials  para medicina e odontologia 
46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente 
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e  materials  para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 
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 

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

LOGRADOURO 
AV  DONA MARIA CARDOSO 

NUMERO 

S/N 
COMPLEMENTO  
QUADRA25 LOTE 09 

CEP 

74.915-175 
BAIRRO/DISTRITO 

SETOR JARDIM LUZ 
MUNICÍPIO 

APARECIDA DE GOIANIA 
UF 

GO 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

SODROGAS@SODROGAS.COM.BR  
TELEFONE 
(17) 2139-3090 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

29/05/2008 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
L„ 
- CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 

00.656.468/0001-39 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE siTuAgÃo 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

02/05/1995 

NOME EMPRESARIAL 

SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

SOMA/PR PRODUTOS HOSPITALARES 
PORTE 

DEMAIS 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS 

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 
46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente 
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 
52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis 
52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis 

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

LOGRADOURO 

R ANITA RIBAS 
NÚMERO 

410 
COMPLEMENTO 
..****** 

CEP 

82.520-610 
BAIRRO/DISTRITO 

HUGO LANGE 
MUNICÍPIO  
CURITIBA 

UP  
PR 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

ALENCAR.PR@SOMAHOSPITALAR.COM.BR  
TELEFONE 

(41) 3028-2375/ (41) 9181-0142 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
22/10/2005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
.**.**** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
.******* 
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

06.106.005/0001-80 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

27/01/2004 

   

NOME EMPRESARIAL  

STOCK  MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE 

DEMAIS 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 
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 
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não 
especificados anteriormente 
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 
47.71-7-03 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos 
47.71-7-04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários 
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitarios 
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e 
internacional 
52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis 
52.50-8-04 - Organização logística do transporte de carga 
52.50-8-05 - Operador de transporte multimodal - OTM 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO  

AV PAUL HARRIS 
NÚMERO 

100 
COMPLEMENTO 
.******* 

  

CEP 

96.810-408 
BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 
MUNICÍPIO 

SANTA CRUZ DO SUL 
UF 

RS  

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

EQUIPE.LICITACAO©STOCKMED.COM.BR  
TELEFONE 
(51) 3715-1296/ (51) 2109-7000 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

03/11/2005 

 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******.* 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
•7 

,. 

, - 
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NOMERO DE INSCRIÇA0 

06.106.005/0001-80 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE siTuAgÃo 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

27/01/2004 

NOME EMPRESARIAL  
STOCK  MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, 
operador 

sem 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 
AV  PAUL  HARRIS  

NÚMERO 

100 
COMPLEMENTO  
....** 

CEP 

96.810-408 
BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

MUNICÍPIO 

SANTA CRUZ DO SUL 
UF 

RS 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

EQUIPE.LICITACAO@STOCKMED.COM.BR  
TELEFONE 

(51) 3715-1296/(51) 2109-7000 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***.* 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
03/11/2005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******-k* 
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
Th- - 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

NOMERO DE INSCRIÇÃO 

35.959.514/0001-53 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
10/01/2020 

NOME EMPRESARIAL 

TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
....*** PORTE 

ME 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

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 

k 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 
I 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e 

internacional 

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

LOGRADOURO 

R REDENTOR 
NÚMERO 

704 
COMPLEMENTO 

SALA 01 E 02 

CEP 

85.902-510 
BAIRRO/DISTRITO 
VILA BECKER 

MUNICÍPIO 

TOLEDO 
UF 
PR 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

• LICITACAO@TOLESULCOM 
TELEFONE 

(45) 9965-8536 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
• ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

10/01/2020 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

/ 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 
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.„.„ REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

,- 
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

NOMERO DE INSCRIÇÃO 

29.910.022/0001-70 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

12/03/2018 

NOME EMPRESARIAL 

UNIAO FARMA COMERCIAL LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
UNIAO FARMA 

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 
46.45-1-03 -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 
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e 
pegas 
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 

R ARARUAMA  
NÚMERO 

SIN  
COMPLEMENTO 

QUADRA40 LOTE 9 SALA 1 

CEP 

74.913-190 
BAIRRO/DISTRITO 
VILA ALZIRA 

MUNICÍPIO 

APARECIDA DE GOIANIA 
UF 

GO 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
UNIA0FARMACO@GMAILCOM 

TELEFONE 

(62) 3549-9761 

) 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

12/03/2018 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
*******. 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

.: 
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NOMERO DE INscRiçÃo 
27.937.508/0001-77 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE siTuAgÃo 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

08/06/2017 

NOME EMPRESARIAL 

VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
VIRTUAL FARMA 

PORTE 

EPP 

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 ECONÓMICAS SECUNDARIAS 

33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresdri 

LOGRADOURO 

AV  DOUTOR RAUL DE OLIVEIRA RODRIGUES 
NÚMERO 

12 
COMPLEMENTO  
LOTE 161 QUADRA144 PARTE 

CEP 

24.350-630 
BAIRRO/DISTRITO 

PIRATININGA 
MUNIC)PIO 

NITEROI 
UF 

RJ 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

VIRTUALFARMA525@GMAILCOM 
TELEFONE • 
(21) 2672-1745 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
.**** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

08/06/2017 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

DATA DE ABERTURA 

04/04/2001 
NUMERO DE INSCRIÇÃO 

04.372.020/0001-44 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

PORTE 
DEMAIS 

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

NÚMERO 

591 
COMPLEMENTO 
******** 

LOGRADOURO  
AV  NATALINO  FAUST 

UF 
PR  

CEP 

85.604-443 
BAIRRO/DISTRITO 

PADRE ULRICO  
MUNICÍPIO 

FRANCISCO BELTRAO 

TELEFONE 

(46) 3211-5000 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 

WERBRAN@WERBRAN.COM.BR  

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

04/04/2001 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

16/09/22, 10:53  

NOME EMPRESARIAL 

WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÕMICAS SECUNDARIAS 
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e 
internacional 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 
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.:411r601111 ,  

N° 152 - ANO XI 

CURITIBA, QUARTA-FEIRA, 10 DE AGOSTO DE 2022 

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 

ATOS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO À SAÚDE - FEAS 

PORTARIA N°64 

"Designa servidores para atuarem como pregoeiros e 

membros de equipe de apoio nos processos 

licitatórios." 

41P 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 a Saúde — Feas. 

Pregoeiros:  
Juliano  Eugênio da Silva - matricula n.° 277 
MireIle 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  

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

processos de Dispensa de Licitação e lnexigibilidade 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  sera  de 01 (um) ano, com efeitos a partir de 10  de agosto de 2022.  
Art.  6° Ficam revogadas quaisquer disposições contrarias. 

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

Sezifredo Paulo Alves Paz: Diretor Geral 

PORTARIA N°65 

"Reestrutura a 1a  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 "h" e inciso IX do 
Estatuto da Fundação Estatal de Atenção à Saúde — Feas e artigo 18 do Decreto Municipal n° 1.688 de 20 de dezembro de 
2013, 
RESOLVE: 
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Atenciosamente, 

• 

20/09/22, 11:39 Zimbra P-tio 
Zimbra silviaribeiro@feaes.curitiba.pr.gov. 

Re: Minuta de edital de embasamento para análise e aprovação - Registro de pregos para futuro 
fornecimento de Medicamentos 

De : Fabiana Martins <fabimartins@feaes.curitiba.pr.gov.br> 

Assunto : Re: Minuta de edital de embasamento para análise e aprovação - Registro de 
pregos para futuro fornecimento de Medicamentos 

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

Prezada, 

Minuta analisada e aprovada. 

ter., 20 de set. de 2022 08:34 

.0 2  anexos  

Fabiana Martins 

Coordenadora de Compras 

(41) 3316-5942 I fablmartins©leaes.turitiba.prgov.br  

De: "Silvia  Andrea  Miranda Ribeiro" <silviaribeiro@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Para: "Fabiana Martins" <fabimartins@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Enviadas: Sexta-feira, 16 de setembro de 2022 15:34:20 
Assunto: Minuta de edital de embasamento para análise e aprovação - Registro de pregos para futuro 
fornecimento de Medicamentos 

Boa tarde Fabiana, 

Segue minuta do edital de embasamento referente ao Pregão Eletrônico que tem por objeto o registro de pregos para 
futuro fornecimento de medicamentos para análise e aprovação. 

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

Atenciosamente, 

o 
Silvia Ribeiro 
Comisso Permanente de Licitagdes 

(41) 3316-5927 I silviaribeiro@feaes.curitiba.pr.gov.br  
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Memorando  242/2022 — CPL  Em de 20 setembro de 2022 

• 

Assessoria Jurídica Feas: 

Encaminhamos a Minuta de Edital de Embasamento de Pregão 

Eletrônico referente ao Processo Administrativo n° 242/2022, para análise e 
posicionamento jurídico. 

0 referido processo administrativo diz respeito a "Registro de pregos 
para futuro fornecimento de medicamentos". 

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

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

bem como respectivo  site  da Feas. 

Respeitosamente, 
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Fea 

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

Capão Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 

(41) 3316-5927 
www.feaes.curitiba.or.gmbr 

MINUTA 
EDITAL DE EMBASAMENTO 

Processo Administrativo n° 242/2022. 

Pregão Eletrônico n° XXX/2022. 

A Fundação Estatal de Atenção A Saúde — Feas informa que realizará Pregão Eletrônico, 
cujo Edital assim se resume. 

Objeto: "Registro de pregos para futuro fornecimento de medicamentos". 

Pregão com itens de ampla concorrência, itens Exclusivo ME/EPP e item com Cota 
Reservada para ME/EPP. 

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

ortal de comeras aovernamentais www.com  ras. ov.br  nos se uintesprazos: 

Inicio do recebimento das propostas, 
documentos de habilitação e 

complementares 

08:00 h do dia XX de )000( de 2022 

Término do recebimento das propostas, 
documentos de habilitação e 

complementares 

08:00 h do dia XX de XXXX de 2022 

Inicio da sessão pública de disputa 09:00 h do dia XX de XXX de 2022 

Informação: Considerando o disposto na legislação vigente no sentido de que não há três 

empresas enquadradas como ME/EPP, sediadas local ou regionalmente, que sejam 

capazes de participar do certame em todas as suas especificidades e ofertar os itens deste 

certame conjuntamente, optou-se por ampliar a possibilidade de participação deste certame 

ao mercado em geral, visando o interesse público, a eficácia, a eficiência, a vantajosidade e 

a economicidade. A exceção serão os itens 01(712 / BR0268381), 03 (186 / BR0268222), 

09 (código 215833 / BR0267205), 16 (código 1583 / BR0273457) e 17 (código 213006 / 

BR0268277) que serão Exclusivos para ME/EPP e os itens' 07 (código 342 / BR0268252) 

e 10 (1002 /BR0267666) que terão cota reservada e seu quantitativo para disputa exclusiva 

entre ME/EPP.' 

Curitiba, XX de setembro de 2022. 

juLA„0 (i)( mS,;24\A  
Juliano  Eu entotra Silva 

Pregoeiro 

1 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. 
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1 — Introdução 

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

que realizará processo licitatório na modalidade Pregão, na forma eletrônic 

Portal de Compras Governamentais (www.compras.gov.br). A licitação será d 

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

orna público 

, através do 

tipo "menor 

omplementar 

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 contrat 

celebrado entre o município de Curitiba e a Feas e Processo Administrativo n 

Feas, bem como as cláusulas abaixo descritas. 

de gestão 

222/2022 — 

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

1.3. As despesas decorrentes da aquisição dos produtos correrão 

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

recebiveis através de Contrato de Gestão celebrado com o Município de 

atender as metas definidas. 

601.954,00.  

por conta de 

orçamento, 

uritiba, para 

2— Indicação Do Pregoeiro E Da Equipe De Apoio 

2.1. 0 Pregoeiro e equipe de apoio designados por meio 

064/2022 — Feas, responsáveis por este Pregão Eletrônico são: 

Pregoeiro:  

Juliano  Eugenio da Silva 

Equipe de Apoio 

Mirelle Pereira Fonseca; 

Silvia  Andrea  Miranda Ribeiro. 

Portaria n.° 

2.2. Na ausência do Pregoeiro responsável, o presente pregão se á 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 pregos para futuro fornecimento 

de medicamentos", 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: 
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1  
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çalho deste 

www.feaes. 

4.1.1. Protocolada na sede da Feas, no endereço constante no  cab  

termo; 

4.1.2. Apresentada através do sistema de compras governamentais. 

4.1.3. No seguinte endereço eletrônico: julianoesilva@feaes.curitiba. 

4.1.4. As respostas aos esclarecimentos serão disponibilizadas 

compras governamentais para ciência de todos os interessados. É dever d 

interessadas acompanhar os boletins de esclarecimentos emitidos pelo Prego 

de compras governamentais. 

4.1.5. 0 Pregoeiro decidirá sobre o esclarecimento no prazo de a  

r.gov.br  

o portal de 

s empresas 

iro no portal 

1 (um) dia 

• CAD. 

 

   

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

horas do dia XX, dois dias úteis antes da data fixada para a realização da s ssão pública 

do Pregão, por qualquer cidadão ou licitante. 

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

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

denominação social da empresa, número do CNPJ, telefone, endereço  el  

contato, devendo ser: 

4.3.1. Protocolada na sede da Feas, no endereço constante no ca 

Pregoeiro, e 

o certame, a 

trônico para 

eçalho deste 

termo; 

4.3.2. Apresentada através do sistema de compras governamentai 

4.3.3. No seguinte endereço eletrônico: julianoesilva@feaes.curitib 

4.4. A impugnação será julgada em até um dia útil, a contar d 

expresso recebimento e a resposta será disponibilizada no  site  de compras  go  

4.5. Comunicados - Qualquer comunicado emitido pelo Pregoeiro 

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

no  "chat"  deste pregão eletrônico. 

4.6. As solicitações feitas fora dos meios e prazos aqui estipula 

conhecidas. 
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4.7. E 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 serão para ampla concorrência. A exceção a este 

cenário serão os itens 01(712 / BR0268381), 03 (186 / BR0268222), 09 (código 215833 / 

BR0267205), 16 (código 1583 / BR0273457) e 17 (código 213006 / BR0268277) que serão 

Exclusivos para ME/EPP e os itens 07 (código 342 / BR0268252) e 10 (1002 /BR0267666) 

que terão cota reservada de seu quantitativo para disputa exclusiva entre 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- 
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sim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou  represent  ntes legais 

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

mum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico 

em comum; 

5.3.2. (quanto aos itens exclusivos) As licitantes que se enquadre no previsto 

do § 40  do  art.  3° da Lei Complementar 123/2006; 

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

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

Curitiba, enquanto durarem os efeitos da sanção; 

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

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

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

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

98 da Lei Orgânica do Município; 

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

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

5.3.6. Empresas que se encontrem sob falência, dissolução, recupe ação judicial 

ou extrajudicial, exceto empresas com plano de recuperação aco hido judicial-

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

mologado judicialmente. 

5.4. Os Secretários Municipais, o Procurador-Geral do Município, s ocupantes 411) 

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

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

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

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

5.6. Como condição para participação no Pregão, o licitante assin  tar-6 "sim" ou 

"não" em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declaragõ s: 

5.6.1 que cumpre os requisitos estabelecidos no artig 30  da Lei 

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

estabelecido em seus  arts.  42 a 49. 
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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; 

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.  1° 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. 
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5.7. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o 

licitante As sanções previstas em lei e neste Edital. 

6— Credenciamento 

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 —  SIC  F e perante 

o Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais — SIAS C, pelo  site  

www.compras.gov.br. 

6.3. 0 cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal 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, preferencialm nte, 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 • ertificado 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 res onsabilidade 

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

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

6.6. 0 credenciamento junto ao provedor do sistema implica res 

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

inerentes ao Pregão na forma Eletrônica. 

onsabilidade 

s transações 

  

Pregão Eletrônico n° XXX/2022 — Feas Pagina 8 de 62 



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  

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. 

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. 
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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 

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. 

— 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 
especificação do Termo de Referência: indicando, no que for 
modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou 
bem no órgão competente, quando for o caso; 

similares 5 
aplicável, o 
inscrição do 
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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. 

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 pregos 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. 

Pregão Eletrônico n° XXX/2022 — Feas Página 11 de 62 



m.Feas 

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

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

www.feaes.curitiba.orgov.br  

8.8.3. Está de acordo com todos os termos editalicios; 

8.8.4. Sendo vencedora da Licitação, assumirá integral responsatilidade pela 

entrega do objeto licitado; 

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

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

de lances. 

8.10 Consoante o Convênio ICMS n° 87/2002 — CONFAZ, quando se tratar de 

operações realizadas com os fármacos e os medicamentos relacionados no Anexo Único • 

desse convênio, as licitantes beneficiadas com a respectiva isenção fiscal deven apresentar 

as suas propostas e lances de preços com o valor liquido, ou seja, sem a carga tributária do 

ICMS. 

9— Abertura da sessão pública e classificação das propostas 

9.1. A abertura da presente licitação der-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 julgame to definitivo 

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

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 Aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o 

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 
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10.5.3. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições defi idas neste 

item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de  class  ficação, 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 anteriore , o sistema 

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

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

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

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

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

10.5.6. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificas amente, 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, erevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

10.7. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão  info  rmados, em 

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

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

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

dos lances. 

10.9. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeir 

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

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos  pa  

sitio eletrônico utilizado para divulgação. 

10.10. 0 Critério de julgamento adotado será o menor preço por  it  

definido neste Edital e seus anexos. 

persistir por 

mente após 

cipantes, no 

m, conforme 
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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 A Receita Federal, do porte da entidade empresarial. 0 sistema 

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

tes, procedendo 6 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. 

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. ,- 
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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 11, 

A confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

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 As sanções previstas neste 

Edital. 

11.4. A proposta deverá conter: 

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

rios, sob pena de desclassificação; 
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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; 

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

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

á execução do objeto; 

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

com o produto a ser fornecido. 

11.4.6. 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 á 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. 

12.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço 

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. 
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12.3. Caso a compatibilidade com as especificações demandadaÇ 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 primeir. ilugar 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 horário de 

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

todos os interessados, incluindo os demais licitantes. 

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

no sistema. 

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

dade: 

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

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

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

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

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

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

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

cação de uma que atenda ás especificações constantes no Termo de Referênci 

12.3.6. Os exemplares colocados à disposição da Administração s rão tratados 

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

pela análise, não gerando direito a ressarcimento. 

12.3.7. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostr s entregues 

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

descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento. 
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12.3.8. Os licitantes deverão colocar A 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: 

12.7.1. Registro Ou Inscrição Da Empresa Licitante no Conselho 

Regional de Farmácia,  dentro de seu prazo de validade. 

12.7.2. 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 tais documentos, as empresas deverão 

apresentar cópia autenticada do deferimento publicado em Diário Oficial. 

12.7.3. Certificado de registro do produto no ministério da saúde  (dentro 

de seu prazo de validade) ou Solicitação de Revalidação dentro do prazo 

previsto em lei ou ainda do Certificado de Isenção de Registro, SE FOR 0 

CASO (o Número de Registro do Produto no Ministério da Saúde deverá 
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corresponder àquele concedido para a embalagem cotada. Não serão aceitos 

números de protocolos de registro; somente serão aceitos números de 

protocolos de revalidação de registro). 

Serão ainda, objeto de consulta nos  sites  oficiais, por parte do setor técnico 

responsável da Feas, os seguintes documentos: 

12.7.4. Autorização de funcionamento da empresa licitante,  concedida 

pelo Ministério da Saúde, ou cópia autenticada da sua publicação no Diário 

Oficial da União. 

12.7.5. Autorização especial de funcionamento da empresa licitante,  para 

fornecimento de medicamentos controlados pela Portaria 344/98, concedida 

pelo Ministério da Saúde ou cópia autenticada da sua publicação no Diário 

Oficial da União. 

Para atendimento dos itens acima, as distribuidoras de medicamentos 

deverão atender ao contido no artigo 23, parágrafos 70  e 80  da Lei N° 

9782/99. Caso a renovação da Autorização de Funcionamento e/ou 

Autorização de Funcionamento Especial ainda não tenha(m) sido publicada(s) 

pela ANVISA, serão aceitas cópias dos protocolos de renovação, 

acompanhado de os comprovantes de pagamento das taxas de fiscalização 

previstas no anexo II da referida Lei, acompanhada da cópia da Autorização 

de Funcionamento Anterior. 

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

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

13 — Julgamento Da Habilitação 

13.1. Somente serão julgadas as habilitações das empresas que forem 

classificadas. 

Pregão Eletrônico n° XXX/2022 — Feas Pagina 20 de 62 



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

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

www.feaes.curitiba.orgov.br  

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 A 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 Inidôneas e Suspensas — CEIS, 

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

cloy. br/ceis   ); 

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. php). 

13.2.3. Lista de Inidôneos 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. 

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, 6 regularidade fiscal e trabalhista, A qualificação econômica financeira. 0 do-

cumento de qualificação técnica abaixo exigido deverá ser enviado junto 6 proposta eletrôni-

ca, como forma de anexo. 
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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  

(dues)  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: 

13.14. Habilitação jurídica: 

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

presas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
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13.14.2. Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual — CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 

verificação da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.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 A Divida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 

inclusive aqueles relativos A 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. 
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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 Vil-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; 

13.15.7. 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; 

13.15.8. 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; 

13.15.9. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualricado 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 distribuido 

pessoa jurídica; 

  

 

da sede da 

  

  

   

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- 
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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 

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.  90, do De-

creto Municipal 104/2019: 

ILC > ou = 1 

ILG > ou = 1  

SG  > ou = 1 

1 - ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE =  LC 

LC  = ATIVO CIRCULANTE/PASSIVO CIRCULANTE 

2- iNDICE DE LIQUIDEZ GERAL = LG 

ATIVO CIRCULANTE-1-ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

LG -  

PASSIVO CIRCULANTE+ PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

3- SOLVÊNCIA GERAL =  SG  

ATIVO TOTAL 

SG=  

PASSIVO CIRCULANTE+ PASSIVO NA() 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°). 
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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 

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 úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regulari-

zação. 0 prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administrargão 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 Ineste Edital, 

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

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

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- 
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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  sera  declarado vencedor. 

14— Dos Recursos 

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  sera  de 04 (quatro) horas úteis, ou seja, das 08:00 as 12:00 horas do dia  OW  

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 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 importara na 

decadência do direito de recurso. 
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14.6. Decorridos os prazos para os recursos e contrarraz6es, 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; 

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 

insuscetiveis 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 A 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. 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. 

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

crito, para a assinatura do Contrato/Ata de Registro de Preços. 
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16— Da Ata De Registro De Pregos 

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 5 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

16.2. Alternativamente 5 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 Pregos, 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 Pregos quanto 

 

necessárias 

   

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

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

demais condições. 

16.6. Será 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 Preços, é facultado à Administração, dentro do prazo e 

condições estabelecidos, convocar os remanescentes, observada a ordem de classificação, 
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para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições estabelecidas, inclusive quanto ao 

preço, nos termos do Decreto Municipal n° 290/2016. 

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 a ordem de classificação, para assina-

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

cadastro de reserva. 

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

resultado do certame em relação 5 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, em qualquer dds unidades 

abaixo dispostas: 

18.4.1. Hospital Municipal do Idoso Zilda Arns — Hiza: localizado na Rua 

Lothário  Boutin,  n.° 90, Bairro Pinheirinho, Curitiba, Paraná; 
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18.4.2. Centro Médico Comunitário Bairro Novo: localizado na Rua 

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

18.4.3. Unidade de Pronto Atendimento Tatuquara — UPA Tatuquara: 

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

Curitiba, Paraná; 

18.4.4. Unidade de Pronto Atendimento Fazendinha — UPA 

Fazendinha: localizada na Rua Carlos Klemtz, n.° 1.883, bairro 

Fazendinha, Curitiba, Paraná; 

18.4.5. Almoxarifado Feas: RUA CYRO CORREIA PEREIRA, 

667 / CIC (Condomínio Empresarial Valentini — BARRACÃO 07A), Curitiba, 

Paraná; 

18.4.6. Unidade de Pronto Atendimento CIC — UPA CIC: localizada Rua 

Senador Accioly Filho, 3370, Cidade Industrial de Curitiba, Curitiba, 

Paraná; 

18.4.7. Unidade de Pronto Atendimento Boqueirão — UPA Boqueirão: 

localizada Rua Professora Maria de Assumpção, 2590, Boqueirão, 

Curitiba, Paraná; 

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

Ordem de Compra, no horário das 08 h às 11h30min e das 13 h As 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. 

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. 
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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. E 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: Fabiana Martins  

(mat.  1427) e Daiana Lugarini  (mat.  104). 

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 
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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. 

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-

cão 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. 
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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 A 

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 A 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 recorrerá 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 será oficiado ao Ministério Público, sem prejuízo das medidas Administrativas a serem 
! 

aplicadas contra quem der causa ao crime. 

22— Disposições Gerais 

22.1. Reserva-se A autoridade competente o direito de revogar no Iodo 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. 
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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. 

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). 
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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 A 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 regulalzação das 

pendências, serão de inteira responsabilidade da empresa contratada. 

22.9.1. Quando da emissão da nota fiscal, os fornecedores deverão se atentar • 

para o adequado preenchimento do Código GTIN, bem como dos campos dos Grupos 180 e 

K das Notas Fiscais Eletrônicas dos medicamentos adquiridos neste pregão. Quando da 

entrega dos bens adquiridos, o fornecedor deverá comprovar, mediante apresentação do 

respectivo arquivo XML, o preenchimento dos referidos campos na Nota Fiscal Eletrônica —  

NF-e, modelo 55. 

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 As obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e os 

demais encargos que porventura venham a incidir sobre o objeto deste Pregão. 
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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 A entidade licitante, derivados da não conclusão do processo 

licitatório, bem como do objeto pretendido. 

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, às 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 
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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. 

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 
I I 

dos documentos apresentados em qualquer fase da Licitação, bem  corm  :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 
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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. 

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 

o Sr.  Juliano  Eugenio da Silva, julianoesilvafeaes.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, XX de XXX de 2022. 

jy
t,4440 &)614110

c
L3A, 

uliano Eugenio a iiva  

Pregoeiro 
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Anexo I 
Termo De Referência 

Processo Administrativo: )00U2022 

1. Objeto: 

Registro de Preços para futuro fornecimento de medicamentos. 

2. Justificativa: 

Os medicamentos listados no termo de referência deste processo licita-

tório são essenciais para o uso da equipe multidisciplinar no tratamento medicamen-

toso dos pacientes do SUS em atendimento nas instituições sob a gestão da Feas. 

Suas quantidades são estimadas através do sistema Tasy, desta forma serão desti-

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

Solicitamos para a aquisição destes medicamentos o Sistema de Registro 

de Preços pelo período de 12 meses para garantir que todos os itens estimados pos-

sam ser adquiridos em sua totalidade, porém conforme demanda periódica da Feas. 

Por se tratar de medicamentos 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. 

Considerando o disposto na legislação vigente no sentido de que não há 

três empresas enquadradas como ME/EPP, sediadas local ou regionalmente, que 

sejam capazes de participar do certame em todas as suas especificidades e ofertar 

os itens deste certame conjuntamente, optou-se por ampliar a possibilidade de parti-

cipação deste certame ao mercado em geral, visando o interesse público a eficácia, 
, a eficiência, a vantajosidade e a economicidade. A exceção serão os itens 01 (712 / 

BR0268381), 03 (186 / BR0268222), 09 (código 215833 / BR0267205), r16(código 

1583 / BR0273457) e 17 (código 213006 / BR0268277) que serão Exclusivos para 

ME/EPP e os itens 07 (código 342 / BR0268252) e 10 (1002 /BR0267666) que terão 

cota reservada de seu quantitativo para disputa exclusiva entre ME/EPP. 
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3. Descritivo Técnico; Quantidades; Valores Máximos Permitidos. 

Item 01: 712 / BR0268381 / Amicacina 500mg (250mg/m1) ampola 2m1 

EXCLUSIVO ME/EPP 

Quantidade: 7.000 ampolas 

Valor máximo permitido: R$ 4,2124 

Item 02: 561/ BR0297934 / Atropina 0,5mg (0,5mg/m1) ampola 1m1 

Quantidade: 7.000 ampolas 

Valor máximo permitido: R$ 2,8233 

Item 03,: 186 / BR0268222 / Bicarbonato de Sódio 8,4% ampola 10m1 

EXCLUSIVO ME/EPP 

Quantidade: 6.000 ampolas 

Valor máximo permitido: R$ 0,9060 

Item 04: 216079 / BR0272431 / Clozapina 100mg comprimido 

Quantidade: 6.000 comprimidos 

Valor máximo permitido: R$ 6,2800 

Item 05: 2209 / BR0276283 / Deslanosideo 0,4mg (0,2mg/m1) ampola 2m1 

Quantidade: 3.000 ampolas 

Valor máximo permitido: R$ 2,2565 

Item 06: 115144 / BR0267647 / Digoxina 0,25mg comprimido 

Quantidade: 2.000 comprimidos 

Valor máximo permitido: R$ 0,2031 

Item 07: 342! BR0268252 / Dipirona 1g (500mg/m1) ampola 2mI 

75 % AMPLA CONCORRÊNCIA 

Quantidade: 90.000 ampolas 

Valor máximo permitido: R$ 2,8843 

Item 08: 342! M10268252 / Dipirona 1g (500mg/m1) ampola 2m1 

25% EXCLUSIVO ME/EPP 

Quantidade: 30.000 ampolas 

Valor máximo permitido: R$ 2,8843 

Item 09: 215833 I BR02672051 Dipirona 500mg/mIsolução oral frasco mInimo 10m1 
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Item 10:' 1002 / BR0267666 / Furosemida 20mg (10mg/m1) ampola 2mI 

AMPLA CONCORRÊNCIA 

Quantidade: 30.000 ampolas 

Valor máximo permitido: R$ 2,5133 

Item 11: 1002/ BR0267666 / Furosemida 20rng (10mg/m1) ampola 2mI 

25% EXCLUSIVO ME/EPP 

Quantidade: 10.000 ampolas 

Valor máximo permitido: R$ 2,5133 

Item 12: 221524 / BR0332755 /  Ibuprofen°  100mg/m1 - Gotas Frasco 20m1 

Quantidade: 300 frascos 

Valor máximo permitido: R$ 15,2360 

Item 13: 36275 / BR0269850 / Lidocaina 2% (com vasocontritor) frasco-ampola 20m 

Quantidade: 500 frascos - ampolas 

Valor máximo permitido: R$ 8,7159 

Item 14: 31273 / BR0268093/ Metadona 10mg comprimido 

Quantidade: 500 - comprimidos 

Valor máximo permitido: R$ 1,1891 

Item 15: 627 / BR026771 Metronidazol 250mg comprimido 

Quantidade: 8.000 comprimido 

Valor máximo permitido: R$ 0,2335 

Item 16: 1583 / BR0273457 / Neostigmina 0,5mg (0,5mg/m1) ampola lml 

EXCLUSIVO ME/EPP 

Quantidade: 6.000 ampolas 

Valor máximo permitido: R$ 1,3537 

Item 17: 213606 / BR0268277 I Ocitocina 5U (5 UI/m1) ampola 1m1 

EXCLUSIVO ME/EPP 

Quantidade: 10.000 ampolas 

Valor máximo permitido: R$ 2,2675 
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Item 18: 214322 / BR0267777 /  Paracetamol  200mg/mIsolução oral frasco mínimo 15m1 

Quantidade: 5.000 frasco 

Valor máximo permitido: R$ 1,9606 

Item 19: 211651 / BR0292399 / Protamina 50mg (10mg/m1) ampola 5m1 

Quantidade: 200 ampolas 

Valor máximo permitido: R$ 3,4567 

Item 20: 211660 / BR0267765 / Sulfadiazina 500mg comprimido 

Quantidade: 1.000 comprimidos 

Valor máximo permitido: R$ 0,2894 

Item 21: 1459 / BR0271581 Tobramicina 0,3% solução oftálmica frasco 5m1 

Quantidade: 200 frascos 

Valor máximo permitido: R$ 14,2833 

4. Condições Gerais Para Cotação: 

4.1. 0 transporte dos medicamentos deverá ser feito dentro do preconizado 

para estes produtos e devidamente protegidos quanto a p6 e variações de 

temperatura. No caso de produtos termolábeis, a embalagem e os controles de 

temperatura devem ser apropriados para garantir a integridade do produto. 

4.2. 0 texto e demais exigências legais previstas para o cartucho, rotulagem, 

bula e embalagem devem estar em conformidade com a legislação vigente do 

Ministério da Saúde e Código de Defesa do Consumidor. 

4.3. Quando for cotado Medicamento Genérico, esta indicação deverá ser 

informada, em atendimento ao artigo 2°, § 2° da Lei n.° 9.787/99 de 11 de 

fevereiro de 1999. 

4.4. Os dados constantes na identificação da embalagem de transporte no que 

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

etc.,  deverão corresponder ao conteúdo interno da mesma, ou seja, ás 

embalagens primárias e de consumo. 
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4.5. As embalagens primárias individuais dos medicamentos 

envelopes, blisteres, e frascos) devem apresentar o número do  lot  

fabricação e prazo de validade, denominação genérica do 

concentração. 

(ampolas, 

, data de 

roduto e 

4.6. As embalagens múltiplas (embalagem hospitalar) d vem ser 

acompanhadas de no mínimo 1 (uma) bula. 

4.7. Os medicamentos ofertados devem atender As especificaç es físico-

químicas e microbiológicas (quando for o caso), preconiz das para 

medicamento/forma farmacêutica quanto A identidade, te dpotência, 

uniformidade de conteúdo, biodisponibilidade, esterilidade, entre  out  as. 

4.8. Por ocasião da entrega, somente serão recebidos os  pr  dutos que 

apresentarem no mínimo os seguintes prazos de validade: 

Validade total do produto Mínimo remanescente requerido 

aceitação quando da entrega 

para 

3 a 5 anos 24 meses 

1 ano 8 meses 

2 anos 18 meses 

4.9. Os lotes a serem entregues deverão ser divididos equitativ amente em 

relação ao quantitativo da parcela. Portanto, nas notas fiscais deverá vir 

discriminado o quantitativo entregue de cada lote de todos 6 Is produtos 

entregues, conforme Portaria n.° 802/98. Os produtos que não a tenderem a 

especificação do prazo de validade s6 poderão ser recebidos me diante carta 

de comprometimento ou termo de responsabilidade por troca asseg urando total 

garantia dos produtos enviados caso estes não sejam consumido até a data 

de vencimento. 
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4.10. Caso o Laboratório Fabricante ou medicamento venha a ser interditado, a 

empresa fornecedora deverá substituir o medicamento por outro com a mesma 

composição e concentração, devendo previamente obter a homologação da 

Feas para o produto proposto para substituição, sem custos adicionais de 

quaisquer espécies. 

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

etc.,  ou mesmo havendo denúncias provenientes dos profissionais da Feas, a 

empresa será contatada e deverá providenciar análise do produto em 

Laboratórios analítico-certificadores habilitados para atestar a conformidade ás 

exigências e requisitos de qualidade a serem cumpridos por fabricantes e 

fornecedores dos mesmos. No caso de discordância, a Feas se reserva o 

direito de realizar a análise sendo que o ônus da mesma será de inteira 

responsabilidade do fornecedor. 

4.12. As embalagens de transporte devem apresentar condições corretas de 

armazenamento do produto (temperatura, umidade, empilhamento máximo,  

etc.).  

4.13. No caso de produtos acondicionados em bisnagas, as mesmas deverão 

apresentar lacre no bico de dispensação e tampa com dispositivo para seu 

rompimento. Os aplicadores que acompanham cremes, pomadas ou geleias 

ginecológicas devem estar protegidos por material adequado e 

convenientemente selados. 

4.14. Os medicamentos que necessitem de acessórios para sua aplicação ou 

administração devem vir acompanhados dos mesmos, incluindo os respectivos 

diluentes, filtros, aplicadores, bocais,  etc.,  sem quaisquer custos adicionais. 

As ampolas das soluções parenterais de pequeno volume (SPPV) devem 

obedecer ao disposto nas resoluções da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária — ANVISA: RDC n.° 9 de 02/01/2001 e RDC n.° 333 de 19/11/2003. 
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Não poderão ser modificadas as quantidades, unidades e especificações do 

objeto licitado. 

4.15. Caso o laboratório fabricante ou o produto venham a ser interditados, 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 adicionais. 

4.16. A numeração e identificação dos produtos importados deverão seguir o 

padrão brasileiro. 

4.17. As embalagens de transporte devem apresentar as condições corretas de • 

armazenamento do produto (temperatura, umidade, empilhamento,  etc.).  

4.18. 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. 

4.19. 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 48 h (quarenta e oito horas), 

sem ônus à Feas, caso em que não ocorrendo à troca, fica a empresa sujeita 

ás penalidades previstas no Edital de Embasamento. 

• 
4.20. A entrega dos insumos deverá ser efetuada em até 15 (O

I
inze) dias 

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

unidades sob gestão da Feas, a saber: 

4.20.1. Hospital do Idoso Zilda Arns- Hiza: localizado na Rua Lothário  
Boutin,  n.° 90, Bairro Pinheirinho, Curitiba, Paraná; 

4.20.2. Centro Médico Comunitário Bairro Novo: localizado na Rua 
Jussara, n.° 2.234, Bairro Sitio Cercado, Curitiba, Paraná; 
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4.20.3. Unidade de Pronto Atendimento Tatuquara - UPA Tatuquara: 
localizada na Rua Jornalista  Emilio  Zolá Florenzano, n.° 835, Tatuquara, 
Curitiba, Paraná; 

4.20.4. Unidade de Pronto Atendimento Fazendinha — UPA 
Fazendinha: localizado na Rua Carlos Klemtz, 1883 — Fazendinha, 
Curitiba, Paraná; 

4.20.5. Unidade de Pronto Atendimento CIC - UPA CIC: localizado na 

Rua Senador Accioly Filho, 3370 - Cidade Industrial de Curitiba, Curitiba - 
PR 

4.20.6. Unidade de Pronto Atendimento Boqueirão - UPA Boqueirão: 
localizado na Rua Professora Maria de Assumpção, 2590 - Boqueirão, 
Curitiba - PR 

4.20.7. Almoxarifado Feas: localizado na Rua Cyro Correia Pereira, 
667 / CIC (Condomínio Empresarial Valentini — Barracão 07A); 

4.21. 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 16h30min 

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. 

4.22. 0 Pregoeiro, a critério do setor solicitante, poderá solicitar das 

proponentes outras informações necessárias e/ou amostras imprescindíveis 

para a aprovação dos produtos. 

4.23. Em caso de dúvidas nos descritivos dos itens, entrar em contato através 

dos e-mails  informados com pedido de esclarecimento. 

4.24. Caso a Feas julgue necessário, solicitará das proponentes informações, 

amostras e/ou documentos necessários para o correto julgamento e para a 

aprovação dos produtos. As informações solicitadas deverão ser apresentadas 

em até 48 h (quarenta e oito horas), a partir da solicitação feita através de 

Oficio ou  e-mail  pela CPL/Feas. A empresa deverá encaminhar as informações 

solicitadas no endereço que será indicado no documento enviado. 
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5. Documentos Exigidos Para A Classificação Das Propostas 

5.1. Registro Ou Inscrição Da Empresa Licitante no Conselho 

Regional de Farmácia, dentro de seu prazo de validade. 

5.2. Licença sanitária da empresa licitante (dentro de seL 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 tais documentos, as empresas 

deverão apresentar cópia autenticada do deferimento publicado em Diário 

Oficial. 

5.2.2. Certificado de registro do produto no ministério da saúde 

(dentro de seu prazo de validade) ou Solicitação de Revalidação dentro 

do prazo previsto em lei ou ainda do Certificado de Isenção de Registro, 

SE FOR 0 CASO (o Número de Registro do Produto no Ministério da 

Saúde deverá corresponder àquele concedido para a embalagem cotada. 

Não serão aceitos números de protocolos de registro; somente serão 

aceitos números de protocolos de revalidação de registro). 

Serão ainda, objeto de consulta nos  sites  oficiais, por parte do setor técnico 410  

responsável da Feas, os seguintes documentos: 

5.1.1. Autorização de funcionamento da empresa licitante concedida 

pelo Ministério da Saúde, ou cópia autenticada da sua publicação no 

Diário Oficial da União. 

5.1.2. Autorização especial de funcionamento da empreSi licitante, 

para fornecimento de medicamentos controlados pela Port0a 344/98, 

concedida pelo Ministério da Saúde ou cópia autenticada da sua 

publicação no Diário Oficial da União. 

Pregão Eletrônico n° XXX/2022 — Feas Página 50 de 62 



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  

5.2. Para atendimento dos itens acima, as distribuidoras de medicamentos 

deverão atender ao contido no artigo 23, parágrafos 7° e 8° da Lei N° 9782/99. 

Caso a renovação da Autorização de Funcionamento e/ou Autorização de 

Funcionamento Especial ainda não tenha(m) sido publicada(s) pela ANVISA, 

serão aceitas cópias dos protocolos de renovação, acompanhado de os 

comprovantes de pagamento das taxas de fiscalização previstas no anexo II da 

referida Lei, acompanhada da copia da Autorização de Funcionamento 

Anterior. 

Curitiba, 19 de setembro de 2022. 

Fabiana Martins 

Coordenadora de Compras Feas 

Gestora do Contrato 

• 
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Anexo II 

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, 40 
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  prey  amente 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 
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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." 
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Anexo  III 

Curitiba, 13 de setembro de 2022. 

Justificativa das Escolhas dos Pregos 

No que diz respeito aos pregos escolhidos para referência, constantes no 

presente processo licitatório, informamos os critérios adotados: 

Itens 1, 14 e 18 (média dos 4 menores orçamentos): foi considerada a 

média dos 4 menores orçamentos, visto que observou-se uma diferença muito significativa 

nas outras propostas. 

Itens 2 e 12 (média dos 3 menores orçamentos): foi considerada a média 

dos 3 menores orçamentos, visto que observou-se uma diferença muito signi icativa nas 

outras propostas. 

Item 3 (média dos 12 menores orçamentos): foi considerada a média dos 

12 menores orçamentos, visto que observou-se uma diferença muito significativa nas outras 

propostas. 

Itens 4, 6 e 19 (média de todos os orçamentos): foi considerada a média 

de todos os orçamentos, visto que observou-se uma diferença muito significativa nas outras 

propostas. 

Item 5 (média dos 10 menores orçamentos): foi considerada a média dos 

10 menores orçamentos, visto que observou-se uma diferença muito significativa nas outras 

propostas. 

Item 7 (média dos 21 menores orçamentos): foi considerada a 

21 menores orçamentos, visto que observou-se uma diferença muito  significative  

propostas. 

média dos 

nas outras 

  

Item 8 (média dos 15 menores orçamentos): foi considerada a média dos 

15 menores orçamentos, visto que observou-se uma diferença muito significativa nas outras 

propostas. 

Itens 9 e 15 (média dos 20 menores orçamentos): foi considerada a média 

dos 20 menores orçamentos, visto que observou-se uma diferença muito significativa nas 

outras propostas. 
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Item 10 (média dos 5 menores orçamentos): foi considerada a média dos 5 

menores orçamentos, visto que observou-se uma diferença muito significativa nas outras 

propostas. 

Itens 11 e 17 (média dos 6 menores orçamentos): foi considerada a média 

dos 6 menores orçamentos, visto que observou-se uma diferença muito significativa nas 

outras propostas. 

Item 13 (média dos 13 menores orçamentos): foi considerada a média dos 

13 menores orçamentos, visto que observou-se uma diferença muito significativa nas outras 

propostas. 

Item 16 (média dos 9 menores orçamentos): foi considerada a média dos 9 

menores orçamentos, visto que observou-se 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 levam-se 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 IV 

Minuta da ata de registro de pregos. 

Ata de Registro de Preços n.° 
Processo Administrativo n°: XX/2022 — Feas. 
Pregão Eletrônico n. ° XX/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 q alidade de 

representantes da Feas, CNPJ 14.814.139/0001-83 e a empresa  

sede na , CNPJ  neste ato 

por ) , CPF , tendo em vista as 

estabelecidas no edital de pregão eletrônico n° .../2022, cujo objeto é "Registro de p 

futuro fornecimento de medicamentos", e resolveram e acordaram firmar a pres 

Registro de Pregos, obedecidas as condições estabelecidas na Lei n°. 1 

subsidiariamente a Lei Federal n° 8.666/93 e Decreto Municipal n° 290/2016, referen 

abaixo discriminados e seus respectivos pregos unitários: 

com 

presentada 

condições  

egos  para 

nte Ata de 

.520/2002, 

e aos itens 

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 vá 

(doze) meses, contados da data da publicação desta ata no Diário Oficial do Município 

As obrigações da Contratada e da Feas e demais condições gerais, assim como as 

se encontram no Edital de Embasamento do Pregão Eletrônico n° 142/2022. 

idos por 12 

de Curitiba. 

enalidades 
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Conforme Decreto n° 290/2016  art.  15, a existência de preços registrados não obriga a administra-

cão a contratar, facultando-se a realização de licitação especifica para a aquisição pretendida, as-

segurada 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: 

Sezifredo Paulo Alves Paz  

Diretor-Geral Feas Contratada 

Deise Sueli de  Pietro Caputo  

Diretora Adm. Financeira — Feas 
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Anexo V 

Minuta de cadastro reserva 

Pregão Eletrônico n° XXX/2022. 

Objeto: "Registro de pregos para futuro fornecimento de medicamentos". 

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° 142/2022 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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Ratelegio Esbatal 
• de Atenybo  

P.A. n° 242/2022 

Interessada: Fundação Estatal de Atenção à Saúde - FEAS. 

Assunto: Registro de Preços para futuro fornecimento de medicamentos, para suprir as 

necessidades das unidades geridas pela Fundação Estatal de Atenção à Saúde. 

Parecer AJUR n.2 435/2022 

• 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 n° 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 

medicamentos, 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); 

- termo de referência e descritivo (fls. 04/08 v.); 

- referencial de pregos (fls.09/12); 

- justificativa da escolha de pregos  (fl.  13/14); 

- cotações (fls. 21/94 v.); 

- CNI0Js (fls.95/144); 

- designação de pregoeiro publicado em DOM (f1.145); 

- aprovação de minuta pela autoridade solicitante (fls. 146); 

- minuta do edital e seus anexos (fls. 148/178). 

0 valor estimado da totalidade de itens está informado no importe de R$ 

601.954,00(Seiscentos e um mil, novecentos e cinquenta e quatro reais). 

É o relatório. 

Passo à manifestação. 

Parecer - AJUR 412/2022 1 
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li — 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. 

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.  39  0 Sistema de Registro de Pregos 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 preço. 

In casu, pretende-se o fornecimento de medicamentos, 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 a 

Administração a ntratar, facultando-se a realização de licitação especifica para aquisição pretendida, 

assegurada ao fo\cIor  registrado em igualdade de condições, nos termos do artigo 15 do Decreto 

Municipal 290/2016. 
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Assessoria Jurídica 
Rua  Cap.  Argemiro Monteiro 

Wanderley, 161 3° andar 
Capão Raso — Curitiba/PR 

CEP 81.312-170 
(41)  3316-5954  

www.feaes.curitiba.pr.gov.br  

ruldaoco Esbetal 
111 de Merv& Sde  

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 economicidade 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 de que, 

considerando o disposto na legislação vigente, este pregão será para itens de ampla concorrência, itens 

Exclusivo ME-EPP e item com Cota Reservada para 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  

III  - 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 n° 

1.235/03. 

o parecer. S.M.J. 

Curitiba, 20 de setembro de 2022. 

PEDRO HENRIQUr 0 B 

Assessor Jurídico FEAS 

1  §1 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. 
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Se redo Paulo Alv6s Paz  

Diretor-Geral  Fes 
k- 

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  

Processo Administrativo n° 242/2022 — Feas 

I — Ciente do Parecer Jurídico n° 435/2022 — Ajur/Feas; 

II — Possui condições de prosseguimento o presente processo;  

III  — Portanto, respeitando as formalidades legais, publique-se o Edital de 

Embasamento do Pregão Eletrônico. 

Curitiba, 23 de setembro de 2022. 
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R.  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, 161 
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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°: 242/2022. 
Pregão Eletrônico n°: 150/2022. 

Pregão de ampla concorrência, itens exclusivos ME/EPP e cota reservada. 

Objeto: "Registro de pregos para futuro fornecimento de medicamentos, pelo 
período de 12 (doze) meses" 
Valor total estimado do pregão: R$ 601.954,00 
Data/horário para envio de proposta(s): a partir do dia 28/09/2022 ás 08:00 h até 
o dia 14/10/2022 As 08:40 h. 
Abertura das propostas: dia 14/10/2022 às 08:41 h. 

Curitiba, 28 de setembro de 2022. 

j,L,A01  
Juliano  ugenio da Silva 

Pregoeiro 

• 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 da Feas: 
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. 
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R.  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, 161 

3° andar 
Capão Raso — Curitiba/PR 
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(41) 3316-5927 

www.feaes.curitiba.pr.gov.br  

EDITAL DE EMBASAMENTO 

Processo Administrativo n° 242/2022. 

Pregão Eletrônico n° 150/2022. 

A Fundação Estatal de Atenção à Saúde — Feas informa que realizará Pregão Eletrônico, 
cujo Edital assim se resume. 

Objeto: "Registro de preços para futuro fornecimento de medicamentos". 

Pregão com itens de ampla concorrência, itens Exclusivo ME/EPP e item com Cota 
Reservada para ME/EPP. 

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

ortal de compras governamentais www.com  ras. ov.br  nos se uintes razos: 
Início do recebimento das propostas, 

documentos de habilitação e 
complementares 

. . 
08:00 h do dia 28 de setembro de 2022 

Término do recebimento das propostas, 
documentos de habilitação e 

complementares 

08:40 h do dia 14 de outubro de 2022 

Inicio da sessão pública de disputa 08:41 h do dia 14 de outubro de 2022 

Informação: Considerando o disposto na legislação vigente no sentido de que não há três 

empresas enquadradas como ME/EPP, sediadas local ou regionalmente, que sejam 

capazes de participar do certame em todas as suas especificidades e ofertar os itens deste 

certame conjuntamente, optou-se por ampliar a possibilidade de participação deste certame 

ao mercado em geral, visando o interesse público, a eficácia, a eficiência, a vantajosidade e 

a economicidade. A exceção serão os itens 01(712 / BR0268381), 03 (186 / BR0268222), 

09 (código 215833 / BR0267205), 16 (código 1583 / BR0273457) e 17 (código 213006 / 

BR0268277) que serão Exclusivos para ME/EPP e os itens 07 (código 342 / BR0268252) 

e 10 (1002 /BR0267666) que terão cota reservada e seu quantitativo para disputa exclusiva 

entre ME/EPP.1  

Curitiba, 28 de setembro de 2022.  

LA 
-.--,Ju iano 

ie  
genio  da  Silva  

Pregoeiro 

1 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. 
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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.° 222/2022 — 

Feas, bem como as cláusulas abaixo descritas. 

1.2. 0 valor máximo estimado deste Pregão Eletrônico é de R$ 601 954,00. 

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.° 

064/2022 — Feas, responsáveis por este Pregão Eletrônico são: 

Pregoeiro:  

Juliano  Eugenio da Silva 

Equipe de Apoio 

Mirelle Pereira Fonseca; 

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 árgão promotor 

ficará responsável por essa avaliação. 

3 — Objeto da licitação 

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

de medicamentos", 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 preços 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: 
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4.1.1. Protocolada na sede da Feas, no endereço constante no cabeçalho deste 

termo; 

4.1.2. Apresentada através do sistema de compras governamentais. 

4.1.3. No seguinte endereço eletrônico: julianoesilva©feaes.curitiba.prgov.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 

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

horas do dia 11/10/2022, 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: julianoesilva@feaes.curitiba.prgov.br  

O 

4.4. A impugnação será julgada em até um dia  id,  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 serão para ampla concorrência. A exceção a este 

cenário serão os itens 01(712 / BR0268381), 03 (186 / BR0268222), 09 (código 215833 / 

BR0267205), 16 (código 1583 / BR0273457) e 17 (código 213006 / BR0268277) que serão 

Exclusivos para ME/EPP e os itens 07 (código 342 / BR0268252) e 10 (1002 /BR0267666) 

que terão cota reservada de seu quantitativo para disputa exclusiva entre 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- 
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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; 

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 Mur icipio 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 recupe ação 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 assinalará1"sim" ou 

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

5.6.1 que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3°1  da Lei 

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

estabelecido em seus  arts.  42 a 49. 
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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; 

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°, XXXII!, 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.  1° 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. 
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5.7. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição s jeitará o 

licitante As sanções previstas em lei e neste Edital. 

6— Credenciamento 

6.1. 0 Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SI  AF,  que 

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

eletrônica. 

6.2. Os interessados em participar desta Licitação deverão estar  pr  viamente 

credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF perante 

o Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais — SIASG, elo  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 conf rido 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-4 ompras): 

http://wvov.e-compras.curitiba.pr.gov.br, a fim de possibilitar a emissão do Certi icado 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 respon abilidade 

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

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

6.6. 0 credenciamento junto ao provedor do sistema implica respon 

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

inerentes ao Pregão na forma Eletrônica. 

abilidade 

ansagões 
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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. 

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, 6 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 prego, 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. — 
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7.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão enca 'nhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidack 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 letrônico 

durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 

negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema u de sua 

desconexão. 

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

proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

7.7. Não  sera  estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de cla sificação 

entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrera após a realiz gão dos 

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

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

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e par acesso 

público após o encerramento do envio de lances. 

8— Do preenchimento da proposta 

8.1. 0 licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchi ento, 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 si ilares 
especificação do Termo de Referência: indicando, no que for a licavel, o 
modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou  in  crigão do 
bem no órgão competente, quando foro caso; 
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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. 

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

encargos previdenciarios, 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  sera  inferior a 60 (sessenta) dias, a 

contar da data de sua apresentação. 

8.6. Os licitantes devem respeitar os pregos 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  sera  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 apresenta-la; 

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

de uma proposta totalmente satisfatória. 
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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 passível de identificação no sistema 

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

de lances. 

8.10 Consoante o Convênio ICMS n° 87/2002 — CONFAZ, quando se tratar de 

operações realizadas com os fármacos e os medicamentos relacionados no Anexo Único 

desse convênio, as licitantes beneficiadas com a respectiva isenção fiscal devem apresentar 

as suas propostas e lances de preços com o valor liquido, ou seja, sem a carga tributária do 

ICMS. 

9 — Abertura da sessão pública e classificação das propostas 

9.1. A abertura da presente licitação der-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. 
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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. 

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. 
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10.5.3. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições defini as neste 

item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classific 95o, até 

o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual s  rá  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 est belecida 

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

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

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

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

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

do atender às exigências de habilitação. 

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

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

10.7. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão infor ados, em 

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

mpetitiva 

recepção 

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

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

dos lances. 

10.9. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro p 

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

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos partici 

sitio eletrônico utilizado para divulgação. 

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

definido neste Edital e seus anexos. 

rsistir por 

nte após 

antes, no 

Conforme 
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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 A 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. 

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. 
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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 ap-esentado 

o melhor prego, 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 preços 

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. 

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 és sanções previstas neste 

Edital. 

11.4. A proposta deverá conter: 

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

rios, sob pena de desclassificação; 
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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; 

11.4.4. Indicação de que nos pregos ofertados já estão inclusos os tributos, fre-

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

A execução do objeto; 

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

com o produto a ser fornecido. 

11.4.6. 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 A 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 A 

adequação ao objeto e A compatibilidade do prego 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. 

12.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar prego 

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

apresentar prego manifestamente inexequível. 

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

tários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os pregos 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 A to- 

talidade da remuneração. 
/f 
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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  fa  ultada 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  sera  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 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. 

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. 
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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: 

12.7.1. Registro Ou Inscrição Da Empresa Licitante no Conselho 

Regional de Farmácia,  dentro de seu prazo de validade. 

12.7.2. 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 tais documentos, as empresas deverão 

apresentar cópia autenticada do deferimento publicado em Diário Oficial. 

12.7.3. Certificado de registro do produto no ministério da saúde  (dentro 

de seu prazo de validade) ou Solicitação de Revalidação dentro do prazo 

previsto em lei ou ainda do Certificado de Isenção de Registro, SE FOR 0 

CASO (o Número de Registro do Produto no Ministério da Saúde deverá 
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corresponder àquele concedido para a embalagem cotada. Não serão aceitos 

números de protocolos de registro; somente serão aceitos números de 

protocolos de revalidação de registro). 

Serão ainda, objeto de consulta nos  sites  oficiais, por parte do setor técnico 

responsável da Feas, os seguintes documentos: 

12.7.4. Autorização de funcionamento da empresa licitante,  concedida 

pelo Ministério da Saúde, ou cópia autenticada da sua publicação no Diário 

Oficial da União. 

12.7.5. Autorização especial de funcionamento da empresa licitante,  para 

fornecimento de medicamentos controlados pela Portaria 344/98, concedida 

pelo Ministério da Saúde ou cópia autenticada da sua publicação no Diário 

Oficial da União. 

Para atendimento dos itens acima, as distribuidoras de medicamentos 

deverão atender ao contido no artigo 23, parágrafos 7° e 8° da Lei N° 

9782/99. Caso a renovação da Autorização de Funcionamento e/ou 

Autorização de Funcionamento Especial ainda não tenha(m) sido publicada(s) 

pela AN VISA, serão aceitas cópias dos protocolos de renovação, 

acompanhado de os comprovantes de pagamento das taxas de fiscalização 

previstas no anexo ll da referida Lei, acompanhada da cópia da Autorização 

de Funcionamento Anterior. 

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

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

13 — Julgamento Da Habilitação 

13.1. Somente serão julgadas as habilitações das empresas que forem 

classificadas. 
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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 Inidôneas e Suspensas — CEIS, 

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

gov.baceis ); 

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.php). 

13.2.3. Lista de lnidôneos 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. 

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 à proposta eletrôni-

ca, como forma de anexo. 
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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 á 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: 

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

Condição de Microempreendedor Individual — CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada 6 

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 A Divida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 

inclusive aqueles relativos 5 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. 
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13.15.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo e Serviço 

(FGTS); 

13.15.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a ustiça 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 pel Decreto-

Lei n° 5.452, de 10  de maio de 1943; 

13.15.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio o sede do 111, 
licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

13.15.7. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos staduais 

relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante decl ração da 

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

13.15.8. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal  re  ativa aos 

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

de Débito ou Certidão Positiva com efeito de Negativa ou documento equiv lente do 

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

13.15.9. Caso o licitante detentor do menor prego seja qualifica 

microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a docu 

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

alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

13.16. Qualificação Econômico-Financeira. 

13.16.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da 

pessoa jurídica; 

13.16.2. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exe cicio so-

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

MENTO e devidamente registrado na Junta Comercial ou Cartório de Títulos e Do umentos 

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

o como • 
entação 

presente 

sede da 
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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 

I, da Lei n°8666/1993) e alterações. 0 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.  90, 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°). 
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13.17. Qualificação técnica (deverá se anexada no ato do envio da proposta 

eletrônica). 

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

de técnica,  fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a 

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 administraçã pública, 

quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

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

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- 
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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 

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 As 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 

etjteis para apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes desd 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 A defesa dos seus interesses. 

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

decadência do direito de recurso. 
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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; 

14.6.3. Manter a decisão, encaminhando o recurso à autoridade julgadora, que 

decidira. 

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 adjudicara o objeto e homologará o processo 

licitatório para determinar a contratação. 

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

e encaminhará o procedimento a autoridade superior para homologação. 

15— Da Adjudicação, Da Homologação E Da Convocação 

15.1. 0 objeto da licitação  sera  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. 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 adjudicara o objeto do certame a licitante 

vencedora e homologará o procedimento. 

15.3. Homologado o resultado, a proponente vencedora  sera  convocada, por es-

crito, para a assinatura do Contrato/Ata de Registro de Preços. 
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16— Da Ata De Registro De Pregos 

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. Será 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 Preços, é facultado à Administração, dentro d prazo e 

condições estabelecidos, convocar os remanescentes, observada a ordem de classificação, 
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para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições estabelecidas, inclusive quanto ao 

preço, nos termos do Decreto Municipal n° 290/2016. 

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 6 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 pregos 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 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 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 preços ao valor da proposta da licitante mais bem classificada e, nessas condições, 
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após a homologação do certame, em até duas horas, poderão dar o aceite para participar do 

cadastro de reserva. 

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

resultado do certame em relação á 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  clever-6 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 Pregos a licitante deverá aguardar 

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

• 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, em qualquer das unidades 

abaixo dispostas: 

18.4.1. Hospital Municipal do Idoso Zilda Arns — Hiza: localizado na Rua 

Lothário  Boutin,  n.° 90, Bairro Pinheirinho, Curitiba, Paraná; 
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18.4.2. Centro Médico Comunitário Bairro Novo: localizado na Rua 

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

18.4.3. Unidade de Pronto Atendimento Tatuquara — UPA Tatuquara: 

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

Curitiba, Paraná; 

18.4.4. Unidade de Pronto Atendimento Fazendinha — UPA 

Fazendinha: localizada na Rua Carlos Klemtz, n.° 1.883, bairro 

Fazendinha, Curitiba, Paraná; 

18.4.5. Almoxarifado Feas: RUA CYRO CORREIA PEREIRA, 

667 / CIC (Condomínio Empresarial Valentini — BARRACÃO 07A), Curitiba, 

Paraná; 

18.4.6. Unidade de Pronto Atendimento CIC — UPA CIC: localizada Rua 

Senador Accioly Filho, 3370, Cidade Industrial de Curitiba, Curitiba, 

Paraná; 

18.4.7. Unidade de Pronto Atendimento Boqueirão — UPA Boqueirão: 

localizada Rua Professora Maria de Assumpção, 2590, Boqueirão, 

Curitiba, Paraná; 

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

Ordem de Compra, no horário das 08 h às 11h3Omin 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. 

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. 
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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: Fabiar a Martins  

(mat.  1427) e Daiana Lugarini  (mat.  104). 

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 cont do na Or-

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

21 — Das Penalidades 
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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. 

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. 
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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 á 

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 oJtras. 

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

Administração recorrerá às 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 

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, devendô anulá-la 

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

parágrafos da Lei Federal n° 8666/93. 

Página 36 de 62 Pregão Eletrônico n° 150/2022 — Feas 



..Feas 

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

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

www.feaes.curitiba.pr.gov.br  

22.2. Farão parte integrante da ata de registro de pregos, 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 prego 

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 reequillbrio 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. 

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). 
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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 consumidore 

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

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

pendências, serão de inteira responsabilidade da empresa contratada. 

22.9.1. Quando da emissão da nota fiscal, os fornecedores deverão se atentar 

para o adequado preenchimento do Código GTIN, bem como dos campos dos Grupos 180 e 

K das Notas Fiscais Eletrônicas dos medicamentos adquiridos neste pregão. Quando da 

entrega dos bens adquiridos, o fornecedor deverá comprovar, mediante apresentação do 

respectivo arquivo XML, o preenchimento dos referidos campos na Nota Fiscal Eletrônica —  

NF-e, modelo 55. 

22.10. Se durante a licitação ou a contratação a Feas entender pela ne;.essidade 

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, previdenc  arias  e os 

demais encargos que porventura venham a incidir sobre o objeto deste Pregão. 
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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 A entidade licitante, derivados da não conclusão do processo 

licitatório, bem como do objeto pretendido. 

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 licitatorio 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 
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agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa de pessoa 

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

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

desqualificar a empresa, a qualquer tempo, no caso de conhecimento d 

circunstância superveniente desabonadora da empresa ou de seus sócios nos 

artigo 43, parágrafo 5° da Lei n. ° 8.666/93. 

jurídicas 

ias 

mesmo 

fato ou 

rmos do 

22.18. Ao Pregoeiro e 5 Equipe de Apoio é facultado solicitar das  pr  ponentes 

esclarecimentos com relação aos documentos ou produtos apresentados, b m como 

promover diligências ou solicitar pareceres técnicos destinados a esclarecer a  in  trução do 

processo. 

22.19. Quando solicitado pelo Pregoeiro, os documentos po erão ser 

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

22.20. Não serão aceitos, em hipótese alguma, documentos de classi icação de 

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

de compras governamentais, dentro do prazo estipulado. 

22.21. Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propo tas forem 

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

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

22.22. Os documentos solicitados que forem emitidos pela Inte et, NÃO 

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

autenticidade via  Internet.  

22.23. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das  info  mações e 

dos documentos apresentados em qualquer fase da Licitação, bem como 9.s lances 

ofertados, aos quais fica irrestritamente vinculada. 

22.24. Em nenhuma fase do processo será aceita carta ou outr 

 

meio de 

   

comunicação informando engano, erro ou omissão da parte da licitante, fornec dor ou de 
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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. 

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 

o Sr.  Juliano  Eugenio da Silva, julianoesilva@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, 28 de  setembro  de 2022. 

il(7)1 PA'AIÁVA 
Juliano bgenio a Silva  

Pregoeiro 
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Anexo I 
Termo De Referência 

Processo Administrativo: 242/2022 

1. Objeto: 

Registro de Pregos para futuro fornecimento de medicamentos. 

2. Justificativa: 

Os medicamentos listados no termo de referência deste processo licita-

tório são essenciais para o uso da equipe multidisciplinar no tratamento medicamen-

toso dos pacientes do SUS em atendimento nas instituições sob a gestão da Feas. 

Suas quantidades são estimadas através do sistema Tasy, desta forma serão desti-

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

Solicitamos para a aquisição destes medicamentos o Sistema de Registro 

de Pregos pelo período de 12 meses para garantir que todos os itens estimados pos-

sam ser adquiridos em sua totalidade, porém conforme demanda periódica da Feas. 

Por se tratar de medicamentos 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. 

Considerando o disposto na legislação vigente no sentido de que não há 

três empresas enquadradas como ME/EPP, sediadas local ou regionalmente, que 

sejam capazes de participar do certame em todas as suas especificidades e ofertar 

os itens deste certame conjuntamente, optou-se por ampliar a possibilidade de parti-

cipação deste certame ao mercado em geral, visando o interesse público, a eficácia, 

a eficiência, a vantajosidade e a economicidade. A exceção serão os itensr01 (712 / 

BR0268381), 03 (186 / BR0268222), 09 (código 215833 / BR0267205), 6 (código 

1583 / BR0273457) e 17 (código 213006 / BR0268277) que serão Exclusivos para 

ME/EPP e os itens 07 (código 342 / BR0268252) e 10 (1002 /BR0267666) que terão 

cota reservada de seu quantitativo para disputa exclusiva entre ME/EPP. 
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3. Descritivo Técnico; Quantidades; Valores Máximos Permitidos. 

Item 01: 712/ 6R0268381 /',Arnicatina 500rng1250mg/m1Yarntrola-2m1 

ExcLusiVo mgjEOp 
Quantidade: 7.000 ampolas 

Valor máximo permitido: R$ 4,2124 

Item 02: 561/ BR0297934 / Atropina 0,5mg (0,5mg/m1) ampola 1m1 

Quantidade: 7.000 ampolas 

Valor máximo permitido: R$ 2,8233 

Itern,03:;186 / B110268222 I Bicarbonato de SOslio 8,4% ampola 40M1 

EXCLUSIVO ME/EPP 

Quantidade: 6.000 ampolas 

Valor máximo permitido: R$ 0,9060 

Item 04: 216079 / BR0272431 / Clozapina 100mg comprimido 

Quantidade: 6.000 comprimidos 

Valor máximo permitido: R$ 6,2800 

Item 05: 2209 / BR0276283 / Deslanosideo 0,4mg (0,2mg/m1) ampola 2m1 

Quantidade: 3.000 ampolas 

Valor máximo permitido: R$ 2,2565 

Item 06: 115144 / BR0267647 / Digoxina 0,25mg comprimido 

Quantidade: 2.000 comprimidos 

Valor máximo permitido: R$ 0,2031 

Item 07:-342 / BR0,268257/ Dipiroria lg:(500mg/m1) ampola 2m1 

75'% AMPLA CONCORRÊNCIA 

Quantidade: 90.000 ampolas 

Valor máximo permitido: R$ 2,8843 

Item 08: 342 LBRO268252 / Dipirona 1g (500mg/m1) ampola 2m1 

25% ExcLusivo ME/EPP 

Quantidade: 30.000 ampolas 

Valor máximo permitido: R$ 2,8843 

lieniV9; 2158341 BR0267265 / DIpiroha 500mgtmliolução oral frasco mínimo 10 

Pregão Eletrônico n° 150/2022 — Feas Página 43 de 62 



ExCLuslyo N1E/EPP 

Quantidade: 3.000 frascos 

Valor máximo permitido: R$ 1,8607 

.Feas 

R.  Cap.  Argemiro Monteiro W nderley, 161 
3° andar 

Cap8o Raso Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 

(41) 3316-5927 
www.feaes.curi.iba.orgov.br  

ktertf10: 1002 tBRO267666/ FurOseittida 20mg (10mg/m1) ampola 2m1 

75% AMPLA CONCORRÊNCIA 

Quantidade: 30.000 ampolas 

Valor máximo permitido: R$ 2,5133 

Item 11: 1002 / BR02767666 I Ourosernida 20,mg (10tiig/m1) ampola 24 

25% EXCLUSIVO METEPP 

Quantidade: 10.000 ampolas 

Valor máximo permitido: R$ 2,5133 

Item 12: 221524! BR0332755 /  Ibuprofen°  100mg/m1- Gotas Frasco 20m1 

Quantidade: 300 frascos 

Valor máximo permitido: R$ 15,2360 

Item 13: 36275 / BR0269850 / Lidocaina 2% (com vasocontritor) frasco-ampola 20m1 

Quantidade: 500 frascos - ampolas 

Valor máximo permitido: R$ 8,7159 

Item 14: 31273 / BR0268093/ Metadona 10mg comprimido 

Quantidade: 500 - comprimidos 

Valor máximo permitido: R$ 1,1891 

Item 15: 627 / BR026771 Metronidazol 250mg comprimido 

Quantidade: 8.000 comprimido 

Valor máximo permitido: R$ 0,2335 

Item 16: 1683 / BR0173457 I Neostigniiina 0 5mg (0;5mgim.1) ampola 1m1 

Excwsivo ME/EFT, 

Quantidade: 6.000 ampolas 

Valor máximo permitido: R$ 1,3537 

Item 17: 213606/ 8R0268277 tOóitocina-tU (5 UI/mi) ampole'1m1 
EXCLUSIVO NiE/EPP 

Quantidade: 10.000 ampolas 

Valor máximo permitido: R$ 2,2675 
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Item 18: 214322 / BR0267777 /  Paracetamol  200mg/mIsolução oral frasco mínimo 15m1 

Quantidade: 5.000 frasco 

Valor máximo permitido: R$ 1,9606 

Item 19: 211651 / BR0292399 / Protamina 50mg (10mg/m1) ampola 5m1 

Quantidade: 200 ampolas 

Valor máximo permitido: R$ 3,4567 

Item 20: 211660 / BR0267765 / Sulfadiazina 500mg comprimido 

Quantidade: 1.000 comprimidos 

Valor máximo permitido: R$ 0,2894 

Item 21:1459 / BR0271581 Tobramicina 0,3% solução oftálmica frasco 5m1 

Quantidade: 200 frascos 

Valor máximo permitido: R$ 14,2833 

4. Condições Gerais Para Cotação: 

4.1. 0 transporte dos medicamentos deverá ser feito dentro do preconizado 

para estes produtos e devidamente protegidos quanto a pó e variações de 

temperatura. No caso de produtos termolábeis, a embalagem e os controles de 

temperatura devem ser apropriados para garantir a integridade do produto. 

4.2. 0 texto e demais exigências legais previstas para o cartucho, rotulagem, 

bula e embalagem devem estar em conformidade com a legislação vigente do 

Ministério da Saúde e Código de Defesa do Consumidor. 

4.3. Quando for cotado Medicamento Genérico, esta indicação deverá ser 

informada, em atendimento ao artigo 2°, § 2° da Lei n.° 9.787/99 de 11 de 

fevereiro de 1999. 

4.4. Os dados constantes na identificação da embalagem de transporte no que 

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

etc.,  deverão corresponder ao conteúdo interno da mesma, ou seja, às 

embalagens primárias e de consumo. 
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4.5. As embalagens primárias individuais dos medicamentos ampolas, 

envelopes, blisteres, e frascos) devem apresentar o número do lote data de 

fabricação e prazo de validade, denominação genérica do p oduto e 

concentração. 

4.6. As embalagens múltiplas (embalagem hospitalar) de em ser 

acompanhadas de no mínimo 1 (uma) bula. 

4.7. Os medicamentos ofertados devem atender As especifica96 s físico- • 
químicas e microbiológicas (quando for o caso), preconiza as para 

medicamento/forma farmacêutica quanto à identidade, teor potência, 

uniformidade de conteúdo, biodisponibilidade, esterilidade, entre outra 

4.8. Por ocasião da entrega, somente serão recebidos os  prod  tos que 

apresentarem no mínimo os seguintes prazos de validade: 

Validade total do produto Mínimo remanescente requerido 

aceitação quando da entrega 

para 

3 a 5 anos 24 meses 

1 ano 8 meses 

2 anos 18 meses 

4.9. Os lotes a serem entregues deverão ser divididos equitativa ente em 

relação ao quantitativo da parcela. Portanto, nas notas fiscais everá vir 
I I 

discriminado o quantitativo entregue de cada lote de todos os produtos 

entregues, conforme Portaria n.° 802/98. Os produtos que não ate derem a 

especificação do prazo de validade s6 poderão ser recebidos medi nte carta 

de comprometimento ou termo de responsabilidade por troca assegurlIndo total 

garantia dos produtos enviados caso estes não sejam consumidos .té a data 

de vencimento. 
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4.10. Caso o Laboratório Fabricante ou medicamento venha a ser interditado, a 

empresa fornecedora deverá substituir o medicamento por outro com a mesma 

composição e concentração, devendo previamente obter a homologação da 

Feas para o produto proposto para substituição, sem custos adicionais de 

quaisquer espécies. 

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

etc.,  ou mesmo havendo denúncias provenientes dos profissionais da Feas, a 

empresa será contatada e deverá providenciar análise do produto em 

Laboratórios analítico-certificadores habilitados para atestar a conformidade às 

exigências e requisitos de qualidade a serem cumpridos por fabricantes e 

fornecedores dos mesmos. No caso de discordância, a Feas se reserva o 

direito de realizar a análise sendo que o ônus da mesma será de inteira 

responsabilidade do fornecedor. 

4.12. As embalagens de transporte devem apresentar condições corretas de 

armazenamento do produto (temperatura, umidade, empilhamento máximo,  

etc.).  

4.13. No caso de produtos acondicionados em bisnagas, as mesmas deverão 

apresentar lacre no bico de dispensagão e tampa com dispositivo para seu 

rompimento. Os aplicadores que acompanham cremes, pomadas ou geleias 

ginecológicas devem estar protegidos por material adequado e 

convenientemente selados. 

4.14. Os medicamentos que necessitem de acessórios para sua aplicação ou 

administração devem vir acompanhados dos mesmos, incluindo os respectivos 

diluentes, filtros, aplicadores, bocais,  etc.,  sem quaisquer custos adicionais. 

As ampolas das soluções parenterais de pequeno volume (SPPV) devem 

obedecer ao disposto nas resoluções da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária — ANVISA: RDC n.° 9 de 02/01/2001 e RDC n.° 333 de 19/11/2003. 
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Não poderão ser modificadas as quantidades, unidades e especific gões do 

objeto licitado. 

4.15. Caso o laboratório fabricante ou o produto venham a ser  inter  itados, a 

empresa vencedora deverá substituir o produto por outro com mesma 

composição e concentração, devendo previamente obter a homologação da 

Feas para o produto proposto para substituição, sem custo adicionais. 

4.16. A numeração e identificação dos produtos importados devera seguir o 

padrão brasileiro. 

4.17. As embalagens de transporte devem apresentar as condições carretas de 

armazenamento do produto (temperatura, umidade, empilhamento, et 

4.18. Os produtos deverão estar acondicionados em embalagens  or  ginais de 

seu fabricante, contendo todas as identificações, quanto As carac eristicas, 

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

4.19. As licitantes deverão observar todas as características (descr gdo) dos 

produtos solicitados. Se no momento da entrega, os  prod  tos não 

corresponderem As especificações solicitadas fica a empresa o rigada a 

efetuar a troca dos mesmos, dentro do período de 48 h (quarenta e oi o horas), 

sem ônus à Feas, caso em que não ocorrendo A troca, fica a empre a sujeita 

As penalidades previstas no Edital de Embasamento. 

.). 

4.20. A entrega dos insumos deverá ser efetuada em até 15 (qu 

consecutivos a partir do recebimento da Ordem de Compra, em qu 

unidades sob gestão da Feas, a saber: 

4.20.1. Hospital do Idoso Zilda Arns- Hiza: localizado na R  
Boutin,  n.° 90, Bairro Pinheirinho, Curitiba, Paraná; 

4.20.2. Centro Médico Comunitário Bairro Novo: localizad 
Jussara, n.° 2.234, Bairro Sitio Cercado, Curitiba, Paraná; 

ze) dias 

lquer das 

Lothdrio 

na Rua 
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4.20.3. Unidade de Pronto Atendimento Tatuquara - UPA Tatuquara: 
localizada na Rua Jornalista  Emilio  Zo16 Florenzano, n.° 835, Tatuquara, 
Curitiba, Paraná; 

4.20.4. Unidade de Pronto Atendimento Fazendinha — UPA 
Fazendinha: localizado na Rua Carlos Klemtz, 1883 — Fazendinha, 
Curitiba, Paraná; 

4.20.5. Unidade de Pronto Atendimento CIC - UPA CIC: localizado na 
Rua Senador Accioly Filho, 3370 - Cidade Industrial de Curitiba, Curitiba - 
PR 

4.20.6. Unidade de Pronto Atendimento Boqueirão - UPA Boqueirão: 
localizado na Rua Professora Maria de Assumpção, 2590 - Boqueirão, 
Curitiba - PR 

4.20.7. Almoxarifado Feas: localizado na Rua Cyro Correia Pereira, 
667 / CIC (Condomínio Empresarial Valentini — Barracão 07A); 

4.21. 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 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. 

4.22. 0 Pregoeiro, a critério do setor solicitante, poderá solicitar das 

proponentes outras informações necessárias e/ou amostras imprescindíveis 

para a aprovação dos produtos. 

4.23. Em caso de dúvidas nos descritivos dos itens, entrar em contato através 

dos e-mails  informados com pedido de esclarecimento. 

4.24. Caso a Feas julgue necessário, solicitará das proponentes informações, 

amostras e/ou documentos necessários para o correto julgamento e para a 

aprovação dos produtos. As informações solicitadas deverão ser apresentadas 

em até 48 h (quarenta e oito horas), a partir da solicitação feita através de 

Oficio ou  e-mail  pela CPL/Feas. A empresa deverá encaminhar as informações 

solicitadas no endereço que será indicado no documento enviado. 
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5. Documentos Exigidos Para A Classificação Das Propostas 

5.1. Registro Ou Inscrição Da Empresa Licitante no Conselho 

Regional de Farmácia, dentro de seu prazo de validade. 

5.2. 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 munic palizado. 

Nos locais onde não sejam mais emitidos tais documentos, as empresas 

deverão apresentar cópia autenticada do deferimento publicado em Diário 

Oficial. 

5.2.2. Certificado de registro do produto no ministério da saúde 

(dentro de seu prazo de validade) ou Solicitação de Revalidação dentro 

do prazo previsto em lei ou ainda do Certificado de Isenção de Registro, 

SE FOR 0 CASO (o Número de Registro do Produto no Ministério da 

Saúde deverá corresponder Aquele concedido para a embalagem cotada. 

Não serão aceitos números de protocolos de registro; somente serão 

aceitos números de protocolos de revalidação de registro). 

Serão ainda, objeto de consulta nos  sites  oficiais, por parte do setor técnico 

responsável da Feas, os seguintes documentos: 

5.1.1. Autorização de funcionamento da empresa licitante, Concedida 

pelo Ministério da Saúde, ou cópia autenticada da sua publicação no 

Diário Oficial da União. 

5.1.2. Autorização especial de funcionamento da empresa licitante, 

para fornecimento de medicamentos controlados pela Portaria 344/98, 

concedida pelo Ministério da Saúde ou cópia autenticada da sua 

publicação no Diário Oficial da União. 
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5.2. Para atendimento dos itens acima, as distribuidoras de medicamentos 

deverão atender ao contido no artigo 23, parágrafos 7° e 8° da Lei N° 9782/99. 

Caso a renovação da Autorização de Funcionamento e/ou Autorização de 

Funcionamento Especial ainda não tenha(m) sido publicada(s) pela ANVISA, 

serão aceitas cópias dos protocolos de renovação, acompanhado de os 

comprovantes de pagamento das taxas de fiscalização previstas no anexo II da 

referida Lei, acompanhada da cópia da Autorização de Funcionamento 

Anterior. 

Curitiba, 19 de setembro de 2022. 

Fabiana Martins 

Coordenadora de Compras Feas 

Gestora do Contrato 
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Anexo II 

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  cos  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 
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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; 

ll. 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 Ill 

Curitiba, 13 de setembro de 2022. 

Justificativa das Escolhas dos Pregos 

No que diz respeito aos pregos escolhidos para referência, constantes no 

presente processo licitatório, informamos os critérios adotados: 

Itens 1, 14 e 18 (média dos 4 menores orçamentos): foi considerada a 

média dos 4 menores orçamentos, visto que observou-se uma diferença muito significativa 

nas outras propostas. 

[tens 2 e 12 (média dos 3 menores orçamentos): foi consideraca a média 

dos 3 menores orçamentos, visto que observou-se uma diferença muito significativa nas 

outras propostas. 

Item 3 (média dos 12 menores orçamentos): foi considerada a média dos 

12 menores orçamentos, visto que observou-se uma diferença muito significativa nas outras 

propostas. 

Itens 4, 6 e 19 (média de todos os orçamentos): foi considerada a média 

de todos os orçamentos, visto que observou-se uma diferença muito significativa nas outras 

propostas. 

Item 5 (média dos 10 menores orçamentos): foi considerada a média dos 

10 menores orçamentos, visto que observou-se uma diferença muito significativa nas outras 

propostas. 

Item 7 (média dos 21 menores orçamentos): foi considerada a média dos 

21 menores orçamentos, visto que observou-se uma diferença muito significativa nas outras 

propostas. 

Item 8 (média dos 15 menores orçamentos): foi considerada a média dos 

15 menores orçamentos, visto que observou-se uma diferença muito significativa nas outras 

propostas. 

Itens 9 e 15 (média dos 20 menores orçamentos): foi considerada a média 

dos 20 menores orçamentos, visto que observou-se uma diferença muito significativa nas 

outras propostas. 
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Item 10 (média dos 5 menores orçamentos): foi considerada a média dos 5 

menores orçamentas, visto que observou-se uma diferença muito significativa nas outras 

propostas. 

Itens 11 e 17 (média dos 6 menores orçamentas): foi considerada a média 

dos 6 menores orçamentos, visto que observou-se uma diferença muito significativa nas 

outras propostas. 

Item 13 (média dos 13 menores orçamentas): foi considerada a média dos 

13 menores orçamentas, visto que observou-se uma diferença muito significativa nas outras 

propostas. 

Item 16 (média dos 9 menores orçamentos): foi considerada a média dos 9 

menores orçamentas, visto que observou-se 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 levam-se em consideração os pregos praticados atualmente pela 

Feas para aquisição destes itens, frutos de registros de pregos 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° 150/2022 — Feas Pagina 55 de 62 



• 

• 

g 

t 
'47  

'Y! 

1 11111 I 11 

P 

..., E . 

'''' 
. 

— 

?-. 

C; 
77 

•••1 

, 

4.:  

I'll'!" 

 

7 

.11: 

1 

t. 

1:'  . : 1 t 

i  1 

Borprofen
o

 Hlem
oh o

l  - G
o

tas Frasco 20m
l  
 

lickm
ain

a  2%
  lc

o
m

v
as

o
c
on

trito
r)
 frascm

am
pola2O

rd
 

1
, 1

 

 

::i. 

 

Crip
irona 501knoP

M
  soloo

la
 m

ar fresco M
in

im
 lan

d
 
 

F
urosem

ida 20m
it
 llO

m
para)

 am
p

o
b

  2m
1  
 

1 
1 

I  

E .  

• • 

. 

i  g, 
I 

FL  

i  

1. e  

r 

r  
2: 

•E 
2 

ill 1: 11.1i 1.11  i  4  i.  I ..,,,f,.,....„, 

wgw§ie° .. wi'''aiirPE 1. Quentkleaile 

1  

AM Dist de Modiet,rneoetits 0 Prod  pra  3 
Sat,* Odd CNOJ. 41.430.1710001-.27 

1 

Arerrnead reiletabiliddra cis Vede.innento4 
Atti-Mo DNPJ. 23.7 21.40 3,03,3,91-1a 

0 ..ekuJEoccrilortirl ix, Mod itamantion Ltda 
CNP. 37A94,0101.10 

Fl 

1 3 

a %.• 
il g% 

N 
1 3 8 q .:§ 

A ite uned Mertarei,f9teliod Hozgeil;M r LW!, 
CNI-eti 00 C32 092/0001-02 

,.. el :r, .N 12 . P Anblaton ion yeerta,d0r0 Ltd e 
eNPJ: 11 2E0.114E4,001-87 

4. 
As9-0 Firerni Carnerolo de rde...-rial teteelloo 
Hespi& ttria CNPJI 10.511.03(0)U 01-14 

A. 
N
t, 

 

§: 

B,LITI1OLft: GOrnOtei0 de Mr-Mk/Yu-lentos 
Lida, CNPJ; 71.039.97340041-02 

1 1 § 

Denton-m.0e Cum e• Pend . fiespit_alares 
Ltde. DNPJ: 03.83.1030I0001-70 

1 
 C ME0 irlout), a c.le hi-I,J wa mom e Ltd* 

GNP ,J: OZ ill 4L4O7/0007-00 

,14  P  

i  1 

, 
Cliedo:c a Sad tuts Dist de teed. e Prod. 
HreittEtrei CNP.ti 11940 937,0001 •70 

t ,—e 

0 Pi * 0. 0 . , 
— Comore al Dirutni•C a f-6ticiareesei_Ode 

CNRJ: 87.729.178,0004.01 

ke,  C 
CneyeeCtotrid de Came ttrerood 03 Lida 

Cei.P„Ii0Ie4t4.71N0001,73 

g 

IN 

9 6 
.41 t•it 
8 ...4 s s 

.N 8 s. 
is.1  o 0 
ect 

P , Corplw Col-4)6-1-0v cltiPnicht/oe 
11,i g at Ire aous Ltdd DNRJI 30,04343 4:CP30 1- 

08 ' 

•N -.% CraeLoi Distrtienklora co Mf/dC-117i1,1111.,8 
Ltd0CNP.i: 92.132.73£0001-19 

tz1  
t3 

,.• 

N 

0 Crie,tAlia Prod 0 orm Farrn,trutic,i) Ltla 
eNPJ44.734.37110001-61 

cd 

8 
1.4 

01 Dien0-setet • Corm rd.> •it. Produlos 
ete-eint..alere,-, te.du CNPJ 02320 323 "Nell. 

40 

Diaienined Pm:nee:5 412eicois Mac, • Ma 
CNP•1,12 6633e2j000-1-6.2 

P 
M 
8 g 

- -ID 

1 k 

Ditedeento Oda 
C iti Pi: 0 a.770.2.01T-00 D-1.23 



9E'1410011-0t IcN 
uirni ducpae.ma 

...,m  1 
ki 

47; 104)31Z10}"i33.2 rdr.3 
oolaavi Irati,PINd Pawedguo 

an 
Notsmozszo x,11•40 oprt wx.fmtd4PH  

%dliptate ed 012.4w-u..4):WEILK) O N 
8 
m.r 

69-1,009 9. Pq.ciN3 
ccPi144 IR11-q*,  

i'

4344t 1*I3

l  

g R 
Fi 0 

;rail LZ4NZPT 
Soit.LIII*VoiN 45)  V4*PIrlq0/21-Cl 

-L oct 1,i6Uslia 1rd ur4 -  
st,P1POd DP op LUK, O.1440D o ct N pi 

i•  ...,B 
,-N 

8 
N 

N. 
a 

' 
1 
d •-• 

I.C.1KVrez {. CZ.: Li• i',.IND 
ep;i ostRAPC;;‘,18 e D•15,,u pp rc1c-,,D " ,rni Lc; 

§ 
ci -, ••-• CO rd 

'044 a 'pm ap Tam mil ,-.-'; eW.nutp cr;  _.: 

es it, 

N 

0 

N 0 

[70•200,311.6V1r14233 TeiND 
r011 ,41.1outPaift 013 e14IMPul 0.71. r) 

0 
N 

0 
d 
P 

OZ - te,i)JTIO cooO rd,4::•'0 Pl", 
I dsop., '0oJe op ar),;+;-closti.oc,* I 0 • R 4. 

§ 

Z0-6000MI,Y6-£,J'LL:rdN:"J'ePn  
tooquentp-A op ,o,-.,L4 irD ,r po1...1c., 

E 

'414;i0119,8‘33 4.9 OF -4 %-0,13 r,;-1 ,01,i'''SDli 
'' PlVi illifqrVil UP C,,,,,XM:71 ,,-,-,.:{ 1 

,„„.,e,,,„.„0„—, 1.,..,e,„L„„, .„. 
44-14) V V:h: I. I- ,1.19:". 

 

,..: ci N 
19  
:If 
I  
d 
i  

- 
t I 

•-• 

L'O-tDC-07.6(1.1.(h14.40.i,i41 
0- P11 J v7014'1;0 -I 03[P9V4 ret .xlc A ?-,-.., 04 v r4 

K 8 
41 

8 
8 
rst 

1 
g 

BR 
Z • 

8 1 
oi s- 

0:LtUff,0'1,6'111-0 l  i  4....t.io  
o p.11 , J;1.-...o 3 ). pay; on V1,104102 o o [5v N 

i  
0. 
1,9 

apor"-0,,,lieoz.r,iN..7ovi-,;,ti-.  
3,9.3.14.; 4r; NJ;ai...0 0 1,04,c; 3,40,0;4  

1 
N *- 

LC' IN 0.  i-  0171,  & r f LIND .11,31 0R".S 
f.a;uoul;:!P0-th 00  lu  a 3 AV Pi 

R 

00413,40 
^ 

O 

-,-; •6  ‘.6 ,1 N fi. .... /4 * / oi tel ,71. tri " .4.1 ". 

nr,e4y4sifaj 
: : H 1 Ili 

ii 

t 

B
RI

M
2
43

1  
C

lo
za

p
in

a  
10

0m
g

  c
o

m
pri

m
id

o
  

 
R

A
C

IS
M

 ID
es

la
rd

is
id

o
  %

d
in

g
 

am
po

la
  2

re
d  

-, 

, 

r5 

, 

4;,,4t 

• 

<;; "^ 

In ,,, 

, 

* u. 

,
i  

7,1 

, 

' 

•••• 
0 t12,  

1$ 

..  
14., 

I 

I.  

I 

I 

cc 
= 

11111 1 iiiiii 

n 
54 :'1.  
,2 

i  ti
P

ti 
ool ::: N ...•  ri  h, .. h., S .- N 

gi 
Q 
N 

•••• .- 

../ r• d V. .1- ... ,3- : .- :P. o. , .12 



• 

ID 

• 

(
...
:
,:Ç) 

Dray art* &Mitt tilu,11.1 Eli-eh • 07eparla 
Pfirie•e44 71-11 Nero 

CNPJ - ::-.U..4e 1.17111111,11,11111-02 

. 0. 

1 

A 
Ella r.fl'ittttci l_trlil • Fflp 

CiN11-.7 14_1117 a E1111105-1111-110 

- Fare-ee.iia A bdri LW:: Ep-p  
CNP.  1: 13.041 .2W0-001-10 

,91 
gg 
88 1 

172 . 54 

al 
41,  

1 8 
G C Meiiiri4iniuGt)1,1.1r.ta 

c..Np.).21,64c.764mo1-11 

• ,......4 

4.' to • • 
.64. 
b 

...4 !.) C-i-eiresio 4. Me141u4 S e1iii-i liar 
GNP.): 02.11173,P6820-C177.2.5 

. 

1  

GOlitEDDLs-eibuithr a du l'exiiicaparitils1 
Ltd., -Ma C140J: 17.114 6210001-417 

It 
Gioli21 Pus  pior  iirepere142,-, E Ce-iwert16 

1.fflo Mr,1.: plo.t.• 12 .1147.1E,1411M1 .f13 

8 g; Greed Farmactutk41.tda 
CNN  i  21.1.40.2.170VOCiti12 07 

.N 

12 ,E • Neer h 'e-letirei Phairna Lida 
CNPJ.34.71,1.44310-0411.-46 

i.i. 
, 

8 

.1`.• 
,52 
B 

1-1e-vpdraj114 Car proal Ltdo . Lop 
CNIPJ: 08.717.1.SC14,7.11U111.711- 

..... 
1111.11•Netti- 1101104W 1.1,11.1 
101140..); 1271-1317031.712001-02 

• • 
.8 1 
.8 

14 

r, 

filp-e;i9 11514rew 1140e4wie et 0* 1114 
,.. CNP.J!43.5135,813ii0-001-84 

oi 

-13. 

4otoqutoo 1404.: Po 't Mot, 
, H-680;01010 tnIP.,.1:33.1 11$40/t1001, 

313 

N . Kairas Hocii. 04ctrb.  ao  necomonto, 
E.ucia. f.::7P1J: 30 4.9D.3112.11X11-51 

c12 ti 

g t 

- 
Pi 
8 

4.1-wariml Selec emu Ern S5edettile 
GN17.1; 31.01$5.1%.161)1.11-4F. 

it t 
41, • 

Pi . /Peeve 1,  mcieu hosplairEi 
CNPJ • 0977134.672/0-60142 

. ID 
V 
8. 

101-x114,N ra D.,..01111.0110401;14 1A1g111c ze-n-Intr, 
e Pi c.4117;(114 de.,  SaCitti 0714 
(11iP.)i 17 760.76310,C4111-4$ 

- 

I 

1,1N1(1erilei-  Comercl AI LAcla 
CNPJ100.874.5251,10-001-40 

So 
gg 
:S 

N M¡-41 r, au P7 c4,tta; Ari0141af *a E Lroll 
CNPJ. 17 .? r7.3f4M001-20 

to 

1 

. . 
New Mud it. 047fru140111.P1t1M1X11u-tP Du 

'7.1etli,e74-11171i6 e  ri-141.0411 1-11141p1la la r LUla - 
hie CN I-1J : 2 •,,,2344145,•001 41. ',.., :•. 

-1' 
:-.1  

4.1 
t
. 
 •T  

8 8: 

..... 

8 

;•.1 
g . 

g 

01 
10 is, 

gggg 

C.) t, 
"-4  ta  

0. 
"-• 

g 
FDIof. I..oi Precititc, tr.-iiiiweetkpni 

CNR.P 13.4.45,1311191101AG 

12. 
...4 

E. 

P-rei:i.oijue CQ-111E}T C-131 01F,1717o..1d%)51 co 
111r-‘111, teetllee elespi14211-14111.,itll 

0N1,11...t 3C1.451.442g7C1(11-1114 

Pro Hffiat:1 Cl•olfibliders de My 6[Am-el-IN:Is 
Eiruii Ate 01477t. 19.095,726:001111-C6  

i  

PrrunercantilLte1u 
CN.P..ii 1 tii 2i14,011.1.1.W0140 

R.J.Ccs71(11417,1. ,11..074.i411/1,1-$6 1.25  

g b 

Sc. Del. qi... 1W tliciouwitz. o7,11,11 
romkoo Stowittlkore Udo - ME 

CNP,it 09..fit$.4-611C11001-$5 . „ 

g 

* 14  It)  

1  

-Pi 
.0 

•cl  

NP 

1 

# 

1 

.1-  

§ 
o o 

Sorla  .i  P R Cerriiil-cia de FroelLitcs 
lice...piteirei. i..tclu (iN, DJ: OCiSt5.4G&L,OP1)1,  

.19 

to to 

CP. 

# 

-CP  

Stock terit-1111 1-oeirtnri the-lize-711),1111,11,1704 
1.17..! 1:UPI 011.1M.UP10011101.3e  

N 
ta 

8 

" isi 
4. 

6 

Tcylmi7 01i be Srlo ra de V-ectwAleatas - 
1...1c...1.1.NR.1. :11-, .552.61.1.10001-511. • 



itA 0  

1  § 

ta  

§ 

e 

§ 
ii4:i  LI  Ti La o Farma  Comercial  Ltd.-1 

CNPJi- 2,(3101122.00C1-7i. 

8 .4 
g. 

virtual Flmvtt, P tk)ti ittot.i. Farma,.,iitivat, 
Eirrill E.opCNP..ii 27 97..7 .50-FMCial -77 

sa ca  i.  

ig g 

Worbran Diatribtiidora dc M.Etdic-t7Irioritos 
Cf4P..ti 472 44 

VJ 
,  
ri  

Ata  IX R.c,gteAro Cfe Prt.sios N°12r2on PP -  
1 ...2021 Santo ro1c pcer.iirtrite.S-C: 

0 

. 
•••••• 

'.5. 
8 

!A 

..,.1 
8 

,. ..... .....,,, 

§ 

10 .., 

§ 

1,3. 

g 

. ,,a  

.-§ 

1,4 E  to  Ata  de RegiO•trz7 iit Ptici.:: N'' 21772.:= PE 
ofi,,  2022 Inf IhimirtrtangatE3A 

Ca L'  
r:7 
g 

Atada  Rirc  cio  Proi;o3iii PE C92021-022 
fitarac-ariair PA 

..  

1  
Ata  de Regii tiu de  Preços  N'' 013..2022 

.Aami.S.P 

..0  — P 

CI 

41 

.... 

r',.' r".  So. 

3 

.7.-  Ata  de Reue3tto di. Ptieço,i 1,4"6-2/2...o22 PH 
004/2(722 -Sf.trnante !OA  

Ata  de 13e gisitTo i0e Prows N'' 0'3 PE 
0,1$572022 al.,CuriUb:1A: 

.P 

Q. 

At a de fie g iat fri., ce Preretts N" 1C7 PE 
.7'441702z Si 7.1$ 6,40-ttfrra/PR. 

,. A.ta fIR Revlstro de Prec,o.5 N`' 04 PE 
1.0,r2021  SAIS  CuritihairPR 

1.11111 

PPN.r,..•:*PP2-siv' 
0. 

 ..rm  

1:i 4 §. 8281 
18 - 0  --*. - 

2, 

PNS•4  r_lt 2 
g 

13P5 

I  
11,50 0

0
 I  i v

=
  

I  
0,1260  

1  
0

233.0   

I  
4

,5
0
0
0
  
I
  2

,a
2
1

3
 I 

ea . . 11. 741  
ok 4,, 

. • 
,,.. 

.  i  
rn 

, 

0 

s. 

3 

NZ  
'al 

I 

• 

I. 
''''' 

40  
• .. 
1 

t  
2 

pp, 
-. 

§ 

a... 

3: 
s r. f 

• 

.. . '‘.; 
. 6,8  • 
a l l 

PI 

kg e..i. I -1  • .. 
F, S4.4P;. 

Fr' 
.--- 

'A a 

'''.'ii, 

......°' 
0 

< 
e--T 

r17- 



 

Feas 

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

Capão Raso — Curitiba/PR 
C P 81.130-160 
( 1) 3316-5927 

www.feaes.cu  itiba.or.aov.br  

Anexo IV 

Minuta da ata de registro de pregos. 

Ata de Registro de Pregos n.° 
Processo Administrativo n°: 242/2022 — Feas. 
Pregão Eletrônico n. ° 150/2022 — 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 ompleto e 

CPF) e diretora administrativa financeira (inserir nome completo e CPF), na qu lidade de 

representantes da Feas, CNPJ 14.814.139/0001-83 e a empresa com 

sede na , CNPJ  neste ato  re  resentada 

por ) , CPF , tendo em vista as condições 

estabelecidas no edital de pregão eletrônico n° .../2022, cujo objeto é "Registro de p  egos  para 

futuro fornecimento de medicamentos", e resolveram e acordaram firmar a prese te Ata de 

Registro de Pregos, obedecidas as condições estabelecidas na Lei n°. 1 .520/2002, 

subsidiariamente a Lei Federal n° 8.666/93 e Decreto Municipal n° 290/2016,  referent  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 Município e Curitiba. 

As obrigações da Contratada e da Feas e demais condições gerais, assim como as enalidades 

se encontram no Edital de Embasamento do Pregão Eletrônico n° 242/2022. 
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Conforme Decreto n° 290/2016  art.  15, a existência de pregos registrados não obriga a administra-

ção a contratar, facultando-se a realização de licitação especifica para a aquisição pretendida, as-

segurada 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: 

Sezifredo Paulo Alves Paz 

Diretor-Geral Feas Contratada 

Deise Sueli de  Pietro Caputo  

Diretora Adm. Financeira — Feas 

Pregão Eletrônico n° 150/2022 — Feas Pagina 61 de 62 



 

Feas 

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

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

www.feaes.curtiba.oraov.br  

Anexo V 

Minute de cadastro reserva 

Pregão Eletrônico n° 150/2022. 

Objeto: "Registro de pregos para futuro fornecimento de medicamentos". 

Interessado: Feas. 

Empresa:  

Em consonância com o  art.  90  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 prego 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 Pregos, 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° 150/2022 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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DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 

ATOS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

CURITIBA 
Airsommuroworm-- 

14. 184 -ANO XI 

CURITIBA, QUARTA-FEIRA, 28 DE SETEMBRO.DE  2022 

CURITIBA N° 184 - ANO XI 

CURMBA, QUARTA-FEIRA, 28 DE SETEMBRO DE 2022 

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 

ATOS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

Fundação de Ação Social, 28 de setembro de 2022. 

Maria Alice Erthal : Presidente da Fundação de Ação Social 

:FUNDAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA  FCC  

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 21/2022  FCC  

AUTORIZAÇÃO PARA LICITAR N°3022/2022 
EDITAL N°168/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°01-164193/2022 
A Fundação Cultural de Curitiba comunica aos interessados que realizará PREGÃO ELETRÔNICO DESTINADO A 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDORES 
INDIVIDUAIS, cujo Edital assim se resume. 
OBJETO:  Aquisição de equipamentos de som e acessórios de consumo para atender o espaço Auditório Antônio 

Carlos Kraide, conforme especificações contidas no formulário-proposta eletrônico e anexos, partes integrantes deste Edital, 
disposição no Portal de Compras da Prefeitura Municipal de Curitiba — sistema e-Compras Curitiba (www.e-

compras.curitiba.pr.gov.br). 

PROPOSTAS:  serão recebidas, exclusivamente, por meio da  Internet,  no Portal de Compras da Prefeitura Municipal de 

Curitiba - sistema e-Compras Curitiba (www.e-compras.curitiba.pr.gov.br) no dia 11 de Outubro de 2022 das 9 horas as 10h 

oras. Não serão aceitas propostas encaminhadas fora do horário determinado nem por meio diverso do Portal de Compras da 

Prefeitura Municipal de Curitiba. 
LANCES: serão recebidos, exclusivamente, por meio do Portal de Compras da Prefeitura Municipal de Curitiba - sistema e-

Compras Curitiba (www.e-compras.curitiba.pr.gov.br), no dia 1/ de Outubro de 2022 das 10h05min as 10h20min. 

Fundação Cultural de Curitiba, 28 de setembro de 2022. 

Edson Eduardo : Pregoeiro 

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇAO A SAODE - FEAS • 

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 

A Fundação Estatal De Atenção A Saúde torna público, para 

conhecimento dos interessados, que realizará licitação, sob a 

modalidade Pregão Eletrônico,  corn  as seguintes características: 

ObjeteRegistro de preços para futuro fornecimento de medicamentos, 

pelo período de 12 (doze) meses" 

Processo Administrativo n°: 242/2022. 
Pregão Eletrônico n°: 150/2022. 
Pregão de ampla concorrência, itens exclusivos ME/EPP e cota reservada. 

Objeto: "Registro de pregos para futuro fornecimento de medicamentos, pelo periodo de 12 (doze) meses" 

Valor total estimado do pregão: R$ 601.954,00 

Pagina 45  

Data/horário para envio de proposta(s): a partir do dia 28/09/2022 As 08:00 h até o dia 14/10/2022 As 08:40 h. 
Abertura das propostas: dia 14/10/2022 As 08:41 h. 

• As propostas e lances deverão ser encaminhados via  Internet  respeitando a data e horários determinados acima. 0 portal em 
que ocorrerá a disputa 6 o compras governamentais (www.compras.gov.br). 
• 0 edital está A disposição dos interessados no portal de compras da Feas: 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. 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde, 26 de setembro de 2022. 

Sezifredo Paulo Alves Paz: Diretor Geral 

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 

A Fundação Estatal De Atenção A Saúde torna público, para 

conhecimento dos interessados, que realizará licitação, sob a 

modalidade Pregão Eletrônico, com as seguintes caracteristicas: 

Objeto: Registro de pregos para futuro fornecimento de materiais 

hospitalares. 

Processo Administrativo n°: 239/2022. 
Pregão Eletrônico n°: 148/2022. 
Pregão Ampla concorrência, item exclusivo ME/EPP e item cota Reservada  
Objeto: Registro de pregos para futuro fornecimento de materiais hospitalares. 

Valor total estimado do pregão: R$ 1.200.831,32 
Data/horário para envio de proposta(s): a partir do dia 28/09/2022 As 08:00 h até o dia 11/10/2022 As 08:40 h. 

Abertura da sessão pública: dia 11/10/2022 — As 08:41 h. 
As propostas e lances deverão ser encaminhados via internet respeitando a data e horários determinados acima. 0 portal em 

que ocorrerá a disputa 6 o compras governamentais (www.compras.gov.br). 
O 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. 

Fundação Estatal de Atenção A Saúde, 26 de setembro de 2022. 

Sezifredo Paulo Alves Paz: Diretor Geral 

CLASSIFICAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS 



• 



07/10/22, 11:39 https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoei  ro/mostra_q u ad ro_avisos.asp?q aCod=1466421&Texto=T&prg Cod=1083736 

Compras.gov.br  

Aviso 29/09/2022 08:25:42 

Senhores licitantes, informamos que devido a um erro no sistema, o Item 08 será para DISPUTA EXCLUSIV ME/EPP. 

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/mostra_quadro_avisos.asp?qaCod=1466421&Texto=T&prgCod=1083736 1/1 
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07/10/22, 11:38 https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/mostra_quadro_avisos.asp?qaCod=1471473&Texto=T&prgCod=1083736  

Compras.gov.br  

Esclarecimento 07/10/2022 11:38:24 

Informo que recebemos o seguinte pedido de esclarecimento: Prezados, Referente ao item 11.4.5: 11.4.5. Indicação de 
fabricante, marca e modelo, bem como catálogo comercial com o produto a ser fornecido. Vemos a solicitação de catálogo, 
porém o edital é para aquisição de equipamentos. Gostaríamos de saber se houve um equivoco ou se deve ser apresentado 
outro documento, como a Bula para medicamentos? 

.Fechar.:.. 

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/mostra_quadro_avisos.asp?qaCod=1471473&Texto=T&prgCod=1083736 1/1 
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07/10/22, 11:38 https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/mostra_quadro_avisos.asp?qaCod=1471473&Texto=R&prgCod=10  736\ 

4./ 

Compras.gombr 

Resposta 07/10/2022 11:38:24 

Em resposta ao pedido de esclarecimento, informo que se trata de pregâo eletrônico para aquisição de medicamentos, e não 
equipamentos conforme mencionado no  e-mail.  Informo ainda que a solicitação referente a catálogo comercial não-se aplica 
para o certame em epígrafe. 

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/mostra_quadro_avisos.asp?qaCod=1471473&Texto=R&prgCod=1083736 1/1 
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07/10/22, 14:04  

Zimbra 

Zimbra /c7 ) 

silviaribeiro@feaes.curitiba.pr.gov.br  

CURITIBA FEAS PE 150/2022 - Esclarecimento 

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

Assunto.: CURITIBA FEAS PE 150/2022 - Esclarecimento 

Para : licitacoes6@altermed.com.br  

Cc :Juliano  Eugenio da Silva 
<julianoesilva@feaes.curitiba.pr.gov.br> 

Bom dia  Thais, 

sex., 07 de out. de 2022 11:48 

0,  2  anexos 

informo que a resposta ã sua solicitação de esclarecimento foi anexada ao sistema 
compras.gov. . A fim de facilitar a comunicação, segue abaixo transcrita: 

"Em resposta ao pedido de esclarecimento, informo que se trata de pregão 
eletrônico para aquisição de medicamentos, e não equipamentos, 
conforme mencionado no  e-mail.  Informo ainda que a solicitação referente a 
catálogo comercial não se aplica para o certame em epígrafe" 

Atenciosamente, 

Silvia Ribeiro 
Comissão Permanente de Licitações 

(41) 3316-5427 I silviaribeirogfeaes.curitiba.pr.gov.br  

De: "licitacoes6 Altermed" <licitacoes6@altermed.com.br> 
Para:  "Juliano  Eugenio da Silva" <julianoesilva@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Enviadas: Sexta-feira, 7 de outubro de 2022 8:52:14 

Assunto: CURITIBA FEAS PE 150/2022 - Esclarecimento 

Prezados, 

Referente ao item 11.4.5: 

11.4.5. Indicação de fabricante, marca e modelo, bem como catálogo comercial com o produto a ser 
fornecido. 

Vemos a solicitação de catálogo, porem o edital e para aquisição de equipamentos. 
Gostaríamos de saber se houve um equivoco ou se deve ser apresentado outro documento, como a Bula para 
medicamentos? 

Atenciosamente,  
Thais kruczkiewicz 

https://webmail.curitiba.pr.gov.br/h/printmessage?id=1732&tz=America/Sao_Paulo 1/2 



ALTER ED 
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07/10/22 14:04 Zimbra 

LICITAÇÕES  
SSISTENTE  ADMINISTRATIVO  
LTERMED MATERIAL MEDICO  HOSPITALAR  LTDA 

E trada Boa  Esperança,  2320 I Zip Code: 89.163-554 I  Rio do Sul I SC I Brazil 
Phone: +55 47 3520-9000 
Email: licitacoes6@altermed.com.br  

"Antes de imprimir, pense no seu compromisso e responsabilidade com o Meio 
Ambiente" 

"Esta mensagem, incluindo seus anexos, tem caráter confidencial e seu 
conteúdo é restrito ao(s) destinatário(s) da mensagem. Caso você tenha 
recebido esta mensagem por engano, queira, por favor, retorná-la ao 
destinatário e apagá-la de seus arquivos. Qualquer uso não autorizado, 
replicação ou disseminação desta mensagem ou parte dela é expressamente 
proibido. A Altermed Material Médico Hospitalar Ltda não é responsável pelo 
conteúdo ou a veracidade desta informação." 

Modelo  de  assinatura  e-mail 10 ANOS.png 
24 KB 

https://webmail.curitiba.pr.gov.br/h/printmessage?id=1732&tz=America/Sao_Paulo  


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136
	Page 137
	Page 138
	Page 139
	Page 140
	Page 141
	Page 142
	Page 143
	Page 144
	Page 145
	Page 146
	Page 147
	Page 148
	Page 149
	Page 150
	Page 151
	Page 152
	Page 153
	Page 154
	Page 155
	Page 156
	Page 157
	Page 158
	Page 159
	Page 160
	Page 161
	Page 162
	Page 163
	Page 164

